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M O S U  
VISUOMENĖJE 

ALT išrūpino instrukci
ją surašinėtojams 

ALT Vykdomasis Komitetas 
yra gavęs iš Bureau of the Cen
zus, Washington, D. C., atsa
kymą į š. m. balandžio 11 d. 
telegramą, kurioje buvo iškel
tas nesuprantamas kai kurių 
gyventojų surašinėtojų nusista
tymas žymėti Rusiją, kaip Lie
tuvoje gimusių JAV gyvento
jų gimimo vietą, ir buvo pra
šyta duoti aiškias instrukcijas 
gyventojų surašymo personalui 
visame krašte, kad tokiom klai
dom būtų užkirstas kelias. 

Cenzo Biuras j ALI telegra
mą nedelsiant reagavo ir balafl-
džio 13 d. visam gyventojų su
rašymo aparatui krašte išsiun
tinėjo instrukciją (17th Cen
zus Technical Memorandum No; 
23), kad Lietuva turi būti nu
rodyta kaip atsakymas į sura
šymų lapo klausimus 13 ir 25, 
jei apklausiamasis tai nurodo. 
Šią instrukciją gavo visi gyven
tojų surašymo sričių ir rajonų 
viršininkai ir technikiniai in
struktoriai. 

Reikia tikėtis, kad Cenzo Biu
ro tarnautojai, gavę tokį paaiš
kinimą iš Washingtono, liovėsi 
žymėję "Russia" kaip Ifetuvių 
gimimo vietą. Gal būt, jie ati
taisys ir klaidas, kurios gyven
tojų surašymo pradžioje buvo 
daromos. 

Paminėta VILTIS 
Prieš dveįus metus — 1948 

10. balandžio 10 d. Vokietijoje, 
Fischeno vasarvietėje, tautinės 
studentijos šeima padidėjo nau
ju nariu. Vokietijos universite
tuose studijavusieji lietuviai 
studentai, suvažiavę tautinės 
minties studentų stovyklon, tą 
dieną įsteigė studentų korpo
raciją VILTIS. 

fcios korporacijos dvejų metų 
Sukaktis buvo paminėta balan
džio 23 4. Lietuvių tautinių or
ganizacijų sambūrio sueigoje 
Chicago je. 

Sambūrio valdybos vardu vil-
tininkus pasveikino pirmininkas 
dr. J. Paplėnas, pabrėždamas, 
kad šios tremtyje gimusios kor
poracijos vardo sutapimas su 
vilniške VILTIMI, atsiradusia 
Gedimino mieste prieš maždaug 
40 metų, nėra atsitiktinis. Tai 
yra ne tik vardo, bet ir idėji
nis sutapimas. VILTIES atsira
dimas tremties sąlygomis dar 
kartą patvirtino tautinės ideo
logijos gajumą, o J.A.V-se ras
ta tikrovė yra geriausia liudy
toja, kad tautinis darbas čia 
yra daug labiau reikalingas, nei 
daugelio buvo manyta dar ana
pus Atlanto. 

Apie VILTIES įsteigimą pa
pasakojo vienas šios korporaci
jos steigėjų Eug. Bartkus, šiuo 
metu baigiąs studijas Chicago-

Lietuvių tautinių korporacijų 
je. 
sambūris ligi šiol veikė kelių 
korporacijų susitarimu. Balan
džio 23 d. sueigoje priimtas sta
tutas, kuriuo ir grindžiama da
bar sambūrio veikla. Sambūrin 
įeina Neo Lithuania, Filiae Li-
thuaniae, Jaunoji Lietuva, Lie
tuva, Herkus Montė ir Viltis. 
Statutas palieka atviras duris 

Nauja Maskvos ofenz$Nft 
Maskvos 'Vasarine ofenzyva"..'Jiaskvą pttenkfitt^jti- pateik-

Kaip ir buvo galima tikėtis,'tus reikalavimus. 
Maskva griežtai atmetė Wa 
shingtono notą dėl Baltijos jū
roje žuvusio lėktuvo, iš savo 
pusės kaltindama Amerikos ka
rinę vadovybę, kad ji siunčian
ti lėktuvus fotografuoti sovie
tų kariniams sutvirtinimams, režimas. Toliau — per spauda 

Iš savo pusės Maskva iškėlė 
labai griežtą reikalavimą, kad 
Amerikos, Anglijos ir Jugosla-

rengia dideles demonstracijas 
Berlyne, kurių metu gali ban
dyti jėga paimti visą Berlyną. 
Amerikos vadovybė pareiškė, 
kad, jeigu reikės, bus pavartoti 

vijos kariuomenės būtų ati- ir ginklai, bet Berlyno neati
trauktos iš Triesto srities ir kad 
ten būtų įsteigtas tarptautinis 

Tuo tarpu šis klausimas dabar 
yra sustojęs "akloje gatvėje", 
nes išskyrus, ginkluotą jėgą, 
Amerika neturi būdo priversti 

Maskva vėl atnaujino savo rei
kalavimus Turkijai atidaryti 
Daradanelų ir Bosforo sąsiau-
rius.Cįtegužės 1 dieną Maskva 

duos. 
Čekoslovakijoje Ji|seniai už

daryta Amerikos iilforrriacijos 
tarnyba ir nuteisti mirti du 
tos įstaigos čekai, neva už šni
pinėjimą Amerikai. Chicagoje 
uždarytas Čekų konsulatas. 

Lietuviu paminkline lenta prie 
Nežinomojo Kareivio kapo 

'Lietuvybė Amerikoj gyva!' 
DIDYSIS ČIURLIONIEČIŲ EGZAMINAS CHICAGOJE 

Birža operos prieangiuose — 1,000 liko už durų Tautinė puokštė Civic Oper* House 
scenoje — Kylanti nuoiikos 'kreivė — Tik iki pasimatant! t 

Vieno Chicago* centro dan
goraižių šone jau iš tolo švyti 
"Margutis presents Čiurlionis". 
Tai Civic Opera House — ne
eilinių miesto parengimų vie
ta. Balandžio 16 dieną į ją atė
jo neeilinis mūsų dainos ir šo
kio atstovas — Čiurlionio an
samblis. 

Nors pradžia 8 vai., o teatro 
durys atidaromos valandą anks
čiau, bet jau gerokai prieš 7 
operos rūmų laiptai ir priean
giai knibžda, čia atskubėjo tie, 
kurie neskubėjo pasirūpinti bi
lietais iš anksto, šioje sponta
niškoje bilietų biržoje paklau
sų ir pasiūlų santykis betgi toks 
neproporcingas, kad tik retas 
gali džiaugtis laimikiu. 

Ir didžiausi optimistai nema
nė, kad Čiurlionio ansamblio 
koncertui Chicagoje Civic ope
ros rūmai bus per maži. Pro 
teatro duris kontrolieriai tega
lėjo įleisti tik apie 4,000 žmo
nių, o apie 1,000 turėjo likti 
namie arba už teatro durų, ne
tekę vilties patekti į atvelykio 
meno puotą. Girdėjosi skundų, 
kad dėl bilietų stokos kai korie 
gerų norų tautiečiai ir savo 
bosų negalėję pakviesti. Bet bu
vo ir bosų. 

Sklidinas kaip akis parteris, 
ložės ir balkonai prigūžėję mar
gos minios. Gausu matytų vei
dų ir girdėtų balsų Lietuvoje 
arba tremtyje, daug senųjų Chi-
cagos lietuvybės veteranų, aps
tu ir tokių, kurie lietuviško
mis programomis jau buvo pri
miršę domėtis, šį kartą susi
telkė visi — ir Kristupo Ko
lumbo žemėje gimę ir prieš 
tris dienas nuo karo laivo de
nio nulipę tautiečiai. 

Girdimos dvi kalbos — ir 
lietuvių ir anglų. Rūpimą klau
simą — kas dominuoja šios lie
tuviškos okupacijos masėje: se
nieji ar naujieji — galėjo pa
dėti išspręsti tik MARGUČIO 
vadovė L. Vanagaitiene: 

joms įsilieti į sambūrį. Sambū
ris apjungia ne tik jam priklau
sančių korporacijų studentus, 
bet ir filisterius. 

Viktoro Gudaičio referuotas 
ir sueigos priimtas statutas pa-
rėžia lojalumą, JAV santvar
kai, ištikimybę korporacijų ide
ologijai, pasiryžimą kovoti prieš 
bolševizmą, siekti laisvos Lie
tuvos atstatymo ir jos išlaiky-

ir kitoms studentų organizaci-^m©. 

— -W% vienų ir 56% kitų, -
buvo jos nuomonė. * 

Vos prasiskleidus ufdangai — 
pirmasis plojimo sveikinimas 
tautinei skoningų apdarų puokš
tei po lietuviškuoju kryžiumi 
Chicagos operos scenoje. Dvie
jų dalių programa sudaryta ki
limo kryptimi, šiltai, bet san
tūriai palydėtas pirmąsias miš
raus choro dainas, seka vis 
audringesnis pasigėrėjimo reiš
kimas. Moterų choro, tautinių 
šokių, vyrų choro ir vėl miš
raus choro programa, įvairina
ma keletos solistų ir lydima 
tautinių instrumentų garsų, vis 
plačiau praskleidžia tautinio lie
tuvių dainos, muzikos ir šokio 
grožio uždangą ir visiškai įti
kina bei sužavi keturių tūks
tančių žiūrovų auditorija. 

A. Mikulskio, J. švedo, V. 
Marijošiaus, J. Karoso, J. Ži
levičiaus harmonizuotos tutinęs 
dainos, A. Vanagaičio, J. Nau
jalio kūrinių motyvai, vamzdi
nių traliavimas ir kanklių gar
sai žiūrovus dviem valandom 
nukelia į gimtuosius klonius ir 
ne vienam išspaudžia tėvynės 
ilgesio ašarą. Publika vis at
kakliau reikalauja kartoti. Bet 
nei laikas nei pasišventėlių da
lyvių jėgos neleidžia patenkinti 
viso tautinio dvasios peno iš
alkusių jų alkio. Ir tai supran
ta žiūrovai, kai energingas va
dovas Alfonsas Mikulskis pb 
"Melniko" apeliuoja į scehos 
malūną, kurio sparnai, deja, 
daugiau jau nebesisuka... 

Neanalizuojant gausios dvie
jų valandų programos, reikia 
pabbrėžti, kad Čiurlionio ansam
blis, nepaisant jo sudėties ki
tėjimo nuo Vilniaus ir trem
ties laikų Vokietijoje iki įsi
kūrimo Amerikoje, liko jo at
stovaujamos meno šakos vir
šūnėje. Ansamblio vadovas ir 
jo dirigentas Alf. Mikulskis ne
siekia pigaus, bet triukšmingo 
efekto, užtat priverčia tiek sce
nos dalyvį, tiek ir klausytoją 
įsijausti į dainos dvasią. Tau
tinių instrumentų, o ypatingai 
kanklių, garsai sukuria tauti
nės romantikos foną lietuviš
kajai dainai ir lietuviškajam šo
kiui. Jei vamzdiniai savo tono 
skambumu bei įvairumu ir ne
prilygsta moderniųjų laikų in
strumentams, tai jie to ir ne
siekia. Perdaug sumoderninti 
jie nustotų tautinio charakte
rio ir savo originalumo. O tai 
ir yra jų vert€. 

Entuziastingas ansfmblio va
dovas Alf. Mikulskis, savo uo
lių bendradarbių talkininkauja
mas, nepaisant visų sunkumi§» 
sudarė vienetą, kuris yra ver
tas tautinės mūsų garbės am
basadoriaus vardo. Tat liudi
ja ne tilc savi balsai, bet ir 
didžiosios amerikiečių spaudos 
atsiliepimai, pasirodę Chicagos 
dienraščiuose po spektaklio. Ir 
jei pirmasis* Čiurlioniu ansam
blio pasirodymas jo buvimo vie
toje — Clevelande — ir jo įver
tinimas dar ir galėjo ansamb
lio nemačiusiam ir jo negirdė
jusiam kelti kokių abejojimų, 
nes visa tai buvo "namie", tai 
jo išėjimas į Chicago Civic Ope
ra sceną buvo jau laisvas nuo 
naminių sentimentų. Tai buvo 
didysis egzaminas prieš savuo
sius ir svetimuosius, kuris, vi
sų mūsu pasididžiavimui, išlai
kytas labai gerai. Ir tai nepai
sant kai kurių teatrinės techni
kos trūkumų operos rūmuose. 

Visų ansamblio dalyvių, auko
jančių po sunkaus fizinio darbo 
negausų laisvalaikį tautinės 
mūsų sąmonės stiprinimo, jau 
apmigdyto tautinio susipratimo 
žadinimo ir lietuvių tautos var
do populiarinimo kitataučiuose 
darbui, pasiryžimas yra milži
niškas. Tai geras pavyzdys mū
sų visuomenininkams ir kultū
rininkams, kad visomis sąlygo
mis sumanymus ir žodžius ga
lima įkūnyti, jei netrūksta pa
sišventimo. 

Ir todėl suprantama# Antano 
Olio pareiškimas padėkos žodį 
tariant scenoje, kad šitokie mū
sų pasireiškimai liudija, jog 
"lietuvybe Amerikoje nemirš
ta". Lietuvybė nemirs, jei kiek
vienas atiduos jai savo duoklę. 

L. Vanagaitienės įteiktos gė
lės ir išreikšta viltis, kad šis 
Čiurlionio ansamblio žygis Chi
cagoje yra pirmas, bet ne pas
kutinis, sukėlė gyvą visų šios 
šventės dalyvių pritarimą. 

Ansamblio vardu dėkodamas 
rengėjams už sudarytas sąly
gas pasirodyti Chicagoje ir už 
sveikinimus, Alf. Mikulskis iš
reiškė visos Čiurlionio ansamb
lio šeimos ryžtą "visa širdimi 
krauti j bendrą pasaulio loby
ną tautines lietuvių vertybes, 
kad visame pasaulyje ir mūsų 
tėvynėje įsiviešpatautų tiesa ir 
grožis". 

Tad — sėkmės ir iki pasima
tant dar, kartą, čiurlioniečiai! 

J. Paplėnas 
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Prezidentas ar Viceprezidentas dalyvaus 
lietuvių iškilmėse 

Newarko, New Jersey, lietu
viai veteranai yra gavę sutiki
mą įtaisyti ir nuo lietuvių pa
minklinę lentą prie Nežinomojo 
Kareivio kap<> Arlington ^fc&pisč-
se. 

Gegužės 6 dieną ši lenta bus 
iškilmingai įmūryta. Numato
ma, kad lentą į jos vietą padės 
pats prezidentas Trumanas ar
ba viceprezidentas A. W. Bark-
ley. Iškilmėse dalyvaus Lietu
vos pasiuntinys P. žadeikis ir 
visa eilė Kongreso narių. Len
tos priėmimo kalbą sakys Wa
shingtono karinės apygardos 
komanduojąs generolas. Daly
vaus kariuomenės orkestras ir 
karinė garbės sargyba. Invoka-
ciją skaitys lietuvis kunigas JH. 

Kemėšis iš Bayonne, N.J. 
Iškilmėse dalyvaus Baltimo-

rės lietuviai legionieriai, o taip 
pat ir chikagiečiai iš Dariaus -
Girėno ir Don Varnas postų. 

Po iškilmių bus bankietas Ho
tel Caryle, Capitol Hill, 

Šį sekmadienį paminklini len
ta bus pašventinta Newarke, 
N.J., lietuvių parapijos bažny
čioje. šiose iškilmėse dalyvaus 
visos New Jersey veteranų or
ganizacijos. 

Paminklinė lenta yra paga
minta Amerikos lietuvio skulp
toriaus Jono Subačiaus. 

Smulkesnių informacijų apie 
šias iškilmes galima patirti šiuo 
adresu: Mr. J. J. Stukas, 429 
Walnut St., Newark 5, N.J. 

Komunistai užėmė Hainaną 
Po Kinijos užėmimo kelis mė

nesius komunistai buvo pali
kę čiankaišeką ramybėj, čian-
kaišeko valdžioje buvo likusios 
dvi salos — Formoza ir Haina-
nas. Paskutiniu laiku praneša
ma, kad čiankaišeko pajėgos 
tvarkosi, moralė kyla. Vienu 
metu čiankaišeko kariuomenės 
daliniai buvo įsiveržę net į že
myną ir ten padarė nemažai 
nuostolių komunistams. 

Bet šiomis dienomis čiankai-
škas susilaukė dar vieno smū
gio. Komunistai staiga puolė 
Hainano salą, įsiveržė į ją ir 
užėmė. Nebuvo rimtai ir gina
masi. Yra prieštaraujančių gan
dų: iš pačių Kuomintango (pa
ties čiankaišeko partijos) tarpo 
tvirtinama, kad čiankaišekas 
įsakęs pasitraukti iš Hainano, 
salįos neginti. O to įsakymo 
priežastis esanti ta, kad čian
kaišekas nenorįs leisti iškilti 
kitiems asmenims. Mat, sak#, 
Hainano saloje kariuomenei va
dovaujančių generolų populia
rumas paskutiniu metu pradė
jęs smarkiai augti ir, esą, čian
kaišekas nenorėjęs leisti jiems 
perdaug pasižymėti beginant 
Hainaną ir todėl liepęs pasi
traukti. 

Iš čiankaišeko štabo tvirti
nama, kad tokio įsakymo visai 

nebuvo. Tačiau laikraštininkai 
sakosi sužinoję, kad iš Formo-
zos buvusi sustabdyta parama 
Hainano salai, bijant susilpnin
ti pačią Formozą. Formoza gi 
esanti daug geriau sustiprinta, 
negu Hainanas, ir manoma, jog 
komunistams nebūtų taip leng
va ją paimti, jei ir bandytų. 
Hainane įsiveržusiai komunistų 
kariuomenei daug padėję iš ank
sto suorganizuoti jiems palan
kių partizanų būriai. Partizanai 
turėję net parengtus gana di
delius maisto ir karinių medžia
gų sandėlius. 

NAUJI IŠVEŽIMAI 
LIETUVOJE? 

Viso pasaulio spauda plačiai 
kartoja žinias, kurias paduoda 
vokiečių laikraščiai, kad po 
Amerikos lėktuvo pašovimo Bal
tijos jūroje sovietai vėl pradė
ję didelį Pabaltijo kraštų "va
lymą". Lietuviai, latviai, estai 
vėl tremiami į tolimas Sibiro 
sritis. Priežastis — "penktosios 
kolonos" baimė, jei kiltų karas. 

Tokių priemonių reikia grieb
tis bolševikams tuose kraštuo
se, kurie "laisvu noru entuzias
tingai prisijungė prie sovietiš
kos tėvynės".... 

ŠIOJE SALYJE 
LOUIS F. BUDENZ liudijo, kad 
asmeniškai Lattimore niekada 
nepažinojęs, bet būdamas ko
munistų laikraščio redaktoriu
mi, iš komunistų partijos poli
tinio biuro turėjęs žinių, ką# 
Lattimore esąs vienas iš stam
biausių užmaskuotų komunistu 
Slaptuose komunistų partija* 
dokumentuose apie Tolimuosiup 
Rytus Lattimore buvęs žymį» 
mas ženklu L arba XL. Komu
nistų tarpe Lattimore buvęs lai
komas vertingu agentu Azijo® 
komunistų reikalui. Institute oĖ 
Pacific Relations svarbiausi ko
munistai buvę Field ir Jaffe, 
bet ir Lattimore buvęs toj pa
čioj kuopelėj. Budenz pridėjo, 
kad McCarthy tvirtinimas, esą 
Lattimore buvęs sovietų šni
pinėjimo tinklo vadas Valstybės 
Departamente, esąs "techniškai 
netikslus". 

' Komisijos narių paklaustas, 
kodėl duodamas žinių apie dau--
gelį kitų svarbių ir nelabai svar
bių komunistų, per penkerius 
metus nieko neužsiminęs apie 
Lattimore, Budenz atsakė, kad 
neturėjęs laiko. 

Po Budenzo liudijimo nuotai
kos dėl to reikalo yra dvejopos. 
Vieni mano, kad senatorius Mc 
Carthy laimėjo bent vieną 
punktą^ nors ne visu 100'r. 

Jei būtų įrodyta, kad Latti
more buvo komunistų partijos . 
narys, Valstybės Departamen
tui būtų nevisai patogi padėtis. 
Bet Lattimore nėra Valstybės 
Departamento tarnautojas ir 
reikalo esmė yra ne ta, ar Latti
more oficialus komunistų parti
jos narys, ar tik širdy jiems pa
lankus, o ta, kiek ir dėl kokių 
priežasčių Valstybės Departa
mento politika Kinijos reika
luose buvo žalinga. Iš viso abe
jojama, ar bus galima neabejo
tinai įrodyti, kad Lattimore bu
vo formaliai komunistų parti
joje, nes tuo klausimu ir Bu
denzo liudijimas yra netiesiogi
nis. Kiti, kurie iš karto smerkė 
McCarthy, po Budenzo liudijimo 
kiek susirūpino, nes Lattimo
re reikalas vis labiau primena 
Alger Hisso bylą. Tačiau jie 
ir toliau pasilieka tos pačios 
nuomonės, kad šioje byloje aiš
kumui daug gadina pastangos 
susidaryti medžiagos rinkiminei 
propagandai. 

SENATE svarstomas klausi
mas apie tolimesnių, lėšų pasky
rimą Marshallo planui vykdyti. 
Numatoma paskirti per 3 bilijo
nus dolerių ekonomiškai pagel
bėti tiems kraštams, kur labiau
siai svarbu sustiprinti atsparą 
komunistų imperializmui. 

Numatytą programą remia 
abiejų partijų vadovaujantieji 
senatoriai. Tačiau būdinga ir 
nuostabu, kad opoziciją sudaro 
respublikonų senatoriai Hicken-
100per ir Taft — abu remian-
tieji senatoriaus McCarthy kal
tinimus, kad Valstybės Depar
tamente vyrauja komunistams 
palanki politika. Jie reikalauja 
skiriamas lėšas sumažinti bent 
500 milijonų dolerių. Senatorius 
Taft savo laiku priešinosi ir 
Atlanto pakto sudarymui, paga
liau sutiko su tuo, bet tik t* 
sąlyga, kad nebūtų siunčiami 
ginklai paktą sudariusioms vals
tybėms 
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Iškila į rytus Balys Gaidžiūnas 

LAWRENCE AMSTERDAM 

saule v£l pabėrė spindulių, mes 
buvome netoli Worcester, Mass. 
Čia vėl pamačiau dar man ne
regėtą vaizdą: šimtai meškerio-

BOSTON 

"Gaidžiūn^ išleidžiam iš Cle-
velando šį penktadienį, balan
džio 14 d., 6 vai. p. p. Pb pen
kiolikos valandų keliopės jis bus 
So. Bostone. Priimkit ir globo- tojų, atvykę savo "karais", bu
kit" — rašė V. Rastenis dr. vo išsirikiavę pagal sraunų upe

lį ir laukė užkimbančios žuvies. 
Matyt, kad jų tokia didelė kan
trybė buvo kuo nors apmoka 
ma: arba sugauta žuvimi arba 
iš anksto numatytu pasakoji
mu, kaip žuvis, didesnė už par
šą, kibo, sulaužė meškerę ir 
nuplaukė... 

Pro akis prabėgo ir Worces-
terio miesto vaizdai. Atsimi
niau Čia gyvenančius artimes
nius ir tolimesnius tautiečius. 
Man iš Worcesterio draugai ra
šė, jog šis miestas labai pa
našus į Kauną. O kas iš mūsų 

Br. Kalvaičiui, man išvažiuo
jant iš Clevelando. 

Kroviau sunkų slavo keliones 
krovinį: aparatus, filmą ir pus-
antrai savaitei reikalingą ap
rangą. Kroviau taip, kad ga
lėčiau, nors ir kaip kupranuga
ris, vienu kartu susinešti viską 
į traukinį ir išsinešti iš jo. 
""Tą pavakarį, kada palikau aš 

Clevelandą, ore lakstė snaigės 
ir buvo daugiau panašu į prasi
dedančią žiemą, negu į kalen
doriuje jau atėjusį pavasarį. 
Bet visi tikėjom, kad gamta 

mielu mano sutikimu, kiek mū 
sų sena ir ištikima draugyste, 
gražiu jų pačių susiderinimu. 
Štai Amerikos lietuvis, dide
liu savo darbštumu ir sumanu
mu prasimušęs į pačias pirmą
sias Amerikos lietuvių eiles, iš 
nuveiktų darbų ir garbingo am
žiaus sprendžiant, jau ir poil
sio pelnęs, tebedirba ir tebeva
dovauja tokiuo pat rūpestingu
mu, kokiu dirbo prieš kelias
dešimt metų. O jo talkininkai — 
neseniai Europos žemę palikę 
tremtiniai. Visi susitelkę, gra
žiai susiderino ir dirba Lietu
vybei bei Lietuvai. 

Išlipęs Bostone dairiaus, lyg 
viščiukas, pakliuvęs į naują 
darža. Gerai žinojau dar iš Cle-

baigs kartą juokus krėtusi ir |neturi didelių sentimentų Kau-
pradės žydėti medžiai. Dar pik- nui« lietuvių rankom pastaty
čiau buvo, kad ir Vokietijoje 
pasilikusieji rašė. jog ten jau 
gražu ir žydi turtingi švabijos 
sodai... 

Traukiny keleivių maža. Vie
tos patogios. Mūsų vagone ke
li kareiviai, kurie, praleidę atos
togas Olevelande, grįžta į sa
vo dalinius Europoje. Vienas iš 
jų pakenčiamai kalba vokiškai 
ir vis neužmiršta pagirti vokie
čių mergaičių ... Kai paklau
siau, ar jis ten nepalikęs kokios 
gražuolės, jis drąsiai atsakė, 
kad taip ir manąs ją vesti. Tai 
bus dar viena nauja Amerikos 
marti, kuriu Amerikos armijos 
kariai iš Europos parvežė ke
lias dešimtis tūkstančių ... 

Mūsų vagone ir trys žydai. 
Jie visi sukišę nosis šnabžda
si žydišku žargonu. Bet šnabž
dasi tyliai, nes šiandien penk
tadienis, užėjo "šabasas" ir 
Talmudas liepia ieškoti ramy
bės. 

Nors saulė jau ruošiasi pa
likti žeme ir mūsų traukinys 
greit pasiners į juodą nakti, 
bet kol šviesu, seku Amerikos 
žemės vaizdus. 

Kiek daug dar čia vietos mi
lijonams gyventojų! Kiek daug 
dar žemės, kurios žmogaus rati-
ka dar nejudino! 

Tokios ir panašios mintys ve
ja viena kitą. Kai žiūriu i dide
lius, krūmais apleistus žemės 
plotus, visiškai Dievo valiai pa
liktus miškus ir labai pigiai nu
augusius medžius, aš manau, 
kad valstybė per mažai rūpina
si savo krašto pigesniais tur
tais ir visiškai nesirūpina, kad 
Amerika gražiai atrodytų. Bet 
aš esu tikras, kad praeis metai, 
dešimtys metų, ir pagaliau bus 
atsiminta tai, apie ką jau da
bar galėtų pagalvoti. 

Kai po nakties snūduriavimo 

pastaty 
tam ir išgražintam, kurį girda
vo ir atsilankę užsieniečiai. 

Nors traukinys vėlavosi,. bet 
kai su savo kroviniu lipau iš 
vagono, pamačiau Lietuvoje 
žinomą spaustuvininką J. Kapo
čių, dr. Br. Kalvaitį, kitus vie-

METINES MIRTIES 
SUKAKTUVĖS 

Antanina V. Urbonienė, iš tė
vų. Vaičkutė, persiskyrė su šiuo 
pasauliu 1949 m. balandžio 29 
d. Amžiną atilsį turi Kalvari
jos kapinėse, Dayton, Ohio. Gi
musi Lietuvoje, Šiaulių apskr., 
Pročiūnų kaime. Paliko didelia
me nuliūdime vyras Jeronimas, 
dvi dukterys, du sūnūs ir septy
ni anūkai. 

Liūdnam mūsų brangios žmo
nos ir motinėlės atminimui bus 
atnašaujamos šv. Mišios už jos 
sielą šv. Kryžiaus lietuvių baž
nyčioje, sekmadieni, 10:00 vai. 
ryto* 

Jau prašvito gražusis pava
saris. Gėlės žydi. Paukščiai čiul
ba. Tu neregi gėlių žydėjimo, 
nei girdi paukščių čiulbėjimo. 
Mes Tavęs, Brangioji žmona ir 
Motinėle, niekuomet neužmirši
me. Lankydami Tavo kapą gė-

velando važiuodamas, kad čia | lėmis puošime ii ašaromis lais-
esanti lietuvių kolonija didelė, tysime. 
jdomi, kad čia yra visa eilė 
veiklių žmonių, kad čia rado 
prieglaudą ir tremties gyveni
mui vadovavusieji. 

Pats Bostonas taip pat įdo
mus, vienas seniausiųjų Ameri
kos miestų, savotiška pirmųjų 

Tu pas mus jau nebegrįši, 
bet mes anksčiau ar vėliau pas 
Tave ateisime. Lauk mūsų atei
nant ! 

Nuliūdę lieka 
Vyras Jeronimas A. Urbonas 

ir visa šeima 
1302 Lamar St. 
Dayton, Ohio, 

M 

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 
4-tas skyrius rengia 

sekmadienį, gegužės III. 7 dieną, 6:00 vai. 

Lietuvos Operos artistę 

PAVASARINĮ KONCERTĄ 

DETROIT INSTITUTE OF ARTS 
(Lecture Half) 

Prie Woodward ir Kirby gatvių 

Įžanga 2 doleriai -

Amerikos kolonistų tvirtovė. 
tos ALTS skyriaus valdybos j Europiečiui žmogui gi Bosto-
narius ir dar nepažįstamą, gar-Inas, kaip man kalbėjo vienas 
bingą Ameril-įos lietuvį Joną j sutikusiųjų, mielas ir todėl, kad 
Kasmauską, apie kurį dar Eu-įiš čia matosi Atlantas ir kitoj įrė balandžio 14 d. Dayton, Ohio, 
i opoje gyvendamas nemažai į pusėj šio vandenyno yra mūsų j Velionė buvo kilus iš Lietuvos 
gero buvau girdėjęs. j laikinai prarasta, gražioji t ė- čia išgyveno 50 metų. Liko duk 

Džiaugiaus gal ne tiek tuo • vyne. (Bus daugiau) 

Vojickienė Ieva, 70 metų. mi-

B R O O K L Y N O  N A U J I E N O S  
PERSITVARKĖ ALTS PIRMO SKYRIAUS VALDYBA 

Balandžio 16 d. ALTS pirmo
jo skyriaus valdyba savo posė
dyje naujai pasiskirstė pareigo
mis: Narvydas Pranas - pirmi
ninkas, Butkus Juozas - I vice-
pirm.. Alksninis Vaclovas - II 
vicepirm., Gudas Stasys - sek
retorius, Krulikas Kazys - ka
sininkas, Jasėnas Mykolas - ka
sos sekretorius ir Ginkus Juo
zas - ypatingiems reikalams na
rys. 

širdus Tautininkų Klubo bei ki
tų patriotinių organizacijų na
rys. 

Tautininkų Klubo nariai vi
suotiniame susirinkime balan
džio 14 d. pagerbė mirusį Anta
ną ir prie ^jo karsto padėjo di
džiulį gėlių vainiką bei daly
vavo laidotuvėse. 

Tame pat susirinkime buvo 
priimtos Klubo tvarkos taisyk
lės, nutarta skirti $10 balan-

Kovo 24 d. susirinkime AL Ja- jdžio 29 d. New Yorke organi-
sėnas skaitė paskaitą ideologi- izuojamam lojalumo paradui pa-
niais klausimais. Paskaita su-!r-emti. 
kėlė daug gyvų ir turiningų 
diskusijų. 

Tame pat susirinkime sky
riaus nariai sudėjo keliolika do
lerių Lietuvos patriarko Mar
tyno Jankaus vaikams, gyve
nantiems Vokietijoje, paremti. 

MIRĖ GARBINGAS TAUTI
NINKŲ KLUBO NARYS 

St. Catherine ligoninėje ba
landžio 3 d. anksti rytą mirė 
labai geras žmogus, didis pa
triotas lietuvis bei sąžiningas 
verslininkas Antanas Povilans-
kas. Jis daug metų buvo nuo-

T;uij>y( i  ual ima ir laiškais!  Prašykit informacijŲ paštu! 
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STANDARD FEDERAL SAVINGS 
8 LOAN ASS N. 

PIGIOS PASKOLOS NAMAMS 
TAUPYK SAUGIAI ... mes per 11 metus visiems išmokėjome 

pareikalavimus 
'! tirtas jx-r 2"> milijonus dolerių. Atsargos fondas per 2'ą milijono 

U. S. (h\\ernment Securities ir grvnais pinigais per 12 milijonų 
STIPRIAUSIA TAUPYMO JSTAICJ A CHICAGO.!  E 

Federal  Savings & I.oan Insurance Corporation narys 

JUSTIN MACKIEWICH, PRESIDENT & Wm. 
1192 Archer Avenue Chicago 32, Illinois 

TELEFONAS: Virginia 7 - 1141 

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4. 
Trečiadieniais  nuo 9 ilt i  12 dieną.  Ketvirtadieniais  nuo 9 iki  8  vak.  

Praėjusių Velykų rytą, po 
Prisikėlimo pamaldų, gausus 
Klubo narių būrys dalyvavo 
Tautininkų Klube įvykusiuose 
Velykų pusryčiuose, o balan
džio 22 d. Klubas savo nariams 
Jurgiams vardinių proga suren
gė tradicinę Jurginių vakarienę. 

BANDYMAS KULTŪRINIUS 
DARBUS DIRBTI KARTU 

Brooklyno tautinių organiza
cijų kultūrinei veiklai suderin
ti bei pagyvinti, balandžio 30 
d. kviečiamas bendras tautinių 
organizacijų valdybų posėdis. 

K. K. 

DETROIT, MICH. 
RADIJO KLUBO VISUOTINIS 

SUSIRINKIMAS 

Amerikos Lietuvių Balso ra
dijo klubo visuotinis susirinki
mas įvyks šį sekmadienį, ba
landžio 30 d., 5 vai. p. p. In
ternational Institute, 2431 East 
Grand Blvd. Visi radijo klubo 
nariai raginami dalyvauti. Bus 
aptarta daugelis svarbių radijo 
programos ir klubo reikalų. 

Radijo klubo piknikas įvyks 
Decoration pay (antradienį), 
gegužės 30 d. 

Naujas žodynas 
V. Pėtėraičio ^ 

"Mažasis lietuviškai -.angliškas 
žodynasf 

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

Kaina $2.00. 

tė. 

PHILADELPHIA 
PAGEUBlvIM MOTINAS. 

Pabaltijo Moterų Tarybos 
Lietuvių Atstovybės Philadel-
phijos skyrius gegužės 13 d.. 
šeštadienį, rengia motinos pa
gerbimą. 

Tos dienos rytą 8 vai. šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioj bus 
pamaldos už i mirusias motinas. 
Sekmadienį, gegužės 14 d., to
je pat bažnyčioje 11 vai. per 
pamaldas motinos garbei giedos 
solistė Juzė Augaitytė. Lietuvių 
Atstovybės skyriaus narės mo
tinos intencija eis bendros šv. 
Komunijos, šioje bendroje mal
doje už motinas Liet. Atst. sky
riaus valdyba kviečia dalyvauti 
ir kitų Philadelphijos organiza
cijų nares. 

Gegužės 1&, d., šeštadienį, 7 
vai. vakare, Lietuvių Pašalpinio 
Klubo salėje, 928-36 East Moy-
amensing Ave., įvyksta moti
nai pagerbti koncertas. Koncer
to programą atliks solistė Juzė 
Augaitytė ir pianistė Galina 
Leonienė. 

Menininkės šia proga paren
gė specialią programą, kurią su
darys lietuvių ir pasaulinių au
torių kūriniai, skirti motinoms 
ar vaizduoją jų meilę ir atsidė
jimą vaikams. 

Koncertan kviečiame atvyk
ti visus, kurie norite prisimin
ti motinas ir parodyti, kad jas 
mylite. Ateikite kartu ir su mo
čiutėmis, kad jos pamatytų, jog 
jas gerbiate. Liet. Atstovybes 

Philadelphijos sk. 

ST. LOUiS, Mo 
<;RAŽIAI PASIRODĖ 

Balandžio 12 ir 13 d. šešio
liktame National Folk Festiva
ly St. Louis lietuviams atsto
vavo Lietuvių Tautinių šokių 
Grupė iš Bostono. 

Lietuvių tautiniais šokiais la
bai domėjosi miesto visuomenė. 

Festivaly bostoniškiai su tau
tiniais šokiais pasirodė gražiai. 
Buvo paskambinta kanklėmis ir 
pagrota rageliu. Gražiai atrodė 
ir tautiniai rūbai. 

A n t a n i n a  D  a  m  b  f a 
Dambrauskaitl 

sopranas, talentinga Lie
tuvos operos solistė. Jos 
repertuaras siekia 35 žy
miausių operų, kurios bu-

. vo statomos Lietuvoje ir 
lomesnėse Europos sos
tinėse: Paryžiuj, Prahoj, 
Berlyne, Vienoj, Taline, 
Rygoj ir kt. Visur turė
jo didžiausį pasisekimą. 

Karui užėjus, A. Dam
brauskaitė atsidūrė trem
tyje. Ji ir ten tęsė daina
vimą, puikiai reprezen
tuodama Lietuvos vardą. 
Vokiečių operoje ji dai
navo ir vaidino Madame 
Butterfly. 

Ji drauge su St. Bara
nausku ir kitais dviem 
lietuviais daininkais du 
kartu lankėsi su koncer
tais Anglijoje kur kon
certavo ne tik Londone, 
bet ir dar bent keliose de
šimtyse Anglijos miestų. 
Tie koncertai susilaukė 
gražiausių Įvertinimų a9- v 

glų spaudoje. 
Detroite ji dainuos pir

mą kartą. 

N 

S t a s y s  B a r a n a u s k a s  
tenoras, koncertavęs Europoje, dalyvavęs drauge 
su A. Dambrauskaite ir kiįais pagarsėjusiuose lie
tuvių dainininkų koncertuose Anglijoje. Jo daina
vimu žavėjosi, kas tik girdėjo jį dainuojantį.' 

Detroite irgi dainuos pirmą kartą. 

Solistams akompanuos pianistas Aleksas Kučiūnas 

Detroit, Naujienos 

TRYS LIETUVIAI KUffRŠAI 
* Vos tik prieš kelias savaites, 

St. Louis arkivyskupo pakvies
ti, miesto didesnėse nelietuviš
kose, parapijose pradėjo dirbti aę Valatkams! 
trys lietuviai tremtiniai kuni
gai: kun. Z. Gelažius, kun. A. 
Bukauskas ir kun. P. Brazaus
kas. DIRVOS skaitytojas 

30 METŲ KUNIGAVIMO 
SUKAKTUVĖS 

Šv. Antano parapijos klebo
nui kurt. Ign. BoreiŠiui sukan
ka 30 metų nuo įšventinimo Į 
kunigus. Gegužės 7 d. parapi
jiečiai ruošia pagerbimo vaka
rienę. Tai tikrai užpelnyta pa
garba. Kun. Boreišis šioje pa
rapijoje klebonauja beveik nuo 
parapijos įsteigimo, labai jaut
riai gindamas tautinius lietuvių 
reikalus. Linkime gerb. Kuni
gui ar daug metų stoie parapi
joje darbuotis. 

PAS RAŠYTOJĄ V. ALANTĄ 

Balandžio 22 d. rašytojas V. 
Alantas su ponia buvo užkvie-
tęs įkurtuvėms sponsorius An
taną ir Oną Kudžius, rašytoją 
Alė Rūta - Nakaitė - Arbačiaus
kienę su vyru arch. Edna. Arba-
čiausku ir mūsų šeimą. 

Pasikalbėjome, ar kuris IŠ šio 
miesto negalėtų nuvažiuoti į 
rašytojų suvažiavimą, kuris bus 
gegužės 7 d. Bostone. Bet visi 
užsiėmę savais vietiniais reika
lais ir darbais, taigi atrodo, kact 
niekas iš čia į suvažiavimą ne
važiuos. 

VALATKŲ {KURTUVĖS 

Blusų- radijo pusvalandžio 
pranešėjas Ralph Valatka su 
žmona įsigijo naujus namus, to
dėl ir balandžio 22 d. suruošė 
dideles įkurtuves. Jose dalyva
vo apie 50 žmonių. 

Daug laimės naujuose, namUQ-

landžio 17 d. dainavo YMCA, 
kur buvo vaišinamas svečias iš 
Piet. Amerikos, Henry H. Licht-
wardt, buvęs World Service 
Secretary to South America, 
čia buvo paruošti iškilmingi 
pitūs, per kuriuos kalbėjo gar
bės svečias, YMCA pirmininkas 
J. Doss ir dainavo lietuvių cho
ras. šis įvykis buvo paminėtas 
vietos spaudoje. Būdinga, kad 

čia buvo pakviesti .vien tik lie* 
tuviai. 

ARBAčIAUSKO BRAIŽINIAI 
ART INSTITUTE 

Architekti| braižinių rinkiny
je, kuris porą savaičių buvo iš
statytas Meno Muziejuje, buvo 
braižiniai ir archit* Afbačiaus-
ko. M. Sims 

DAINAVO YMCA 

Radijo klubo vyrų choras, di
riguojamas Br Budriūno, ba-

WATEKEUKY CONN 
ALTS 3-CIO SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS 

Sekmadienį, balandžio d., 
įvyko ALTS 3-čio skyriaus su
sirinkimas. Susirinkimą vedė 
Jadvyga Stulginskaitė. Plačią 
informaciją a^ie Dailės Parodą 
pateikė dr. Coined, supažindin
damas dalyvius su parodos fi
nansavimo ir tvarkymo reika
lais. 

Parodos menine puse rūpina
si iš New Yorko pakviestas dai
lininkas V. Racibarskas. Jam 
padeda vietinės dailininkų jė
gos. 

% 

Minėdamas priemones ir šal
tinius parodai finansuoti, dr. 
Colney pranešė, kad komitetas 
yra gavęs propagandinių ženk
lų, kuriuos panaudos sukelti dė
mesiui į pa rod.). 

* 

ženklai vaizduoja visas tris 
okupuotas Pabaltijo valstybes, 
aiškiai primindami, kad pana
šus pavojus gresia ir kitoms 
tautoms. Jie padaryti visų trijų 
Pabaltijo valstybių (Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos) solidarumo 
šūkitf/ Tuo bfidu jie tinka ne 

•  - V ' , .  .  '  

vien lietuviai, bflt ir latviui bei 
estui,. 

Dr. Colney nušvietė, kaip kū
rėsi pirmieji Lietuvos laisvini
mo organai Amerikoje, ką jie 
veikė, kurie žmonės stovėjo to 
darbo priekyje. Buvo pastebėta, 
kad nors ilgą laiką nebuvo pityio 
sutarimo tarp srovių, bet vis 
tiek jos, dirbdamos skyrium, 
yra daug padariusios Lietuvos 
propagandai. Konferencijos, sei
mai ir visokio pobūdžio Lietu
vos bylos garsinimai žadino 
Amerikos lietuvių patriotizmą 
ir norą vis aktingiau dalyvauti 
Lietuvos laisvinimo • darbuose. 
Pabrėžta mintis, kad šių dienų 
darbą Lietuvos gelbėjimo veik
lai reikia taikinti naujiems rei
kalavimams. 

Susirinkimas nutarė suruošti 
skyriaus gegužinę birželio mėn. 
nirmati sekmadienį. Kartu su 
gegužine padaryti ir platesnę 
kultūrinę šventę. Tuo klausimu 
rūnintis mvesta vaMybaf. 

• T ^RONŲ 
P 4 N^IT W)SE — teisv-
V»*c 7odis ar>ie tai, kas 
*+«itiv« «n Lietuva. 312 
pusi. Kaina* $2.00 
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KAS ir KUR 
•, IRO veiklftpratęsta iki 1950 
m. gruodžio 31 d., gi jos emi
gracinė veikla pratęsta iki 1951 
m. kovo 31 d. Vadinasi, iki to 
laiko IRO v vykdys emigraciją 
iš Vokietijos, Austrijos ir kitų 
panašių kraštų. Bet jau dabar 
aiškiai tvirtinama, kad IRO ir 
iki to laiko nespės visų tremtį-
nių įkurdinti. Tad nuo 1951 m. 
sausio 1 d. pradeda JTO žinio
je veikti Aukštasis Tremtinių 
Komisariatas. Jis ir vykdys to
limesnę tremtinių globą. 
• Belgijoje gyvena 835 lietu
viai. Visi išsiskirstę po įvairias 
darbovietes ir niekur nėra di
desnės lietuvių kolonijos. Dau
giausia dirba anglies kasyklose. 
Kasyklų darbas sunkus, o išly
ginimai maži. 

• Pįrth mieste, Australijoje, 
dailininkas V. Ratas, prieš me
tus nuvykęs iš Vokietijos, su
rengė savo darbų parodą. Paro
da laibai gerai pasisekė ir pusė 
visų išstatytų darbų parduota. 

• Laikraštininkas A. Merkelis, 
atvykęs iš Vokietijos buvo pra
dėjęs dirbti VIENYBĖJE, šiuo 
metu iš VIENYBĖS jis pasi
traukė. 

• Adelaidėje, Austra&foje, kur 
jau susitelkė nemažas skaičius 
lietuvių tremtinių, veikia sa
vaitgalio lietuviškoji mokykla. 
Tremtinių vaikai ją uoliai lan
ko. 

• Melbourne, Australijoje, Leo
no Baltrūno iniciatyva pradėjo 
veikti lietuviškų knygų ir laik
raščių platinimo kioskas. 
• Vokietijoje esančių tremti
nių, dabar susiorganizavusių j 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nę, centrinio komiteto rinkimai 
įvyksią gegužes mėnesio pabai
goje. Kadangi dabar Vokietijo
je yra nedaugiau, kaip 12,000 
tremtinių lietuvių, tai ir atsto
vų bus išrinkta 12. Iš jų bus 
parinkti penki, kurie ir sudarys 
centrinį komitetą. 
• Liuksemburgo valstybėj, ku
rios pokarinis ekonominis gyve
nimas laikomas vienu iš geriau
sių, dabar gyvena 20 lietuvių. 
• Rašytojas Vydūnas, dabar 
sulaukęs 82 metų amžiaus, ne
seniai išgyveno skaudžią nelai
mę: mirė Berlyne gyvenanti jo 
sesuio<| Pats Vydūnas gyvena 
Detmolde, vakarinėje Vokietijo
je. Rašytojas buvo nuvykęs į 
Berlyną dalyvauti laidotuvėse. 

• Balandžio 24 d. iš Vokieti
jos, prancūzų valdomos zonos, 
| JAV išvyksta Petras Ulėnas, 
kurį laiką Lietuvių Tautinį Są
jūdį atstovavęs VLIKe ir Vyk
domojoj Taryboj. Petras Ulė
nas apsigyvensiąs Bostono ra
jone. 

• VLIKas numatę pradėti pla
tesnę akciją Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei suorganizuoti vi-

li&uvit^ gyvenamuose suose 
kraštuose. 

• Rašytojais Fabijonas Neve-
ravičius, dabar gyvenąs Angli
joje, rašo didesnį veikalą, api
mantį paskutiniojo karo laiko
tarpį. 
• Lietuvių Rymo Katalikų Su
sivienijimo Amerikoje 57 sei
mas šaukiamas Detroite š. m. 
liepos 10 - 13 dienomis. 
• Lietuvos Raudon. - Kryžius, 
veikiąs Vokietijoje, savo veiklą 
siaurina. Iš pareigų pasitraukė 
ir LRK pirmininkas dr. D. Ja
saitis. Naujuoju pirmininku pa
skirtas K. Rugienius, LRK at
stovavęs amerikiečių valdomoje 
Vokietijos zonoje. Rugienius 
nuolatos gyvena Miunchene. 

• Rašytojas Jurgis Jankus, ku
ris gyveno Vokietijoje, šiuo me
tu jau yra pereinamojoje sto
vykloje ir laukia eilės išplauk
ti į JAV. 

• Gegužės mėnesio pradžioj So. 
Bostone įvyks lietuvių rašytojų 
suvažiavimas. Suvažiavimo me
tu bus ieškoma patogiausių bū
dų visuose kraštuose atsidūru-
siem lietuviams rašytojams su
jungti į vieną draugiją ir vėl 
atgaivinti Lietuvoje ir Vokieti
joje praktikuotus geriausiųjų 
knygų premijavimus. Bet į su
važiavimą galės atvykti tik ne
toli nuo Bostono gyveną rašy
tojai, nes kelionės labai bran
gios. 

• Argentinoje, Buenos Aires 
mieste, kaip ir didesnėse Ame
rikos lietuviu kolonijose, veikia 
lietuviška radijo valandėlė, ve
dama Z. Juknevičiaus. Radijo 
valandėlė neseniai šventė savo 
trejų metų sukaktį. 

• Chicagietis inž. Antanas Ru
dis, drauge su kitais 49 Ameri
kos pramonininkais, išvyksta į 
Pietų Ameriką dalyvauti tarp
tautinėje pramonininkų konfe
rencijoje, kuri įvyks Brazilijo
je, Santos mieste. Ta proga inž. 
Rudis ruošiasi aplankyti beveik 
visas Pietų Amerikos valstybes. 

• Prof. Stepas Kolupaila baigia 
spausdinti didelį mokslinį vei
kalą apie didžiausią Lietuvos 
upę Nemuną. Veikalas ir vadi
nasi "Nemunas". 

Teisininkas Į .  A. Stikliorius, 
kilęs iš Maž. Lietuvos, atvyko į 
JAV ir Philadelphia, Pa., gavo 
teisininko darbą žymioje teisi
ninkų firmoje. 
• Krikščionių demokratų par
tijų internacionalas, kuris su
trumpintai vadinasi ENI, pri
ėmė tikruoju nariu ir Lietuvių 
krikščionių demokratų partiją. 

• Ii Pabaltijo gauta žinių, kad 
Rygos mieste sutelktos visos 
pagrindinės sovietų jėgos pa
vergtiems Pabaltijo kraštams 
(Estijai, Latvijai ir Lietuvai) 
tvarkyti. 

• Bonnoš universitete, Vokie
tijoje, kur po karo studijavo 81 
lietuvis studentas, šiuo metu be
liko tik du lietuviai studentai. 

• Komunistinė spauda praneša, 
kad "a*nt popieriaus" planuoja
mos kai kurios Vilniaus miesto 
dalys. Didžiausias dėmesys at
kreiptas į Gedimino gatvę ir 
Aušros Vartų rajoną. Pasirodė 
jau žinių, kad komunistai iš vi
so nori sunaikinti Aušros Var
tų šventovę. 

• Venecuelos Lietuvių Drau
gija, kuri jungė visus toje ša
lyje gyvenančius lietuvius, per
sitvarkė ir įsijungė į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę. 

• Iš Pabaltijo kraštų ateina 
vis daugiau ir daugiau žinių, 
kad ten krautuvėse labai stinga 
prekių. Didelis prekių trūkumas 
pradėtas justi nuo praėjusių 
metų rudens. Bet nemažiau nu
siskundžiama', kad ir esamų 
prekių dėl didelio brangumo ne
galima įpirkti. 

• Iš Urugvajaus pranešama, ir 
ten baigiama susiorganizuoti į 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nę. 
• BALFo skyrių orbanizatorius 
gen. J. černiusj lankęsis įvai
riose lietuvių kolonijose, ilges
niam laikui išvyko į Chicagą. 

• Septynerių metų lietuvaitė 
Shaulis Philadelphia Akademi
jos salėje pianinu atliko Mo-
zarto kūrinius. Publika, kurios 
buvo apie 3,000, jauną muzikę 
iššaukė scenon 12 kartų. •• 

• Rašytojai Fąusįąs kirša, Ąn-
tanas Gustaitis, Stasys Santva
ras ir Petras Pilka gyvena So. 
Bostone. Duoną pelnosi sunkiu 
fiziniu daifou. 

• Lietuvoje rusai- pradėjo leis
ti laikraštį "Kolchoznaja , Lit-
va ir terorizuoti ūkininkus. 

lietuvio 
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• Kįtf Nikodemas Dusietis po 
šešerių nesimatymo metų, da
bar grįždamas iš sovietų nelais
vės, praskleidė marškones sa
vo tėvų kambarėlio duris vie
noje iš nedaugelio dar pasiliku
sių tremtinių stovyklų Vokieti
joj^ jo nepažino nei tikrasis tė
vas, nei motina, nei suaugusi se
suo. Tik viena jaunesnioji sesu
tė, tada buvusi devynerių me
tų atpažino jį ir, apsikabinusi 
kaklą, sušuko: "Nikodemas su
grįžo!" Tai buvo maloni šeimos 
šventė, kurią tepatiria reta iš 
gausių išblaškytų tremtinių šei
mų. 

Po to visi kaimynai ir nekai-
mynai apspitome Nikodemą, 
klausinėdami naujienų iš ana
pus. 

Nikodemui 1944-45 ii. teko 
kariauti prieš bolševikus. Kur-
šiiĮ fronte pateko i rusų nelais
vę. Surinkimo punkte juos sau
gojo NKVD-istas. Keturių be
laisvių grupė (jų tarpe ir mū
siškis) dirbo sunkius darbus 
uoste. Po to lietuvis P. susira
do lenktini nulūžusį ir* surūdi
jusį peilį. Menkas tai buvo gink
las, bet lietuvio P. rankos tvir
tos. Greitai NKVD-isto nebe
buvo. 

Mūsu rankose buvo vienas ge
ras nužudytojo šautuvas, prie
šais akis miškas, čia mus gau
dė grupė NKVD-istų su šuni
mis ir automatais. Lietuvis P. 
nudėjo šunį ir bolševiką, bet ir 
pats staiga suriko: "Gelbėkit, 
pataikė i pilvą-" Deja, mes nie
ko nebegalėjome padėti. Paėmę 
iš mirtinai sužeisto P. šautuvą 
ir iš kritusio bolševiko automa
tą. ėjome Ventpilės uosto link. 
8 dienas nieko nevalgėme ir ne-
gėrėme. Pasiekė tikslą patyrė
me, kad įvykusi Vokietijos ka
pituliacija. 

Pasistiprinę uoste susiradome 
motorinį laiveli. Nedidelis jis 
buvo. naudojamas pakraščio su
sisiekimo reikalams. Keturiese 
pamėginome išplaukti j Baltijos 
iūrą. Kelionė buvo varginga. 
Kai atsidūrėme atvirame van
denyje. kiekviena banga pripil
davo didžiąja laivelio pusę van
dens. Mes tuojau vandeni iš
pildavome, bet greitai užeidavo 
kita bantra ir vėl apsemdavo. 
Laimei, laivelis buvo greitas, ir 
mes tekovoiome tam gyvybės 
ir mirties tik 2V> valandos. Po 
to išvydome Švedijos krantus. 

— Ar malonūs ibuvo švedai? 

— Taip. labai malonūs. Mus 
visus priglaudė, pavalgydino. 
Gyvenome stovykloje ir nieko 
nawns netrūko. 

Tai kodėl atsidūrei Rusi
joje? 

— Tie patys malonūs švedai 
mus, internuotus karius, labai 
maloniai išdavė sovietams. Aš, 
drauge su 50,000 vokiečių ka
rių, kurių tarpe buvo daug lat
vių, estų ir šiek tiek lietuvių, 
buvome susodinti i rusų laivus. 
Malonūs švedai aiškino, kad ru
sai mums nieko nedarys. Bet 
ne visi tuo tikėjo. Daugelis at
sisakė sėsti į laivusf bet buvo 
ten prievarta nugabenti. Po to 
ne vienas persipiovė sau gyslas, 
korėsi. piovėsi ir kitu būdu žu
dėsi. Kai pagaliau sukišo į lai
vus ir jie ėmė tolti nuo krantų, 
nemaža dalis belaisviu šoko į 
jūrą. Taip, gyvenimas buvo ne
gailestingas, — pasakojo Niko
demas. 

— Atgabeno mufc 4 Liepoją, 
o čia apklausinėjo, tardė. Aš ap
simečiau esąs vokietis, nė žo
džio nesuprantąs lietuviškai ir 
rusiškai, nors šias kalbas ir ge
rai mokėjau. Man pavyko pui
kiai savo rolę atlikti. Tuo tar
pu, kai iš šio transporto pabal-
tiečius atrinkę NKVD agentai 
išvežė nežinoma kryptimi (visi 
kalbėjo, lęad baisiam likimui).. 

mus paskirstė dalbams. Mano 
paskyrmo vieta buvo Panevė
žys Jį pasiekti turėjom pėsčio
mis. Ėjome 400 kilometrų (apie 
250 mylių). Mus varė NKVD-
istai su šunimis. Kas pavargda
vo, tą pribaigdavo, kas bėgdavo, 
tą nušaudavo. 

-r- Kaip ilgai teko čia gyven
ti, ką dirbai ir ką žinai apie Pa
nevėžį? 

— Išbuvau 7 mėnesius. Mies
tas sudegintas ir sudaužytas. 
Dirbau cukraus fabrike drauge 
su civiliais lietuviais vyrais ir 
moterimis. Visi skundėsi sun
kiu savo likimu, nežinia. Neiš
sidaviau esąs lietuvis. Tik vie
nai lietuvaitei pasisakiau. Ji at
nešdavo man retkarčiais valgy
ti. Kartą atėjo graudžiai raudo
dama: bolševikai nušovę jos se
serį po to, kai ji nepasidavė iš
prievartaujama. 

Vėliau pasakojo, kad didesnių 
ūkių savininkus pašalinę iš ūkių 
ir juos pavertę sovchozais, kol
chozais. Buvę ir suėmimų. Ta
čiau čia daug ko nepatyriau, 
nes žmonės buvo santūrūs, nes 
nežinojo, su kuo kalba. 

— Kur gyvenote vėliau ? 

— Iš Panevėžio išvežė į Esti
ją. Gaminome naftos produk
tus. Darbas sunkus, užlaikymas 
blogas, maistas labai prastas. 
Gyvenome, kaip paprastai, bara
kuose. Miegojome ant grindų. 
Pasiklodavome ir užsiklodavome 
tuo, ką buvome apsivilkę. Balti
nių niekada nekeisdavome. čia 
išbuvome iki 1947 metų gegu
žės mėnesio.' 

Iš Estijos išvežė į Kazachsta
ną — Uzbekistaną. Mes gyve
nome barakuose, pastatytuose 
tyrlaukiuose, o čiabuviai šiau
dinėse palapinėse. Nors viskas 
skurdžiai atrc/Hė, žmonės gyve
no ne taip jau blogai. Mat, pa
ti gamta teikia visko, ko rei
kia žmogui. Ir bolševikų reži
mas Kazachstane nėra taip la
bai smarkus, kaip Lietuvoje. 
Vietiniai nemėgsta komunistų, 
nors patys jų ir bijo. 

Milžiniški lageriai įruošti šia

me krašte. Kai kurie jų tęsiasi 
5-6 kilometrus. Mačiau čia 
suvąrytų daugelį iš Vokietijos 
grįžusių rusų. Jeigu tie rusai į 
Vokietiją priverčiamiem darbam 
buvo išvaryti prievarta, čia gau
na tik 2 - 5 metus priv. darbų, 
jeigu buvo nuvykę savanoriškai 
— kita tiek. Visi dirbome lau
kuose, augindami arbūzus, ta
baką, medvilnę, daržoves. Teko 
girdėti, kad kituose lageriuose 
gyvena ir lietuviai, deportuoti 
iš Lietuvos, tačiau susitikti ne
teko — visus stropiai saugoda
vo ir drausdavo. Kalbėjausi tik 
su latviais. Kazachstane gyve
nau 4 mėnesius. 

o paskui? 
— Išgabeno į Maskvą. Dir

bome drauge su rusais prie sta
tybos. Senesnieji, kurie atsime
na caro laikus, visiškai neblo
gi žmonės. Jie vis žiūri, ar kas 
nemato. Tada švelnesni, geresni, 
duosnesni darosi. Ir čia gyveno
me barakuose. Viename kamba
ryje 200. Nedavė baltinių ir ne-
vo galimybės jų išsiplauti. Utė
lių buvo tiek daug, kad niekas 
nežinojo, kaip nuo jų apsivalyti. 
Kartais fabrike senesnieji rusai 
mums atnešdavo senus marški
nius. O tai buvo dovana. Mirtin
gumas didelis. 

šešis mėnesius pagyvenus, 
perkėlė i Dniepropetrovską, Uk
rainoje'. Vieni mūsų čia statė 
fabrikus, kiti dirbo kasyklose, 
treti kalė ginklus būsimajam 
karui, kuriam rusai visur smar
kiai ruošiasi. Bedirbant teko nu
kristi nuo metvirtų pastovių. 
Vienas užsimušė, man nugar
kaulį perlaužė. Atgavau sąmonę 
tik po 4 dienų vienoje ligoninė
je, kur ir išgulėjau 7 mėnesius. 
Po to vėl statėme fabriką. Ir 
pastatėme didžiulį, gražų. Dau
gumas vokiečių buvo geri tech
nikai, statybos specialistai. Ru
sės moterys tikrai turėjo čia 
lygias teises: sunkiai dirbo di
džiausius statybos darbus, kil
nojo sunkenybes. Savo kūdikius 
atiduodavo į komunistų partijos 
laikomus vaikų darželius ir vi
są savaitę, o kartais ir dvi, jų 
nematydavo. (Bus daugiau) 

SVEIKINAME.. 
Mūsų miestelyje, prie Detroi

to, parapijos korespondentu yra 
Antanas Burbulis, maisto pro
duktų krautuvės savininkas. 
Šeimininkės uoliai perkasi mais
tą Burbulio krautuvėje. Ir jis 
patsai lengvai galėtų apsieiti 
be jokio laikraščio, nes ir taip 
per šeimininkes suplaukia pas 
jį naujausios žinios. Bet biznis 
reikalauja, kad jis retkarčiais 
spaudoj paminėtų kiekvieną sa
vo klijentą, gi jos iš savo pu
sės nenuslepia krautuvėje nė 
mažiausio savo šeimos, tuo la
biau kaimyno šeimos įvykio. 

Burbulis, raportuodamas apie 
miestelio įvykius, visada pride
da žodelį "sveikiname", kad pa
sveikintasis didžiuotųsi gražiai 
paminėtas ir iki sekančio pa
sveikinimo daif uoliau lankytų 
krautuvę. 

Pareitos savaitės įvykiai buvo 
taip aprašyti: « 

žinoma darbuotoja Stella Kiš
kis per "bingo" partiją savo 
namuose pasijuto negerai ir gy
dytojas pripažino "gesus". Bu
vo paguldyta į City Hospital 
ir pajuto pagerėjimą. O ant ry
tojaus pagimdė 8 svarų gražią 
dukrelę Virginiją ir jaučiasi vi
sai gerai. Sveikiname. 

* * 

Trokas užvažiavo ir nulaužė 
koją iš tremties atvykusiam, 
Lietuvoj žinomam veikėjui Jo
nui Apuokui, vos tik jis išėjo 

ii saJiCtao Joe Akėtvlfbalio, ku
ris yra mūsų senas skaitytojas 
ir 15-tą balandžio švenčia savo 
gimtadienį, žada sulaukti daug 
svečių ir giminių ir visus pa
vaišinti lietuviškais koldūnais. 
Sveikinami, 

« # 
Mrs. John Callagiero (po tė
vais Avižiūtė) atvyko iš Chi-
cagos į laidotuves mirusio savo 
tėvo Ch. Avižos, kuris pašar
votas žinomo laidotuvių direk
toriaus W. Ešerys koplyčioje. 
Paliko žymią apdraudą ir susi
pratusį sūnų Vincą, kuris pirko 
gėlių vainiką pas garsų floris-
tą F. Pipirą po adrešu 7 Broad
way. Nuliūdimo valandoj kreip
kitės pas jį visi, Savi pas savus. 
Sveikiname. 

Tąja proga Mrs. John Calla
giero (po tėvais Avižiūtė) lan
kėsi redakcijoje, nupirko ka
lendorių ir dėkoja visiems daly
vavusiems laidotuvėse. Sveiki
name. 

• * 
Ir pasklido gandas per visą 

mūsų miestelį, kad korespon
dentas Antanas Burbulis, beka-
podamas krautuvėje mėsą, įsi
kirto dešinės rankos pirštą. 

Kad jis bent mėnesį negalės 
paimti plunksnos į ranką, aš la
bai apgailestauju, bet dėl jo su
gebėjimo dešinėj laikant kirvį 
jsikirsti į dešines rankos pirštą 
ir man norisi sušukti: — Svei
kiname! y. Skinka 

RAŠALO ASAROS 
Bronys Raila [O. 

Žmoniškumas su bestijos bacilomis. 

Kūrybinė žmogaus dvasios ir 
minties plėtra, ta tikroji visų 
civilizacijų kūrėja, nuo neatme
namų laikų ieškojo santvarkos, 
kuri suteiktų žmonijai daugiau 
tiesos, gėrio, grožio, meilės ir 
laimės. 

Visi tų ieškojimų pėdsakai 
jau randami senosiose indų ir 
kinų civilizacijose, nuo pat ka
raliaus Agokos laikų. Mes, eu
ropiečiai ir amerikiečiai, tatai 
dažnai išleidžiame iš akių. Mū
sų pirmųjų dvasinės plėtros 
pėdsakų mes daugiau Įpratę 
ieškoti senojo Egipto, Mažosios 
Azijos, Graikijos bei Romos 
tautų pirminėse civilizacijose. 

Nors ir susiaurintas, bet tai 
vis tiek be galo turtingas, sta
čiai neišsemiamas lobių šaltinis. 
Jis mums parodo kelią, kuriuo 
"žmonija" ėjo ir atėjo ligi da
barties. Jis mums parodo, kaip 
žilųjų gadynių mūsi| pranokė
jai ir proseneliai taip pat užsi
spyrusiai ieškojo tiesos, gėrio, 
grožio, laimės ir meilės. 

Tai buvo be galo sunku su
rasti. Tai kaštavo daug vargo, 
kančių, mažai ir lėtai sėkmingų 
pastangų. Bet mūsų žmonija 
žingsnelis po žingsnelio stūmė
si į priekį, kartais vėl atkrisda-
ma į tamsybes, tai vėl sužibė
dama naujais laimėjimais. 

Europos idėjų istorijoj ypa
tingą vietą, po krikščionybės 
įsigalėjimo, užima Renesanso 
ir Humanizmo gadynė. Nuo ta
da daugiausiai susidomėta kū
rybine žmogaus asmenybe, jos 
teisėmis, jos išlaisvinimu, jos 
praturtinimu ir išugdymu bei 
išpuošimu tomis gėlėmis, ku
rias pavadintume bendruoju 
žmoniškumo žodžiu. 

Deja, šiandien žmonija pasi
darė visu kuo turtingesnnė, tik 
ne žmoniškumu. Su tuo sutin
kame beveik visi, išskyrus gal 
tik komunistus, kurie mano, jog 
naujoji "žmoniškumo gadynė" 
kaip tik dabar prasideda. Mes 
gi jaučiame ir matome, kad 
pasaulis žengia vėl atgal į sute
mų amžių ir kad laisvėjantis 
žmogus, ištisos tautos vėl pa
jungiamos barbarijai. despotiz
mui, vergijai ir paniekai. 

Laukiame šauksmo, didelio, 
galingo, perveriančio mūsų šir
dis ir protus. Laukiame mani
festo, kuris mus įtikintu ir už
degtu, sukeltu įkvėpimą kovai ir 
pergalei už žmogaus, tautų ir 
žmonijos išlaisvinimą nuo blo
gio, už naujos žmoniškumo ga
dynės įkūrimą, už tai, ko visi 
ilgimės, tik b« visi vienodai su
prantame. 

* * 

Tarp lietuvių toks genijus, 
galingasis žmoniškumo šauklys 
dar negimė, o gal dar tebetyli. 
Ši genijaus vieta tebėra vakuo
janti. Taip sakydamas, gal neį-
žeisiu ir kunigo Kazio Mažučio, 
kuris šių metų pradžioje Vo
kietijoje per "Naujoj žmogaus 
Bičiulių" draugiją išleido 24 
puslapių knygelę, vardu "MA
ŽASIS ŽMONIŠKUMO MANI
FESTAS". Iš tikrųjų tas rei
kalas laukė plunksnos. 

Deja, tuo tarpu išėjo dar tik 
mažas nesusipratimas, ir klai
da atsirado jau pačioje knyge
lės antraštėje. Tai joks žmo
niškumo manifestas nei tikrą
ja nei simboline to žodžio pras
me, o tik gana sausas seniai ži
nomų tam tikrų moralinių, filo
sofinių, visuomeninių bei poli
tinių ir pedagoginių idėjų kon-
spektėlis, kur dideli principai 
ir stambmenos susimaišo su 
propaganda ir smulkmenomis. 

Autorius gana skolastišku 
metodu ir sausokai išdėsto žmo
niškumo pagrindus moralinės 

teologijos šviesoje, "nukaukuo-
ja" žmoniškumo duobkasius pa
gal mūsų dabartinės katalikiš
kos propagandos programą, iš
eidamas iš dėsnio, kad yra tik 
du keliai: arba tikrojo Dievo, 
arba bestijos ... (20 psl.) 

Kas ne su tikruoju, t. y. ka
talikiškuoju Dievu, arba šalia 
jo svajoja apie žmoniškumą, 
tiesos, gėrio ir laimės ieškoji
mą, tie jau, pagal kun. Mažutį, 
yra nužmogintojai, žmoniškumo 
duobkasiai. Jų tarpe, šalia 
marksistų ir jų "ryškiausių at
stovų bolševikų, autorius sumi
ni dar visą eilę kitų vardų. Tai 
yra: materialistai, ateistai, dar
vinistai, evoliucionistai, deter-
ministai, pozityvistai, individu
alistai, kolektyvistai, suburžua-
zėję žmonės ir kapitalistai, ra
sistai, nacionalistai, partijų die-
vintojai, drausmės, luomų, kla
sių, tradicijų garbintojai, mo
raliniai fanatikai, įvairūs sadis
tai ir tt. 

# * 

Iš tikrųjų, kunige, šitame nu
žmogintoju sąraše jaučiame ne 
tik įvairų, bet visai tikrą sa
dizmą ir labai drąsų moralinį 
fanatizmą, "pripažįstantį" to
leranciją tik tam, kas sutinka 
su griežtai apibrėžta, susiau
rinta ir, man atrodytų, sta
čiai sužalota žmoniškumo filo
sofija. Kitaip sakant, ne tik ne
pripažįstantį jokįos toleranci
jos, bet žmoniškumo duobka
siais ir bestijomis išvadinant 
visus, kas "sukeičia vertybes" 
ir nukrypsta nuo "tikrojo Die
vo" kelio. Ir kas mums galuti
nai pasakys, kas yra tas tik
rojo Dievo kelias tarp tiekos 
daugelio tikėjimų ir pažiūru pa
saulyje bei idėjų istorijoje? 

Toks manifestanto būdas 
man primena sykį matytą vie
nos mažytės parapijos kleboną, 
kuris, užėjęs į kaimo galulau
kės trobelę ir pamatęs, kaip 
vaikiukas pradėjo valgyti ne
persižegnojęs, taip ir užpuolė 
ta didiji nužmogintoją: "Tai 
ka. turbūt esi ne žmogus, o gal
vijas, kad nė katalikiškai val
gyti nemoki!..." 

Aš abejočiau, ar šitokia bru
tali ir primityvi pedagogika yra 
naudinga ir net ar ji žmoniška. 
Tokiu būdu, ieškodami, kas dar 
ne sykį nuklysta nuo tikrojo 
Dievo kelio ir pasitarnauja ne
žmoniškumui palaikyti, mes į 
sąrašą galėtume įtraukti visas 
fanatiškas filosofines ir religi
nes mokyklas, bažnyčias, kuni
gus, pralotus ir popiežius, ypač 
iš viduramžių, o taip pat krikš
čionis demokratus, darbo fede-
rantus, ateitininkus ir daugelį 
kitų visai neblogų, o tik pagal 
savo kepurę ir skonį ieškančių 
tiesos ir žmoniškumo. 

štai kuo gali baigtis ir tikrai 
baigtųsi gražiausios intencijos, 
kai pradedame skelbti žmoniš
kumo manifestus su fanatizmo, 
beribės diskriminacijos ir ne
abejotino nežmoniškumo baci
lomis. Lietuvių spaudoje! per 
pastaruosius kelerius metus tas 
pradėta daryti taip primygtinai, 
kas bus įdomu dar ne syk| 
prie tų klausimų sugrįžti. 

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

Dėl neaiškumo ar klaidos 
Jūsų parašytame adrese Jums 
siunčiami laikraščiai ar kny
gos grįžta atgal ir neturime 
kaip Jums apie tai pranešti. 
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M E T A I  
> 

pERNAI gegužės mėnesio 21 dieną New Yorke įvyko 
Amerikos Lietuvių tautinės srovės seimas, kuriame 

Uos šfovės organizacijos susiliejo į vieną bendrą organi-
saciją, pavadintą Amerikos Lietuvių Tautine Sąjunga-

Netrukus sueina metai, kaip veikia formaliai nau
ja, bet iš esmės jau gana tolimus praeities laikus siekian
ti organizacija. Lygiai metinės sukakties proga, gegužės 
20 dieną Detroite šaukiamas šios organizacijos vienos 
apygardos suvažiavimas. Nors čia numato susirinkti 
tik penktadalio organizacijos skyrių atstovai, tačiau 
neabejotina, kad to susirinkimo balsas bus būdingas if 
visai organizacijai. 

* * 

Metai prabėga greit. Amerikos gyvenimo sąlygose nė 
viena organizacija per metus laiko nepadaro "visuo

tinio perversmo" nei visuomenėje, nei savo veikloje. Jei 
paskaičiuosime, kiek valandų per metus atskiras bet ku
rios organizacijos narys, net jos veikėjas, normaliai ga
li paskirti organizacijos reikalams, tai įsitikinsim, metai 
yra ne metai, o tik... geriausiu atveju pora savaičių, 
ar net žymiai mažiau 

O vis dėlto ALT Sąjungos metai — pirmieji metai 
po formalaus persitvarkymo — prabėgo ne tuščiomis. 
Neskaičiuosime čia per tuos metus susiformavusių 15-
kos skyrių surengtų susirinkimų, viešų paskaitų, kon
certų, literatūros vakarų, išplatintų knygų, informaci
nių filmų rodymo ir kitokių visuomeninių vietinio pobū
džio darbų, kurių kiekvienas skyrius savo veikimo vieto
je per tuos metus yra atlikęs. Pirmiesiems — reorganiza
ciniams — metams jų buvo gana daug, nors toliau yra 
būtina padidinti ir jų skaičių ir sutiprinti kokybę. 

Sustosime čia ties dviem Sąjungos veikimo momen
tais, kurie yra platesnio masto, kurie savo reikšme išei
na ne tik iš atskiro skyriaus, bet ir iš visos organizacijos 
ribų, kurie yra reikšmingi visai lietuvių visuomenei. 

RUBLI GINA 

"Laisvė" neseniai įsidėjo di
džiausią traktatą, kuriame nori 
j rodyti, kad bolševikinis rublis 
yra nepaprastai geras pinigas. 
Ką ten lyginti su doleriu, už 
kurį dabar Maskva tik... . ke
turis rublius duoda (nors gauti 
visada nori dolerį, ne rublį). 
Esą, rublis kyla, o doleris krin
t a  . . . .  

Neseniai vienas asmuo gavo 
iš Lietuvos laišką oro paštu. 

•Kaip paprastai, prašo strepto-
micino.... Ant to laiško prili
pinta pašto ženklų už keturis 
rublius. Tarptautiniame susisie
kime laiškų apmokėjimo kaina 

maždaug vienoda. 18 čifc j Lie
tuvą laiškas oro paštu apmoka
mas 15 centų, o iš ten ketu
riais rubliais. Tai reiškia, iš 
tikrųjų rublis vertas ne 25 cen
tų, o tik nevisai piliHį keturiį' 
a m e r i k i n i ų  c e n t ų . . . .  

JIE TYLI ... 
Komunistiniai laikraščiai dėl 

Danutės Armonaitės laiško JT 
Generaliniam Sekretoriui, ku
riame ji prašo padėti išlaisvinti 
iš Sibiro vergų stovyklos jos 
motiną ir 11 metų broliuką, ty
li, kaip vandens į burnas pri
s i s ė m ę  . . . .  

Mat, čia netinka 
kad jokių deportacijų nėra, ai£ 
ba jeigu kas ir išsiunčiamas,' 
tai tik "kraugeriai liaudies prie
š a i " .  T a d  b e l i e k a  t l y l ė t i . . . .  

AIDOS operoj, kai žyniai kai
tina Radamesą už išdavimą ii? 
jis nieko neatsako, žyniai taria: 
"Jis tyli.... Kaltas jis!" 

Jonas Gudauskas 

* * 

yienas iš tų darbų yra Lietuvių Dailės Parodos perkė
limas i Ameriką ir iškėlimas jos iš sandėlių į "dienos 

šviesą". 
Visokių yra nuomonių apie tą dalyką. Vieniems ir 

pati paroda, patys mūsų dailininkų kūriniai tiek tėra 
įdomūs ir verti, kiek.. • garsinimų paveikslai ant mies
tų sienų, ar net dar mažiau... Kitiems tų kūrinių paro
dymas atrodo per menkas. Tretiems nepatinka, kodėl 
ALT Sąjunga ėmėsi tą parodą globoti, o ne kas kitas.. • 
Iš kitos pusės — daugeliui parodos turinys atrodo neį
kainojama brangenybė ir lietuvių tautos pasididžiavi
mas, o jos parodymas — didžiausias nuopelnas lietuvių 
tautos kultūriniame gyvenime ir jos kovoje dėl laisvės. 
Dėl to, kas tų mūsų kultūrinių vertybių iškėlimu pasirū
pino, vieni mano, kad tai neturi reikšmės ir įtakos kū
rinių vertingumui, kiti labai aukštai vertina pasiryžimą 
ir drąsą tų, kurie ėmėsi to sunkaus ir gana nedėkingo 
uždavinio. Pagaliau yra ir tokių, kurie apgailestauja, 
kodėl ALT Sąjunga, pasiėmusi ant savo pečių tokią sun
kią naštą — parodos organizavimą ir finansavimą — 
ne gana garsiai tuo didžiuojasi, o dalinasi ta garbe su 
visa Amerikos lietuvių visuomene, kuri, esą, per mažai 
prie to darbo prisidėjusi... 

Mes norėtumėm šia proga atkreipti akį štai į ką: 
1. Yra šimtą i i* tūkstantį kartų geriau, kad lietuvių 

dailininkų parinktų kūrinių tokia graži eilė yra atvež
ta į Ameriką ir parodoma lygiai Amerikos lietuviams, 
lygiai platesnei šio krašto visuomenei, negu jie būtų pa
silikę kur nors ištuštėjusių stovyklų palėpėse, arba bū
tų išvežioti į visus pasaulin kraštus ir trūnytų jų auto
rių kelioninėse dėžėse. 

2. Beveik porą metų mūsų plačiąją visuomenę re
prezentuojančios organizacijos, dailininkų klabenamos, 
nepasiryžo paimti savo globon tų vertybių; jeigu ALT 
Sąjungos vadovybė nebūtų turėjusi daugiau drąsos ir 
pasiryžimo, jeigu ji liūtų tą klausimą svarsčiusi'pana
šiai, kaip Jules Verne aprašomas Flandrijos miestelio 
burmistras, kuris per 20 metų negalėjo nuspręsti, ar vie
nas valdininkas miesto administracijoj reikalingas, ar 
ne (nes jo pirmatakas visą amžių tą klausimą svarstęs 
ir mirė nieko nenusprendęs ...), tai tie kūriniai būtų bu
vę pasmerkti pirmajame punkte minėtam likimui. 

S. Jei ALT Sąjunga būtų pajėgi suorganizuoti tam 
reikalui vietoj 20 tūkstančių dolerių —- kokius 200 tūks
tančių, be abejojimo tie kūriniai galėtų būti atitinkamai 
geriau parodyti, plačiau išgarsinti, daugiau savo tiks
lo pasiekiu. Bet tuo tarpu nematyti, kad lietuvių visuo
menėje būtų kas nors, kas turėtų pasiryžimo ir pajėgu
mo daugiau ar bent tiek padaryti. . 

4. Priekaištai, kam šį darbą atlieka ALT Sąjunga, 
o ne kas kitas, yra kilę arba iš nežinojimo, arba iš men
kaverčio pavydo- ALT Sąjunga ėmėsi to darbo tik tada, 

kai paaiškėjo, kad niekas kitas nedrįsta ir nesiryžta j$ 
imtis. 

5. Ne savo garbei, o Tėvynės labui Sąjunga tą dar b JĮ 

atlikti apsiėmė. Platesnės visuomenės talka reikalingu 
Ne visi atsuko nugaras į kvietimą prisidėti į tą talką. 
Ir jeigu kas nori skaičiuoti nuopelnus, tai ALT Sąjunga 
tikrai nepavydi tų pripažinimų niekam, kas tik jtį nusi-
pelnė. , 

•K* ^ 
putras visuotines!*#® reikšmės darbas, kuris vertas čiĮ 

paminėti, yra Jaunimo Teatro įkūrimas. Šis darbas* 
tebėra pačioje užuomazgoje. Jis tuo tarpu atliekamas 
nedidelio būrelio asmenų- Ne tik plačioji visuomenė, bet 
net ir pačios organizacijos narių daugumas prie to dar*1 

bo ligi šiol neturėjo progos savo pirštą pridėti. (Julg 
ir parodos organizavimo didžiausia našta nešama nedi* 
delio būrelio žmonių). , 

Bet ateis laikas, kada prie to darbo turės progot 
prisidėti platesni ir platesni sluogsniai. Reikia tikėtis, 
kad ir Jaunimo Teatras praktišku veikimu išeis toliau, 
už jį globojančios ALT Sąjungos ribų, prie jo prisidės 
daug kas, kas su Sąjunga visai neturi formalių ryšių, 
lr gerai, nes gi ir tas darbas daromas ne kani kitam, 
kaip tam pačiam Tėvynės labui... 

Turime tiktai ir čia pastebėti, kad šiandien gal dar 
neturėtumėm nei Jaunimo Teatro užuomazgos, jeigu 
greitu ir ryžtingu sprendimu nebūtų buvęs sudarytas 
jam prasidėti reikiamas atramos taškas. •. 

* * . 
* 

^"ie du praktiški šių metų didesnieji Sąjungos darbai 
duoda tam tikrą atspalvį Sąjunga veikimui. Visų 

pirma jie rodo, kad ši organizacija pirmiausia kreipia 
dėrfiesį į tuos uždavinius, kurie: 1. reikšmingi lietuviš
kam susipratimui palaikyti ir lietuvitį balsui išnešti į 
platesnę Amerikos visuomenę, 2. kurių dar niekas kitas 
nesiryžo pajudinti. Antra — ši organizacija mažiau ver
čiasi teoriniais planavimais, greičiau eina j praktišką 
darbą; greit apsisprendžia ir greit vykdo. 

Stenkimės, kad šitos žymės visada ir dfcf sffpriau 
būtų būdingos tolimesniame Sąjungos veikime. 

* • 

svarbios sritys tačiau per šiuos metus atrodo šios 
organizacijos veikime gal daugokai nustumtos į "an

trąją eilę". Tai organizacijos tiesioginis dalyvavimas 
Lietuvos išlaisvinimo bylos vedime ir savų ideologinių 
nusistatymų, pažiūrų į dalykus išryškinimas-

Vienas svarbiausių šios organizacijos kartii3*n| yra 
buvusi Lietuvai Vaduoti Sąjunga, kurios visas veikimas 
buvo nukreiptas tik į Lietuvos išlaisvinimo reikalavimų 
kėlimą. Dabar, kada ALT Sąjunga dalyvauja Amerikos 
Lietuvių Taryboje, jai nėra reikalo pačiai atskirai dary
ti* žygius šioje srityje. Viskas būtų tvarkoje, jei Ameri
kos Lietuvių Taryba per šiuos metus būtų pasireiškusi 
didesniu veiklumu. Deja, nors nepasakysime, kad Tary
ba visiškai snaudė, tačiau yra ko,iš jos daugiau pagei
dauti, negu susilaukta. 

ALT Sąjunga, kaip Tarybos dalyvė, H&k 
dalį atsakomybės. Kas nors turi imtis iniciatyvos pa
čioje Taryboje bent kiek daugiau "pasiraginti", kad nei 
didieji, nei mažieji uždaviniai nebūtų praeinami tylo
mis. ALT Sąjungai priklauso pačiai giliau apgalvoti, 
kuria linkme ALT veikla turėtų būti pagyvinta ir neat-
laidžiai rūpintis, kad apgalvotos išvados būtų realizuo
tos. 

Taip pat ir viduje, savo narių tarpe aftimiausfoje 
ateityje reikia Sąjungai daugiau, nei ligi šiol, išdiskutuo
ti ii* išryškinti" pažiūras į visą eilę šiandien aktualių lie
tuviškų visuomeninių klausimų. 

Linkėtina, kad netrukus laukiamas suvažiavimas 
Detroite būtų geras akst įnas pradai daugiau veikti ir 
šiose srityse. 

LITO SODYBA 
Fragmentas iš poemos "Žalgiris* 

Kalvoj, pašonę Gtfndo kalno, 
Palei pat Yžnės įtak%, 
Sodyba Lito kaip ant deltlO, 
Kurio palaiminta rankai 

Kur tik vaisingą grū8a meta, 
Kaip pasakoj jis derlių mato. 

Nors trobesių stogai sulinko 
Ir kerpių sluogsnis dengia juos, 
-Bet savo paskirčiai jie tinka, 
Tik pasigendama erčios, 

Kad sutalpintų visą naudą, , 
Kurią glėbiais kas metai gaudo. 

Troba, berods, žema, tamsoka, 
'Bet durys ąžuolo leritų; 
Tų durų į skląstis greit atsoKa, 
Palietus mediniu raktu. 

Tik durų kengės jau išgvero 
Ir durys girgžda, kai jas daro. 

Ašla išplūkta vietos ijioliu: 
Kieta, daili ir patvaiį 
Pasieny daug įrengta guolių, 
Troba glaistyta ir švari. 

Ties čiukuru du vąšai kabo; 
Virš jų danga dėl viso labo. 

Pats Litas dar žvalus, darbingas, 
Nors metų jau daugiau kapbs; 
Žmogus tiesus ir išmintingas 
Iš savo būdo ir kalbos. 

Tik vieną seną ydą turi — 
Į viską per senovę žiūri. 

Brangina jis tiktai senovę, 
Jos papročius ir jos dievus; 
iDidžiuojasi senolių šlove, 
Minėdamas senus laikus. 

Naujos gadynės dvasios bijo 
Labiau neg priešo kalavijo* 

Jo daržinėj kaip rūtos šienas 
Ir kvepia sultimis laukų. 
Daržengalių, berods, ne vienas, 
Be to, dar keletas bragų< 

Ir tvartas virš lubų prikrautas, 
Nors jo atolas nešienautas. 

Javąi tiesiog ii-dirvos virsta 
Ir pilnas laidarys bandos. 
Tekiai, kuiliai ir buliai niršta, 
Žirgai nerimsta už tvoros. 

Jo paukščių skaičiaus nieks nežino, 
Nieks jų negano, nemaitina. 

Ratinė perkrauta sūdynės: 
Matai čia arklus ir žambius, 
Ratus, bėdas senos gadynės, 
Lenktas roges ir karukus. 

Čia volai, karklubos, akėčios, ' 
Ožiai, oželiai ir vežėčios. 

Pfftga pažvelgti ir į klėtį, 
Kuri kas rytas atdara, 
Galėsim nuomonę turėti, ~ 
Ar jo tvarka visur gera. 

Žiūrėk, čia lauknešos, veželės, 
Nupintos iš plėšų dėželės. 

Pasieny sūriams slėgti sląstai, 
Ėakandos, rėčiai, kretilai, 
Judrūs pelėgaudai ir spąstai, 
Prakalai, dalgiai ir grėbliai. 

^Kerčioj statinės ir kastuvai, 
Ant aukšto sėtuvės, muštuvai. 

Štai skrynios Lito išdažytos, 
Kur kraitis kraunama Aimos. 
Čia margos drobės išrašytos 
Patyrusia ranka mamos. 

Rietimai jos kietai sudėti, 
It būtų amžiams pažadėti. 

Bėt jau pats laikas ir į jaują, 
Kur eina spragilų kalba. 
Tik ar teisingai mes keliaujaHI, 
Juk tarpdury kūlių kapa. 

• 'Todėl pasukime aplinkui, 
taku, antrųjų durų linkui. 

Wto čia jau žengsime\ vidų. 
Tik gumbo saugokis kaktoj, 
Nes kuliama po dulkių šydu 
Ir ryto meto prieblandoj. 

"Gausos, Patrimpe, J,ito šeimai 
Ir daug piršlių gražuolei Aima#!** 

"Prašau prašytus neprašytus 
Į pakurą, tenai šilčiau. 
Klojimas greit bus sutvarkytas 
Ir eisim pusryčių tuojau!" — 

Šypsodamos Aima atsakė, 
Užmetusi žavingą akį. 

Stebėk, tik pirmlakai ir byra. 
Beveik nereikia bertuvės, 
Vien po ardais jau kiek pribiro, 
Tai kiek iš jaujos pribyrės? 

Todėl krivūlė kaktą rauko 
Ir stebi, kur jis laiko kauką. 

USŲ KALBA 
^ AT vartotinas "Jet 
lėktuvas"? 

^te, šios rūšies posakiai lie
tuvių kalboje nevartotini, nes 
jie mūsų kalbai visai svetimi; 
laikraštinėje kalboje jie yra at
siradę tik dėl savosios kalbos 
nemokėjimo. 

Visiškai neįprastas dalykas 
yra vieną sąvokos dalį nusaky
ti grynu lietuvišku žodžiu, o ki
tą dalj plika, net nekaitoma sve
timybe; pvz. būtų visai keista, 
jei kas užuot church law, wind-
ftiill imtų vartoti church teisė, 
wind malūnas ir kt. Lygiai taip 
pat visai neįprasta ir lietuvių 
kalbos mkoytojui rėžte rėžia au-

LIETUVOS ISTORIJA 

jau baigiama spausdinto 

\ 

Prenumerata renkama tik iki šių metų gegužės 15 d. 

Paskubėkite pasinaudoti paskutine proga! 

f A T R I A 

45 St. Johns PL 
Staitiford, Conn; 

'if: , 

Redaguoja 
Pranas Skardžius 

sį jet lėktuvas, kurį vienas Ki
tas Amerikos lietuvių laiknii. 
tis (pvz. DRAUGAS Nr.89 ir 
kt.) yra pradėjęs vartoti. Tai 
yra tos pat rūšies darinys, kaip 
ir mūsų vieno inžinieriaus pa
vartotas duesen-variklis užuot 
vokiečių Dueseiimot&r. 

Tam reikalui visiai tinkamai 
gali būti vartojama: sprausmi-
nis lėktuvas, sprausminis varik
lis ir kt. čia būdvardis spraus
minis yra sudarytas nuo daik
tavardžio sprausmė "jet, noz
zle", visai panašiai kaip vėjinis 
nuo vėjas ir kt. Taigi sprausmi
nis lėktuvas visai nesiskiria nuo 
auksinis žiedas "gold ring", vė
jinis malūnas "windmill" ir kt. 

Ta proga tenka pastebėti, kad 
lietuvių kalba yra pradedama 
darkyti kaip tik ten, kur kal
bėtojai nežino tinkamų atitik
menų arba tingi, nepajėgia su
sirasti reikiamų pakaitų. 
senesnieji Amerikos lietu viiti 
nebežino ar yra primiršę lietu
višką rūsio pavadinimą, ir to
dėl jo vietoje jie vartoja dažnai 
girdimą beismentą arba be«-
mentą (iš anglų basement) fir 
tt. Bet sąmoningi lietuviai, ku
riems lietuvių kalbia yra braa-
gus, šventas dalykas, tokio dar
kymo turėtų vengte vengti. 

\ 

, . J v. / , L.,. Ji 
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WILBUR H.CBREWER 
CANDIDATE FOR 

SFATE REPRESENTATIVE 
Has the Qualifications and the Ability to Serve All 

the People Faithfully 

PRIMARY MAY 5, 1950 
On the Republican Ticket 

Balsuokit gegužes 2-ą 

uz 

geriausiai kvalifikuotą 

kandidatą, į 

K O N G R E S Ą  

22 -ie APYLINKĖJE 
Remiamas Demokratų Partijos, C. Fed. of L., 

C. I- 0., Cleveland Press * ' , 

X GHAT PATERSON 
DEMOKRATAS Paterson for Congress 

Robert H. Rawson, Secy. 

P E R R I N K I T 
ROBERT 

G R O S S E R  
KONGRESMANU 

nuo 21-os apylinkės 

ir 

A  T 8  I T  E I  S  K I T  J  A  M  

UZ 

I Š T I K I M Ą  I R  

TEISI N GĄ, TARNYBĄ 

Balsuokit už demokratu Nominacijos geg. 2 

B A L S U O K I T  U Ž  

WILUS J. ZANGERLE 
COUNTY AUDITOR 

Tęskite garbingos, veiklios ir ekonomiškos admi-
stracijos pasižymėjimą, palaikydami dabartinę 

administraciją 

NOMINACIJOS 1950 M. GEGUŽĖS 5 D. 

Demokratų sąrašas 

Dailės Paroda atidaryta Waterbury 
Balandžio 22 d. miesto majo

ras Raymond Snyder iškilmin
gai atidarė Lietuvių Dailės Pa
rodą gražioj miesto bibliotekoj. 
Atidarymo iškilmėse dalyvavo 
daug vietinių kultūrininkų, me
no atstovų bei visuomenės vei
kėjų. Svečiams buvo paaiškinti 
dailės eksponatai ir, parodžius 
filmą iš tremtinių gyvenimo 
Vokietijos stovyklose, buvo at
liktas iškilmingas aktas. 

Parodos komiteto pirmininkas 
dr. M. J. Colney keliais žodžiais 
pasveikino susirinkusius, padė
kojo visiems už prielankumą ir 
kvietė talkon dėl Lietuvos lai
svės. Majorat Snyder savo kal
boje pasigėrėjo parodos turtin-

gtwhu ir, primindamas ypatingu 
parodos reikšmę Waterburio 
lietuviams, paragino naujaku
rius jojo mieste jaustis, kaip 
pas save ... Bibliotekos vedėja 
Miss Barett linkėjo, kad Dai
lės Paroda, suradusi dviem sa
vaitėm prieglobstį šiose patal
pose, išsineštų gerą garsą ir 
pilną pasisekimą. Kun. Ražai
tis, kaip lietuvių parapijos at
stovas, sveikino parodos rengė
jus ir linkėjo parodai ko ge
riausios kloties. Rev. Anderson 
ir dailininkas Schlegel savo kal
bos© pabrėžė Waterburio lie
tuvių kultūrinį judrumą ir jų 
pastangas dirbti vieningai Ame
rikos ir pavergtos jų tėvynės 
gerovei. 

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 

Detroit, 

Vilhelme. 

Ohica-

i Z 

,.*• f'' 

I Š R I N K I M E  

Ii I > AVTTSf V. S A WIOKI 
'l 

Common Fleas Court 

T E I S Ė J U  

Terminas prasideda 1951 metų sausio men. 4 d. 
Praeity 8 metai gabiai atliktos viešos tarnybos 

Demokratų nominacijos 1950 m. gegužės m. 2d. 

Balandžio 23 d. laivu "Gene
ral McRae" į New Yorką at
vyko šie lietuviai tremtiniai: 
Asevičius Stasys, Domininką —i 

Cleveland, Ohio. 
Baltrušaitis Juozas — Du Bois, 

Penn. 
Barauskaitė Juzė — Rochester, 

N.Y. 
Biržiška Viktoras —» Chula Vis

ta, Calif. 
.Bliudžius Mykolai** Elžbieta, 

Regina — Watertown, Conn. 
Bluvaite Matilda — Plattsburg, 

N.Y. 
Bobinas Konstancija — Har-

ward, Mass. 
įBujokas Antanas — Cleveland, 
I Ohio. 
Burvila Stasys, Arija — Oma

ha, Nebr. • 
i Bytautas Emma. Erita, Ru™' 
i Bernadeta — Brooklyn, N.Y. 
Ciiunskas Alfonsas, Juozas -*• 

j Rochester, N.Y. 
jDubinskas Andrius, Marija 

Omaha, Nebr. 
' Glem/a Bronė, Rimantas — 

Rockville, Conn. 
Karia Antanas ^ €hic»«o II • 
Kfl*.akeviči.!s Juozas 

Juozas. Ona — Omaha, Ne _ . 
Ka?i'Va\i«kas Antanas —- Rock-

viile. Con". 
Tfivirinvvs Stasys 
• TWV». 

Minal^K Edmundas — Oma-

Liaudaitis Leonas, Lisa, 
el. AleV««ndra,.Olga — New 
York. T^.Y. 

Lukoševičius Pranas s 

go. 111. ... 
Marius Aramas. Xotryna 

Melrose Park. 111. .. 
Markevičius Vincentas, 

na, Marija. JVmas, 
tas — Omaha, Nebr. 

Naglius Antanas — Chicago, 

Preikšaitis Mariiona, Milda-Ma-
rė, Alcirdas, Jonas — Oma
ha. Nebr. 

Rašytinis Steponas — Cleve
land, Ohio. 

Rimkus Antan&s — Chicago, 
T11- « i Rožėnas Boleslovas — Brock 
ton, Mass. 

Rozevičius Petras, Teresė. An
gelė, Danguolė — Masphet. 
L.I., N.Y. 

Skrebvs Antanas — Bochester. 
N.Y. 

Smalvs Jurgis Brooklyn, 
N.Y. 

Snarskis Leonas. Magdalena. 
Jonas, Trena, Juozas — Chi
cago, 111. 

Švažais Vitalis — Brooklyn. 
N.Y. 

Urbonas Vincas — Yonkers, 
N.Y. 

Vaitkevičius Antanas — Brock
ton. Mass. 

Vileniškis Tgnas, Janina, Ignas 
Genovaitė, Jurgis — Roslin-
dale, Mass. 

Apie S. m. balandžio 25 d., lai-
'U "General Heintzelman" į Bos
toną atvyko šie lietuviai trem 
tiniai: , 
Adakauskaitė Bronislava, Begi

na — Abington, Mass. 
Adomėnas Jonas — Randolph 

Mass. , ... 
BagdžiūiiaĮ Antanas, Jlirutė 

Virgilijus — Brooklyn, N. Y 
Baltramonaitis Jubzas — W 

Hartford, Conn. 
Banavičiuš Pranas, Ona * 

Chicago, 111. 
Bernotas Juozas — Elizabeth 

N. J. ' 

Budnikas Alfonsas, Aleksandra, 
Sigitas, Emilija, Kęstutis — 
Chicago, 111. 

Budžiūnienė Magdalena 
Huntly, 111. 

Budrys Vytautas — Chicago, 
111. 

Dailidė Petronėlė — Chicago, 
111.-

Dimgaila Petras —• Richmond, 
Va. . 

Doveinis Juozas — Philadelphia, 
Pa: , : • 

Dzekcioritis Andrius, Stasė, Ro-
mantas, Donatais,. Algiman
tas, Staitas — Amsterdam, 
N. Y. 

Gaidukas Liudmila, Antanas, 
Rimantas — New York, N.Y. 

Gečas Higinas — Chicago, 111. 
Gubliauskas Stasys, Monika — 

So. Boston, Mass, 
Jagadinskas Vladas —- Stanford, 

Conn. 
Jankauskas Alfonsas, Genovai

tė, Eugenijus, Alfonsas, Ire 
na Brooklyn, N. Y. 

Jankevičius Jeronimas — Chi
cago, 111.. N 

Jurkevičiene Ona — Baltimore, 
Md. 

Jurkevičius Alma — Sb. Boston, 
Mass. 

Kazakevičius Antanas — Oma
ha, Nebr. * 

£ėiba Vladas, Ona, Vitalija —» 
Amsterdam, N. Y. 

Kuraitienė Sofija, Juzė — Bro
oklyn, N. Y. 

esevičius Juozas, Ona — Hi
ghland, Ind. 

Lesevičius Birute — ». Chica
go, Ind. 

esevičiujr Al<$6rta — Highland, 
Ind. 

esevičius Irmina — E. Chica
go, Ind. 

iaupsinas Jottas — Cleveland, 
Onio. 

Mackevičius Feliksas, Jadvyga, 
Eleonora, Antanas — Roches
ter, N. Y. 

Marcišauskas Marija 
— Detroit, Mich. 

Matuzevičiiis Ang. — Brooklyn, 
N. Y. 

Mudrovas Povilas Chicago, 
111. 

Miltakis Kazys, Stasė, Joantė, 
Ismena — Detroit, Mich. 

Norkevičius Česlovas, Anna-El-
zė — Chicago, III. 

Paketurig Leonort,, Vytautas, 
Aldona, Genovaite Chicago 
111. 

Pauliukonis PranasT Elzbieta, 
Rimantas, Gražina, Elzbieta, 
Živilė, Kastytis, Angelika — 
Worcester, Mass. 

Petrauskas Antanas, Veronika, 
Julija, Elena — Detroit, Mich 

Pusdešris Justinas, Ona, Dona
tas, Linas, Jūratė, Marija — 
Hartford, Conn. 

Pauliukaitis Donatas — Phila
delphia, Pa. 

Petraitytė Janina — Hazleton, 
Pa. 

Poška Edvardas — Philadelphia, 
Pa. 

(Bus daugiau) ^ 

•m ir labftl fMpfcdingą kalbą 
pasakė adv. Talbot, buv. kon-
gresman. Jis nuostabiu atviru
mu ir labai ryškiai pavaizdavo 
pasaulinę politikos padėtį ir 
griežtais žodžiais įvertino Ame
rikos politiką. Baigdamas pa
reiškė savo įsitikinimą, jog at
eis diena, kada visos pavergtos 
tautos atgaus savo pilną laisvę. 

Dr. Colney visiems garbės 
svečiams įteikė po knygą "Li
thuanian Folk Art" su atitin
kamu įrašu. Vėliau visi pasira
šė specialiai paruoštoje garbės 
knygoje. Parodą raštu sveikino 
ministeri žadeikis, konsulai Bu
drys, Daužvardis ir šalna; vyr. 
parodos tvarkytojas adv. Ant. 
Olis, visa eilė organizacijų ir 
pavienių asmenų. 

Kitą dieną Waterburio dien
rašty pirmajam puslapy buvo 
plačiai aprašytas parodos ati
darymo aktas ir patalpinta fo
tografijų. Kultūriniame dien
raščio skyriuje parodos meni
niam įvertinimui paskirta be
veik visas puslapis su geresnių 
paveikslų reprodukcijomis. 

Pirmąsias dvi dienas parodos 
lankymas buvo labai gausus. 
Kad paroda įgautų platesnės 
kultūrinės reikšmės, balandžio 
30 d., 6:30 vai. v., parapijos 
salėje bus parodos koncertas, 
kurį atliks A. Dambrauskaitė 
ir St. Baranauskas. Laukiama 
tą dieną ekskursijų iš visų Con
necticut© lietuvių kolonijų. 

ES 

MARGUMYNAI £ 
Tūlas Nickerson iš Clemens 

netyčia iššovė iš revolverio, jį 
bevalydamas, ir susižeidė. Be 
sąmonės buvo nugabentas į li
goninę. Kai po keletos dienų 
jis atsigavo, gydytojas jam pa
pasakojo, kad jis tiesiog meis
triškai šūviu nukirtęs savo ak
ląją žarną, kurią vistiek arti
miausiu laiku būtų reikėję piau-
ti... Gydytojui reikėję tik iš
imti nukirstąją jau nesveiką 
žarną. 

Gdfetebu^go mieste, Švedijoje, 
policija suėmė vieną porelę, ku
ri naktį meiliai sėdėjo ant suo
lo. Švedijoj tai draudžiama ... 
Bet paaiškėjo, kad tai vyras su 
žmona. Policijos viršininkas 
klausia: 

— Tai kurių galų, po šimts 
pypkių, iš karto nesakei, kad 
tai tavo žmona? 

— Taigi... kad aš ir pats to 
nežinojau, kol tie policininkai 
su savo prakeiktomis lemputė
mis neapšvietė jos veido... 

• 
Filmų artistė Gladys George 

laimėjo išsiskyrimo bylą dėl vy
ro dvasinio žiaurumo. Priežas
tis — trečią dieną po vestuvių 
vyras nieko nesakęs išėjo ir ne
grįžo 12 dienų, o grįžus jo pir
mieji žodžiai buvę: "Kodėl va
karienės dar nėra ?" ... 

Iš vienos krautuvės lango pa
vogė siuvamąją mašiną. Savi
ninkas padėjo į langą raštelį: 
"Ponai vagys! Praneškit savo 
adresą, nusiųsim instrukcijas, 
kaip vartoti tą mašiną!" v 

Kitą dieną savininkas rado 
ant to paties lango prilipdy
tą atsakymą: 

"Padėkit instrukcijas lange, 
ten kur mašina stovėjo. Mums 
to pakaks." 

+ * 
Vienoj mažoj krautuvėlėj iš 

kasos stalčiaus pradėjo dingti 
popieriniai pinigai. Vagies nie
kaip negalėjo sučiupti. Pagaliau 
paaiškėjo, kad pelės pragraužė 
stalčiuje skylę ir nešėsi popie
rinius pinigus savo lizdui išklo
t i . . .  

* * 

Viename Anglijos miestelyje 
buvo į pensiją paleistas 60 metų 
sulaukęs tarnautojas. Po 18 mė
nesių staiga jis gauna per poli
ciją kvietimą, kad turi dar aš
tuonias dienas tarnauti. Mat, 
kažkoks plunksnagraužis iškni
so, kad jis*įstojo į tarnybą vie
ną savaitę anksčiau prieš jam 
sueinant 20 metų, o pagal įsta
tymą, tarnyba neturint 20 me
tų neįskaitoma J pensijos iš-
tarnavimo laiką. Tad dabar jis 
turėjo atidirbti tas dienas dar 
kartą, kad gautų pensiją ... 

Bainbridge Mv 
mirus 

Man prisimena laikai apie 
1920 metus, kada tuomet galin
gas B. Colby, sėdėdamas Wa-
shingtone, Valstybės Departa
mente, valdė Ameriką, preziden
tui Woodrow Wilsonui sergant. 
Tuo metu Lietuvos nepriklauso-
somybė kabojo ant svarstyklių 
ir jos atstatymą labai daug nu
lėmė B. Colby. 

1920 m. rugsėjo mėnesį len
kų legijonai, laužydami tarp
tautinę teisę, per Suvalkiją bro
vėsi į Lietuvą ir stengėsi ją 
visą užimti. 

Lietuvos Atstovybė Washing-
tone buvo bejėgė, nes valdžios 
durys lietuviams buvo uždary
tos. Lenkai gi, muziko J. Pa-
derevskio vadovaujami, mela
gingai kenkė politiniams Lie
tuvos reikalams. Lietuvos pa
dėtis buvo kritiška. Kas gi rei
kėjo daryti ? 

LOS ANGELES, CALIFORNIA 
Puikūs pirmieji Lietuvių Dainininkų Klubo žingsniai 

lietuviškos kultūros išlaikymo darbe 

Prieš maždaug pusę metų, į laukti, kad padidės pačių cho-
Los Angeles atvykus muz. A. ristų skaičius, o taip pat atsi-
Kučiūnui, bendromis tremtinių ras ir kitokios paramos, reika-
ir senųjų Amerikos gyventojų, j lingos taip kilniems to klubo 
lietuvių, jėgomis buvo imtasi Į uždaviniams atlikti. 
iniciatyvos įsteigti chorą su vai-j 
dybos, literatų ir kitomis sekei-! Klubo valdybą šiuo metu su-
jomis' tikslu padėti visoms daro: Barauskas (pirmininkas), 
lietuviškoms organizacijoms jų 
kultūriniame darbe, nekreipiant 
dėmesio į jų srovinį pasiskirsty
mą. To pasėkoje buvo suorga
nizuotas Lietuvių Dainininkų 

Račkus, Karazija, žemgulis ir 
Ąžuolaitis, šalia jų labai akty
viai klubo veiklą remia choris
tės Batkienė ir Račkienė. Cho
ristu didžiuma — tremtiniai, ki-

Klubas, kurio branduolį sudarė į ta dalis — senieji^ Amerikos 

Tuomet New Jersey Lietuvių 
Tarybą greitosiomis šaukė su
sirinkimą, kuriame nutarė nieko 
nelaukiant siųsti savo atstovus 
į Washingtoną ir pareikalauti 
Amerikos valdžios pagalbos Lie
tuvai. Tuojau pat buvo pasiųs
ti trys delegatai į Washingto-
ną. Tais delegatais buvo: Vin 
cas AmbrozeviČius, Juozas Kra-
likauskas ir Vladas Leščinskas. 
Ju išvykimą paskelbėme Ame
rikos spaudoje. 

Rytojaus dieną, iš pat ryto, 
delegatai apsilanko Lietuvos 
Atstovybėn ir praneša savo mi
siją — ginti Washingtone Lie
tuvą. Atstovybė, abejodama pa
sisekimu, šiam žygiui nepritarė. 

Colby kabineto atidarymo va
landą Valstybės Departamento 
kongresm. Chandler pristatė lie
tuvių delegaciją ir tai buvo 
pirmieji Colby interesanti tą 
dieną. 

Colby išklausė lifetuvių skun
dą prieš lenkų agresiją, per sa
vo ambasadorių Varšuvoje, Mr 
Gibbon, pasiuntė Lenkijai pro
testo notą ir sustabdė tolimesnę 
lenkų ifivažiją Lietuvon. 

Šitas mūsų žygis Valstybės 
Departamentah buvo paskelbtas 
Washingtono spaudoje ir pa
skleistas plačiau per United 
Press. 

choras, pradžioje su dirigentu 
Kučiūnu priešakyje, gi jam po 
kiek laiko persikėlus į Chica-
gą, dirigento pareigas perėmė 
Ąžuolaitis. Balandžio 16 d. Los 
Angeles, North Star Audito
rium, įvyko pirmasis šio choro 
pasirodymas. 

Vakaro įvado žodj pasakė žur
nalistas Bronys Raila, nurody
damas, kokį svarbų uždavinį 
yra pasistatęs "naujagimis" lie
tuviškos kultūros išlaikymo ir 
ugdymo srityje. Po to sekė vai
dinimas "Vienas iš mūsų turi 
apsivesti" (vaidino: Batkus, 
Batkienė, Lašas ir Ažuolaitie-
nė). Operos solistas Baltrušai
tis, publikos sutiktas labai šil
tai, kaip ir visuose savo pasiro
dymuose, padainavo porą arijų 
iš operų. Po to sekė paties cho
ro pasirodymas. Dainininkės, 
apsirengusios puikiais tautiniais 
rūbais, sudarė gražų vaizdą sce
noje. Choras padainavo, diriguo
jamas jo dirigento Ąžuolaičio, 
kelias dainas, kurios skambėjo 
abai darniai ir publikos padėka 
buvo visiškai užtarnauta. Cho
ras, nors ir negausus, ypač vy
rais, pasirodė turįs gerą me
džiagą, iš kurios, nors padaryta 
ir nedaug repeticijų, buvo iš
gauta tai, kp tokiose sąlygose 
sunku tikėtis. 

Publikos buvo pilna salė ir 
po tokio gražaus debiuto reikia 

Mr. B. Colby gyvenimas tuo 
būdu yra surištas su Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymu. 

Ta pačia proga reikia paste
bėti, kad B. Colby buvo didelis 
bolševizmo priešas ir jis bolše
vikinės valdžios Rusijoje nepri
pažino. Y. AmbrozeviČius 

gyventojai, lietuviai, nuošir
džiai prisidedą ten, kur bet koks 
lietuviškas kultūrinis darbas 
yra reikalingas pagalbos. 

šia malonia proga, kada atsi
rado naujos jėgos lietuviškos 
kultūros dirvonuose, negaliu ne
pastebėti vieno labai liūdno fak
to, kad atsirado žmonių, sie
kiančių šiam tokių kilnių tikslų 
klubui kenkti. Dar liūdniau da
rosi, kai sužinai, jog šitie žmo
nės yra visai artimi, net pri
klausą taip gražios lietuviškos 
parapijos klebonijos "štabui". 
Jie, žinodami iš anksto, kad tą 
dieną rengiamas choro vakaras, 
iš savo pusės surengė iškylą į 
užmiestį — visomis galimomis 
priemonėmis stengdamiesi pa
traukti lietuvius savo iškylon, 
kad tuo keliu atitrauktų publi
ką nuo klubo vakaro. Jie nuėjo 
dar toliau: tą patį sekmadienį 
prie pat bažnyčios, kurios rei
kalus taip nuoširdžiai remia ta
sai klubas ir jo nariai.atkalbį-
nėjo lietuvius, kftd jie neitų į 
klubo vakarą. 

Viena moteris, labai uoli pa
rapijos reikalų rėmėja, drįso 
numesti klubo kvietimo lapelį 
sakydama, kad "tai komunistų 
parengimas". Aš nesistebiu šios 
moters pareiškimu. Tokių užsi
merkusių fanatikų po vieną kitą 
atrasime visur. Bet aš stebiuos 
kitais parapijos pareigūnais, 
kaip jie toli nuėję ... Argi jūs 
manote tokiais būdais tarnaują 
lietuvybei ir lietuviškos kultū
ros išlaikymui? Ne. Tuo jūs ne 
tik aepatarhaujat lietuviškajam 
reikalui, bet jam dar kenkiate. 
Ir ne tik tam jūs kenkiate: jūs, 
kaip parapijos nariai, tokiu sa
vo elgesiu, kenkiate pačiam baž
nyčios reikalui, V. Bakunas 
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B a l s u o k  i t  e  u  I  

Aiman P. Barber 
V 

kandidatą} 

VALSTYBĖS SENATORIUS 
V 

RESPUBLIKONŲ NOMINACIJOSE, GEGUŽĖS 2 D. 

Turi patyrimą, kvalifikacijas ir viską, ko reikia 
tinkamai ir teisingai patarnauti visiems žmonėms 

I Š R I N K I T E  

CHESTER K. GILLESPIE 
Common Pleas Court 

T E I S Ė J U  

Reikalaukite Respublikonų Sąrašo 
NOMINACINIUOSE RINKIMUOSE 

1950 m., gegužės mėn., 2 dieną 

naujienos 
KUN. MENDELIO 

GIMTADIENIS 

Balandžio 19 d. Baltimorės 
lietuvių parapijos klebonas dr. 
kun. Liudvikas J. Mendelis at
šventė savo 52-j j gimtadienį. Tą 
dieną jis laikė pamaldas, patar
naujant parapijinės mokyklos 
vaikams. Pamaldose dalyvavo 
visa mokykla su savo mokyto
jomis seselėmis kazimierietė-
mis, gausiai dalyvaujant para
pijiečiams ir kitų parapijų žmo
nėms. 

Ta proga mokyklos vaikučiai 
parapijos salėje buvo pavaišin
ti įvairiais skanumynais, o iš 
savo pusės jie atliko keletą me
ninių pasirodymų ir kiekvienas 
pasveikino kleboną. 

Parapijiečiai irgi reiškia ger
biamam ir mylimam klebonui 
geriausius linkėjimus. 

BALFO VAKARAS 
BALFo 64 skyrius balandžio 

30 d. Lietuvių Salėje, 851 Hol-
lins St., rengia meno vakarą. 

Pįt)gramoje dalyvauja Bro
niaus Jonušo vedamas nauja
kurių mišrus choras, tautinių 
šokių grupė, dainininkas teno
ras Klem^ Andriekus, Jurgis 
Galkus, jaunoji dainininkė ;— 

j sopranas Florence Petrulytė, 
j Dainininkams akomponuos EI. 
! Juškauskaitė. Sutiko dalyvauti 
j dar ir smuikininkas Alf. Paukš

tys, klarnetistas Klem. Pralei-
ka, aktorius-režisierius J. Palu
binskas, Teod. Bakerskis ir Li
lian Baker. 

Pelnas skiriamas BALF veik
lai paremti. 

AR MES NEDĖKINGI? 

Dažnai skaitom spaudoje kad 
naujieji ateiviai surengia vadi
namus padėkos vakarus Ameri
kos lietuviams už parsikvietimą 
į šią šalį. 

Tik kažin kodėl Baltimorėje 
gyvenantieji naujieji ateiviai 
dar nesiryžta to padaryti. Juk 
esame susirganizavę į Tremti
nių Draugiją, turime išsirinkę 
visus valdančiuosius organus, 
tad ar nepravartu būtų apie to
kį vakarą pagalvoti? A. č. 

FOTO STUDIJOJE PAS 
URBONĄ 

749 W. Baltimore St. yra W. 
Urbcfho foto studija, kurioje pa
skutiniu- metu pradėjo gausiai 
lankytis naujakuriai, ir kiek
vienas čia labai gerai jaučiasi. 
Tai pastebėjęs, kreipiausi į ma
lonųjį šeimininką su keletą 
klausimėlių: 

— Atrodo, kad Jums biznis 
gerai sekasi, nes klijentūra ga
na gausi? 

— Taip sau. Bismfs sekasi ne
blogai. žmonių lankosi nęmažal. 

Vieni užeina nusipirkti filmų ar
ba jas išaiškinti, kiti užeina pa
siimti padarytų nuotraukų.. O 
šeštadieniais, daugumai esant 
laisviems nuo darbų, taip sau 
užeina pasikalbėti žinodami, kad 
čia ras draugų. Tarpusavyje be
sišnekučiuodami susižino, kur 
galima gauti patogesnių ir ge
resnių darbų, o tas naujakuriam 
labai svarbu ir naudinga. O aš 
irgi patenkintas, kad pas mane 
lankosi nemaža naujakurių. Ka
dangi jų tarpe yra nemažai tu
rinčių foto aparatus, tad aš pa
rūpinu jiems filmų žymiai pi
gesnėmis kainomis, negu kito
se krautuvėse jie turėtų mokė
ti, jas jiems išaiškinu ir pada
rau įvairiausių dydžių, fotogra
fijų; nuotraukoms popierių .var
toju aukščiausios rūšies. 

Aš, kaip tos srities specialis
tas, jau ne vienam naujakuriui 
labai gražiai padariau portre
tų, keliems atnaujinau, padidi
nau. Esu atnaujinęs jų atsi
vežtas iš Europos nuotraukas, 
kurios buvo labai seniai nuim
tos. žinoma, prieš tai jas padi
dinau. Esu atnaujinęs jų atsi
vežtas labai senas tėvų nuo
traukas, kurias jie labai bran
gina. Buvo ir tokių asmenų, ku
rie pabrėžė, kad padidintose 
nuotraukose asmenys e)są iš
vežti Sibiran dar 1941 metais 
birželio mėn. 

Darau vestuvių ir kitų šeimos 

įvykių nuotraukas jų namuose, 
išvykose ir savo studijoje. , 

— Ar seniai verčiatės šiuo 
amatu? t < A * > i 

— šį biznį pirkau iš V. Vel
žio 1946 metais. Kadangi mano 
pirmtakūno šioje srityje ir šio
je pat vietoje buvo gana ilgai 
padirbėta, tad ir man buvo leng
viau įsikurti, turint jau seną 
klijentūrą. 

— Gal esate kiek padėję ir 
tremtiniams įsikurti? 

— Taip, esu padėjęs. Juos su* 
šelpiau tik atvažiavus visoke
riopa paaglba taip, kad pirmu
tinės dienos jiems nebuvo bai
sios. Ir dabar, jeigu tik kas 
kreipiasi nelaimėje — neatsa
kau n§ vienam. 

_ Girdėjau, kad buvote Lie
tuvoje, kaip gi ji Jums patiko? 

— Lietuvoj buvau keletą me
tų. Ji man patiko labai, bet prie 
jos negalėjau priprasti. Grįžau 
vėl Amerikon. Bet grįžęs ją vis 
prisimenu. Ir dabar lyg koks 
tolimas atgarsis vis man šnabž
da, kad jei sąlygos leistų, dar 

norėčiau kartą nuvažiuoti, ap
lankyti visas tas vietas ir tuos 
žmones, kurie anuo metu mali 
buvo labai geri. Bet kažin ar 
aš juos berasčiau, kur tgsyk pa
likau. Gal jau seniai jų kaulai 
pūva tolimoje šiaurėje, Sibire. 
Kas žino, kur jie dabar... 

A. česonia 

RE- E L E C T  

Thomas J. "Tom" 

C  A  R - N  E  Y  

County Commissioner 

Democrate 

MAHONEY COUNTY 

THE ILLUMINATING CO. 
tarnautojai demonstruos elektrinį šaldytuvą ir ftrtttvą 

1950 m. gegužės 5 d. 7:30 v. v. 

pas 

A. Fiordalisi Furniture Co, 
12106 Superior Ave. near Lakeview Rd. 

A. FIORDALISI FURNITURE 

COMPANY 

Maloniai kviečia Jus ir Jūsų draugus aplankyti 
CROSLEY BUTO ĮRENGIMŲ PARODĄ 

1950 m. gegužes 5 d., penktadienio vak. 7:30 v. 
Šioje krautuvėje 12106 Superior Ave* 

FREE DEMONSTRATION! 
Friday Evening May 5, 1950 * 7:30 P. M. at Tnis Store 

i THE, THRIFTIEST THIN© 
YOU CAN ADO TO YOUR HOME i 
CROSLEY FREEZER. 

Prie įėjimo visiems dideles dovanos 
Nemokama filmą, nemokamos dovanos 

Malonumai visiems 

PUIKUS CROSLEY VIRTUVĖS RADIO 
VERTAS $42.95 

IRGI BUS PADOVANOTAS 

NEREIKIA ĮMOKĖTI PINIGŲ. JOS GALIT 

IŠMOKĖTI PER 24 MĖNESIUS! 

A. FIORDALISI FURNITURE CO. 
Visi buto įrengimai ir televizija 

12106 Superior Ave. 

Netoli Lakeview 

T E L E F O N A I :  

Modal CF-7—capacity up to 252 lbs. 

• You'll eat better, live better—-and be really 
thrifty when you have a Crodey Freezer. A 
Crosley Home Freezer has extra-convenient 
Shelvatrayfi for pies, cakes, freezer jars; handy 
baskets... counterbalanced lid with convenient 
light... temperature control and warning light* 
... locking lid handle... and an efficient long-
lasting refrigerating unit with 5-year warranty. 

S BEAUTIFUL 
MODELS.. 

Capacities from 4 cv. ft. to 20 cu. ft.— 
accommodating from 140 lbs. lo 700 lbs. 

Priced as low it 

$179.95 

• YouTl enjoy savings in time and money. 
Fewer trips to market—and, when you do 
shop, you buy when prices are low. Quantity 
food discounts are yours, too. Leftovers are 
stored, become the base for entire new meals. 
And party dishes are made in quantity—stored 
for future use. Come in—see our amazing 
Croeley Freewers, now! 

OPCOU 

Krautuvėje — 
Namuose — 

GLenville 1 - 3768 
FAirmount 1 - 5729 

•TV 

CjlRlfV'SlIyTffiy Better Products for Happier Living 

A. FIORDALISI FURNITURE COMPANY 
i Complete Home Appliences and Television 

AN ELECTRIC FOOD FREEZER PAYS FOR ITSELF 
1206 Superior Ave, GL t> 3768 

j. .* 
V ̂  
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KANDIDATAI 
'Artėjant nominaciniams rin

kimams, paminime dar keletą 
kandidatų, kurie kreipiasi ] 
DIRVOS skaitytojus, kviesda
mi juos palaikyti ir suteikdami 
apie save šiek tiek informacijų: 

Martin J. O'Donnel 
kandidatuoja | apskrities iždi
ninko vietą, demokratų sąraše. 
Gimęs Clevelande, prisiekęs vie-

£pvfLllfK£SE 
šosios atskait<®iyb§s vedėjas. 
Šiame savo darbe jaučiasi įgi
jęs reikiamo prityrimo būti iždi
ninku. 

Henry M. Busch 
yra demokratų partijos numa
tomas priešas Taftui nugalėti: 
kandidatuoja į U, S. Senatą. Ei
na aiškiai Trumano programa 
ir griežtai prieš T'aft - Hartley 
įstatymą, už didesnes pensijas, 
už pigesnes nuomas ir tt. 

John C. Pekarek 

"PALAIKYKIT FAIR DEAL" 

B a l s u o k i t  u ž  

MARTIN J. O'DONNELL 
i 

APSKRITIES IŽDININKUS 
Reikalaukit Demokratų Sąrašo 

Nominacijoj — antradienį, 1950 m. gegužes 2 d. 

GEROS KVALIFIKACIJOS IR PATYRIMAS 

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

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

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
kitės j mane, prausia pięria kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildym** 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 

Šviežias šaldytas maistas 
tiesiai po ranka! 

Taip, patogumas yra žodis apibūdinti moderniam 
maisto šaldytuvui. Patogumas, kuris taupo jūsų 
laiką ir darbą — taupo jums maistą ir pinigą. 

Jūs visada turit šviežia^ šaldyto maisto tiesiai 
po ranka. Maisto gaminimas lengvesnis. Nebaisu 
netikėtų svečių. Jūs sutaupote nuo kelionių į tur
gų. Jūs sutaupote pinigų nuo maisto ... pirkdami 
didesniais kiekiais ir sumažindami nuostolius nuo 
maisto gedimo. Ir jūs galite virti bei kepti dides
niais kiekiais, parengti maistą savaites ir mėne
sius anksčiau, negu jums jo kada staiga prireiks! 

Pirkit modernų elektrinį 
maisto šaldytuvą, Jis apsimo
kės pats daugelį kartų, sutau
pydamas jums laiko, darbo, jrsjI 

maisto ir pinigų. 

A  l  W A Y S  A  T  Y  O  U ^ R  
IN T H E  B E S T  L9 C A T I O N  IN T H E  N A T I O N  

"TE N O'CLOCK TU N ES" iit ?<«! 
On Hie Air Fiva Days a W##k Monday through Friday 

Mprniogs at 10-WICA and WGAR • Evening* at. 10—WMJK 

kandidatuoja į apskrities komi 
sionierius. Esąs remiamas įvai
rių tautybių grupių, skelbiasi jų 
draugu, žada tvarkyti reikalus 
palankiai mokesčių mokėtojams. 
Remiamas demokratų partijos 
ir įvairių pasaulietinių bei baž
nytinių grupių. 

Edwin E. Sawicki 

neatsižvelgdavęs į partiją ar pa
sekmes. 

Wilbur H. Brewer 
kandidatuoja į Ohio Atstovų 
Rūmus respublikonų partijos 
sąraše. p]sąs savo laiku kalbėjęs 
daugelyje lietuvių susirinkimų. 
Septyniolika metų verčiasi ad
vokato praktika.; 

Willis J. Zangerle 

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojaa 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai; 

495 East 123itf Si 
Telef.: POtomac 1-6899 

i 

kandidatuoja į Common Pleas 
Court teisėjo vietą. Buvęs Ohio 
Senato ir Atstovų Rūmų narys, 
dabar žinomas advokatas, tad 
jaučiasi visiškai kvalifikuotas 
užimti teisėjo vietą. Būdamas 
senatorium bei atstovu, balsuo
davęs pagaly savo įsitikinimą ir 

kandidatuoja  į County Auditor  
(mokesčių inspektoriaus) vietą, 
kurioje jis, kaip pavaduotojas, 
jau turi 10 metų praktiką. Yra 
autorius knygelės apie pavel
dėjimo įvertinimo mokesčių rei
kalu, kuri, nors ir neoficiali, yra 
vartojama visų advokatų, kaip 
parašyta didelės praktikos žmo
gaus. Kandidatuoja demokratų 
sąraše. 

> 'i1 

* LIETUVIŲ SAL® 
išnuomojama 

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

LIETUVIO atstovas Ameriko
je — St. Nasvytisį 4579 W. 
157th St., Cleveland, Ohio, Pin-

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K. ŠTAUPA5 
Namų Dekorą vim air 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavirrtaa 
Namų Maliavojimas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 1-8794 
Cleveland. Ohio 

Why 
Pay More? 
CLEVELAND TRUST 
PERSONAL LOANS 

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

KoUNOfM 
ft 

PASIRINKIT VANDENS ŠILDY
TUVE, KURS JUS PATENKINS 

times 

Tris kart greičiau! Tris kart pigiau J  CHOOSE 
Tai nauda ir proga, kuria galit pasi
naudoti tik su moderniausiu GASO vandens šildytuvu. 

Bandymai rodo, kad nauji gasiniai * vandens šildytuvai 
sušildo tris kartus daugiau per valandą, nei bet koks vi
sai automatiškas kaitinimas. Ir mūsų linijose gasas jums 
kaštuoja tris kartus pigiau, negu kitas plačiausiai varto
jamus 

DUODA JUMS ŠIAS 
3-jų RŪŠIŲ YPATYBES 

AUTOMATIC — Modernus patogumas... su 
daugybe karši 

1 

. . . S I E V E S .  
roo B est A 

1 

daugybe karšto vandens, kada tik nori, kiek
vieną valandą. Tik užstatyk ir užmiršk. 

— įrengtas šildyti van
deniui su maliau kuro. Degiklis yra po 
tanku, kaitina tiesiai ir efektingai.. 

NSULATED — Sumažina nuostolingą aušimą iki minimum*, Stora isoliaeija 

laiko šilunisį vandenyje. 

PIRKIT GERIAUSI... GREIČIAUSI... EKONOMIŠKIAUSI ŠILDYTUVĄ 
PiUKII GAJA VAN1>ENS ŠILDYTUVĄ, AUTOMATIŠKĄ, 

APAČIOJ ŠILDOMĄ, IZOLIUOTĄ 

^EAST OHIO GAS 
TILIVISIONt Watch LquU« Whitlow on "Tho Women's Window"—Monday, Tuesday, Wednesday, 

Thursday at 3 pum, WNBK, Channel 4 

r Metais pirmyn 1895-alš, Matais jJfrmyn 1950-als 

'MONCKIEF™, 
GAS O OIL O COAL 

=T 
t 
rN 

THE HENRY HJkNALlE CO., Medina, Ohio 
y 

Naujiena lietuvėms moterims! 

STYLETTE BEAUTY SALON 
Lietuvaitis 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. 
Miss Alvina Paulis 

Savinike kosmetologe 

SUOPIS FURNITURE . 
6921 Wade Park EX 1-8709 

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

ŽEMOS KAINOS —* HALONUS PATARNAVIMAS 

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje 

į i&ipai padengta apdrauda UTah 1-4515 

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

7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 

J Telefonai: 
i MA 1-3359 
I EN 1-3844 

Darom naujas 

AUTO BATTERIES 
Tiesiog iš Lietuvių dirbtuvės 

Pigiau negu kitur 
TAISO IR SENAS BATTERIES 

Antanas Kirkilas ir Sunus 
1019 Woodland Ave. Cleveland 
Namų adresas: 7201 Donald Ave. 

CLEVELAND, OHIO 
Artinasi pavasario laikas! 

Tai yra naujų sumanymų ir naujo veikimo laikas kiekvienam 

žmogui, pagerinti jo gyve/iimui. Tai geras laikas pradėti tau

pyti. Taupymas, nors ir po mazą sumą, užtikrina ateit| ir 

apsaugo nuo rūpesčių.Taupydamas gali tapti namo savininku. 

Lietuvių Bank® santaupos nuošimčiai* auga kasdien. 

Jos čia yra USA valdžios apdraustos per Federal Insurance 
Corporation. 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

6712 Superior Ave. HE 1-2498 
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į I J. SAMAS- JEWELER | 
| Persikėlė į naują didjgRg ir gražesnę krautuvę 5 

I 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre i 

Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- 5 
rodėliy ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. | 
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Wilkelis Funeral Home 
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkelis - Wirby 

Pilnas laidotuvių patarnavimas 
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS 

6202 SUPERIOR AVE. HEnderaon 1-9292 

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME 

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 

Delia E. Jakubs & William J. Jakubs 
Licensijuoti laidotuvių direktoriai įr balsamuoi&jai 

25 metai simpatingu ir rimto patarnavimo 

6621 Edna Avenue ENdįęotf Į-Į763 
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YIPVLIHKESE 
SUSIDOMĖJIMAS JAUNIMO 

TEATRO 
Niekad anksčiau DIRVOJE 

taip gyvai nebuvo perkami bi
lietai, kaip pirmajam čiurlionie
čių koncertui. Betgi paskelbus 
jaunimo Teatro atidarymą, bi
lietų pirkimas vyksta dar gy
viau. Turint galvoj, kad Lie
tuviu Salėje yra tik 288 vietos, 

•daugelis skubinasi gauti bilie
tus, kad neliktų už durų. 

Ir Teatro globė j užskaičius jau 
auga. Sekdami K. S. Karpiaus 
pavyzdžiu, j Teatro globėjų ei
les |stojo čiurlioniečiai Pranas 
ir Elena Stempužiai ir Juozas 
žygas. Stempužiai ir Žygas ir-
ffi padovanojo Teatrui po pro
žektorių. 

LIETUVIŲ KULTUROS FON
DO NARIŲ SUSIRINKIMAS 
Lietuvių Kultūros Fondo Cle-

velando (1) skyriaus visuoti
nis narių susirinkimas kviečia
mas š. m. balandžio 30 d. 11:15 
vai. tuoj po lietuviškų pamal
dų) Lietuvių Salėje, G835 Su
perior Ave. 

Dienotvarkėje valdybos narių 
pranešimai ir kiti svarbūs klau
simai. Narių dalyvavimas būti
nas. Maloniai kviečiame { susi
rinkimą atvykti ir visus Cleve-
lando lietuvius, kurie domisi lie
tuviškos kultūros išlaikymo ir 
jos parėmimo reikalais bei LKF 
darbais. LKF CIevelando (1) 

Skyriaus Valdyba 

VYČIŲ IR "ŠVENTŲJŲ 
KLUBO" ŠOKIAI 

ŠĮ šeštadienį, balandžio 29 d., 
nuo 8:33 vai. iki ??... vietom 
vyčiai ir "The Saints Club" Lie
tuvių Salėje rengia šokių vaka
rą. Sonny Michael's orkestras 

Mušu draugas! 

Sudarvkim jam 
rekordinę pergal? 

Edward J. 

K O V A C I C 
į APSKRITIES 

KOMiSIONIERIUS 
John H. (Joinik, Chairman 

TAtTTfNIŲ KOSTItTMŲ 
PARODOS VAKARAS 

Po sausio 28 dieną Clevelan-
de surengto tautinių grupių 
bendro vakaro, buvo įkurta Cle
veland Folk Art Association, 
kurios tikslas — palaikyti arti
mesnius tautinių'grupių santy
kius ir duoti joms progos pasi
rodyti amerikiečių tarpe. 

ši Tautinio Meno Sąjunga da
bar rengia bendrą draugišką po
būvi su šokiais sekmadieni, ge
gužės 7 d., Rainbow Room, Car
ter viešbutyje. 

Kiekvienos tautybės svečiai, o 
ypač viešnios, kviečiami daly
vauti pasirėdę tautiniais kostiu
mais. Net dalyvavimo mokestis 
taip pasirėdžiusiems — tik 1 
dolM gi be tautinio kostiumo — 
1.50 dol. 

Kadangi šis parengimas įvyk
sta kaip tik tą pačią dieną, ka
da atidaromas Jaunimo Teatras, 
tai lietuviai šį kartą nėra pasi
rengę plačiau dalyvauti. Tačiau 
labai pageidaujama, kad bent 
mūsų jaunimo dalis po vaidini
mo Jaunimo Teatre apsilanky
tų į tą pobūvį ir ten atstovau
tų lietuvius. 

Kiti dalyvaus net su savo tau
tiniais užkandžiais. 

JAUNIMO POBŪVIS 
LIETUVIŲ SALĖJE 

Sekmadienį CIevelando Liet. 
Kultūros Fondas surengė Lie
tuvių Salėje jaunimo pobūvį, 
į kurį susirinko net nelauktai 
daug jaunimo. Tiesa, vietinio 
lietuvių jaunimo, palyginti, bu
vo dar mažokai. 

Pobūvis darė labai kultūrin
go įspūdžio ir, bendrai imant, 
buvo labai linksmas. Pirmasis 
toks žingsnis leidžia tikėtis, jog 
tokių pobūvių rengimas gali 
"įsisiūbuoti" ir virsti gražia tra-

Idtcija. Apgailėtina tiktai, kad 
Organizuotojo jaunimo vyresnie-

I ji vadai, vietoj didesnės meni
nės programos, kurioje turėtų 
i progos pasireikšti pats jauni-
|mas, suteikė savotišką netikė
tumą : visą eilę ilgokų kalbų, 
kuriose lyg ir bandė išdėstyti 
savo organizacijų siekimus, ki
taip sakant, pasirodyti su "sa
va preke". Visa tai gerai, tik 
ne toj vietoj. Buvo skelbiama, 
kad bus pasilinksminimas, ir 
jaunimas rinkosi į pasilinksmi
nimą, o vienu mefu pasijuto at
sidūręs paskaitose. Paskaitos 
turėtų likti paskaitomis o pasi
linksminimai pasilinksminimais. 

Jei manoma, kad kitaip jauni
mo į paskaitas nepriviliosi, tai 
reiškia, kad paskaitos gal nėra 
tinkama priemonė patraukti 
jaunimui. Tokiais "netikėtu
mais", kaip šį kartą, jaunimo 

| ne tik prie paskaitų nepri-
! trauksi, bet ir nuo tokių la
kai gerai sumanytų pasilinksmi

nimų atbaidysi. 

"IŠRINKITE LIETUVIŲ DRAUGĄ T»» 

JOHN C.  Pt f fKAREK 

APSKRITIES KOMISIONIERIUM 

Demokratų nominacijos, 1950 m. gegužės m. 2 d. 

GABUS * TEISINGAS * KVALIFIKUOTAS 

CIURLIOfUIECIAI VYKSTA 
J PITTSBURGH^ 

Šį sekmadienį čiurlioniečiai 
išvyksta į Pittsburghą, kur tu
rės net du koncertus: vieną 3 
vai. p. p. Lietuvių Piliečių Sa
lėje, 1723 Jane St., SS., kitą — 
7 vai. vak. šv. Vincento para
pijos salėje, 200 Tabor St., Es-
plene. 

Jau šios savaitės pradžioje 
daugiau kaip pusė bilietų buvo 
išparduota. Įsigijo bilietus dr. 
Marshall Bidwell, Carnegie Mu
zikos Instituto Direktorius, Mr. 
Carra, Didžiojo Pittsburgho 
Festivalio organizatorius, Du-
quesne universiteto Verslų Ad
ministracijos fakulteto dekanas 
Wright ir visa eilė kitų žinomų 
Pittsburgho asmenų, Bijomasi, 
kad ir Pittsburghe, kaip Chi
cago j, net ir dviejose salėse ga
li pristigti vietų (iš viso apie 
1,000 vietų). i 

Dalis čiurlioniečių išvyksta Į 
Pittsburghą jau šeštadienį ir 
ten, Carnegie Music Hall, mote
rų choras su kanklėmis daly
vaus koncerte. • Tame koncerte 
dalyvauja ir kitų tautybių me
ninės pajėgos, taip pat ir Pitts
burgho Ifetuviai, 

VESTUVĖS PAS 
ČIURLIONIEČ1US 

Pereitą šeštadienį susituokė 
čiurlioniečiai Natalija Navickai
tė ir Vytautas Aukštuolis, Jų 
jungtuvės įvyko šv. Jurgio baž
nyčioje. Apeigų metu giedojo 
jaunosios sesuo, tolimą kelionę 
atvykusi į vestuves. Dalyvavo 
ir jaunųjų tėvai. Vakare vie
nam Addison Rd. restorane įvy
ko tikrai linksma ir jauki vestu
vinė vakarienė, sil piršlio kori
mu, milžinišku svočios pyragu, 
kitokiomis vestuvinėmis pramo
gomis ir, suprantama, daugybe 
dainų. Jaunosios su seseria pa
dainuotas duetas "Be tėviškė
lės" daug ką ir sujaudino. Dau
gelis dalyvių sakėsi dar niekad 
tokiose jaukiose vestuvėse ne
buvę. Piršlio pareigas ėjo cle-
velandietis J. Polteris, vienas 
iš čiurlioniečių globėjų, svočios 
pareigose buvo E. Rastenienėj 
piršlio budelis — Vyt. Rauli-
naitis, kuriam žadama neatleis
ti: nors jis prieš savaitę savo 
vestuves atšventė Kanadoj, fcet 
kai tik žmona atsiras Clevelan-
de, teks jam vestuves dar čia 
pakartoti. 

MOTERŲ LABDARYBĖS 
DRAUGIJOS VAKARAS 

CIevelando Lietuvių Moterų 
Labdarybės Draugija, savo 20 
metų gyvavimo sukaktuvių pro
ga rengia vakarienę su šokiais 
Naujosios Parapijos salėj (Neff 
Road), gegužės 7 d., sekmadie
nį. ^ 

Vakarienės pradžia lygiai 6 
valandą, šokiai - 8 vai. Mokes
tis $1.50. Pelnas skiriamas Nau
josios Parapijos bažnyčios al
toriui įrengti. 

Jaunimo 
I Š K I L M I N G A S  A T I D A R Y M A S  

Sekmadienį, gegužės men. 7 d., 4:00 vai. p. p. 
LIETUVIU SALĖJE • CLEVELAND^ 

Vaidinama 

RGONŪ IR G ATI,Ė  
3-jų veiksmų pasaka 

DALYVAUJA: geri ir blogi žmones, miško žvė
reliai ir paukšteliai, žiogai ir aitvariukai . .. Spe
cialiai pagamintos dekoracijos ir kostiumai. Nau
jas scenos apšvietimas. Vaidina maži, jauni ir 

s u a u g ę .  B u s  į d o m u  i r  g r a ž u  V I S  1  f  M  S  !  

Žvilgterk|fc į vietų planą ir pamatisit, 
kad visos vietos geros, atitinka savo 
kainas. Bet v. kas mėgsta sėdėti vi
dury ar būtinai artimesnėj eilėj, tas 
turi pasisikubinti apsirūpinti bilietu. 

i. 

B I L I E T A I :  
1 — 5 eilė 

suaugusiems $1.50 
jaunuoliams $.1.00 

6 — 9 eile 
suaugusieus nm 

'jaunuoliams .65 
10 — 16 eilė 

suaugusiems .75 
jaunuoliams .50 

Jaunuolių bilietais naudo
jasi ne vyresni kaip 15 mei* 
tu amžiaus. 

Bilietai parduodami 
DIRVOS REDAKCIJOJ 

Galima ir patariama tuo
jau užsisakyti juos tele
fonu: 

EN1-4486 
kasdien niv> 7:00 vai. ry
to iki 9:00 vai. vakaro, 
(si sekmadienį nuo 10:00 
ryto iki 1:00 p.p.). Tele
fonu užsakytuosius bilietus 
reikia atsiimti ne vėliau 
kaip gegužės 2 dieną. Po to 
telefonu užsakytieji bilie
tai turės būti atsiimti per 
24 valandas nuo užsakymo. 
Laiku neatsiimti užsakyti 
bilietai galė^ būti" parduo
ti kitiems. 

V I E T Ų  P L A N A S  

S C E N A  
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Skubiai reikalingas 3-5 kam-
barių butas, be baldų, 3 asmenų 
šeimai. Skambinti: UT 1-7293. 

4 ASMENŲ ŠEIMA 
ieško nedidelio buto. Prašo pra
nešti telef.: 

EN 1-7910 - 7 vaL vak.) 

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

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! 

PADĖKA 
Adelei Kančienei, 893 E. 128 

St., už stambią dovaną — šal
dytuvą — nuoširdžiai dėkoja 

j. Sakalas, su šeima 

PARDUODAMA 
Savaitgalinį*, 7 kambarių at

skiras namas, didelis sklypas, 
garažai, East 174th St., Lake 
Shore Blvd. sekcija. Smulkes
nių informacijų kreipkitės te
lefonais: GL 1-9545 arba GL 
1-2500. % 

Savaitgalinis naujai dekoruo
tas 6 didelių kambarių atski
ras namas su prievaizdo virtu
ve; cementinis privažiavimas, 2 
garažai, arti susisiekimas ir mo
kyklos ; Collinwoode, išvažiuo
jant iš miesto. Įvertintas pi
giau rinkos kainos. 

Smulkesnių informacijų gali
ma gauti telefonais: GL 1-9545 
arba GL 1-2500. 

Addison — St. Clair rajone 
namas su krautuve, dviem bu
tais, labai palankia kaina. 

Smulkesnių informacijų gali
ma gauti telefonais: GL 1-9545 
arba GL 1-2500. 
14324 St. Clair Ave. 

Hribar Realty 
!. • ' 

REMKiT PREZIDENTĄ TRUMANA 

Balsuokit už 

H E N R Y ' M. 

B U S C H  
i U. S. SENAORIUS 

Demokratų sąrašas — G eg. 2 

Laikykim nuomas žemas! Di
desnės senatvės pensijos, ly
gios teisės į darbą visiems. 
Atšauketi Taft-Hartley aktą, 
daugiau pigios nuomos namų! 

^7 %'/ 

Busch X j Henry 
Vyras , kurs gali sukirsti Taftą 

JAUNAS VYRAS 
reikalingas prie darbo sandėly 
Joseph T. Ryerson & Son, Inc. 

5300 Lakeside Ave. 

IŠNUOMOJAMAS 

didelis, gražus kambarys su 
baldais vienam ar dviems asme

nims. 
8107 Cory Ave. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

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

Nepamirškit, kad: 
- g,,,  >Lk — "••"••J 

Gegužes m. 13 d. 
* V * 

Radijo Valandos 
įvairenybių vakaras 

ir šokiai 

f* ~ ^ v— - ' no J .• 
DIRVOS vakaras 

"Moterims Gegužes m. io d. 
————.— . . . .n  i.v •.•I.ii' .u.r 1... . .• '.'jm „r— 1  

Neissimeluosi" (?) 
linksma komedija 
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