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VISUOMEN ĖJt 

Dailės Paroda 
iWaterbury pasibaigė 

Lietuvių Dailės Paroda Wa-
terbury uždaryta praėjusią sa* 
vaitę atitinkamu iškilmingu ak
tu. 

Parodos Tvarkytojas dr. M. 
J. Colney pateikė laikinę paro
dos apyskaitą pažymėdamas, kad 
parodos lankymas buvo ypatin 
gai gausus ir atsiliepimai tikrai 
palankūs. Su malonumu pastebė
jo, kad tiek dietinė amerikiečių 
spauda, tiek ir visi lietuvių laik
raščiai parodė vertingą dėmesį 
parodos reikalams, nesigailėjo 
vietos jos įvertinimui ir garsini
mui. Toji aplinkybė ryškiai pa 
tarnavo parodos pasisekimui. 
Kadangi įėjimas ir parodos lan
kymas buvo nemokamas, tai vi
soms išlaidoms, kurių susidarė 

'per 1,200 dol., padengti buvo 
kreiptasi į lietuvių visuomenę, 
prašant paramos. Dr. Colney pa
stebėjo, kad daugelis, į kuriuos 
buvo kreiptasi, gerai suprato 
parodos reikšmę ir ją parėmė. 
Buvę nusistatyta prašyta ne iš 
vieno, o iš daugelio po nedaug. 
Parodos rengėjai tikisi, kad jiem 
pavyks padengti išlaidas gauto
mis ir djar gausimomis ąukdmis. 

Parodą uždarant, kalbėjo ir 
parodos komiteto narys V. Vait
kus, dr. V. Jasaitis, J. Stulgins-
kaitė, Liaukus ir kt. Visi pasi
gėrėjo parodos pasisekimu, jos 
rimtu ir gražiu pristatymu vi
suomenei. Visi kalbėtojai jaut
riai įvertino pastangas tų žmo
nių, kurie pasiryžo parodą atga-
enti Amerikon ir dabar nesigai
li energijos jos organizavimui 
po lietuvių kolonijas. 

Apytikriai apskaičiuota, kad 
per tris savaites parodą aplankė 
per 5,000 žmonių. Skaičius, žino
ma, nėra per įspūdingas, bet ži
nant, kad meno paroda nėra cir
kas, toks lankytojų skaičius yra 
tikrai įdomus. Tas skaičius rodo, 
kad rimtesni lietuvių kultūros 
pasirodymai gali sudominti pla
tesnius Amerikoj kultūrininkų 
sluogsnius. 
' Iš parodo# komiteto teko pa

tirti, kad turima jau keletas 
kvietimų iš lietuvių kolonijų, kur 
prašoma suorganizuoti dailės pa
rodą. Tuo tarpu dar galutinai 
nenusistatyta, ar dailės paroda 
iš Waterburio keliaus tiesiog į 
Chicagą ar į kitą koloniją. Gali
mas daiktas, kad prieš tai ji su-
tos dar Detroite ar kur kitur. 

Reikia tikrai pasigėrėti pa
stangomis-tų žmonių, kurie su
darė progos lietuvių dailės paro
dai atkeliauti ir pabūti tris sa
vaites puikioj miesto bibliotekoj, 
kultūringoj vietoj, pačiame cen
tre. Gili padėka tenka bibliote
kos vedėjai panelei Barret, dr. 
M. J. Colney ir visiemš komite
to nariams. 

Ekonominė konferencija 

Ketvirtoji Amerikos lietuvių 
ekonominė konferencija įvyks šį 
sekmadienį, gegužės 28 dieną, 
Chicago j e, Bismarck Hotel, Wal
nut Room. Pirmas posėdis 9:30 
vai., antras ir svarbiausias posė
dis — 2:00 vai. p. p. Visi lietu-

' viai verslininkai (biznieriai) 
kviečiami dalyvauti. Konferen* 
cijos programa tikrai svarbi 

Pirmas ALTS apygardinis 
suvažiavimas Detroite 

Amerikos Lietuvių Tautinė Są
junga, šiais metais nešaukdama 
visuotinio suvažiavimo, pasiry
žo palaikyti atskirų skyrių ry
šius, rengdama* suvažiavimus 
apygardų riose. Pirmasis toks 
suvažiavimas įvyko Detroite. Tai 
trečiosios apygardos suvažiavi
mas, apimantis Detroito, Cle-
velando ir Chicagos skyrius. 

Tokių suvažiavimų tikslas yra 
daugiausiai — pasidalinimas 
mintimis tarp atskiruose sky
riuose veikiančių narių. Tok? 
mintimis pasidalinimas iškelia 
organizacijoje tuo metu labiau
siai rūpimus klausimus ir paro
do, kaip nariai apie tuos reika
lus galvoja. Tai yra instrukty-
vūs pasikalbėjimai ne tik daly
vaujantiems, bet ir centrinei va-, 
dovybei. 

Detroito suvažiavime, Žinoma, 
gausiausiai dalyvavo vietinio 
skyriaus nariai, bet buvo atvy
kę ir iš kitur: 4 iš Clevelando, 
7 iš Chicagos, 1 iš Toledo, 1 iš 
Sodus, Mich. (J. Bachunas). Iš 
viso aktualių organizacijos klau
simų apsvarstyme dalyvavo apie 
50 asmenų. ^ -

šalia kitųf,,n*ažesnių klausimų, 
išryškėjo du dalykai, kuriais 
Sąjungos narių tarpe labiausiai 
domimasi: 

1. Amerikos Lietuvių Tarybos 
veikla, 

2. Sąjungos pasaulėžiūrinio 
veido ryškesnis apibūdinimas. 

Pirmuoju klausimu kalbant, 
daugelio buvo pabrėžtas reika
las pagyvinti Tarybos veiklu
mą? šiuo metu aktualiose srityse. 

Pasigendama iniciatyvos Tary
bos veiklos formaliam pertvar
kymui, kurį atlikti Tarybos Vyk
domajam Komitetui buvo pave
dęs Visuotinis Kongresas New 
Yorke, pasigendama dažnesnio 
visuomenės instruktavimo tais 
klausimais, kurie iškyla ryšium 
su ta aplinkybe, kad Lietuva yra 
priešų pavergta. Pasigendama 
ir didesnės akcijos Amerikos 
visuomenės bei politinių sluogs-
nių informavime Lietuvos reika
lu. Daugelis prisiminė, kad tuo 
metu, kai buvo vadinamas ''susi
skaldymas", "paralelizmas", tai
gi ir lenktyniavimas, tada dau
giau buvę padaroma. Vieni ap
gailestauja, kad vienybės var
dan sujungiant veikimą nustota 
veiklumo, kiti mano, kad vieny
bė dar nereiškia, kad reikia tik 
ramiai tylėti ir nekelti jokiv 
klausimų. Priešingai, sako, rei
kia Tarybos ribose dažniau ir 
dažniau kelti sumanymus, kas 
turėtų būti daroma, ir stengtis, 
kad tie sumanymai nebūtų kiša
mi "po žalia gelumbe". Vyravo 
nuomonė, kad Tarybqs veikla 
neturi apsįriboti ;vien Vykdomo
jo Komiteto posėdžiais ir jo žy
giais, kad į Tarybos darbą turė
tų įsitraukti visi į ją išrinkti 
visuomeninių grupių delegatai. 
Apgailestauta, kad nuo pereito 
rudens Vykdomasis Komitetas 
dar nerado reikalo sušaukti nei 
vieno Tarybos plenumo susirin
kimo ir pageidauta, kad ALTS 
centrinė valdyba ir jos delegatai 
Taryboje imtų raginti tokį posė
dį sušaukti ir ten keltų aktua

liuosius reikalus. 
Antrasis klausimas nekelia rū

pesčio tiems, kurie jau yra Są
jungoje, nes jiems tas klausimas 
aiškus. Nurodyta tiktai, kad dau
gelis tų, kurie būtų linkę prisi
dėti prie Sąjungos veikimo, kar
tais neranda visąi patenkinamo 
atsakymo į jiems kylantį klau
simą, koks gi iš tikrųjų yra 
ALTS pasaulėžiūrinis veidas. 
Vien įstatai į tą klausimą nega
li atsakyti, nes kiekvieno visuo
meninio junginio pasaulėžiūrinis 
veidas ryškėja ne tiek iš bendru 
statutinių formulių, kiek iš to, 
kaip kuriuos atskirus aktualius 
klausimus tas junginys spren 
džia, kokias pažiūras turi į kon
krečius dienos klausimus įvai
riose visuomeniniu veikimo sri
tyse. j 

Atsakymai f tą Klausimą susi
renka tik per ilgesnį praktinį vi
suomeninio junginio veikimo lai
ką. Tačiau ir dabar daugelį at
sakymų galima duoti, pasire
miant faktais iš Sąjungos veiki 
mo. Numatoma, kad centrinė va
dovybė netrukus išleis knygelę, 
kurioje su interesingieji ras vi
są eilę tokių atsakymų, nušvie
čiančių Sąjungos pasaulėžiūri
nį veidą. 

Tais klausimais pareikšta visa 
eilė nuomonių. Tokios diskusijos 
buvo geriausias patvirtinimas, 
kad apygardiniai suvažiavimai 
organizacijos veikimui yra labai 
naudingi. 

šį rudenį numatoma tokius 
suvažiavimus surengti ir kitose 
apygardose. 

Atlanto Sąjungos nutarimai 

TRUMPAI KALBANT 
• Wftshingtone yra nusistaty
ta gerai ištirti, ar Čekoslovaki
jos atstovas prie Jungtinių Tau
tų Organizacijos, kuris atsisakė 
grįžti į Čekoslovakiją ir prašo 
Amerikos prieglaudos, tikrai 
nuoširdžiai tai daro, ar yra tik 
komunistas, norįs tuo būdu gau
ti galimybę apsigyventi ir veik
ti Amerikoje. 

• Amerikos Krašto Apsaugos 
sekretorius Johnson ir vyr. šta
bo viršininkas gen. Bradley bir
želio mėnesį vyksta į Tokio pa
sitarti su gen. McArthur išsi
aiškinti klausimą dėl taikos su
tarties su Japonija atskirai, be 
sovietų. , 

• Vakarų sąjungininkai nuta
rė Austrijoje savo karinius ko
misarus pakeisti civiliniais ir pa
lengvinti okupacijos režimą. 

• Jungtinės Amerikos Valsty
bės ir Didžioji Britanija užtikri
no Iranui, Turkijai ir Graikijai, 
kad tų kraštų saugumu ir toliau 
rūpinsis ir kad pavojų bet ku
riam iš tų kraštų laikys susirū
pinimo dalyku visoms Atlanto 
pakte dalyvaujančioms valsty
bėms. 

• Devyniolika sovietų laivų 
praplaukė pro Anglijos kanalą 
kaip tik tuo metu, kada vakarų 
unijos valstybių laivynai ren
giasi .manevrams toje vietoje. 

• Rusai atėmė keliavimo leidi
mus amerikiečių ir anglų kari
nėms misijoms, esančioms Pots
dame. Misijų nariams leidžiama 
vaikščioti tik tarp savo butų ir 
raštinės. Anglai ir amerikiečiai 
atsakydami į tai atėmė tokius 
pat leidimus ir sovietų karinėms 
misijoms, esančioms jų zonose. 
• Sąjungininkų sluogsniai skel
ia, kad ateinantį rudenį bus per
žiūrėtas Vokietijos okupacinis 
statutas ir lengvinamos okupa
cinės sąlygos vokiečiams. 

• Netrukus prasidės derybos 
tarp prancūzų ir vokiečių dėl 
abiejų kraštų anglies ir plieno 
pramonės sujungimo, šį pran
cūzų pasiūlymą gana palankiai 
sutiko vokiečiai, §veikina Ameri
ka. Anglija jam pritarė tik po 
geroko svyravimo. Jei sumany
mas bus įvykdytas, jis bus vie
na iš reikšmingiausių permainų 
prancūzų-vokiečių ir visos Va
karų Europos santykiuose. 

• Vakarų "trys didieji" nutarė 
nieko nedaryti, kad pasikeistų 
dabartinė padėtis Jungtinių Tau
tų Organizacijoje, kur Kinijai 
tebeatstovauja senoji delegacija 
ir sovietų delegacija dėl to nuo
lat išeidinėja iš posėdžių. 

• Anglijos vyriausybė tarėsi 
su darbininkų tini jų vadais dėl 
taktikos būsimuose rinkimuose, 
kurie gali įvykti ir netrukus. 

Nusistatyta rinkimų programoj 
mažiau pabrėžti tolimesnių na
cionalizacijų sumanymus. 

• Į JAV jau įvažiavo daugiau 
kaip 150,000 DP. Neseniai įva
žiavusiai 12 metų Dacei Eper-
manis (latvaitei), kuri turėjo 
150,000 numerį, New Yorke bu
vo suruoštos iškilmės. ' 

• Sovietų Sąjungos užsienių 
reikalų ministerio pavaduotojas 
Bogomilovas įteikė Prancūzijos 
ambasadoriui Maskvoje notą, 
kad Prancūzija sukelia visokių 
sunkumų grįžti 20,000 Sovietų 
Sąjungos piliečių. 

• "Raudonasis dekanas", subol-
ševikėjęs anglikonų bažnyčios 
dvasininkas, dabar lankosi Ka-
doje ir giria Sovietų Sąjungą. 
Daug kur jis apmėtomas kiau
šiniais. 

• Vokietijoje išėjo gen. Halde-
rio, buvusio gen. štabo viršinin
ko, knyga apie Hitlerį. 100,000 
egz. knygos tuoj buvo išgaudyta 
Knyga vadinasi "Hitleris, kaip 
karo viešpats". 

• Ilgai trukęs konfliktas tarp 
Jugoslavijos ir Graikijos baigia
si. Abu kraštai jau pasikeitė 
diplomatiniais atstovais. Arti
miausiu laiku bus grąžinti ka
daise pagrobti graikų vaikai ir 
atnaujintas susisiekimas geležin
keliais. 

• Prie Jungtinių Tautų Orga
nizacijos veikianti žmogaus tei-

Pereitą savaitę Londone pa
sibaigė Atlanto Sąjungon susidė
jusių dvylikos valstyių užsienių 
reikalų ministerių konferencija. 
Nors toji konferencija vyko ga
na ramiai ir pasaulis nebuvo 
labai įtemptai susidomėjęs, vis 
ėlto tai buvo vienas iš svarbiau

sių šių laikų įvykių, vienas iš 
reikšmingiausių žingsnių apsi
saugoti, kad galimas karas Va
karų Pasaulio neužkluptų visiš
kai nepasirengusio. 

Tos konferencijos nutarimo 
smulkmenos, žinoma, yra žino
tinos tik patiems dalyviams. 
Skelbiami yra pagrindiniai nu
tarimai, iš kurių matyti, kad 
Atlanto Sąjungos saitai rimtai 
stiprinami. 

Visų pirma yra aiškiai ir ne
dviprasmiškai pareikšta, kad už
puolimas vienos iš sąjungoje 
dalyvaujančių valstybių, ar tai 
būtų Europos ar Amerikos val
stybė, bus laikomas visų už
puolimu. Vadinasi, jei bus 

ir mažiausioji valstybė palies
ta, gintis stos visa dvylika, o 
prie jų, reikia manyti, greit ir 
daugiau prisidėtų. 

Svarbiausias dalykas — stra
teginiai planai. Yra nutarta tuo
jau įsteigti nuolatinę visų dvyli
kos valstybių strateginę valdy
bą, kuri veiks Londone ir kuriai 
pirmininkaus amerikietis (spė
jama, kad gal būt gen. Eisenho-
weris). Karinės visų sąjungoje 
dalyvaujančių valstybių pajėgos 
numatoma sujungti taip, kad 
jos lyg ir sudarytų vieną kariuo
menę. Tai nereiškia, kad atski
rų valstybių kariuomenės bus 
panaikintos, bet numatoma su
sitvarkyti taip, kad atskiro kraš
to kariuomenei nereikėtų spe
cializuotis visose srityse, bet 
kad kiekvieno krašto kariuomenė 
turėtų specialius uždavinius, pa
skirstytus remiantis vienos ben
dros kariuomenės sistema. 

Pagaliau yra numatyta visa 
eilė priemonių atpiginti kariuo
menių liakymą ir jų naudojimą. 

Permainos santykiuose 
su 

Vakarų Sąjungininkai savo už
sienių reikalų ministerių pasi
tarimuose priėmė eilę nutarimų 
Vokietijos reikalu. 

Yra paskirta komisija, kuri 
turi parengti projektą, kaip tu
ri būti pakeistas Vokietijos oku
pacijos statutas. Numatoma vi
sa eilė palengvinimų Vokietijai. 

Numatyta netrukus leisti Vo
kietijai įsteigti savo užsienių 
reikalų ministeriją, tuo tarpu 
ribotomis teisėmis. 

Nusistatyta kuo mažiausflai 
naudoti sąjungininkų veto teisę 

Vokietijhw leidžiamų įstatypių 
srityje. 

Numatoma leisti Vokietijos 
vyriausybei pačiai spręsti, kas 
daryti su anglies, geležies ir 
plieno pramonės nuosavybe: su
valstybinti ar grąžinti priva
tiems savininkams. 

Vienas iš svarbiausių reiški
nių yra Prancūzijos pasiūlymas 
sujungti Prancūzijos ir Vokieti
jos anglies bei plieno pramonės 
valdymą. Tas pasiūlymas dabar 
svarstomas, kaip jį praktiškai 
geriau įvykdyti. 

Ką Trygve Lie parvežė 
iš Maskvos? 

Atrodo, kad visų svarbiausios 
lauktuves", kurias Jungtinių 

Tautų Organizacijos generalinis 

sių komisija baigė suredaguoti 
žmogaus teisių deklaraciją. De
klaracijos redagavimo darbuose 
Sovietų Sąjunga nedalyvavo. # 

EI. Rooseveltienė, kuri pirmi
ninkauja tai komisijai, mano, 
kad prie šios deklaracijos priėmi
mo, tuo labiau prie jos įgyvendi 
nimo neprisidės Sovietų Sąjun
ga. 

• Prezidentas • Trumanas dar 
šiais metais numato vykti į Či
lės valstybę oficialaus vizito. Ne
seniai Jungt. Valstybėse lankėsi 
Čilės prezidentas. 

• Jugoslavijos spauda skelbia, 
kad sovietai Vengrijoje išlaiko 
kelias propagandines mokyklas, 
kurių auklėtiniai ruošiami Ju
goslavijos pogrindžio veiklai. 

• Vokietijoje, Gelsenkirchene, 
įvyko didelis sprogimas anglių 
kasyklose. Užmušta 74 anglia
kasiai. Yra ir sunkiai sužeistų. 

sekretorius Trygve Lie parvežė 
iš Maskvos, tai pranešimas pa
sauliui, kad jis matė Staliną ir 
gali paliudyti, kad Stalinas gy
vas ir sveikas, o visi gandai 
apie jo negalavimus yra grynas 
melas, padiktuotas, ;viot Trygve 
Lie, greičiausiai pageidavimų, 
kaęl Stalinas sirgtų, šitą "nau
jieną" Trygve Lie pabrėžė pir
moj vietoj ir labai stipriai, nei 
kiek nesilpniau, kaip Maskvos 
propagandinės įstaigos tą daro. 

Kiti jo laimėjimai Maskvoje 
tuo tarpu tebėra miglose. Jis 
pats pareiškė, kad jo kelionės 
naudingumas galėsiąs paaiškėti 
kitiems tik po kelių mėnesių ... 
Bet jis neturįs pamato būti tuo 
apsilankymu nepatenkinta#. Tai 
ir viskas... 

Atvyksta 19,000 - tasis lietuvis 
Gegužės 26 d. į Bostoną lai

vu "General Blatchford" at
plaukia 19,000 - tasis lietuvis 
tremtinys. Viso pagal DP imi
gracijos įstatymą tą dieną bus 
jau 197107 lietuviai tremtiniai 
atvykę j JAV. 

ŠIOJE SALYJE 
SENATE vėl prasidėjo "filibius* 
teris", kuriuo siekiama atsturft* 
ti nuo svarstymo ir priėmimo 
prezidento siūlomą "Sąžiningo 
samdymo praktikos komisijos" 
(Fair Employement Practice Co
mmission — FEPC) įstatymą. 
Šiuo įstatymu siekiama užtikrin
ti, kad samdytojai nedarytų 
skirtumo pasirinkdami tarnau
tojus nei rasės, nei tikybos, nei 
kilmės atžvilgiu. Tam įstatymui 
priešingi senatoriai naudojasi 
teise vesti diskusijas iki begaly
bės, taip, kad sesija pasibaigti# 
ir jokio sprendimo nebūtų pada
ryta. Pagal naujas taisykles, ga
lima diskusijas apriboti, bet to
kiam nutarimui reikia trijų ket
virtadalių visų senatorių balsiu 
Toks balsavimas buvo, bet li 
balsų pritrūko. Kaip tik 12 ne
dalyvavo posėdyje. Bet abejo
jama, ar visi tie nedalyvavusieji 
balsuotų už diskusijų sustabdy
siu jei jie kitą kartą ir dalyvau
tų posėdyje. Todėl manoma, kad 
šis įstatymas šiame kongrese 
liks nepriimtas ir jo likimas pa
aiškės po rudens rinkimų, šis 
įstatymas yra vienas iš labiau
siai pabrėžtų Trumano progra
mos punktų. 

SOUTH AMBOY, N.J., pereitą 
savaitę sprogo keturios parako 
prikrautos baržos (velkami kro
vinių laivai). Sprogimas buvo 
labai stiprus, nes laivuose buvo 
prikrauta didelis kiekis parako 
ir gal kitos sprogstamos medžia
gos. Keturi žmonės užmušti, 22 
nesurandami ir spėjama, kad 
taip pat yra žuvę. 312 žmonių 
sužeista. Medžiaginių nuostolių 
padaryta už daugelį milijonų 
dolerių. Apie 36 mylių aplinku
moje išbyrėjo daug langų. Lan
gai nukentėjo net Trentone, kai 
kuriose Brooklyno ir State Is
land dalyse. Ką tik prieš spro
gimą buvo išleistas įsakymas 
krauti į laivus sprogstamą me
džiagą tik mažais kiekiais, šis 
laivas buvo prikrautas dar priei 
tą įsakymą ir nebuvo liepta iš
krauti. Sprogimo priežastis ne
surasta. Galimas dalykas, kai 
tai politinių piktadarių darbai. 

Po trijų dienų, šį pirmadieni 
tame pat uoste, apie 100 yardų 
nuo pirmojo sprogimo vietos, vU 
įvyko nelaimė: užsidegė 60 tonų 
fosforo baterija ir įvyko 60 
progimų. šį kartą žmonės nenu

kentėjo. 

NUOMŲ KONTROLĖS įstaty
mą Atstovų Rūmų komisija nu
tarė dar pratęsti iki šių metų 
pabaigos. Vietiniai įstatymų lei
dimo organai dar patys galės sa
vo vietovėse to įstatymo galią 
pratęsti iki 1951 metų liepos .$ 
dienos, žinoma, jeigu tas komi
sijos pasiūlymas bus Kongreso 
priimtas. 

GUBERNAT. DEWEY pareišl|§ 
nenorįs šįmet kandidatuoti J 
New Yorko guernatoriaus vietą, 
bet dar sutiko vieną mėnesį apie 
tai pagalvoti. Manoma, kad per 
ateinančius prezidento rinkimus 
jis rems gen. Eisenhowerio kan
didatūrą | prezidento vietą, o 
1956 ar 1960 bandys pats dar 
kartą kandidatuoti. 
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Tulpių žydėjimo šventa Avon Lake 
žaliumu ir žiedais pasipuošę 

medžiai iškaišė Clevelando gat
ves. Kai kurių vietų, kurios žie
mą atrodė tarsi murzinos, tie
siog nebegal pažinti. Jos mums, 
gamtos vaikams, pasidarė kaip 
ir artimesnės. Bet gimtinės 
krašto žaliavimas kitoks ir 
paukščių giesmė suprantamesnė. 

Kada dienos ir savaitės bėga 
įtemptam darbe, kada neturi 
progos pamatyti pavasario sku
bėjimo, sulaukęs sekmadienio, 
nori išsinerti iš miesto dulkių, 
nori atrasti ką nors nauja ir pir
madieniui sutelkti naujų jė
gų. Bet naujakuriui, kuris ne
turi "karo", nedidelės perspek
tyvos toli nusiirti ir atsidurti 
gamtos glėbyje. Bet pasirodo, 
kad atsiranda žmonių, kurie apie 
tai pagalvoja ir padaro netikėtų 
malonumų. • 

Erie ežero pakrantėm i« išsiri 
kiavę tūkstančiai gražių pasta
tų, turinčių jaukias sodvas ir 
nemažiau įdėto rūpestingumo tas 
sodybas betvarkant. Mes, raga
vę komunistinio gyvenimo, daž 
nai juokaudami sakome, kad tai 
gyvena Amerikos "buožės". At
seit, gyvena tokie, kad jei čia 
mūsų nelaimei jsigalėtų komu
nizmas, tų sodybų gyventojai 
pirmiausiai atsidurtų kalėjime 
ir paskiau ištrėmime. Bet man 
kartą žinantis minėjo, kad ir 
tokiose sodybose pasitaiko "tėvo 
ir mokytojo garbintojų" ... 

Mums, lietuviams, miela, kad 
ir keli lietuviai ant Erie ežero 
kranto sukūrė savo sodybas, ži
noma, dar maloniau, kad į tas 
sodybas lietuviams ir ypač nau
jakuriams durys atdaros, kad jo
se gyvenantieji rūpinasi tėvų 
krašto ateitimi ir jai dirba. 

Praėjusi sekmadienį, gegužės 
21 d., daugeliui Clevelando gy
ventojų dideli malonumą padarė 
P. J. ir Hvpatija žiūriai, su
rengę tulpių žydėjimo šventę 
savo gražioje rezidencijoje Avon 
Lake, ant Erie ežero kranto. 

Susirinko per 60 asmenų. Jų 
tarpe dalis senųjų, bet didelė 
dalis naujakurių, kuriuos žiūriai 
atsivežė ne tik į šią tulpių šven
tę, bet atsivežė ir iš Vokietijos 
tremtinių stovyklų. O tokių žiū
riai atsivežė apie 150! Tai graži 
ir pavydėtina skaitlinė. Ir dabar 
tų "žiūriukų" beveik visur pil
na. Vieni pasiliko gyventi Cle-
velande, kiti patraukė kitais 
Amerikos keliais, ieškodami sau 
tinkamesnio įsikūrimo ir darbo. 

Žiūriu rezidencija, esanti į 
vakarus nuo Clevelando, dabar 
pačiame gražume, žydi, kaip pa
ti žiūrienė pasakojo, 1,000 tul
pių! Bet aš tam pasakojin\ui ne
norėjau tikėti, ne? 

Balys Gaidžiūnas 

įvairių propagandų mandrybes,Įeina j visus pasaulio kraštus. 
pradėjau pats skaičiuoti ir skai
čiuodamas gėrėtis įvairiaspalvė
mis tulpėmis, kurių tėvynė — 
Olandijos žemė. Ir turiu prisipa
žinti, kad įsitikinau, jog jų žy
di daug daugiau, negu skelbta
sis tūkstantis. 

Prieš dvylika metų, man lan
kantis Olandijoje, beveik tokiu 
pačiu metų laiku, svaigo galva 
nuo tulpių margumo ir gausumo. 
Ten laukų laukai kvietė gėrėtis 
ir, žinoma, tulpes pirkti. Pirkti 
ne kelius, bet šimtus ir tūks
tančius tulpių svogūnėlių ir lik
ti nuolatiniu Olandijos tulpių 
pirkliu. Gi olandai jau tada tul
pes, žydinčias įvairiaspalviais 
žiedais, mokėjo greitais lėktu
vais nuvežti ir į Švedijos ir į 
Prancūzijos brangiausių gėlių 
parduotuves. Dar rūpestingiau 
jie tulpių svogūnėlius geležinke
lio vagonais išvežiodavo į viso 
pasaulio kraštus. Pirkosi tulpių 
nemažai ir Amerika. Bet patys 
olandai matė, kad šis prekybos 
ojektas greit iš jų pačių tulpių 
garbintojų rankų išspruks, nes 
atsiranda vis daugiau ir dau
giau kraštų, kurie patys tulpes 
neblogiau išsiaugina. Karo sū
kuriai, kiek teko patirti iš spau
dos, olandų tulpių plantacijas 
buvo beveik sunaikinę. Bet kiek 
tenka dabar patirti, nemaži tul
pių transportai iš Olandijos vėl 

Jie pasiekia ir Ameriką. O kai 
pasiekia Ameriką, tai jau ir ne
visi žino, kad dalis tų tulpių yra 
ne pačioje Amerikoje augintos, 
bet taip pat iš Olandijos atga
bentos. Kiek susigaudžiau, neblo
gai tulpes augina jau ir Ameri
kos gėlininkai. 

žiūriu rezidencijoje tulpių žy
dėjimo šventė buvo atšvęsta pa
gal lietuviškus papročius. Visi 
svečiai buvo gausiai pavaišinti, 
erdvi sodyba ir erdvūs kamba
riai davė galimybės po vaišių vi
siems pasikalbėti ir pasidalinti 
gyvenimo rūpesčiais bei planais 
Svečių tarpe matėsi Ponia S. 
Smetonienė, Juliaus Smetonos 
šeima, Nagevičiai, Karpienė, Au
giai, Nasvyčiai, Klimai, Kregž
dės, Zdaniai, Skardžiuvienė, Ma
ziliauskas, Skardys, Braziuliai, 
Laikūnai, Auginai, čiuberkis, Sa
kalai, Puškoriai ir visa eilė tau
tiečių, kurių dalis pirmą kartą 
sutikta. 

Grįždami iš ALTS suvažiavi
mo, iš Detroito, užsuko DIRVOS 
redaktorius Rastenis, B. Dirmei
kis, Chmieliauskai ir kt. 

•WATEEBURY CONN 

jo skelbimą pamatai padoraus PARAPIJOS CHORO 
KONCERTAS 

Gegužės mėn. antrą sekmadie
nį parapijos choras buvo su
rengęs tradicinį koncertą. Be 
paties choro, dainavo mišrus ok
tetas, vyrų kvartetas, moterų 
duetas ir miesto majoro žmona 
Elena Snyder padainavo solo. 
Tautinių šokių" ansamblis pašo
ko kelis tautinius šokius. Viso 
vakaro svorio centras, be abe 
jonės, priklausė solistui Ip. Nau 
ragiui. 

Parapijos! choras, deja, yra 
vienintelis šioje kolonijoje. Jam 
tenka ne tik giedoti bažnyčioje, 
dainuoti savo koncertuose, bet 
ir užpildyti tautinių švenčių mi
nėjimuose meninę dalį. Gaila, 
jis dainuoja ir gieda ne be prie
kaištų. Paskutiniu laiku, papil
dytas tremtiniais, jis ima ge
riau skambėti, tačiau jam dar 
reikia gerokai padirbėti, iki jis 
patenkins ir išlepusią ausį. Tas 
pats pasakytina ir apie oktetą 
su kvartetu. 

Tautinių šokių ansamblis šoka 
gana darniai. Mažoka gracijos 
vyrų judesiuose. Merginos Čia 
juos žymiai lenkia. 

Ipolitas Nauragis, pianisto T. 

DETROIT. MICH. 
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LIETUVIAI DALYVAUS RAUD. KRYŽIAUS /PROGRAMOJE 

Būtų miela, kad tokie jaukus į Šidlausko palydimas, dainavo 
ir gaivinantieji sekmadieniai ir į Pūkiai. Be programoj numaty-
dažniau pasikartotų. Dažniau ~ne ^ dainų, publikos neatlaidžiai 
tik mums, bet ir kitų Amerikos j  prašomas, padainavo tris dainas 
lietuviu kolonijoms, žiūriams už priedo. 

lietuvio krautuvės lange ar iš
girsti jo skelbimą vietos lietuviš
koje radijo valandoje. Dar ne
teko girdėti sutartinio padorių 
organizacijų protesto, tačiau jis 
būtų labai vietoje. Tiek prieš 
rėmėjus, tiek prieš rengėjus. V. 

\ 

PIRMOJI GEGUŽINĖ 

Birželio 4 d. Linden Park, 
Unidn City, rengiama pirmoji 
šįmet lietuvių gegužinė su labai 
įvairia programa. Rengia Lietu
vių Radijo valanda drauge su 
ALTS skyriumi. 

Gegužinėje dalyvauti yra pa
kviestas Lietuvos Generalinis 
Konsulas iš New Yorko. Numa
toma, kad jis kalbės apie dabar
tinės pasaulio politikos padėtį 
Meninėje programoje dalyvaus 
rašytojas humoristas Antanas 
Gustaitis iš Bostono, kuris wa 
terburiečianps yra palikęs ge 
riaušių įspūdžių iš Dailės Paro
dos Komiteto rengto literatūros 
vakaro. Bus geras orkestras. 

Gegužinės metu bus ir pirmą 
kartą čia rengiamas tokio pobū
džio tautodailės bei literatūros 
bazaras. 

Laukiama atvykstant daugelio 
svečių iš kitų Connecticut kolo
nijų. Gegužinės pradžia numato
ma 1 vai., pabaiga 9 vai. 

tokią surengtą šventę visų daly
vavusių vardu ačiū! 

BROOKLYNO NAUJIENOS 

ĮSTEIGTAS LIETUVOS TEISININKŲ DRAUGIJOS SKYRIUS 

Lietuvos Teisininkų Draugi- tiečius tremtinius su New Yorko 
jos centro valdybos, dar išrink
tos Vokietijoje, nario M. Vam-
buto iniciatyva buvo Brooklyne 
sukviestas teisininkų susirinki
mas. Kaip paaiškėjo iš M. Vam-

valstybėje veikiančiais darbo ap
saugos, socialiniais ir kitais rei
kalingais įstatymais. Be to, nu-

DAR VIENAS CHORAS 
i 
tfra čia dar vienas choras. 

Dainuoja jis visai blogai, pasi
rodo labai retai pats, tačiau 
mėgsta retkarčiais surengti pra
mogą su svečiais iš kitų miestų. 
Tai "Vilijos" choras. Kiekvienas 
senas lietuvis žino, kad tai rau
donųjų choras. Nekeista, kad į 
jo vakarus ir piknikus nueina ir 
neraudonųjų, kaip nekeista, kad 
jo skelbimus,prekylangiuose lai-matyta užmegzti ryšius su vie

tos teisininkais ir čia esančia j k° svetimtaučiai. Keisčiau, kai 

Ačiū Rėmėjams! 
Prenumeratos pratęsimo pro

ga DIRVOS spausdinimo prie
monėms pagerinti aukojo šie 
skaitytojai: 

Kirvelaitis J. Detroit, Mich. $2.-
žvynys Br., Salem Depot, 2.-
Garmus A., Cleveland, Ohio 1.-
Kirlytė M.j Cleveland, Ohio 1.-
Racila J., Cleveland, Ohio 1.-

tarptautine teisininkų sąjunga. 
Skyrius jau yra pakviestas da
lyvauti Europos advokatų sąjun
gos susirinkimuose, kurie vyks
ta New Yorke. 

New Yorke ir jo apylinkėse 

buto pranešimo, į Ameriką jau 
yra atvykę teisininkų draugijos 
centro valdybos trys nariai „ ir 
apie du šimtus draugijos narių. 
Paskutiniam atstovų suvažiavi
me, kuris įvyko Augsburge, šiai! 
centro valdybai pavesta atgai- gyvena apie 30 Lietuvos teisi-
vinti teisininkų draugijos sky- ninku tremtinių. 
rius, kur daugiausia jos narių Naujai įsteigto skyriaus ad-
įsikursią. Suorganizavus skyrių j resas yra šis: Mr. P. Minkūnas, 
tinklą, bus sukviestas skyrių at-j 105 Grand SStS., Brooklyn 11, 
stovų suvažiavimas ir išrinkta N.Y. (Balfo patalpose). 
centro valdyba. Dabar ir vykdo
mas minėtasis to suvažiavimo 
nutarimas. Po trumpų diskusijų 
liutarta teisininkų draugijos sky
rius steigti. Valdybon išrinkti: 
J. Bražinskas, P. Minkūnas 
A. Sodaitis. Kontrolės komisi-
jon — dr. V. Dambrava, J. Ky
bartas ir V. Maželis. 

TRAGIŠKŲ DIENŲ 
MINĖJIMAS 

DAYTON. OHIO 

Susirinkime buvo pavesta yąl-
išgyvenes dvbai supažindinti narius ir taū-

Vietos lietuviškos organizaci
jos kartu su tremtiniais ruošia-

ir si paminėti 1941 m. birželio 14 
d 
venimus, kada buvo pagrobta ir 
išsiųsta Sibiran į mirtie* stovyV 
las 40,000 lietuvių. 

Taupyti galima ir laiškais! Prašykit informacijų paštu! 

t %fl 
.c- ifeiw. 
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STANDARD FEDERAL SAVINGS 
8 LOAN ASS'N. 

PIGIOS PASKOLOS NAMAMS 
TAUPYK SAUGIAI ... mes per 41 metus visiems išmokėjome 

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

U. S. Government Securities ir grynais pinigais per 12 milijonų 
STIPRIAUSIA TAUPYMO IŠTAIGA CHICAGOJE 

Federal Savings & Loan Insurance Corporation narys 

JUSTIN MACKIEWICH, PRESIDENT & MGR. 
4192 Archer Avenue Chicago 32, Illinois 

TELEFONAS: Virginia 7 - 1141 

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4. 
TreWttdieniais nuo 9 iki 12 dieną. Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8 vak. 

j&BSBk 

ANTRASIS CHORO 
KO JSC ERTAS 

r. >-

Gegužės 7 d.' Daytono lietuvių 
kolonijos choras surengė vokali
nį koncertą, jau antrąjį nuo sa
vo įsisteigimo. Koncertas vyko 
lietuvių šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje. 

Koncertą pradėjo mišrusis 
choras, diriguojamas Pr. Ambro-
zaičio, ir padainavo A. Kuprevi
čiaus "Pajūrio dainą", "Iš rytų 
šalelės" (solo partija A. Miro
nas), č. Sasnausko "Karvelėli" musų tautos skaudžius išgy- , " ... „ A , . 

ūmus. kari* huvr. (sol° l>artl|a E- Ambrose) ir 
J. Naujalio "Jaunimo giesmę". 
Pianinu akompanavo J. Rašti
kis. 

PLEČIAMA LIETUVIŠKOJO 
RADIJO VEIKLA 

Iki šiol lietuviško radijo va
landa, kuriai vadovauja P. Li

sauskas, tebuvo girdima sekma
dieniais nuo 1:15 iki 2:00 vai. 
p. p. Dabar šio radijo veikimas 
praplėstas ir kas ketvirtadienis 
nuo 6:30 vai. visą pusvalandį iš 
stoties WLIB, 1190 klc, duoda
ma lietuviška programa. Organi
zatoriai šį radijo pusvalandį ža
da tesėti be komercinių skelbi-
mų. 

| 

SU LIETUVIŠKA DAINA 
Į JAUNIMĄ 

Tokiu šūkiu V. J. Atsimainy
mo parapijos choras Maspethe 

1 gegužės 20 d. suruošė lietuvišką 
i meno vakarą. Rengėjai pasisa
ukė, kad vakaro tikslas buvo ne 
įtik pasilinksminti, bet priartin-
i  ti prie lietuviškos visuomenės 
tą lietuviškojo jaunimo dalį, ku
ri. nors ir būdama lietuviškos 
kilmės, bet jau kalba, vaidina, 
dainuoja vien tik angliškai, at
virai šnekant, yra nutautėję. 

Vyt. Rusteikis (baritonas) pa
dainavo St. Šimkaus "Oi grei
čiau" ir "Tamsioj naktelėj", o 
moterų choras atliko dvibalses 
liaudies daineles "Sėdžiu prie 
langelio" ir "Ąr aš tau, sese, ne
sakiau". 

Bene geriausio pasisekimo tu
rėjo vyrų sekstetas (visi B. 
Pakšto orkestro 'vyrai), atlik
dami . K. Graužinio ''Jau pra
vertos dvaro stonios", liaudies 
dainelę "Sutems tamsi nak
tužėlė" ir E. Gailevičiaus "Ra-
movėnų maršą". Po jų pasise
kimo atžvilgiu neatsiliko trys 
sesutės Ambrazaitytės, padaina-

TAUTINiy ORGANIZACIJŲ 
NARIŲ POBŪVIS 

Didžiojo New Yorko tautinės 
organizacijos gegužės 28 d. ren
gia tautinių organizacijų Sambū
rio pobūvį. Pabūvyje dalyvaus 
ALTS pirmasis ir vienuoliktasis 
skyriai, Moterų Tautininkių Vie
nybė ir Lietuvių Radijo Drau
gija. Taip pat kviečiami nauja-

Suprantama, jog tokie choro už-!kuriai, buvę tautinių korporaęijy 
simojimai yra sveikintini ir rem
tini. Linkėtina, kad padaryta 
pradžia nebūtų gražaus sumany
mo 

nariai. Pobūvis bus uždaras. 
Pobūvis įvyksta Alliance Hall, 

93 Grand St., Brooklyn. Pradžia 
16 vai. > i3 

vusios dvi angliškas daineles. 
Reikėtų pastebėti, kad angliškos 
dainos įneša šiokį tokį disonan 
są į grynai lietuvių rengiamus 
bei kone vien lietuvių lankomus 
koncertus. Ateityj® reikėtų to 
vengti. 

Pats choro vadovas Pr. Am-
brozaitis turi neblogą balsą. Jis 
padainavo lietuvišką "Kas ant 
žirgelio" ir anglišką "O'er the 
Billowy Sea" E. Smitho. Solis
tams ir moterų chorui akompa
navo J. Raštikis, Q vyrų chorui 
R. Babickas. 

Užbaigai vėl mišrusis choras 
atliko tris dainas: V. K. Banai
čio "Už jūrių marių", R. Sweny 
"Miškų gėlę" ir J. Žilevičiaus 
"Laisvės dainą". Konferavo kun. 
V. Katarskis. Salė buvo tik api-
pilnė, nors koncertas buvo gerai 
reklamuotas (net ir bažnyčioj), 
nesimatė ypač jaunimo (vieti
nių vyčių), o žiūrovus sudarė 
beveik vienas senimas, kurio 
širdyje dar tebeliko prisirišimas 
prie gimtinės dainos. 

Po koncerto buvo šokiai, gro
jant B. Pakšto orkestrui. Visas 
šio koncerto ir bufieto pelnas 
buvo paskirtas Lietuvos vada
vimo reikalams.. Gryno pelno 
iš viso gauta 73 dol. ir jis per
duodamas ALT. B. Pakšto or
kestras nuo atlyginimo už gro
jimą atsisakė, kad tik didesnė 
nauda būtų Lietuvos reikalams, 
nors po dviejų naktų grojime 
byvo gerokai pavargę. 

MINĖS LIŪDNĄJĄ SUKAKTĮ 

Daytono draugijų sąryšio Ko
mitetas numatė surengti liūdną 
pirmojo iš Lietuvos trėmimo 
10 metų sukakties paminėjimą. 
Minėjimui jau ruošiamasi. Daly
vaus visų organizacijų tiek inte
lektualinės, tiek meninės jėgos. 
Numatoma atitinkamo turinio 
paskaita, deklamacijos, gedulin
gos giesmės ir žuvusių minė-
mas — pagerbimas! A. iš D. 

Birželio 28 d. Detroite įvyks
ta Amerikos Raudonojo Kry
žiaus apygardos suvažiavimas. 
Tąja proga yra suvažiavusiems 
ruošiama pramogos ir progra
mos. Viena iš tų programų vyks 
Masonic Temple auditorijoje, ku
rioje telpa 4,000 žmonių, šioje 
programoje yra užkviesti daly
vauti ir lietuviai: muz. Br. Bu-
driūnas su Radijo Klubo choru 
ir H. Zaganevičienė su šokėjų 
grupe. Jie ruošiasi dalyvauti, 
nors tam yra ir kliūčių. Didžiau
sia klūtis yra tai, kad kai kurie 
choro ir šokių dalyviai dirba po
pietėmis. Tikimasi, kad darbo
viečių vfršininkai tai dienai dar
bininkus nuo darbo atleis Raud. 
Kryžiaus reikalui, bet tada rei
kėtų nors dalimi atlyginti iš 
darbo pasitraukusiems, čia rei
kalas visų lietuvių, todėl ir visi 
lietuviai tuo turime ir rūpintis. 
Draugijos tam* reikalui galėtų 
paaukoti kiek stambesnes su
mas, o pavieniai asmenys prisi-
lėti nors mažomis aukomis. 

Dalyvauti reikia, todėl neturi
me leisti, kad keletas dešimčių 
dolerių pastotų kelią. 

RADIJO KLUBO PIKNIKAS 

Ateinantį antradienį, gegužės 
30 d., per Deęoration Day, įvks-
ta Radijo Klubo pirmasis pikni
kas Beechnut Grove. Tą dieną 
nuo šv. Antano bažnyčios eis 
specialus autobusai, vežąs į pik
niką. M. Sims 

PHILADELPHIA 
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS 

Philadelphijoje Pabaltijo Mo
terų skyrius" suruošė motinos 
dienos minėjimą. Minėjimas įvy
ko gegužės 13 d. Lietitvių Pa-
šalpinio Klubo salėje. • .. v 

Minėjimą pradėjo pirmininkė 
E. Musteikienė. Minėjimą ati
darius, paskaitas skaitė profeso
riai Krėvė Mickevičius ir J. Pu-
zinas. Kalbėjo ir dr. J. Januške
vičius. 

Po paskaitų buvo įscenizuoti 
gyvieji paveikslai. Jie daugeliui 
išspaudė ir graudžias ašaras. 

Minėjimo programoje pasiro
dė pianistė Galina Leonienė ir 
solistė Juzė Augaitytė. G. Leo
nienė atliko eilę Fr. Chopino ir 
Liszto kūrinių, t. Augaitytė pa* 

dainavo Br. Budriūno "Šauks
mas", A. Kačanausko "Kad aš 
našlaitėlė" ir Alf. Mikulskio 
"Lakštingėlė iš tėvynės". 

Minėjime buvo pilna salė žmfo* 
nių. 

PITTSBURGH 
35 METAI SANDAROS 

KUOPAI 

Gegužės 14 d. buvo minimas 
Sandaros kuopos 35 metų jubi
liejus. Sandarietės — Zamblaus-
kienės, Mačiulienės, čukauskie-
nės ir kt. vadovaujamos, paga
mino labai skanią vakarienę. Jo
je dalyvavo daugiau kaip 100 

imonių. 
J. Virbickui atidarius minS-

jimą ir paaiškinus Sandaros 
tikslus, jos nuveiktus darbus, 
vakaro vedėju buvo pristatytas 
Sandaros kuopos pirmininkas 
Radžius. Minėjime kalbėjo visa 
eilė veikėjų: Sandaros preziden
tas P. Pivoriūnas, buvęs pirma
is Sandaros pirmininkas A. Vai-

nerius, A. E. Schultž, Jak Ne-
rus. Ad. Simon, Jaunųjų lietuvių 
radijo pirmininkas G. Zilenieka 
ir kt. Visi kalbėjusieji pasakė 
nuoširdžias kalbas ir palinkėjo 
Sandarai sulaukti auksinio-Ju
biliejaus. 

Jubiliejus išpuolė motinos die
ną, tad ta pačia proga pagerb
tos ir motinos. Pirmiausia buvo 
pagerbta Savaleckienė, užaugi
nusi 12 vaikų, toliau Radišaus-
kienė — 8 vaikus, Grigienė — 6 
vaikus ir Labuckienė — 5 vai
kus. Joms buvo įteiktos dovanos 
ir pagyrimo lapai. J. Virbickas 

y*v IEŠKOJIMAS 
-1'leifeorrtks"v Stefariavičiiis Juo
zas "fr jo dukterys: Stefanavi-
čiūtė Elena lt Btefanavičiūtė 
Jadvyga. -

Stefanavičius Juozas į JAV 
iš Lietuvos emigravo prieš 35 
metus. Gyveno Brooklyne ar 
Bostone, žinantieji atsiliepkite 
šiuo adresu: Sviderskas Vacl., 
Mendoza 2280, Avillanda, Buenos 
Aires, Argentina. 

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

DIRVOS ATSTOVAI 
į kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 

ir skelbimų reikalais: 

Amsterdam, If. Y. 
M. Židonis, 260 Locust AveC 

So* Boston, Mass. / i 
Brunonas 

Chįęagp, III* 
Jonas Paplėnas, 4418 SQ. Hermitage Ave. 

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

Newark, New Jersey 
Ą. S, Trečiokas, 314 Walnut. Si. 

New Yorke - Brooklyne 
Antanas Sodaitis, 57-56 63rd St., Maspeth, J$, Y. 

Waterbury, Conn. 
Vladas Varneckas, ?«S7 N. ]f$Sn St. 

Hamilton, Canada 
Bronius Vengrys, 227 Brant St. 

Montreal, Canada 
Stepas Kęsgaila, 6882 Beaulieu St. 

Toronto, Canada 
Jonas Paršeliūnas, 514 Euclid Ąve. 

Anglijoje 
Jonas Palšį?, 10, Warrel's Terrące, ^ramlęy-Leeds. 

Australijoje' • •"'-•i-
• jtoviiiu Lukošiūnas, 178 WaJtefWiJSt.,' AdfefaliMf S-A. 
: 'ti'" ' ... •••'y..;... ' • ' ' ' / , 
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KAS ir KUR 
• Suėjo 75 metai, kai mirė di
delis Lietuvos kultūrintojas ir 
organizatorius vyskupas Motie
jus Valančius. 

• Vlikas išleido 96 psl. knygą 
''Memorandum on the Restora
tion of Lithuania's Independen
ce". šis memorandumas buvo 
įteiktas įvairių kraštų vyriausy
bėms. Jame keliamas ir Mažo
sios Lietuvos priklausymas Lie
tuvai. 

• Amerikos lietuvių tautinę 
Šventųjų Metų ekskursiją į Ro
mą organizuoja Kunigų Vienybė. 
Ekskursijai vadovauja kun. Jo
nas Bernatonis, St. Francis 
Church, 94 Bradford St., Law
rence, Mass. Užsirašymas į eks
kursiją baigiasi birželio 1 die
ną. Norintieji keliauti turi pa
skubėti. 

• Balfo pirmininkas kun. Kon
čius birželio mėn. vyksta į Eu
ropą asmeniškai susipažinti su 
pasiliekančių tremtinių šalpa ir 
globa. 

• Kun. P. M. Juras išskrido j 
Romą. Ten jis turėsiąs svarbų 
pasitarimą su Romoje esančiais 
lietuviais vyskupais Brizgiu ir 
Padolskiu bei. istoriku Z. Ivins
kiu. 

•fc Amerikos Lietuvių Tarybos 
prezidiumo nariai L. šimutis, 
P. Grigaitis ir M. Vaidyla kal
bėjosi su Lietuvių Profesorių 
Draugijos atstovais A. Gyliu, 
J. Joniku, K. žalkausku ir G. 
Galva apie greitesnį Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės organi
zavimą. Ir šiuo atvaju ALT pa
sisakė prieš. - . 

• žaliojo internacionalo suva
žiavime Washingtone dalyvavo 
dr. Pajaujis, Elena Devenienė 
dr. M. Devenis ir K. Škirpa. Jie 
dalyvavo kaip valstiečių liaudi
ninkų atstovai. Svečių teisėmis 
dalyvavo profesoriai K. Pakš
tas ir V. Stanka. Suvažiavime 
lankėsi ir ministeris P. žadeikis. 
• Dr. Jonui šliupui paminklas 
Chicagoje bus atidengtas šių; 
metų liepos mėn. 

• Lituanistas dr. V. Maciūnas, 
profesoriavęs Lietuvos ir Pabal
tijo universitetuose, pradėjo 
dirbti Philadelphijos universite
to bibliotekoje. -i 

•. - • . • - *c ~ • 
• Chicagoje apsigyveno iš 
ties atvykę šie dailininkai: Ado
mas Varnas, Paulius Augius, Pe
tras Kiaulėnas, Viktoras Petrą-" 
vičius, Kazimieras Varnelis, Ig
nas šlapelis, Vladas Vijeikis, 
Povilas Kaufmanas. 
• Valencijos apylinkės lietuvių 
valdyba, Venecueloje, išleido at
sišaukimą, raginant} viso pasau
lio lietuvius ir lietuvių organi
zacijas rašyti laiškus Mr. Foy 
D. Kohler, Voice of America 
direktoriui, kad būtinai |vestų 
programą lietuvių kalba. Vene-
cuelos lietuviai Voice of Ameri
ca " direktoriui laiškus, prašant 
įvesti lietuvišką programą, pra
dėjo siųsti balandžio 20 d. 
• Dramos Studijoje, So. Bosto
ne, vedamoj Henriko Kačinsko, 
avinasi 24 mokiniai. Studija, su
vaidinusi Bostone A. Gustaičio 
"Sekminių vainiką" ir "šilki
nius pančius", ruošiasi išvykoms 
ir į kitus miestus. 

• DIRVOS redakcijai jau at
siųsta paminėti Kotrynos Gri-
gaitytės eilėraščių rinkinys PA
SLAPTIS. Rinkinys išleistas 
skoningai, iliustruotas dail. V. 
K. Jonyno. Rinkinyje 55 eilėraš
čiai. Išleido "Ventos" leidykla, 
Vokietijoje. Rinkinys kaštuoja 
1 doleris ir gaunamas DIR--
VOS redakcijoje. 

v » 
• Britų zonos lietuviams trem
tiniams vadovauti išrinktas ko
mitetas iš šių asmenų: Zunde, 
Simonaitis, Sutkus, Glemža ir 
Karalius. > 

i, • 

• Argentinoj® veikia Lietuvai 
Išlaisvinti Centras. Centro val
dybą sudalo: Ign. Padalskis, 
Ant. šantaras, ž. Juknevičius, 
P. Sakalauskas, J. Gilvydis ir 
A. Petravičius. 
• Austrijoje dar gyvena 
lietuviai. Apie pusę šio skaičiaus 
dėl įvairių priežasčių negalės iš 
Austrijos emigruoti. 

Gegužės 7 d. Diepholzo lietu
vių stovykloje įvyko britų zo
nos lietuvių tremtinių atstovų 
suvažiavimas. Britų zonos lie
tuvių tremtinių stovyklose yra 
3,800. Jie gyvena 31 stovykloje. 
Už stovyklų ribų gyvena apie 
6,000 tremtiniu įsijungusių j 
vokiečių ūkį. 

• Vladas Mikėnas, žinomas 
šachmatininkas, rašo vadovėlį 
"šachmatų žaidimo pagrindai". 

DARBININKO laikraštis šį 
rudenį ruošiasi paminėti savo 
35 metų sukaktį. Sukakties pro
ga bus išleistas padidintas, spe-
ialus numeris, 
» Sovietai Kfstfptdoje įrengė la
bai tvirtus povandeniniams lai
vams stovėti bunkerius. 

Birželio 4 d. Vokietijoje, Han-
noveryje, įvyks Klaipėdos kraš
to vokiečių suvažiavimas. Dabar 
vedama aktyvi propaganda, kad 
suvažiavimas būtų gausesnis. 
Manoma, kad suvažiavimas kels 
savus reikalavimus. 

Lietuvių reformatų kunigas 
Kurnatauskas, gyvenąs tremty
je, parašė lietuviams reforma
tams tikybos vadovėlį. 

• Komunistų partijos įsakymu, 
Lietuvos universitetuose studi
juojančių studentų vardu išleis
tas atsišaukimas. Atsišaukimo 
tikslas — graudenti iš komunis
tų teroro pabėgusį lietuvių jau
nimą, kad grįžtų namo ir tar
nautų pavergėjams. 

Baltijos jūroj, netoli mi© Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos kran
tų, sovietai neduoda pasirodyti 
jokiam žvejų laivui. Nors sovie
tai tegali kontroliuoti tik trijų 
mylių jūros ruožą nuo kranto, 
bet dabar sulaiko žvejų laivus, 
esančius ir už 50 mylių. 

Dr. K. Grinius, buvęs Lietu
vos respublikos prezidentas, ku
ris dabar gyvena Chicagoje, ser
ga. Jo sveikata ^pinasi dr Zu-
brickas. • j 

Pabaltijo kraštuose, kaip pra
neša Švedijos laikraščiai, tebei
na komunistų suruoštas valy
mas iš visų atsakingų vietų. 
Estijoje smarkiai paliesta ir pa
ti komunistų partija. Laukiama 
panašaus valymo ir Latvijoje 
bei Lietuvoje. 

Dr. A. Garmus, neseniai at
vykęs iš Vokietijos į Utica, N.Y., 
deda pastangas pastoviai įsikur
ti Chicagoje. 

• Literatūros premijai, kurią 
šiais metais įsteigė Bostone įvy
kęs lietuvių rašytojų suvažiavi
mas, pirmieji paaukojo cleve-
landiečiai tremtiniai — J. Rima-
šauskas ir V. Rocevičius, nusiųs-
dami 25 dolerius iš jų vedamo 
spaudps kiosko pajamų. 

Sovietinės spaudos praneši
mu, Lietuvos pilietybė suteikta 
daugeliui šimtų į Lietuvą atkel
tų okupantų. Tie naujieji "pi
liečiai" į Lietuvą atkelti lietuvių 
persekiojimo reikalams. 

Kanadoj pasirodė naujas laik
raštis LAISVOJI LIETUVA. Jis 
eisiąs pradžioje kas dvi savaitės, 
o vėliau kas savaitė. Laikraštį 
leidžia LAS, o jį redaguoja Jo
nas Nevardauskas. Atsakinguo
ju redaktorium pasirašinėja St. 
Jakubickas. 

• Iš Kanados pranešama, kad 
ten mirė žinomas pianistas A. 

I ft? A 

Tikrovės beieškant 
1. Negirdėjau, kad katės lotų ar
ba veršiukai žvengtų 

Dvidešimtajame šių metų 
DIRVOS numeryje skaitydamas 
Br. Railos "Rašalo ašaras", ra
dau dar vieną nusiskundimą, ko
dėl AIDŲ žurnalas yra apsiri
bojęs, vienašališkas, kodėl daž
nai juose rašantieji autoriai vis 
pakartoja tą seniai girdimą min
tį, anot kurios, tik ištikimi, 
drausmingi, praktikuoją katali
kai gali būti tikrai dori žmonės, 
o visi kiti... Kam AIDAI meta 
į vieną katilą komunizmą, socia
lizmą ir nacionalizmą, laikydami 
juos visus, nors ir nevienodo 
laipsnio, bedievybės skleidė
jais .., 

Man atrodo, kad dėl to never
ta nei skųstis, nei ašaras lieti, 
nors tai būtų ne vien tik rašalo 
ašaros ... Katės neloja, veršiu
kai nežvengia, tad ir iš pran
ciškonų vienuolių (ne marijonų, 
kaip Br. Raila klaidingai pami
nėjo) leidžiamo žurnalo negali
ma tikėtis, kad jis skelbtų reli
ginio liberalizmo idėjas. 

Argi neužtenka žinoti, kad tai 
iš tikrųjų nėra visų lietuvių, 
kaip jis skelbėsi, žurnalas, o tik 
lietuvių katalikų pasaulėžiūrinės 
srovės žurnalas, skirtas tai pa-

MARGUTIS 
6755 So. Western Ave. 

Chicago 36, 111. 

fsleigė kompozitorius 
A. VANAGAITIS 

Seniausias ir gražiausiai ilius
truotas lietuviškos minties žur

nalas. 

Kaina metams $2.00 

Susipažinti siunčiamas 
dovanai. 

saulėžiūrai skleisti, jai seksis, 
tai ir visų lietuvių tarpe. Kata
likiškos pasaulėžiūros prisilai
kantieji lietuviai, žinoma, yra 
lietuviai, ir todėl visiems lietu
viams gali būti su jais daug 
bendros kalbos, daug minčių su
tapimo. Bet tam tikrais klausi
mais ne visi lietuviai sutiks su 
tos pasaulėžiūros skelbiamomis 
tezėmis, lygiai, kaip ir tų tezių 
skelbėjai nesutiks su priešingo
mis. 

Tai yra faktas, tikrovė, ga
liojanti lygiai savo tėvynėje, ly
giai svetur. Ir, man regis, būtų 
klaidinga manyti, kad tas reiški
nys yra kliūtis lietuvių vienybei 
tokiuose reikaluose, kur ji bū
tinai reikalinga, būtent, tėvynės 
gelbėjimo reikaluose. 

2. Teisybę sakyti geriausia yra 
nesikarščiuojant. 

Br. Raila, pasigėrėjęs J. Gir
niaus pareikštu pasmerkimu 
"milžiniškų organizacinių apara
tų" organizavimui, kviečia save 
ir kitus laikraštininkus drąsiau 
apie tai kalbėti! ir sakyti tiesą 
su skausmu, su valia bei tem
peramentu. 

Šitas tiesos sakymo ypatybių 
sąrašas yra geras, bet nepilnas. 
Man regis, kad norint pasakyti 
tiesą, pasakyti ją taip, kad tas 
pasakymas įtikintų, visų pirma 
reikia, kad tas sakymas būtų 
giliai ir nesikarščiuojant apgal
votas, faktai patikrinti, jų pras
mė sąžiningai įvertinta. Tik po 
to nekenks pridėti valios bei 
temperamento, o jei tam yra pa
grindo, tai ir skausmo. Tačiau 
šie priedai daugiau tarnauja tei
sybės sakymui papuošti, padary
ti jį įspūdingesnį, o ne pačiai 
teisybei dar didesne teisybe pa
daryti. 

Teisybės sakymas visų pirma 
turi būti tyras, kaip... atsipra
šau, ne rašalo, o tikra ašara. 
Kai kalbame apie lietuvių orga-
nizavimąsi šiose tragiškose ap
linkybėse, organizavimąsi, ku

riam . tikrovėje nėra galimybės 
sukurti kokius "milžiniškus apa
ratus", o kurio tik tikslas yra 
milžiniškas ir kurio priežastys 
yra milžiniškai tragiškos, visų 
pirma reikia mokėti atsisakyti 
ir nuo nepatenkintų ambicijų 
skambesio teisybės sakyme ir 
įsipareigoti nelikti savo pasaky
muose vien tik neigimų, sunie-
kinimų ribose. Man regis, neuž
tenka pasmerkti žmonių užsi
mojimus "veikti", 'Norganizuo-
tis", nurodant, kad tas "vei
kimas" vėliau pasirodo neturįs 
prasmės ir jo vieton ateinąs be
viltiško abejingumo paralyžius. 
Kas gi iš tokios teisybės pasaky
mo: ar tai reiškia, kad reikia iš 
pat pradžių nieko neveikti ir iš 
karto jau pasiduoti paralyžiui? 
Ar tik rūpintis dabartimi (sto» 
vykių susitvarkymu, tolimesne 
emigraicija, įsikūrimu naujoje 
vietoje...) ? 

Arba — kiek bus pitafnauta 
tikrajai teisybei ir teisingam 
tikrovės įvertinimui, jeigu su 
skausmu, valia ir temperamentu 
šauksime į žmones ir akmenis, 
kad partijų, komitetų ir valdžių 
lenktyniavimas yra humoristi
nė politikavimo prabanga, ir vie
toj tos "prabangos" paliksim 
arba tuščią vietą, arba ... orga
nizuosime dar kokią nors "val
džią'*, — nebe partinę ir nebe 
komitetinę! — kuri ... savo ke
liu ims rungtyniauti su esamo
mis "valdžiomis" ? 

Teisybes pasakymas turėtų 
būti ne tik neigiamas, bet ir 
kūrybingas, konstruktyvus. O 
toks jis gali būti, jeigu teisybė 
sakoma visų pirma nesikarš
čiuojant. B. K. Naujokas 
Red. pas.: "Rašalo ašarų" sky
riuje pareiškiamos nuomonės 
yra autoriaus nuomonės, nebū
tinai reiškiančios redakcijos nu
sistatymus. * ** 

DIRVA — vienintelis lietu
vių laikraštis Ohio valstybėje. 
Kaina metama tik $3.00. 

TRŪKSTA APSUKRUMO 
Senas lietuvybės žadintojas 

susirinkime pasveikino atvyku
sius į šitą laisvos demokratijos 
šalį tremtinius, pagyrė juos ir 
pakvietė į talką. Pagyrimas bu
vo tas, kad visi atvykusieji, 
esą, moka rašyti, o iš senųjų, 
ypač progresyvesniųjų, dažnas 
nemoka. O pakvietimas talkon 
buvo tas, kad jie čia turi tur
tingų draugijų, bet nariai jau, 
esą, baigia išmirti, tai jis nuo
širdžiai kviečia naujai atvyku
sius stoti į mirusiųjų vietas, per
imti iš jų draugijas ir tęsti to
liau lietuvišką veiklą. 

Tremtiniui Bobauskui labiau
sia įstrigo į galvą žodžiai "tur
tingų draugijų" ir jis, kaip pa
tyręs spekuliantas, tuoj sumetė, 
kad perėmus iš tokios pusiau mi
rusios draugijos kasą, o prie ka
sos ir visą sulysusią draugiją 
su nusilpusia veikla — būtų jam 
visai pravartu. 

Ar mažai biznierių veda tur
tingas, išdvėsusias kačergas? O 
čia — pirmoj vietoj biznis, visi 
jam taip sakė: Norėdamas ga
rantuota linkme vairuoti savo 
politines pažiūras, Bobauskas 
tuojau pradėjo visų klausinėti, 
kuri čia draugija turi daugiau
sia turto ir kurios valdyba la
biau nusilpus. 

Nužiūrėjęs vieną savo užma-
ioms tinkamą draugiją, jis užsi-
ašė nariu ir nuėjo į susirinkimą. 

Kai per klausimus ir sumany
mus jis, kukliai paprašęs balso, 
pasiūlė draugijos nekilnojamąjį 
turtą parduoti ir viską paversti 
grynais pinigais, nes, esą, po to 
"atsirastų didesnių galimybių 
ankstesnei veiklai išvystyti", jis 
tuoj įsitikino, kad tie, neva iš-

Dvarionas. Jis neseniai buvo at- mirę nariai, pavirto į liūtus, 
vykęs iš tremties.; ; ' I — Ar Šitas draugas yra čiti-
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zenas? Ar turi jis teisę čia kal
bėti? — rūsčiai paklausė bordo 
direktorius. 

Po ilgų ginčų Bobauskui buvo 
pripažinta teisė kalbėti, bet jis 
jau suprato pats, kad draugijos 
kasa nuo jo yra nemažiau apsau
gota, kaip Anglijos Banko. 

Kai po susirinkimo sugūžėjo 
visi į bufietą išgerti alaus, Bo
bauskas tuoj susipažino su Mr. 
William Stars — Vincu Storuliu, 
įdomiausia, kad po kelių alaus 
paaiškėjo, kad abu kilę iš Vi-
lenskos gubernijos ir abu seni 
kavalieriai. 

Ant šito jie išgėrė dar po vie
ną alų. Iš bufieto nuvažiavo jie 
į tikrą karčiamą. Iš tos į kitą. 
Jau tą patį vakarą Bobauskas 
Storulį apkabinęs vadino Bill ir 
mokė jį ant svieto gyventi. Visą 
savaitę nežinia katras katrą gir
dė, o po savaitės Bobauskas pa
skelbė, kad Bill paskolino jam 
500 dolerių grynais, dar už sa
vaitės nupirko už 300 batsiuvys-
tės įrankių ir mašinų, dar už sa
vaitės nupirko 5,000 namą ir 
įtaisė jame dirbtuvę. 

Visi kaimynai suka galvas, 
kas čia pasidarė Williamui, kad 
visą gyvenimą taupęs, pradėjo 
nei iš šio nei iš to pinigus kloti 
Bobauskui į delną. 

O taupė jis pinigus gana ryž
tingai ir, kaip sakoma, savęs 
atsižadėdamas. 

— Matai, draugas sakyda
vo Storulis, — ant savo maisto 
aš perėjau tik prieš dvejus me
tus. Keturiolika metų dirbau pas 
Swiftą ir seivinau. Ten katile 
maišiau verdančius jaučių liežu
vius. Tai žinai, bosas buvo geras, 
nusisuka, o aš pakabinu šake 
nuo 5 svarų karštą liežuvi, pai
mu į ranką ir, užlindęs už kati

lo ar vadaklaze, suvalgau. Tai 
žinai, skubini, ryji dideliais šmo
tais dairydamasis, kad nepama
tytų, o liežuvis karštas, pilvą de
gina. Tai kai suvalgair darbe 
porą tų liežuvių — užtekdavo 
visai dienai, ant maisto daug su
taupydavau. Bet po trylikos me
tų aukštas kraujas mane buvo 
parmušęs ant žemės. Tada dak
taras liepė pereiti ant dajet 
maisto. Jau dveji metai, kaip 
maistą pats perku štoroj. žinai, 
karšta mėsa, skubinimas, dide
lių šmotų rijimas ir baimė val
gant daro aukštą kraują. Ir dak
tarai pripažino, kad skubinant 
galima užspringt!. 

O Bobauskas pagaliau išdavė 
paslaptį, kad jis Storulį apženys. 
Bill jau esąs padaręs popierius 
Bobausko pripirštai našlei su 
vaikais iš krajaus, papildomą ga
rantiją 1,000 dolerių uždėjęs. 

Storuliui belaukiant jau eina 
gandas, kad ta našlė — su medi
ne koja. Dėl to ir papildomos ga
rantijos reikalavo. 

Davatkėlės jau pranašauja, 
kad Bobauskas suklups ant tos 
medinės kojos, o jis pats mano, 
kad ne. 

— Būkit ramios ir abejingos 
— dypuko neapgausi, — sako 
jis. — O senbernio Biliaus gy
venimą aš taip sutvarkysiu, kad 
jis amžinai man bus dėkingas. 
Jis — žmogus geras, tik jam 
trūksta apsukrumo. Jam renčia 
šeimos — štai kas, o ar medinė 
ar geležinė, tai šeimos židiny 
neesminis dalykas. Svarbu, kad 
mirdamas turės kam pinigus pa 
likti. 

Ir kuo tas viskas pasibaigs? 
V. Skinka 
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RAŠALO ASAROS 
OI Bronys Raila [O 

Pilstymas ii "dūšios kieliko" 

Amerika, Amerika! 
Mintis man nerami — 
ar mano dūšios kielikas 
bus pilnas tavimi ?... 

Taip susirūpinęs klausia Jur
gis Kastytis Gliauda neseniai 
išleistame savo naujausių eilė
raščių rinkinėlyje AVE AMERI
CA! 

Ilgai negaištant, būtų galima 
drįsti atsakyti: 

— Brangusis rašytojau, dėl 
to visai nesielvartauk. Tavo 
''dūšios kielikas" tuo atžvilgiu 
nebus pilnas, bent kol rašysi 
eilėraščius lietuviškai, be reika
lo naudodamas tiek amerikoniš
kų ar slaviškų barbarizmų. Bar
barizmai ir įvairių svetimų kran
tų vietovardžiai poezijai sutei
kia kolorito mažiau, negu tuo 
tikimasi pasiekti... 

Minimos knygaitės autorius, 
berods, yra tas pats Kastytis, 
kurio eilėraščiai ėmė rodytis 
daugelyje laikraščių tuojau po 
karo pabaigos. Tie eilėraščiai 
buvo maironinės tematikos, kuri 
ypač dabar vėl yra tokia aktua
li, bet taip pat ir maironinės 
formos, kuri yra senstelėjusi 
maždaug tik penkiasdešimčia 
metų ... Tai buvo nuoširdūs, 
jautrūs, nepretenzialūs eilėraš
čiai, kartais malonūs paskaity
ti ir patogūs padeklamuoti. 

Atvykęs Amerikon, poetas pa
sikeitė. Sumodernino ir... pa
gadino žodyną, atskleidė ironi
jos, sarkazmo ir humoro davi
nius, metėsi į visiškai naujas 
temas ir ne tiek jausmu bei iš
gyvenimu, o daugiau šaltu kri
tiško ateivio protu pradėjo ver
tinti naująjį pasaulį. 

Nėra ko sakyti, — visos au
toriaus pažiūros ir sprendimai 
yra neabejotinai teisingi, o tio 
Amerikos gyvenimo faktai, ku
riuos jis paliečia, be jokių gin
čų pagrįsti. Tai didelė vertybė, 
nors tai dar nėra poetinio gilumo 
gelmė ir literatūrinio pajėgumo 
kardas. 

Rinkinio 25 eilėraščiai labai 
nelygūs, o kai kurie prašyte pra
šėsi, kad autorius juos būtų dar 
ilgiau palaikęs namie ir kantriai 
jiems paieškojęs sodresnės iš
raiškos. Kaip poetinė tema, gal 
geriausias viso rinkinio eilėraš
tis Gioconda yra man įrodymas, 
kad autorius nestinga gabumu, 
bet keletas drąsesnių rimų nesu
kuria eilėraščio. Poetinė tech
nika ir, jei taip būtų galima 
pasakyti, "poetinė filosofija" 
vien per šio šimtmečio pirmąją 
pusę yra padariusi tokius šuo
lius ir pažangą, net ir lietuvių 
literatūroje, jog mes toliau ne
begalime būti atlaidūs auto
riams, kurie viso to dar nenori 

ir rūpestingai stu
dijuoti, o eilėraščius vistiek ra-
So. 

Mail, žinoma, labiausiai ne
patinka J. K. Gliaudos eilėraš
čių rinkinio antraštė. Perdaug 
banali ir naivi maniera, Ave 
America, — nevykęs lotyniško 
žodžio ir šio kontinento vieto
vardžio junginys. O dar mažiau 
mokytiems skaitytojams tokia 
antraštė kitaip ir neskambės, 
kaip... Avis Amerika. 

Autoriaus eilėraščių sprendi
mai ir išvados rodo, kad jis nėra 
linkęs šaukti Amerikai — lai 
gyvuoja!... Ir visai pagrįstai 
dėl tų temų, kurias jis "apdai
nuoja". Tik man didžiai gaila, 
kad tos temos yra daugiau laik
raštinės, ir jos toli gražu nesu
daro Amerikos esmės. 

Mes, brolužiai, pagaliau, tu
rėtume liautis galvoti, kad 
"Amerika" yra tai, ką matome 
pro langą, ar važiuodami į dirb
tuvę, ar pasišnekėdami su neg
ru, ar tik su kokiu kitu rasiškal 

išsekusiu, tariamai "suameriko-
nėjusiu" bei jo vaiku, ''čia gimu
siu". Dar mažiau tiktų galvoti, 
kad tik Amerikoj žmogus dirba 
dėl pinigo, ir kad visur kitur 
pasauly tarsi pinigų nereikia ir 
niekas jų nesistengia uždirbti... 
Atsiminkit kad ir prancūzų Bal-
zacą ar mūsų žemaitę! 

Tokios Amerikos žymės būtų 
pigiausias paviršutiniškumas. 

Šiais trumpais žodžiais neno
rėčiau aiškintis, kas gi sudarytų 
Amerikos "esmę", bet man ro
dos, prie jos priartėčiau pasa
kęs: — nesistenkit dažnai klai
dingomis ir dar dažniau naivio
mis Džiano ar Džimo "informa
cijomis", bet ieškokite Amerikos 
jos pramonės didybėje, preky
bos kolosališkume, jos techni
koje, pernokusiame kapitalizme, 
demokratijoje, rasių mišinyje, 
jos keistame mesianizme, paga
liau, jos moksle, jos geriausiuo
se rašytojuose ir poetuose ... 
Nepamirškite, kad galbūt jau už 
poros šimtmečių Amerika iš to, 
ką dabar turi geriausia, sukurs 
didingą civilizaciją. Mes euro
piečiai juk žinome, kad kultūros 
ir civilizacijos kuriamos tik 
šimtmečiais, net daug ilgiau ... 

O galiausiai neskubėkime dar 
tos "esmės" galvatrūkčiais ieš
koti. Ne vienas iš mūsų eilę me
tų esame gyvenę užsieniuose ir 
daugelyje kraštų. Bet dar nie
kad nepastebėjau, kad lietuvis 
išeivis taip sirginėtų to krašto, 
kuriame jam tenka pagyventi, 
ligomis ir gerumais, kaip Ame
rikoje. Niekad nemaniau, kad 
ir patys naujausi ateiviai taip 
greit mestųsi į tą verslą. 

Nepasilikdami aklais ir kur
čiais, pagyvenkime dar savu gy
venimu, kuris yra pakankamai 
įdomus ir turtingas, nors ir ne 
doleriais... 

Vlado Vijeikio Iliustracijos 
Gliaudos eilėraščiams tikrai me
niškos ir skoningos. Tik per
daug išsiskiria, nes nesuderintos 
nei su knygos formatu, nei su 
leidėjo išgalėmis. 

PASTATYKIME 
paminkrą knygnešiui 
Vokietijoje sunkias tremties 

dienas leido daug mūsų tautai 
brangių asmenų, kurie daugiau
sia buvo apleisti ir užmiršti. * 

Tarp tokių paminėtinas knyg
nešys Antanėlis — Antanas Bal
trušaitis. Vienintelis iš spaudos 
draudimo laikų išlikęs gyvas liu
dininkas, artimas dr. V. Kudir
kos, kun. Sideravičiaus, dr. K. 
Griniaus ir kt. bendradarbis, be
veik visą savo jaunystę paskyręs 
kovai dėl lietuviškos knygos ir 
spausdinto žodžio, slaptai jį ga
bendamas į tuometinę Lietuvą, 
kurioje buvo uždrausta spauda. 

Sunkūs išgyvenimai ir be ga
lo vargingas tremties gyvenimas 
galutinai pakirto jo sveikatą ir 
1949 m. gruodžio 15 d., sulaukęs 
84 metų amžiaus, mirė Vokieti
joje, Biberache, prancūzų zono
je. 

Pasiliko jo sena fmona ir duk
tė, kuri dabar kreipėsi į mane, 
prašydama Amerikos lietuvių 
paramos pastatydinti jam bent 
kuklų paminklą ir tuo įamžinti 
mūsų garbingo knygnešio vardą, 
šis paminklas kaštuos 80 dole
rių. Jei atsirastų asmenų, kurie 
galėtų bent keliais centais pa
remti šį garbingojo lietuvio at
minimą, kreipkitės šiuo adresu: 
H. žemelis, 975 Avenue D, Ro
chester 21, N. Y. 

Aš buvau priverstas šiuo keliu 
perduoti šį prašymą ir noriu ti
kėti, kad Amerikos lietuvių vi
suomenė gyvai atsilieps į jį. Visi 
aukotojai valiau bus paskelbti 
spaudoje* > Henrikas žendb 
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A R  R E I K I A ?  
JJPAUDOJE pasirodė pranešimas, kad Balfo pirminin

kas kan. J. B. Končius birželio mėnesį išvyks į Eu
ropą "asmeniškai susipažinti su Vokietijoj liekančių lie
tuvių tremtinių padėtimi". Ta proga nurodoma, kad pir
masis Balfo pirmininko apsilankymas Europoje buvęs 
labai reikšmingas, tad ir šis neatsiliksiąs. 

* * 

|š tikrųjų 1946 metų apsilankymas visose tremtinių sto
vyklose bei kolonijose tuo metu gyvenusiųjų ir šian

dien tebeprisimenamas su labai mišriais jausmais ... 
Nors anuo metu Amerikos lietuviškoje spaudoje pasi
rodę tos kelionės atgarsiai ir ne visais atvejais buvo ob
jektyvūs, vis dėlto puikiai žinome, kad tai nebuvo dū
mai be ugnies. 

Bet svarbiausias dalykas, kurį prisimename iš- žtfiO 
meto apsilankymo, yra tas, kad tada Balfo pirmininkas 
lankėsi apsirengęs karine Amerikos uniforma ir, kaip 
pats ne kartą tremtiniams pabrėžė, lankėsi ne kaip Bal
fo pirmininkas, o kaip Amerikos valdžios atstovas, Ame
rikos valdžios apmokamas, turįs teisę naudotis Ameri
kos karininkams skirtais viešbučiais, susisiekimo prie
monėmis ir kitomis privilegijomis. Maža to, — paminė
sime irgi paties pirmininko tremtiniams daug kur pa
brėžtinai paskelbtą perspėjimą — tada Balfo pirminin
kas Europoje lankėsi ne specialiai lietuvių tremtinių 
reikalais, o Amerikos valdžios pavestais uždaviniais. "Jū
sų reikalai man yra tik tarp kita ko" — ne vienoje vieto
je viešai sakydavo kun. Končius. 

Nors įžvalgesnieji tremtiniai ir spėliojo, kad, gal 
būt, Balfo pirmininkas tik tam tikros politikos sume
timais tai]) kalba (iš sovietų pusės buvo labai stengia
masi jo kelionę sukliudyti), bet tas tvirtinimas vis dėlto 
daugeliui labai giliai įstrigo ... 

* • 

Kokiomis aplinkybėmis ir sąlygomis numatoma 
nė kelionė — pranešimuose nieko nekalbama. Žinoma, 

daug kam krinta į akį tai, kad birželio mėnesį iš Ame
rikos į Europą traukia ekskursijos, rengiamos Šventųjų 
Metų proga. Tų ekskursijų linkmė yra Roma. 

Čia nesvarbu, ar Balfo pirmininkas keliaus į Euro
pą tokios ekskursijos ribose ir tik iš Romos grįždamas 
užsuks į Vokietiją. Svarbu yra tai — ar tai' Balfui kaš
tuos ir kiek. 

* * 

galfas Vokietijoje ilgoką laiką turėjo du atstovus. Vie
ną ir dabar dar tebeturi, kuris ten jau yra pusantrų 

metų ir negali nebūti susipažinęs su pasiliekančių trem
tinių padėtimi. Jeigu jis tos padėties nepažintų arba apie 
tai smulkiai Balfo centro nepainformuotų, tai klaustu-
mėm — ką gi jis ten veikia, kam jis ten laikomas? 

Pagaliau, jeigu ten atstovo ir nebūtų ar jo infor
macijas būtų norirfla patikrinti, tai yra gi dar viena prie
monė* kas savaitė atplaukia iš Vokietijos laivai su trem
tiniais, kurie atsiveža šviežiausias žinias. Juos paklausi-
nėjus, galima puikiai susidaryt vaizdą, kokia ten yra pa
dėtis. Su pačiais pasiliekančiais bei jų komitetais irgi 
dabar labai greitas susisiekimas, ne taip, kaip 1946-tais 
metais. 

Todėl, mūsų nuomone, specialiai keliauti į Vokie
tiją ten liekančių tremtinių padėties studijuoti nėra jo
kio reikalo. Žinoma, tai gal ir nekenks, jeigu ta kelio
nė nelies Balfo biudžeto. Tad visuomenei ir svarbu žino
ti, kas tą nebūtinai reikalingą kelionę apmokės. 

LIETUVIU BENDRUOMENĖ 
G'"i> kTI, kad Amerikos Lietuvių Taryba pasisakiusi 

prieš įsijungimą į Pasaulio Lietuvių Bendruomenę. 
Tiesa, oficialaus pareiškimo šiuo klausimu dar nėra ir 
negali būti, nes abejojame, ar vienas Vykdomasis Ko 
mitetas yra kompetentingas tokiu klausimu oficialiai 
pasakyti, nesušaukęs Tarybos plenumo posėdžio, 

Toks klausimas turi būti giliau apsvarstytas, 
pasakyti Amerikos lietuvių vardu, kad jie — ar tik dėl 
to, kad jų dauguma yra Amerikos piliečiai, ar dėl kitų 
pr iežasčin — nenori būti Pasaulio Lietuvių Bendruomer 
nės nariais, būtų per drąsus žingsnis. 

Prieš karą Amerikos lietuviai buvo atstovaujami 
Pasaulio Lietuvių Kongrese ir Amerikos pilietybė jiems 
to nekliudė. Tai buvo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
užuomazga ir tada iš Amerikos lietuvių pusės nebuvo 
tam prieštaravimų. 

Dabar numatytoji PLB safittteAa, gal būt, Ame
rikos ir daugelio kitų kraštų sąlygoms ne visai tinka. 
Bet tai tik projektas, parašytas tų sąlygų nepažįstant 
Todėl Taryba, aukščiausioji Amerikos lietuvių reprezen
tante, gal teisingiau pasielgtų ne jį paprastai atmesda 
ma, o pagalvodama, argi negalima raišti tinkamos fof-
mos formaliai dalyvauti viso pasaulio lietuvių šeimoje. 

TAFTO PRIEKAIŠTAI 
Atsikirsdamas į prezidento 

Trumano kelionėje pareikštas 
mintis, senatorius Taftas savo 
kalboje pareiškė visą eilę prie
kaištų Trumano programai. Štai 
tie priekaištai: 

1. Kodėl Trumanas sako, jog 
per ateinantį dešimtmetį bus pa
siekta tokios gerovės, kad Ame
rikoje kiekviena šeima per me
tus uždirbs mažiausiai bent 
4,000 dolerių? Jeigu pažanga 
eis tokiu žingsniu, kaip ji ėjo 
ligi šiol nuo 1789 metų, tai turė
tų būti ne 4, o 5 tūkstančiai. 

2. Trumano programa reika
lauja daug išlaidų. Valstybės 
skolos jau siekia 256 bilijonus 
dolerių ir kasdien auga 15 mili 
jonų. Jei būtų priimtas žemės 
ūkiui remti planas (Branano pla
nas), skolos turėtų padidėti pen
kiais bilijonais, o pridėjus svei 
katos draudimo programą — 
dar šešiais. Visa tai turi sumo
kėti mokesčių mokėtojas. Jau 
dabar valstybė paimanti ketvir
tadalį tautos uždarbio. 

3. Pagal Trumano programą 
ūkininkas liksiąs nebe šeiminin
kas savo ūkyje, nes valdžia no
rinti nurodinėti, ką sėti, ko nesė
ti, kiek laikyti veršiukų ir ,viš
tų ir tt. Dėl didėjančių skolų 
susidarysiąs infliacijos pavojus 
ir reikėsią grąžinti algų bei kai
nų reguliavimą. Prieisią iki to, 
kad visoje Amerikoje valdžia tu
rėsianti nustatyti, kas kiek ko 
turi gaminti, kas kiek turi dirb
ti ir, anot Tafto, ką virti... 

Trurtiarte prograrfloje 
numatyta ir valstybės iniciatyvai} 
pramonėje. Bet kai valstybė pa 
sidarysianti gamintoja, tai pri 
vačios įmonės negalėsiančios at
silaikyti prieš valstybę-pramoni 
ninkę, dengiančią savo nuosto^ 
lius Iš mokesčių. 

5. Trumanas pataikaująs dar
bininkų unijų vaidams, bet dar
bininkas nebetenkąs laisvės 
prieš tų vadų užsimojimus, dar
bininkams gresiąs pavojus tap
ti unijų vadų vergais. 

6. Užsienių politika esanti pil
na prieštaravimų. Taft sako: 
Mes duodam paskolas Titui, bet 
spaudžiam Franco; mes ginam 
Indokiniją, bet neginam Formo-
zos; mes maitinam Vokietiją, 
bet ardom jos fabrikus; mes su 
rišam savo rankas mažais mui 
tų tarifais, bet leidžiame kitiems 
kraštams uždaryti duris mūsų 
prekėms... 

7. Trumanas giriasi, kad de
mokratų partija atvirai pasa
kanti teisybę, bet kai reikia su
žinoti teisybę apie tai, kur sle
piasi komunistinė įtaka Valsty
bės Departamente, tai reikiamus 
dokumentus slepia ... 

8. Trumarias nori, kad būtų 
išrinktas toks kongresas, kuris 
būtų kaip koks guminis antspau
das tvirtinti jo pasiūlymams, ne
turėtų jokio savarankiškumo. 

Toki yra, trumpai sutraukus, 
Tafto priekaištai. Juose, be abe
jo, yra daug tiesos, nors ne vi
sus tie priekaištai įtikins. Silp
niausias dalykas tuose priekaiš
tuose yra tai, kad šalia jų nėra 
jokių aiškesnių pasiūlymų, kas 
gi reikia daryti. Susidaro įspū
dis, kad kuo mažiau valstybė 
veiks ir kuo mažiau ims mokes
čių, tuo bus geriau. Kai kas ga
li pamanyti, kad geriausia visai 
likviduoti valstybę ... 

A. Vilainis - Šidlauskas 

Kotryna Grigaitytė 

VIRŠŪNĖJ KALNŲ 

Kaip gerai, kad man padavei ranką 
ir į kalną mes kopiam abu. 
Tepalieka čia žydinčios lankos 
per gėlynus taip bristi sunku... 
Debesin baltan įsisupę 
mes ištirpsim viršūnėj kalnų. 
Šekit pasaką, mėlynos upės, 
čia gyvent ir mylėt ateinu. 
Tik valandai, tik valandai vienai 
kainai tepalamins abu, 
o saulei sumerkiant blakstienas 
į slėnį aš vėliai skubu. 
I5egrįžtant gal akmenys dygiui 
man kruviną žaizdą įspaus../ 
LTžmikit prie vartų sargybos, 
sekiojančios laimę žmogaus! 
Atnešęs ant alpstančių rankų 
Tu vienas paliksi kalnuos, 

. Iš slėnio, iš žydinčių lankų 
klausysies vis mano dainos. 

ATSILIEPĖ PAVASARIUI 

Atsiliepė pavasariui 
margų gėlių daigai, 
atsiliepė ir pumpuras obels trapas. 
Juose Tu šilimą 
savųjų rankų palikai, 
ir Tavo žingsnių pėdos 
čia visad gyvos bus. 
Atsiliepė pavasariui 
po langu jazminai, 
atsiliepė vikšrelis po lapu, 
nors atsilieps sode 
lakštingalų pulkai, — , * 
ak, be Tavęs, motule, 
bus taip klaiku ... 

% Atsiliepė pavasariui 
rugelių žaluma, 
atsiliepė bitutė avily. 
Tik Tu, motule mylima, 
tyliam, šaltam kape 
man atsiliepti negali. 

(Iš naujai išleistos knygos .''Paslaptis*) 

Vieną dieną bekeliaudami priartėjame 
prie garsiausio Žemaičių kalno Medvėgalio. 
Jo papėdėje radome seną Žemaičių sodybą. 
Čia mus pasitiko pikti šunys, skalydami ir 
rodydami baltus dantis. Namų šeimininkė 
juos išbarė. Sutiktai moteriai me.s pasakė
me: 

— Attfylčofft# aukščiausio Že
maičių kalno. Gal jūs galėsite ką nors pa
pasakoti apie šią garsiąją Žemaičių pilį? 

Moteris pasitaisė žilstailčius plaukus 
h* akyliai į mus pažiūrėjo1* 

— Ndrs aš baigiu arttSį, ftM&ug 
Žinau apie šį kalną. Ką girdėjau iš senų 
tėvų ir žmdtiių pasakojimų, galėsiu papa
sakoti. Kaino papėdėje yra ir mūsų sen
tėvių kapines. Tėvas sakė, kad jas. pašven
tino pats vyskupas Motiejus Valančius. 

Ji mus įsivedė į gryeiąi Aišku, pirma 
mus. pavafštfno, kad rties nepavargtume be
kopdami į aukščiausiu žemaičių kalną, ir 
tęsė kalbą toliau. 

— Pašventinęs kapines, vyskupas ko
pė į Medvėgalio viršukalnę. Pailsėjęs jis 
ilgai ilgai žiūrėjo į plačias apylinkes. Ten 
skaitė bažnyčių bokštus ir valandėlę mel
dėsi. Tuo metu sužinoję žmonės iš visų pu
sių kopė į kalną, kad vyskupas juos palai-

rai, vingiuotos ir krūmais apaugusios upės. 
Visur, kur tik pažvelgė akys, žalia žalia* 
Iš išsimėčiusių sodybų, kaip nuo aukuro^ 
kyla dūmų debesėliai. Plazdena lengva® 
vėjas. Ir kaip čia gera širdžiai ir mielfc 
akiai. Užmiršome viską. Ten, kalno papėdė
je, palikome visus savo vargus ir rūpes
čius. Pirmą kartą pasijutome esą čia kaip-
sparnuoti žmonės. 

' » 

Mūsų žvilgsnis nukrypo į pilies kai# 
ifą šlaitai čia buvo statūs, kaip kirviu nUN 
kirsti. Žemiau matėsi griovys ir už jo ne
didelė aikštelė. Šiaurės pusėje krantas buvo 
apaugęs lapuočiais medžiais. Tuoj už jo 
prasideda didelis „didelis raistas. Ir dabar 
raiste perisi laukinės antys, klykauja pem
pės, Vienur kitur siūbuoja mažutis berže
lis ar pušaitė. Tai jau nebe medžiai, o krtfc* 
mai. Per šį raistą eina ir garsusis kūlgrin
das. Tai garsus ir paslaptingas senovSt 
žemaičių karo takas. Šis kūlgrindas tęsia
mi kelius kilometrus, šalimais jo yra sukai* 
ti ąžuoliniai poliai. Jie ir šiandien dar ne
visi supuvę. Pats kūlgrindas turi apie met
rą pločio. Akmenų čia yra priversta bega
lybė. Jų gylis siekia nuo metro iki dviejų 
ir daugiau. Šis karo takas anksčiau ėjo po 
vandeniu. Dabar jis užneštas dumblu, ap-

mintų. Jų prašymą jis išklausė. Pasakė, kad augęs kerpėmis ir ant jo auga viena kita 
Čia yra kalnas, kuris aplaistytas mūsų bo
čių krauju. Jei jis galėtų prabilti, jis at
vertų dideles paslaptis. Jis pakėlė savo 
ranką ir peržeghojo, palaimino į visas ke
turias puses. Tada jis lėtu žingsniu, pasi
remdamas vyskupiška lazda, lipo stačiu 
šlaitu. 

Kalno aplankyti -atvykdavo ir daug 
garsių vyrų. Ji atsimena, kai čia lankėsi 
Maironis, Tumas ir kiti. Maironis valgy
damas pietus kažką popieriaus lape brai
žęs ir rašęs. Ji mano, kad poetas čia sumez
gė ir pirmuosius eilėraščio posmus apie 
Medvėgalį. Jų namuose pietavęs ir piliakal
nio tyrinėtojas Šivickis. Jis sakęs, kad jei 
Medvėgalis būtų kur Vakarų Europoje, 
tai čia kasdien plauktų ekskursijose 

— Ir aš girdėjau keletą legendų apie 
kalną. Anksčiau čia buvus didelė didelė pi
lis. Jos ir kryžiuočiai plienu kaustyti įveik
ti negalėję. Vieną kratą jų buvo tiek daug, 
kad pilies gynėjai pavargo ir negalėjo iš
silaikyti. Reikėjo pagalbos, bet niekas ne
išdrįso ir netikėjo, kad galės praeiti pro 
pilį apsiautusius priešus. Tada atsirado 
dvi mergaitės, kurios pasakė: "Mudvi ga-
liva." Nuo tų žodžių kilo ir pats Medvė
galio kalno vardas. 

Jos pasakojimu, Vienas senas žmogus, 
ganydamas naktį arklius, išgifdo skardų 
ragą trimituojant pilyje. Pakėlęs akis jis 
pamatęs didžiulę ir puikią pilį. Ji skendo 
laužų šviesoje. Tada atsidarė pilies vartai 
ir išjojo raitelių pulkas. Aiškiai jis girdėjo 
kanopų dundėjimą fr kovos šūkius. Greit 
prie pilies pasirodė geležim kaustytų raite
lių pulkai. Prasidėjo kietos, sunkios kauty
nes. Girdėjosi kovos garsai ir dejavimai. 
Kova tęsėsi iki pat aušros. Tik kai prašvi
to saulė* jis vėl pamatė prieš save papras
tą Medvėgalio kalną, apaugusį žalia veja 
Senis taip buvo išgąsdintas, kad sirgo net 
tris dienas. 

Pailsėju ir mes kopėm' j atrk!$i2trsf% 
Žemaičių kalną. Kopėme su džiaugsmu ir 
pasididžiavimu. Tada daf nebuvome matę 
Alpių ir šiaurės granito kalnų, tad Medvė
galis mums atrodė, kad yra didžiausias 
visame pasaulyje. Ėopdami stačiais skar
džiais pavargome ir sušilome. Pasiekę vir
šukalnę, valandėlę ilsėjomės ir dairėmės. 
Virš galvos draikėsi balti plunksnoti de
besėliai. Muins rodėsi, kad jei kalnas bū
tų aukštesnis bent sieksniu kitu, šie debe
sėliai mums Slinktų po kojomis, Čia atsi
minėme ir Maironio dainos posmus. Juk jis 
Medvėgalio viršūnėje suskaitė fret keturio
lika bažnyčių bokštu Skaitėm ir mes. 
r f •*- Viens... Du. Septyni. Vienuolika. 
?! Daugiau mūsų akys nebematė, čia pa
jutome visą Medvėgalio kalno didybę. Da
bar visa ŽemaiČų Žemi kaip kilimas gulėjo 
po rtitisų kojomis. Miškai, gojai, laukai, eže-

pušaitė ar berželis. Šis kūlgrindas tęsiasi 
iki pąt Paršežerio pilies ir ežero. Iš pilies 
buvo paslaptingas kelias į kūlgrindas. Da
bar jis užgriuvęs. Vietos žmonės pasakojo, 
kad pilyje yra tuštuma. Kartą vyrai, beieš
kodami lobių, buvo prisikasę geležines dtt* 
ris. Kai akmeniu ar medžiu muši į kalno 
viršūnę, jis dunda ir skamba, kaip tuščias 
bokštas. 

Medvėgalis kituomet kryžiuočiams bu-
neįveikiama pilis. Jos nepaėmę jie ne

drįsdavo ir toliau brautis į Lietuvą. Daug 
kartų jie Medvėgalį mini savo kronikose. 
Tokių žygių jie yra pažymėję daugiau kaip 
19 kartų. Savo strategijoj Medvėgalis užė
mė pirmąją vietą. Kai tik kryžiuočiai 
puldavo kurią pasienio pilį, tuoj būdavo 
uždegamas laužas. Budinti sargyba pilyje, 
pamačius dūmus, tuoj uždegdavo laužą ąnt„ 
Medvėgalio. Tada sužinodavo ir kitos pilys/ 
Tuo metu pilies gynėjai tinkamai pasi
ruošdavo priimti neprašytus svečius. Šim
tai, tūkstančiai čia yra kritusių geriausų 
vokiečių, geležimi kaustytų ritierių. Prie 
Medvėgalio yra kariavę Vengrijos, Čekijos 
tr Anglijos karaliai... 

Išbuvę kelias valandas Medvėgali vir
šūnėje, mes leidomės vėl žemyn. Mūsų aky
se vis dar tebežaliavo kloniai ir laukai. Jie 
platūs, neaprėpiami akimis ir tęsiasi nuo 
Dubysos iki Rambyno ir Prūsų. 

RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ 
52 autentiškos fotografijos — bolševikų 
darbų Lietuvoje 1941 birželio mėnesį liu
dininkės. Trumpi ir tikslūs paaiškinimai 
lietuvių ir anglų kalbomis. 
Gaunama DIRVOJE. Kaina fl c. 

ANTIKOMUNISTINĖS 
PROPAGANDOS ŽENKLAI 

DIRVOJE dabar galima gauti dvie$t| 
rūšių ženklų, pritaikytų lipinti'ant laišku, 
su šūkiais, primenančiais, kas yra pasau
liui komunizmas. 

Vienas "Comuttisiii Exterminates Nfc-
thms", su Lietuvos žemėlapiu ir nuo rau
donojo teroro kenčiančios Lietuvos paveiks-
lŪ. ' ' - \ 

Kitas' "Ffefedtmrfdh the Baftic States!* 
su raudonu voru ant visų trijų Baltijos val
stybių. 

Pirmųjų kaina — tt# lipai f f«2 ženk
leliai) 1 doleris. Galima įsigyti ir po mažiau. 

Antrųjų kaina — 25 centai 1 lapas (25 
Ženkleliai). 
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MUSŲ KALBA ttėdaguoja 
Pranas Skardžiui 

12. Rūsys ar "beizmentas"? 

Pats žodis rūsys, km. itisio 
(tarmėse dar vartojama ir rū-
sis, -ies) yra sietinas su veiks
mažodžiu rausti, rausia "kasti, 
kasinėti, knisti". Tai yra tos pat 
rūšies žodis, kaip snūdis, snū-
džio ''noras miegoti" šalia snūs-
ti, snausti, gūžys (ir gūžis, -ies) 
"kopūsto galva; paukščio gurk
lys" šalia gūžti, gaužti ir kt. 
Pirminė rūsio reikšmė yra bu
vusi "išrausta, iškasta vieta, 
duobė", vėliau "tam tikra duo
bė (pvz. bulvėms laikyti)" ir 
pagaliau "skiepas", ši pastaroji 
reikšmė žmonių kalboje yra at 
siradusi susiaurėjimo keliu, vi 

.sai natūraliai, kaip ir daugeliu 
kitų atvejų. Pvz. dalykas seniau 
yra turėjęs bendrą reikšmę "da 
lis", vėliau šiuo žodžiu buvo pra
dėta vadinti "tai, kas atidalyta 
nuo ko, gabalas", "žemės skly
pas, rėžis" ir pagaliau "daiktas, 
objektas". Taip pat ilgainiui ir 
rūsio reikšmė yra pakitėjusi: 
paprastos "duobės" vietoje jis 
ilgainiui gavo "skiepo, beizmen-
to" reikšmę, ši reikšmė yra ne 
kieno nors dirbtinai sugalvota, 
bet seniai žmonių kalboje atsi
radusi ir jau visuotinai įsigalė
jusi bendrinėje kalboje. Betgi 
prieš kelias dešimtis metų iš 
Lietuvos Ąmerikon išvažiavę lie
tuviai šį žodį yra arba jau vi
sai užmiršę, arba atsimena tik 
jo senesnę "duobės" reikšmę, 
todėl anglų cellar arba basement 
jie ir nėra linkę vadinti rūsiu: 
jiems atrodo, kad tai yra visai 
naujas dalykas, kuris jų galvo
jimu turi būti naujai, būtent — 
beizmentu (arba beismentu) va
dinamas. 

štai dėl to vienas senosios kar
tos lietuvis amerikietis mums 
rašo: "Visą mano gyvenimą gir
dėjau taip nuo kitų, kaip ir nuo 
mano tėvų, o dabar ir nuo mano 
žmonos (jinai yra Sudavijos Pa-
vištaičiokė), kad rūsiu vadina 
vien tik tą duobę, kurioje žmo
nės supylę laiko tik ... bulves -
roputes! O Jūs dabar norite, 
kad rūsiu vadintų ir "beizmen-
tą", kuris iš tikrųjų reiškia "pa
matą, bazą", o ne kokią ten duo
bę po namu, kurios angliškas 
tikras pavadinimas yra cellar 
arba basement story. Patarčiau 
taip Jums, kaip ir visiems nau
jakuriams atminti tą liaudies 
teisingą posakį: kieno vežime 
važiuoji, to ir dairią dainuok ... 
Arba: esi tarp varnų - kranksėk 
kaip jos... užuot savo, nors ir 
labai gražios dainos... Nepa
geidaukite būti elėnais (geriau 
4ūtų h e 1 ė n a is , t. y. senovės 
graikais. P. S.), nes mes ne
trokštame tapti ir senoviniais 
romėnais... čia yra jankių ša
lis, tai pats gyvenimas spiria 
jais sekti, nors kol likimas Lie 
tuvą išvaduos." 

Čia tyčiomis duota budinga ir 
gana tipiška laiško ištrauka 
kaip šio laiško autorius, K. V. 

kių vilčių sulaukti geresnio ryto
jaus. Taip pat ir senesnieji lie
tuviai išvykėliai, kurie nematė 
nei pergyveno paskutiniais ke
liais dešimtmečiais Lietuvoj įvy
kusios pažangos, viską tebever
tina senoviniu, anuometiniu mas
tu: jiems viskas, kas lietuviška, 
atrodo didelė menkysta, lietuvių 
kalba yra niekam nereikalingas 
dalykas, ir todėl, atsidūrus už
sienyje, jų supratimu nebėra 
prasmės daugiau kvaršinti gal
vos dėl lietuvybės, kurios pa
grindą kaip tik daugiausia su
daro ta pati lietuvių kalba. Jie 
negali įsivaizduoti, tiesiog jų 
protas neišneša, kad sąmoningi 
lietuviai gali ir turi būti sau 
žmonėms, tokios pat laisvos 
dvasios, kaip ir kitų tikrai demo
kratiškų ir kultūringų kraštų 
piliečiai. Jiems yra nesupranta
ma, kaip gali lietuvis išlikti ne
paskendęs svetimųjų jūroje, į 
kurią likimas yra jį nubloškęs. 

Bet tie, kurie turėjo progos 
pergyventi lietuvių tautos at
budimą, kurie galėjo savo aki
mis matyti lietuvių pasiektosios 
pažangos vaisius ir kurie su
prato savo vertybę kitų kultū
ringų tautų tarpe, tie jau taip 
nebegalvos apie visuotinę lietu
vių menkystą, bet, užuot ko 
greičiausiai stengęsi prisiplakti 
prie svetimųjų, kiek galėdami 
rūpinsis išlikti ištikimi lietuvy
bei ir lengvai neišsižadės savo 
tautinių dvasinių vertybių. Jie 
gerai supranta, kad iš vargo pa
kliuvęs į svetimą kraštą sąmo
n i n g a s  l i e t u v i s  t u r i  b ū t i  l o j a 
lus to krašto pilietis, bef nie
ku būdu jis neprivalo nustoti 
buvęs tai, kas anksčiau yra bu-

vf», t. y. neturi išsižadėti savo 
lietuvybės, savo, lietuviškos kal
bos, savo lietuviško aš. Gyvenda
mi tais pačiais siekimais, kaip 
ir kitų demokratiškų bei kultū 
ringų tautų piliečiai, sąmoningi 
lietuviai patriotai bendroje lais
vės kovoje kaip tik turi būti 
daugiausia susirūpinę pačiais di
džiaisiais tos laisvės pagrindais 
— tautinės sąmonės bei kultū
ros puoselėjimu ir nuolatine ruo
ša šviesesniam Lietuvos rytojui. 

Taigi šitais sumetimais, mums 
a t r o d o ,  t i k r a i  d e m o k r a t i š 
kame krašte nėra būtino rei
kalo visiems pasidaryti viena
lyte vienodų, juodų ar kitokių, 
varnų visuomene: tikrosios de-
kratijos pagrindai šalimais lei
džia ne vien monotoniškai kaip 
varnos kranksėti, bet įvaires
niais, savotiškesniais balsais 
čiulbėti. Dėl to tad mes esame 
įsitikinę, kad lietuvių kalba kiek 
galint daugiau ir užsienyje turi 
išlikti lietuviška, nesudarkyta, 
bent tais atvejais, kur mes visai 
lengvai galime išsiversti savo 
kalbinėmis priemonėmis. Pvz. 
anglų cellar arba basement vie
toje mes be jokio vargo galime 
vartoti senus, taisyklingus ir 
lietuviškus pakaitus rūsys arba 
pogrindis; čia lenkiškas skiepas 
arba angliškas beizmentas yra 
mums visai nereikalingas. Visai 
kas kita yra tokie žodžiai kaip 
demokratija, parlamentas, rada
ras, respublika ir kt. šitie visuo
tinės kultūros žodžiai yra ben
dras visų kultūringų tautų lobis, 
todėl jie tinkamai gali būti var
tojami šalia savos kalbos žo
džių, nes jie fla žaldja, £>et tur
tina kalbą. 

Kas ir kada gali gauti nedarbo pašalpą? 
Jei esi dirbęs 14 savaičių, tai 

nebijok nustoti darbo f— gausi 
pašalpą... Taip daugelis mano, 
iš trečių ketvirtų lūpų išgirdę 
apie įstatymą, kuris numato pa
šalpą nustojusiems darbą ne dėl 
savo kaltės. 

Tačiau taip paprastai nėra. 
Kaip ir visos apdraudos sutar
tys ar taisyklės, taip ir šis įstif 
tymas numato visą eilę sąlygų, 
kurios suinteresuotam dažnai su
daro tokį įspūdį, jog viskas yra 
taip gudriai numatyta, kad tik 
žadamos pašalpos ... negautum. 
Daugelis, sužinoję iš nedarbo pa
šalpas mokančios įstaigos, kad 
jie dar neturi teisės gauti ne
darbo pašalpos, pasijunta labai 
apsivylę, bet nenori tikėti, ar 
tikrai jie tos teisės neturi. Kad 
būtų mažiau tokių apsivylimų, 
gera yra iš anksto žinoti, kokios 
yra taisyklės tai pašalpai gauti: 
tada daugelis jos ir nesitikės, 
kol nebus susilaukę to laiko. 

Čia išdėstomos taisyklės, kaip 
tas reikalas tvarkomas Ohio val
stybėje. Bet panašiai yra ir ki
tose valstybėse, žinoma, tiems 
skaitytojams, kurie gyvena ir 
dirba kitose vietose, patartina 
nueiti į savo artimiausią Em-
ployement Office, Unemploye-
ment Compensation skyrių ir 
ten gauti jų duodamas informa
cijas. Susipažinus su čia išdės
tytomis taisyklėmis, lengviau 
bus ten patikrinti, ar yra skir
tumų ir kokių. * 

1. Ką nedarbo pašalpos įstaty
mas liečia? 

Išimtis Žfemės ūkio, fiamui dieną kreipiasi nedarbo pašalpos, 
ruošos darbininkai, mokyklų tar- jis ją gali gauti, jeigu yra dir-
nautojai ir valdžios įstaigų tar- bęs kuriuo nors metu 1949-tais 
nautojai. Be to, geležinkeliuose metais bent 14 savaičių ar dau-

Ohio valstybėje nedarbo pa
šalpą gali gauti visi tie samdyti 
darbininkai, kurie prieš nusto
dami darbo, yra dirbę tokiose 
darbovietėse, kur .yra samdoma 
ne mažiau kaifr trys darbinin
kai. 

•Illliol 
(Pabaiga iŠ praėjusio numerio) 

1). Mokyklos, | kurias įstoti 
riekia turėti amerikinės kolegi
jos bakalauro laipsnį ar ekviva
lentą: 

1. Graduate School of Busi
ness. šioje mokykloje per dve
jus metus galima įsigyti Master 
of Business Administration laip
snį arba per trejus metus prie 
to laipsnio dar ir atskaitomybės 
specialisto. 

2. School of Dental and Oral 
Surgery. Nors minimum reika
lavimas į šią mokyklą įstoti yra 
treji metai kolegijos, bet turįs 
bakalauro laipsnį su atitinkamu 
pasiruošimu fizikoje, biologijo
je ir chemijoje visuomet turi 
pirmenybę, ši dantų gydytojų 
mokykla baigiama per ketve
rius metus su Doctor of Dental 
Surgery laipsniu. 

3. Schooi* of International Af
fairs. šioje tarptautinių mokslų 
mokykloje magistro laipsnis įgy
jamas per dvejus metus, ši mo-

susipažinti su amerikinės teisės kia studijuoti bent tris semes
trus, o doktoratui įsigyti bent 

taip ir daugelis kitų senesnės kyk]a ruogia tarnautojus užsie-
tQI*rAC« AlV\A»»ll/AO « .. _ kartos Amerikos lietuvių dar po 
šiai dienai panašiai tebegalvoja. 
Štai neseniai teko kalbėtis su 
vienu apie 40 metų Amerikoj 

'gyvenančiu lietuviu darbininku, 
kuris paklaustas, kaip namie su 
saviškiais kalba, tuojau nesvy
ruodamas atsakė: "Su seseria 
dar kalbu lietuviškai, bet su 
vaikais jau turiu kalbėti tik an-
gelskai." Ir toliau, lyg norėda
mas kiek pateisinti tokį elgesį, 
tuojau pridūrė: "Kokiame kraš
te gyveni, tokią ir kalbą turi 

.vartoti." ~ . 

Tai yr& diugeltai žfftfbTflas pa
siteisinimas, va/totas prieš ke
lias dešimtis metų rusų valdy
toj Lietuvoj, kur, anot vyskupo 
Antano Baranausko, buvo tik 
tamsu ir juoda. To meto lietu
viai, daugiausia tamsūs kaimie
čiai prastuoliai, nematė nieko 
gero savo krašte ir neturėjo jo-

nio tarnybai. Įstojant iš kandi 
dato reikalaujama svetimų kalbų 
mokėjimo. 

4. Graduate School of Journa
lism. šioje žurnalizmo mokyklo
je Master of Science laipsnis 
įgyjamas per vienerius metus 
6et užsienio studentai, norėda
mi į šią mokyklą patekti, pirma 
turi išeiti vienerių metų orien
tacijos kursą. 

5. School of Law. Nors norma
liai į šią teisių mokyklą priima
mi turintieji bakalauro laipsnį 
bet dažnai priimami ir baigusie
ji trejų metų kolegijos kursą 
Baigęs šią mokyklą po trejų me
tų gauna Bachelir of Laws laips 
nį. Toji mokykla studentus ruo-
šia amerikinei juristų karjerai 
Į ją taipgi priimami ir svetimša
liai studentai, kurie nesiruošia 
verstis teisių praktika Jungt. 
Amerikos Valstybėse, bet nori 

principais. . 
6. School of Library Service. 

Ši mokykla paruošia biblioteki
ninko karjerai ir įstojant iš kan
didato reikalaujama mokėti vo
kiečių ar prancūzų kalbas. Mo
kyklai baigti reikia studijuoti 
pilnus du semestrus plius vasa
ros semestrą. Baigęs gauna Mas
ter of Science laipsnį. 

7. The New York School <>f 

Social Work, ši mokykla ruošia 
valdžios ir privačioms įstaigoms 
socialinės globos darbininkus ir 
baigiama per dvejus metus su 
laipsniu Mąsteh of Science. 

8. College of Physicians and 
Surgeons baigiama per ketve
rius metus su laipsniu Doctor of 
Medicine. Nors į ją normaliai 
priimami kandidatai, turintieji 
amerikinės kolegijos bakalauro 
laipsnį, bet kartais priimami 
kandidatai, baigę trejų metų ko
legijos kursą. Mažiau žinomos 
medicinos mokyklos kartais pri
ima. tik dvejų metų kolegijos 
kursą baigusius. 

9. Teachers College ruošia stu
dentus mokytojo karjerai, pra
dedant nuo vaikų darželio iki 
universiteto. Nors ši mokykla 
priima kartais ir nebaigusius 
kolegijos, bet iš jų reikalauja 
turėti dvejų metų mokytojo pa
tyrimą. Bakalauro laipsnį turin
tieji magistro laipsnį įgyja per 
metus, tuo tarpu užsienio stu
dentams tenka studijuoti tris 
semestrus. 

Be šių specialyb#* mokyklų, 
Kolumbijos universitetas dar tu
ri tris fakultetus, į kuriuos pri
imami bakalauro laipsnius tu
rintieji studentai ir siekiantie
ji magistro ar daktaro laipsnių. 
Magistro laipsnis įgyjamas ne
mažiau kaip po vienerių metų 
studijų, o doktorato dar po dve
jų metų. Užsienyje baigusiems 
magistro laipsnio įsigijimui rei-

šešius - feeptynius semestrus 
A. Filosofijos Fakultetas (Fa

culty of Philosophy) turi šiuos 
skyrius: kiniečių-japonų, anglų 
ir palyginamosios literatūros, 
meno ir archeologijos, prancūzų, 
bendrosios ir palyginamosios 
kalbotyros, germanų kalbų, grai
kų ir lotynų, ispanų, italų, mu
zikos, romanų kalbų filologijos, 
semitų kalbų, slavų kalbų. 

R. Politinių Mokslų Fakulte
tas (Faculty of Political Scien
ce) turi šiuos skyrius: antropo
logijos, ekonomikos, istorijos, 
matematinės statistikos, viešo
sios ir valstybinės teisės. 

C. Grynojo Mokslo Fakulte
tas (Faculty of Ptire Science) 
turi šiuos skyrius: anatomijos, 
bakteriologijos, botanikos, bio
chemijos, chemijos, geologijos, 
industrinės chemijos, matema
tikos, patologijos ( į šį skyrių 
priimami tik turintieji medicinos 
daktaro laipsnį ir mokantieji 
prancūzų ar vokiečių kalbas), 
farmakologijos, fizikos, fiziolo
gijos, psichologijos, zoologijos. 

Tai tokia yra sudėtis ir priė
mimo sąlygos Kolumbijos Uni
versiteto New Yorke. Be to, 
New Yorke su daugiau ar ma
žiau panašia santvarka ir pri
ėmimo sąlygomis dar yra du di
deli universitetai, būtent, New 
York University ir Fordham 
University, čia sužymėti reikala
vimai yra gana aukšti, nes Ko
lumbijos Universitetas yra vie
nas iš pirmaujančių Amerikos 
universitetų. Antraeiliuose uni
versitetuose ir kolegijose priė
mimo reikalavimai yra gerokai 
mažesni, bet užtat baigusiam 
būna sunku gauti savo profesi
joje atitinkamo darbo. Pvz. JAV 
yra daug teisių mokyklų su žy
miai mažesniais reikalavimais 

(Perkelta į 6-tą pust) 

dirbantieji nedarbo pašalpą gali 
gauti specialiomis taisyklėmis. 

Tie, kurie yra dirbę mažose 
įmonėse, kur samdomas tik vie
nas ar du darbininkai, darbo ne 
tekę pašalpos negali gauti, nes 
tokie darbdaviai nemoka įnašų 
į nedarbo fondą. Mat, šis fon
das yra sudaromas iš darbdavių 
įnašų, darbininkai j tą fondą 
nieko nemfcka. 
2. Kokios yra sąlygos gauti ne
darbo pašalpai? 

Nedarbo pašalpai gauti kan
didatu tampa kiekvienas, kas ne 
dėl savo kaltės nustoja darbo ar
ba jo darbas žymiai sumažėja. 
Bet reikia: 

a. kad aktyviai ieškotum ati
tinkamo darbo, kurio gyvenamo
je vietoje paprastai galėtų būti; 

(b. kad būtum darbingas, t. y., 
galėtum atlikti darbą, jeigu tik 
jo gautum; 

c. kad butų matoifnaj" jog ne
gali gauti sau tinkamo darbo; 

d. kad būtum padavęs prašy
mą darbui gauti į vietos Employ
ment Center; 

e. kad būtum pasirašęs pa
reiškimą, jog nevarai propagan
dos jėga nuversti Jungtinių Val
stybių vyriausybę ir nepriklau
sai tokiai organizacijai, kuri to
kią propagandą varo'ar to sie
kia; 

f. kad būtum dirbęs bent 14 
savaičių ir uždirbęs bent $240 
per tam tikrą laikotarpį, kuris 
turėtų būti imamas pagrindan 
apskaičiuojant, ar priklauso ne
darbo pašalpa ir kokio didumo 
ji turėtų būti. 

Šis paskutinis reikalavimas 
yra svarbiausias ir reikalauja 
daugiausiai paaiškinimų. 

Kas yra tas laikotarpis?, kuris 
turi būti imamas pagrindu šiam 
klausimui spręsti ? Taisyklėse 
jis vadinamas "base period". Su
tarkime pavadinti jį "pamatiniu 
laikotarpiu". 

Pamatinis laikotarpis yra: 
pirmieji keturi melų ketvirčiai 
iš paskutinių penkių pilnų ket
virčių, praėjusių prieš tai, kada 
jfis netekote darbo (arba prieš 
tai, kai jūs paduodate nedarbo 
pašalpos prašymą) ... 

Kad tas painus apibūdinimas 
būtų aiškesnis, imkime pavyzdį: 

Jūs netenkat darbo šiandien, 
gegužės mėnesio 25 dieną. Ge
gužės 26 dieną jūs paduodat 
prašymą nedarbo pašalpai gau
ti. 

Dabar yra antras 1950 metų 
ketvirtis, bet dar nepasibaigęs, 
nepilnas. Todėl šis ketvirtis (ba-
landžio-gegužės mėnuo) neskai
tomas. Tas pats bus, jei jūs pa-
duosit prašymą birželio 30... 

Paskutinis pilnas ketvirtis bQ-
vo 1950 metų sausio-kovo mėne
siai. Bet tas paskutinis irgi ne
skaitomas, nes skaitomi tik pir
mieji keturi iš paskutinių penkių 
ketvirčių. O tie pirmieji keturi 
yra visi 1949 metų ketvir
čiai. 

Taigi visiems, kurie kreipiasi 
nedarbo pašalpos dabar, iki bir
želio pabaigos, pagrindinis laiko
tarpis yra visi 1949-tieji metai. 

Tiems, kurie nedarbo pašalpos 
prašys liepos, rugpiūčio ar rug
sėjo mėnesį, pagrindinis laiko
tarpis bus nuo 1949 metų ba
landžio 1 d. iki 1950 metų kovo 
31 d. Kurie kreipsis jau spalių, 
lapkričio ar gruodžio mėnesį, 
tiems pagrindinis laikotarpis 
bus jau nuo 1949 m. liepos 1 d. 
iki 1950 m. birželio 30 d. Ir taip 
toliau. 

Svarbu tai, kad kas buvo 
prieš pagrindinį laikotarpį, ne
turi reikšmės. To negalima taip 
tvirtai pąsakyti apie tai, kas 
buvo po pagrindinio laikotarpio. 
Bet apie tai kalbėsim vėliau. 

Taigi — kas šiuo metu, antro
jo Stf metų ketvirčio bet fctrrią 

giau ir per tą laiką yra uždirbęs 
ne mažiau, kaip $240 (skaitant 
be atskaitymų socialiniams ir 
valstybes mokesčiams). Kitaip 
sakant, turi būti pradėjęs darbą 
ne vėliau, kaip priešpaskutinę 
1949-tų metų spalių mėnesio sa
vaitę. 

Ar ta keturiolika savaičių bu
vo be pertraukos, ar su pertrau
komis, ar buvo dirbta vienoje 
vietoje, ar keliose — tas ne
svarbu (tik, žinoma, jei buvo 
dirbta ten, kur tik vienas ar 
du samdiniai arba dirbta žemės 
ūkyje ar namų ruošos darbe, tai 
tos savaitės nebus įskaitytos). 
3. Kaip prašyti nedarbo pašai 
pos? 

Geriatfsfa yra, kai tik netenki 
darbo, tuojau eiti į Employement 
Center ir ten užsiregistruoti 
darbo ieškančiu. Jeigu matai, 
kad laikotarpio kalendorius dar 
neduoda pamato prašyti nedar
bo pašalpos, tai tuo tarpu tuo 
tas ir pasibaigia. Pavyzdžiui, 
toks, kuris 1949 metais niekur 
nedirbo (sakysim, tik tų metų 
gale ar šių metų pradžioje at
vyko į Ameriką), nors dirbęs 
šiais metais 14 ar dar daugiau 
savaičių, pašalpos dar gali ne
gauti. Bet jei ilgesnį laiką dar
bo negausi, ateis laikas, kada 
tos dirbtosios savaitės pateks į 
pamatinį laikotarpį ir, jei dar 
nebūsi darbo gavęs, bus galima 
prašyti pašalpos. Tada bus la
bai svarbu įrodyti, kad darbo 
tikrai ieškojai, ne dėl savo kal
tės jo negavai. Jei nebūsi buvęs 
gi užsiregistravęs Employement 
Centre, nebūsi lankęsis pas juos 
kas savaitę, kaip jie reikalauja, 
tai galės būti abejojama, ar 
rimtai ieškojai darbo, o tada ir 
pašalpos gavimas pasidarys la
bai abejotinas. 

čia ir yra reikšmė to laiko, 
kuris eina po pamatinio laikotar
pio. Visų pirma, bent ketvirtis 
metų laikui bėgant gali įeiti į 
pamatinį laikotarpį (vietoj "pa
senusio" pirmo ketvirčio, antra 
— šis laikas yra svarbus nusta
tyti, ar tikrai rodei geros va
lios darbui gauti, kai jo nustojai. 

Employement Office nedarbo 
pašalpų skyriuje duoda tam tik
rus blankus prašymams nedarbo 
pašalpai gauti. Tokį blanką už
pildžius ir atlikus kitus nurody-

.tus formalumus (įsįregistravi-
mas darbui ieškoti, lojalumo pa
rašas), reikia laukti sprendimo. 

Paduodant prašymą, reikia su 
savim turėti Social Security nu-
merį (jį reikia visada turėti, lan
kantis Employement Centre dėl 
darbo) ir pilnas žinias apie dar

bą per pamatinį laikotarpį: kur 
dirbta ir kiek per kurį metų 
ketvirtj uždirbta. Geriausia yra 
turėti mokėjimo čekių šakneles 
ar kitokius lapelius, kuriuos duo
da darbdaviai. * 

Uždarbio apskaičiavimas tu
ri būti sudarytas ne bendrai už 
visą pamatinį laikotarpį, bet at
skirai už kiekvieną to laikotar
pio ketvirtį. 

Pavyzdžiui; 

1949 m. I ketvirtis" 
2 savaitės — $44.-

1949 m. II ketvirtis 
nieko 

1949 m. III ketvirtis 
10 savaičių $280.— 

1949 m. IV ketvirtis 
5 savaitės $175—« 
17 savaičių $499.— 

Arba: 

1949 m. I ir II ketvirtis 
nieko 

*f§49 m. III ketvirtis 
2 savaitės $50.— 

1949 m. IV ketvirtis 
12 savaičių $300. — 
14 savaičių $350.—-^ 

•Ir vienas ir kitas pamatinia
me laikotarpyje yra dirbę ne ma
žiau, kaip 14 savaičių, ir yra už
dirbę iš viso ne mažiau kaip 
240 dalerių. Taigi pašalpą gali 
gauti. 

4. Kokia ta pašalpa? 
Pašalpos dydis apskaičiuoja

mas atsižvelgiant aukščiausio 
uždarbio per pamatinio laikotar
pio kurį nors ketvirtį. Pirmajam 
pavyzdyje toks aukščiausias už
darbis yra $280. —, o antrajame 
— $300. —. Nors pirmasis ir 
daugiau yra dirbęs ir bendrai 
daugiau uždirbęs, bet pašalpos 
gaus kiek mažiau, negu antra
sis: pirmasis 14 dolerių per sa
vaitę, o antras — 15. 

Pašalpos dydis apskaičiuoja
mas pagal šią lentelę: 
Aukščiausiam 
metų ketvirčio pašalpa 

uždarbis savaitei 
$ 80.00-180.99 $10.60 

181.00-200.99 11.00 
201.00-220.99 12.00 
221.00-250.99 13.00 
251.00-280.99 14.00 
281.00-310.99 15.00 
311.00-340.99 16.00 
341.00-370.99 17.00 
371.00-400.99 18.00 
401.00-430.99 19.00 
431.00-460.99 20.00 
461.00-490.99 21.00 
491.00-520.99 22.00 
521.00-550.99 23.00 
551.00-580.99 24.00 
581.00 ir daugiau 25.00 

(Bus daugiau) 
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SVARBUS PRANEŠIMAS 
skaitytojams Kanadoj, Anglijoj ir Australijoj 

DIRVOS prenumeratos kaina Kanadoje, iki 
Kol buvusi 4 USA doleriai metams, dabar nusta
toma 4 kanadiniai doleriai, $3.60 USA pinigais. 

Prenumeratorius maloniai prašome nesiųsti 
l|anadmių dolerių administracijai. Prašome siųp* 
ti Money Order, adresuotus DIRVA, 6820 Supe
rior Ave., Cleveland 3, Ohio, USA, arba mokėti 
kanadiniais pinigais artimiausiam DIRVOS ats
tovui Kanadoje: 
Hamilton, Canada 
Bronius Vengrys, 227 B rant Sf. 
Montreal, Canada 
Stepas Kęsgaila, 6882 Beaulieau St. 
Toronto, Canada 
Jbttas Paršetiūnas, 514 Euclid Ave. 

Anglijoj ir Australijoj DIRVOS prenumera
ta vietiniais pinigais metams yra po 48 šilingus. 

Prenumeratą mokėti prašome siunčiant Mo
ney Order DIRVAI arba vietiniam DIRVOS 
stovui: 
Anglijoje 
Jonas Pateisi, 10, WarrePs Terrace, Bramley-Leeds 

Australijoje 
Povilą# kakosi finas, Vft Adelaide, S Ji. 
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D I R V A  1950 m. gegužes 25 d. 

Purpurinai martynai 
Nepaprastai įdomus paukščiai. — CIevelando Gamtos Istorijos Muziejus kreipiasi į DIR
VOS skaitytojus. — P. J. žiūrys pasakoja, kq. jis žino apie tuos savotiškus paukščius. 

Permainos Turkijoje 
Cleveland© Gamtos Istorijos 

Muziejus kreipiasi j DIRVOS 
skaitytojus, gyvenančius Cleve-
lande ir 30 mylių aplink Cleve-
landą, prašydamas pranešti jam, 
ISUr ir kiek jie yra pastebėję 
|iaukštelių, vadinamų purpuri
niai martynai (purple martins). 

Jie gyvena "kolonijomis", tad 
jų "sodybas" nesunku yra pa
stebėti. Kai kurie namų savinin
kai yra įrengę net jiems name
lius. Muziejus prašo pranešti, 
kur tie paukšteliai yra įsikūrę 
(gatvės vardą ir namo numerį, 
jei galima, tai ir sklypo savinin-

tum ką pasakyti. Kas tai yra 
"purple martin"? 

— Well, — abejinfai atsilie
pia žiūrys: —* apie paukščius 
nedaug žinau. Na, bet apie tuos 
"martynukus" pataikei paklaus
ti. Va, matai, kaktoj ir skersai 
nosį randas — tai vis dėl jų... 
Kovo mėnesį rengiau jiems na
mus — štai čia, vidury darželio, 
ant to geležinio stiebo. Lipau į 
stiebo viršūnę, pasistatęs kopė
čias. Kai buvau arti viršūnės, 
tai yra, kaip matai, namo ant
rojo aukšto aukštumoje, stie
bas lūžo ir aš su visomis kopė-

ko pavardę), kiek porų yra ap- čiomis nudardėjau žemėn. Nu 
sigyvenę. Prašoma pranešti, kas kentėjo ne tik kakta, bet ir šon-
yra įrengę tiems paukščiams 
namelius ir kiek porų tuose na
meliuose apsigyveno. 

Pranešimus prašo siųsti šiuo 
adresu: Dr. Arthur B. Williams, 
2717 Euclid Ave., Cleveland 15, 
Ohio. Pranešimus prašo atsiųsti 
ne vėliau, kaip iki birželio mėne
sio 15 dienos. 

# * 

Pasiteiravus pas senesnius 
CIevelando gyventojus, paaiškė
ja, kad retas kas tuos paukščius 
pažįsta ir daugumas, pasirodo, 
pirmą kartą girdi tą vardą. Dau
gelis net čia gimusių ir vien 
angliškai tekalbančių, išgirdę tą 
vardą — purple martins — vi
sai nesupranta, ką tai reiškia. 

Jau beveik nustojęs vilties iš
siaiškinti, apie kokius sutvėri
mus Gamtos Istorijos Muziejus 
mus klausinėja, vis dėlto perei
tą sekmadieni, užsukęs pas žiū-
rius į "Tulpių žydėjimo šventę", 
taip sau "dėl viso ko" klausiu 
P. J. žiūrį: 

— Kai esi toks žutininkas, 
tai gal ir apie paukščius galė-

kauliai... Teko net ir ligoninėj 
apsilankyti. Stiebas atrodė tvir
tas, bet pasirodė, būta palūžu
sio ir lūžimo vietoj užrūdijusio. 
Tai turiu būti geras pažįstamas 
su tais paukšteliais ... 

Tie purpuriniai martynai, ki 
taip dar vadinami karališkais 
paukščiais, yra kregždžių gimi 
nės, bet bent du kartu didesni 
už kregždes (8 colių ilgio). Jų 
nugara tamsiai rusva, bet galva 
iš viršaus turi purpurinį (vadi
namos "vyskupiškos" spalvos) 
atspalvį, o pagurklis ir krūtinė 
— pilkšvos spalvos. Uodega skel
ta, panašiai kaip kregždės ar 
kielės. Sparnai smaili. Skraidy 
dami mažai plasnoja, daugiau 
siai sklando. Tie paukšteliai nie
ko nelesa nei nuo žemės nei nuo 
medžių. Jie yra mėgėjai garan
tuotos šviežienos, todėl gaudo 
tik skrendančius vabzdžius. 

Jie yra labai taikingi ir sočia 
lūs. Gyvena tik "kolektyvuose" 
— po kelias ir po keliolika šei
mų. Jų inkilui - nameliui idea
lus lizdaviečių skaičius laikomas 
24. Tiek šeimų puikiai sugyvena 

Mokslas ir mokyklos... 

r '1 

.JM 

(Atkelta iš 5-to pusi.) 
negu Kolumbijos Universiteto, 
bet užtat jas baigus paskui bū
na sunku rasti advokatų firmą, 
sutinkančią priimti kandidatą 
praktikai atlikti, kuri reikalinga 
prieš laikant valstybinius ad
vokato egzaminus (bar exami 
nations). Pagaliau, jaunas ad
vokatas, jau ir išlaikęs valsty
bės egzaminus (būdamas prileis 
tas prie baro, katp čia sakoma), 
negali rasti firmos, kuri jį sam 
dytų, nes daugelis žinomesnių 
firmų tiesiog kandidatui pasa
ko, kad jos priima tik Harwardo, 
Kolumbijos ar kurio kito gar
saus universiteto teisių mokyklą 
baigusius. Panašiai yra ir su ki 
tomis profesijomis. 

Akademiniai mokslo metai J. 
A. Valstybėse labai skiriasi nuo 
Europoje priimtos tvarkos, čia 
kiekvienas akademinis laipsnis 
vertinamas taškais. Pavyzdžiui, 
bakalauro laipsnį turįs ir siekiąs 
magistro turi surinkti nemažiau 
kaip 30 taškų — "points" arba 
"credit points" ir parašyti di-
zertaciją. Taškas gaunamas už 
vieną savaitinę valandą klausyto 
dalyko per vieną semestrą. Jei 
studentas užsirašo klausyti da
lyką, kurio savaitėje būna dvi 
teoretinės valandos, tai gavęs 
užskaitą ir išlaikęs egzaminu^ 
gauna du taškus — "points". 
Universiteto biuleteniuose visuo
met būna nurodyta, kiek to ar 
kito dalyko valandų savaitėje 
bus dėstoma ir kiek taškų stu
dentas gaus gavęs reikalingas 
užskaitas. Normaliai studentas, 
norėdamas įsigyti magistro laip
snį per vienerius metus kiekvie
ną semestrą užsirašo po tiek 
dalykų kad per semestrą surink
tų 15 taškų. Didesniam kiekiui, 
kaip 15-16 taškų, semestrui už
sirašyti neleidžiama. Studentas, 
kuris, nesijaučia pakankamai 

tvirtas pilnam kursui imti, už 
sirašo tik nedideliam kiekiui taš
kų su tokiu išskaičiavimu, kad 
reikalingą magistro ar kitam 
laipsniui įgyti taškų skaičių su
rinktų ne per du semestrus, bet 
per tris, keturius ar šešius se 
mestrus. 

Mokestis už mokslą taip pat 
apskaičiuojamas pagal imamų 
taškų kiekį. Pavyzdžiui, Kolum 
bijos ir New Yorko universite 
tai už tašką skaito 15 dolerių. 
Vadinas, studentas, užsiregistra
vęs klausyti penkius dalykus 
po 3 taškus už semestrą turės 
sumokėti mokslapinigių 225 do
lerius plius 10 dol. registraci
jos mokesčio ir plius 3 dol. už 
kiekvieną egzaminą, jei iš kar
to neišlaikys ir turės pakartoti
nai laikyti. Gi užsirašęs du da
lyku po tris taškus mokės tik 
90 dol. plius 5 dol. registraci
jos mokesčio. Egzaminai turi 
būti laikomi semestro gale, o 
neišlaikius galima kartoti už 
mėnesio ar die jų, pagal susita
rimą su profesoriumi. Egzaminų 
laikymo atidėti ilgesniam peri-
jodui negalima. 

Normaliai skaičiuojama, kad 
Kolumbijos Universitete studi
juoti norįs studentas turi turė
ti bent 2,400 dalerių vieneriems 
metams mokslapinigiams, mais
tui, kambariui, knygoms ir smul
kioms išlaidoms. Iš šitos sumos 
mokslapinigiai už du semestrus 
sudarys apie 550 - 600 dalerių. 
Mažesniuose universitetuose ir 
kolegijose išlaidos gali būti žy
miai mažesnės. New Yorke ir ki
tam universitetą turinčiam mies
te privačiai pas tėvus ar gimines 
gyvenąs turi mokėti tik moksla-
pinigius iki šešių šimtų dolerių 
metams, atsižvelgiant, ką jis 
studijuos ir ar pilną kursą ims. 

Lietuvos Gen. Konsulatas 
NeW Yorke 

vienuose namuose ir niekad ne-
susipeša. 

Jeigu į jų lizdus kartais įsi-
krausto žvirbliai ar špokai, tai 
jie jų nemuša ir neužmūrija, 
kaip kartais kregždės padaro, 
bet tik ... paskelbia blokadą 
Blokada būna puikiai organizuo
ta. Būrys tų paukščių ima be 
pertraukos skraidyti ąplink įsi
brovėlio užimtą lizdą. Skraido 
taip arti, kad įsibrovėlis nedrįs
ta iš lizdo nei pajudėti.6Tupi ten 
tos blokados terorizuojamas ir 
pamažu pajusdamas alkį. 

Blokados vykdytojai niekada 
neveikia visi kartu. Vieni skrai 
do, kiti tupi netoliese medžiuose. 
Kai skraidantieji pavargsta, ta 
da atlekia kita pamaina, o pa-
vargušieji tuo tarpu pasilsi, kiek 
pamedžioja vabzdžių ir paskui 
vėl grįžta kovotojų pakeisti. 

Įsibrovėlis į antrą dieną įsi
tikina, kad bus blogai. Badas su
teikia jam drąsos sprukti lauk 
pro blokados grandinę. Tada šei
mininkai greit užima lizdą, tuč 
tuojau pašalina visus jo susi
neštus "turtus" ir įsirengia butą 
pagal savo skonį... 

Dalis tų paukščių išsiperi skir
tingos spalvos — juodi. Tai yra 
jų "mėlynkraujai" — kilmingie
ji... Jie jau pačios gamtos nu
matyti būti vadais. Kaip ir pri
tinka "aristokratams", jie žie
moja Floridoj, tuo tarpu visi ki
ti jų giminės "plebėjai" žiemos 
praleisti skrenda į S. Carolina. 

Lygiai balandžio 7 dieną tie 
vadai atsiranda čia. Jie apžiūri 
pernykštes sodybas ir parenka 
vietas naujoms, pernai išsiperė-
jusių šeimoms kurtis. Po šios 
"inspekcijos" tuojau skrenda į 
S. Carolina ir iš ten balandžio 
15 dieną parveda visą "tautą''. 
Pažymėtina, kad jų kalendorius 
labai tikslus. Netenka pastebėti, 
kad jie kada apsiriktų ir atskris
tų per anksti ar per vėlai. 

Atvedę "tautą", vadai paskirs
to, kuri pora kur turi apsigyven
ti. Seniesiems paskiria visada jų 
buvusius namus, o jaunavedžius 
apgyvendina naujuose, dar ne
užimtuose butuose. 

Atlikę šias pareigas, vadai 
skrenda j Labradorą ir kitas pie
tinės Kanados vietas, kur apsi
gyvena vasarai ir peri. Rugsėjo 
mėnesio pradžioje vadai su savo 
jaunimu vėl atvyksta čia. Pažy
mėtina, kad ir "aristokratų" įpė
dinių tik dalis išsiperi juodi. Iš
siperi juodų ir "plebėjų" šeimo
se. čia įvyksta naujas pasiskirs
tymas. Nesvarbu, kas buvo tė
vai, svarbu, koks esi gimęs: jei 
juodos plunksnos — skrisi į Flo
ridą, jei ne — į S. Caroliną. 

Vadai, atskyrę iš savo jauni
mo gimusius "plebėjus" ir pasi
kvietę į savo tarpą iš "plebėjų" 
gimusius "aristokratus", skren
da } S. Caroliną, ten vėl atlieka 
"inspekciją", grįžta atgal ir, 
rugsėjo vidury surinkę "tautą", 
veda ją į "žiemos stovyklas", 

Baigiant skaičiuoti Turkijoje 
įvykusių rinkimų balsus, pradė
jo aiškėti, kad opozicinė partija 
laimėjo ne du trečdalius vietų 
parlamente, kaip išpradžių at
rodė, o net daugiau kaip tris 
ketvirtadalius. Opozicijos parti
ja turės pasitenkinti tik maž
daug su 60 vietų... 

i>o 30 metų vienos partijos 
valdymo tokia permaina atrody
tų panaši į revoliuciją. Tačiau 
taip iš tikrųjų nėra. Pasikeiti
mas vyksta, atrodo, be ypatingų 
"skausmų". Nauji žmonės, ku
rie ateina į valdžią, jaučiasi pa
tys kiek pritrenkti tokio ne
laukto pasisekimo: jie tikėjosi 
surinkti apie 40% vietų parla
mente ir šiuo metu buvo dar ne
pasirengę perimti valdžią... Ir 
atrodo, kad jie nesvaigsta nuo 
tokio milžiniško netikėto laimė
jimo. Nėra šūkių, žadančių "ge
ležine šluota" iššluoti visa, kas 
buvusios valdžios buvo padaryta. 

Tas reiškinys tuo įdomus, kad 
Turkija, vos prieš kelias dešim
tis metų skendusi tamsoje ir 
valdoma aukščiausio laipsnio ab
soliutizmo būdu, dabar gali būti 
puikiu pavyzdžiu tikro demo
kratinio subrendimo daugeliui 
kitų kraštų, kurie jau daug se
niau demokratinėje santvarkoje 
"praktikuojasi". Įdomiausia tai, 
kad tokio išsiauklėjimo Turkija 
pasiekė per 30 metų tokio reži
mo, kuris dažnai buvo vadina
mas diktatūra, kuris ir buvo, 
formaliai imant; diktatūra, bet 
esmėje — tautai gal daug dau
giau gera yra padaręs, negu 
koks netvarkingas demokratinio 
valdymosi formų pamėgdžioji
mas. 

Apie tris dešimtis metų val
džioje buvusi partija lojaliai ir 
drausmingai rengiasi pereiti į 
opozicijos vaidmenį. Dabartinis 

kuriose, kaip ir čia, paskirsto, 
kas kur turi apsigyventi. Po to 
vadai traukia į Floridą. 

Vienas iš įdomiausių dalykų 
— tai kaip motinos moko skrai
dyti jauniklius. Kai tik pakan
kamai paauga plunksnos, motina 
veda jauniklį iš lizdo. Bet pa
stūmusi tuoj nepaprastai vik
riai pati lekia žemyn, žinoma, 
jaunikis krisdamas bando pats 
"gelbėtis" ir išskečia sparnukus, 
todėl nekrinta, kaip akmuo, bet 
šiek tiek ore susilaiko. Tuo tar
pu motina suskumba paskristi 
po juo, pagauna jį ant nugaros 
ir vėl atneša į lizdą. Niekad ne
teko matyti, kad toks "lakūnas 
mokinys" nukristų žemėn. Po 
keleto ar keliolikos tokių bandy 
mų jis jau pradeda pats skrai
dyti. 

* « 

Po to, tur būt, visiems bus 
aišku, kodėl Gamtos Istorijos 
Muziejus domisi tais paukščiais 
ir nori juos suregistruoti. Paukš 
čių "socialinė santvarka", pasi
rodo, kartais esti net įdomesnė, 
kaip žmonių ... V. R. 

prezidentas Ismet Inoenue bus 
opozicijos vadas. 

Kas bus naujas Turkijos mi-
nisteris pirmininkas ir kas pre
zidentas, dar tikrai nežinoma. 
Gal būt, vieną iš tų vietų už
ims laimėjusios .partijos vadas 
Bayard, o gal ir kas kitas, nes 
laimėjusioji partija, vadinama 
demokratų partija pabrėžia, jog 
ji nebūtinai mano laikytis to
kios tvarkos, kad jos vadas tu
ri užimti aukščiausią vietą val
džioje. Tuo jie pabrėžia skirtu
mą nuo lig šiol valdžioje bu
vusios tautinės partijos, kurios 
viršūnėje esąs asmuo visada 
buvo ir valdžios viršūnėje (kaip 
Anglijoje). 

Demokratų partija yra įsikū
rusi tik po šio karo, 1945 metais, 
kada Turkijos valdymo santvar
koje buvo padaryta kai kurių 
pakeitimų ir leista reikštis opo
zicijai. šios partijos vadas Ba-
yar nuo 1908 metų dalyvavo Ke-
malio vadovaujamame liberalų 
judėjime, kuris nuvertė sultoną 
Abdul Hamidą. Ir toliau jis da
lyvavo ligi šiol valdžioje buvu
sios partijos judėjime. Prie Ke-
malio-Ataturko jis iki 1924 me
tų buvo ministeriu keliuose ka 
binetuose, o paskui buvo pusiau 
valdinio banko valdytoju. 

1937 metais, pasitraukus iš 
ministerio pirmininkę vietos da
bartiniam prezidentui Inoenue, 
Ataturkas pakvietė Bayarą į mi
nisterio pirmininko pareigas 
kuriose jis išbuvo iki 1939 metų. 
Po Ataturko mirties, Inoenue 
tapus prezidentu, Bay aras atsi 
statydino, pasilikdamas tik par
lamento ir tautinės partijos na
riu. 

1945 metais Jsteige naują 
partiją, demokratų vardu, ir 
1946 metais buvo išrinktas į 
parlamentą, kaip tos partijos 
atstovas. 

Taigi dabar rinkimus laimė
jusi partija faktiškai yra lig
šiolinės tautinės partijos atska
la, jos politikos reformatoriai. 
Matyti, per 30 metų vienai par
tijai valdant Turkiją, susidarė 
ir tam tikrų "nuosėdų", kurias 
norima apvalyti ir tam parifikti 
kiti žmonės, kurie tačiau nenei
gia to, kas padaryta teigiama. 
O visas pasaulis žino, kad per 
paskutinius tris dešimtmečius 
Turkija yra padariusi milžinišką 
pažangą. 

LIETUVOS ISTORIJA 

jau baigiama spausdinti. 

Prenumerata renkama tik ffef šių metų gpegtižSs 15 d. 

Paskubėkite pasinaudoti paskutine proga! 

P A T R I A 

45 St. Johns PI. 
Stamford, Conn. 

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

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

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

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

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

J. LIUBINSKAS 
922 W. 33th St. 
Chicago 8, 111. 

Š T A I  V  A S A  R  V  I  E  T  i ,  
kurioj atostogaidami lietuviai gali pasijusti 

vasaroją .. Palangoj! 
čia priimami ir didesni pobūviai . Ideali vieta gegužinėms. 
Rezervuodami kambarius atostogoms arba norėdami dau
giau informacijų, rašykite: 

Pr. Lapiene, POB 526, Stony Brook, N. Y. 

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 
Gegužės 26 d. laivu "General 

Blatchford" j Bostoną atvyksta 
šie? lietuviai tremtiniai: 

Ancerevičius Vladas ir Koste — 
Brockton, Mass. 

Araškevičius Kotryna — Brook
lyn, N.Y. 

Arbačiauskas Stasys' Pitts
burgh, Pa. 

Avižonis Jonas, Geni, Irena — 
Philadelphia, Pa. 

Babrickas Leonas - Boyerttown, 
Pa. 

Bagdonavičius Vincas — Lynn, 
Mass. 

Balčiūnienė Liuda — Detroit, 
Mich. 

Belapetrvičius Aleksas — Pitts-
urgh, Pa. 

Belickas Juozas—- Brooklyn, 
N.Y. 

Boguša# Česlovas — Waterbu-
ry, Conn. 

Bubinas Kazimieras — Jersey 
City, N.J. 

Budginas Ida, Eduardas, Leo 
nas, Gerda, Augustas — S. 
Boston, Mass. 

Čepulis Bronius, Rozalija, Algir
das, Darija — Philadelphia, 
Pa., 

Deveikis Teofilius — Detroit, 
Mich. i 

Draugunaitis Vincas, Uršulė, 
Vincas — Philadelphia, Pa. 

Griciukas Vladas — S. Boston, 
Mass. 

Grunovas Liudvikas — Detroit, 
Mich. 

Gvozdžjius Antanina, Mykolas, 
Jonas ir Kalnynas Petras (4 
metų amžiaus) — Westport, 
N.Y. 

Jakubcevičius Mečys, Valerija, 
Olimpija —' Cleveland, Ohio. 

Jankauskas Stasys, Salomėja, 
Tautvydas — Brooklyn, N.Y. 

Jonaitis Antanas — Westfield, 
MasS. 

Kazlas Antanas — Gary, Ind. 
Kraučenka Aleksas — Hartford, 

Conn. 

Naujas žodynas 
V. Pęteraičio 

"Mažasis lietuviškai - angliškas 
žodynas" 

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

Kaina $2.00. 

Geriausia* 

LIETUVIU 
dprnalas 

NAUJIENOS 
Paveiksluotas Y $2-j U puslapių 

Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 meta. 
Insteigtos Gegužio 15, 1938. 

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

Kubilius Jonas, Elena, Algis — 
Pittsburgh, Pa. 

Lankelis Feliksas —- S. Bostmv 
Mass. 

Laurinavičius Irena, Vijctoras — 
Yonkers, N.Y. 

Lindešis Karoli! —- Waterviliet, 
N.Y. 

Maladauskas Juozas — Clave* 
land, Ohio. 

Melys Ona, Adolfas, Aleksas, 
Idolija — Long Branch, N.J. 

Mileris Elena, Algirdas — 
Brooklyn, N.Y. ' 

Miliūnas Vytautas — Camden, 
Ind* 

Minialgienė Ona — S. Boston, 
Mass. 

Misiūnas Afbertas, Elena, Ra
mutė — Detroit, Mich. 

Nainys Bronius, Bronė, Laima 
— Brooklyn, N.Y. 

Nalivaika Juozas, Marija, Vy
tautas, Algimantas, Gintautas, 
Michalina — Pittsburgh, Pa. 

Naureckas Povilas, Ona — Wor
cester, Mass. 

Obytockyj Terese — New Brun
swick, N.J. 

Omilijonas Vacys .— Detroit, 
Mich. , 

Paškonis Augustinas , Cleve
land, Ohio. 

Pauliukaitis Vincai, Barbora, 
Olga, Gediminas— Kenne-
bunk Port, Maine. ; 

Petkauskas Balys —• Philadel
phia, Pa. 

Plečkaitis Antanas, Monika, Da
nutė — Cleveland, Ohio. 

Poderys Bernardas, Janina, Žy
gimantas, Giedrė — Woodha-
ven, N.Y. 

Račiukaitis Algimantas - Brook
lyn, N.Y. 

Rakauskas Albertas, Anast*jd» 
ja, Vida, Silva, Danutė 
Rensselser, Ind. 

Sakalauskas Ona, Eduardas, Ma
rija — E. Chicago, Ind. 

Šaulys Petras — Cambridge, 
Mass. 

Skruzdys Vincas — Gardner, 
Mass. 

Šmidtas Ernstąs, Stasė, Liuda, 
Petras,Vita-Zuzana — S. Bos
ton, Mass. 

Špokevičius Antanas — Sche
nectady, N.Y. 

Staškevičius Viktorija, Vladas — 
Yonkers, N.Y. 

Škėma Kazys, Elena, Viktoras 
— Detroit, Mich. , 

Sinkiene Vanda —S. Boston, 
Mass. 

Stanis Viktoras, Petronėle, Vik
toras — Yonkers, N.Y. 

Steponaitis Juozas — Brooklyn, 
N.Y. 

Vaičkus Jonas — Kearny, N J. 
Vaišvila Elze, Jane — Trenton, 

N.J. 
Valiukas Kazys — Springfield, 

Ohio. 
Vencius Antanas, Lydija, Bona, 

Aldona — Croydon, Pa. 
į&ibutis Jonas, Brone, Pranas, Zo

fija — Cicero, 111. 
žyzas Vytautas — Hartford, 

Cornt. f 
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Naujiems auto reikia oktano! 
Senieji džiaugias jo gav$. 
Su extra jėga be extra kak 
nos, kur gali būti nuostolisT 

Net didesnis, kaip garsusis il-
gamylis X-70. Geriausį Ohio 
taikos meto gasoliną paga
dinti Jiaštuoja milijonus do
lerių. Kaip galima jo nepa
bandyti ? 

m mm&l 
Paklausykit tylaus, ramaus ver
tinamo X-TANE garso, kai 
jis veikia. Jis pralenkia pre
mijuotą gasolino standartą .. 

"iįguliaria kaina ... Kain gali«4-., 
pražiopsoti? 

•iWh. Pralenkia gasolino premijos 
SOHIO 
XTANE 

Standartą.... reguliaria kaina 
Daryk X ženklą tuojau! Pasinaudok X-TWE 

. pirmenybe, nemokėdamas brangiau! 

JOSŲ VIRTUVĖJE ... 

H: 

Automatine G ASO 
'• • S. 

virtuvė daug pigesnė 
ĮSIGYTI VARTOTI 

Imk pirmas išlaidas --
Įrengia kaip vartoti, visai automa
tiška GASO virtuvė pigiau kaštuo
ja, duoda daugiau galimybių, gro
žio ir patogumo. 

. . .  P R I Ž I Ū R Ė T I !  

Imk vartojimo išlaidas 
Kuro santaupos, palyginus su kitokiu 
automatiniu virimu, virtuvės vertę pa
dengia daugeliu metų anksčiau, negu 
ateina laikas ją pakeisti. 

Imk priežiūros išlaidai — 
Taisymo ir priežiūros retai tereikia — per ilgą moderniu 

* Gaso virtuvių amžių susidaro žymios Idlaįkymo santaupos. 

. . .  i r  k o k s  t a i  p a t o g u s  i r  m a l o n u s  v i r i m o  b ū d a s ]  
iip greit... taip lengva-... taip tikra bet ką verdant ar kepant. Nenuo- . : 

tfiabu, kad daugumas gudrių šeimininkių renkasi sau tik Gaso virtuves. . 
Pernai 36,700 moterų... ifcoterų, kurios gyvena ir verda moderniaiv' 

pirko naujas Gaso virtuves. "Tai tik mūsų teritorijoj. Tad naujps jf^Jįįįį^ 
virtuvės turi būti nuostabios. Jos ir yra. Apžiūrėkite jas! 

95% VERDA G ASU! (Mūsų teritorijoj 950 iš 1000 šeimų verda gasf ̂ >v taupiu kuru) 

•ĘTEAST OHIO GAS 

- M I R I M A I  
Rlifį IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

Smulkesnių žinių apie šiuos mirusius Redakcija neturi 

Nuo 1937 metų vasario mėne
sio iki šios dienos DIRVOJE su
žymėta jau 21,600 per tą laiką, 
mirusių lietuvių ateivių. 

KNIBERIS Jonas, pusamžis, mi
rė sausio 30 d. Chicago, 111., 
iš Utenos apskr., Joniškio par. 

STRELECKIS Aleksandras, se
no amžiaus, mirė sausio 31 d. 
Chicago, 111., iš Kaltinėnų p., 
Patuštelės km. 

GAMBUTAS Jonas, 75 metų, 
mirė vasario 1 d. Chicago, 111. 
Kilęs iš Raseinių apskr. Kalti
nėnų par. Amerikoje išgyve
no 50 metų. 

URBA Vincentas A., pusamžis, 
mirė vasario 1 d. Chicago, 111., 
Kėdainių apskr., Krakių par. 
Amerikoje išgyveno 37 metus. 

SKAčKAUSKIENĖ Veronika 
(šeškaitė), pusamžė, mirė va
sario 2 d. Chicago, 111., Pane
vėžio apskr., Pušaloto par., 
Želapurvių km. Amerikoje iš
gyveno 45 metus. 

JURšIENĖ Marcelė (Maciūtė), 
54 metų, mirė vasario 2 d. 
Chicagoje, 111., Kauno apskr., 
Vaišiškės par.. Pūslių km. 

GENUšAUSKAŠ Boleslovas, 72 
metų, mirė vasario 3 d. India
na Harbor, Ind., Raseinių ap., 
Amerikoje išgyveno 50 metų. 

STULPINAS Stanislovas, 63 me
tų, mirė vasario 5 d. Chicago, 
111., Telšių apskr. Amerikoje 
išgyveno 2 metus. 

VILČIAUSKAS Jonas, 42 metų, 
mirė vasario 5 d. Chicago, 111., 
ten buvo ir gimęs. 

JANKAUSKAS Mykolas, seno 
amžiaus, mirė vasario 6 d 
Chicago, 111., Raseinių apskr., 
Kaltinėnų par., švendenių k. 
Amerikoje išgyveno 48 metus. 

BRUNDZIENĖ Marijona (Gir-
džiūnaitė), pusamžė? mirė va 
sario 7 d. Chicago, įl^, šakių 
ap., Lukšių par., Kuprių k. 

ŠARKŠNIENĖ Morta (Sinkevi
čiūtė), pusamžė, mirė vasario 
8 d. Chicago, 111. Amerikoje 
išgyveno 40 metų. 

KANSAVIčIUS Aleksį 65 me
tų, mirė vasario jTdį Detroit, 
Mich. 

JUODZUKONIS Mateušas, 62 
metų, mirė vasario 2 d. De
troit, Mich. 

KASINSKIENĖ Ona (Lakevi-
čaitė), pusamžė, mirė vasario 
12 d. Chicago, 111., Ukmergės 
apskr., Kavarsko mst. Ameri
koje išgyveno 30 metų. 

ŽUKLIS Vincas mirė gruodžio 
31 d. Rockford, 111. 

ŠEŠTOKAS Povilas, 68 flietų, 
mirė vasario 14 d. Chicago, 
UI., Panevėžio apskr., Vadok
lių par., Laukiškių km. Ame
rikoje išgyveno 37 metus. 

SKUKAUSKAS Kazimieras, 61 
metų, mirė vasario 15 d. Chi
cago, 111., Panevėžio apskr., 
Naujamiesčio par., Pivačkos 
km. Amerikoje išgyveno 40 
metų. 

KILIKEVIČIUS Juozapas, 74 m., 
mirė vasario 17 d. Chicago, 
111., Obšrutų par. Amerikoje 
išgyveno 47 metus. 

ŽEMGULIENĖ Veronika (Pa/i-
kauskaitė), pusamžė, mirė va
sario 17 d. Chicago, 111., Kvė
darnos par., Alkupės k. Ame
rikoje išgyveno 49 metus. 

IVANAUSKAS Steponas, 31 me
tų, mirė vasario 7 d. Chicago, 
111., ten buvo ir gimęs. 

LIZUNAS Kazimieras, 41 metų, 
mirė sausio 10 d. Maspeth, 
N.Y. 

FREIMONTAS Petras, 68 metų, 
mirė sausio 12 d. Brooklyn, 
N.Y. 

LINčIUKIENĖ Ona, 72 metų, 
mirė gruodžio 11 d. Easton, 
Pa. 

ARMONIENĖ Ona, 61 metų, mi-
r rė sausio 14 d. Brooklyn, N.Y. 

KALKEVIČIUS Petras, 39 me
tų, mirė sausio 16 i. Ozone 
Park, N.Y. 

JANčAUSKAS Antanas, 53 me
tų, mirė sausio 15 d. Brooklyn, 
N.Y. 

TAMULIONIS Simams, 34 me
tų, mirė sausio 15 d. Brook
lyn, N.Y. 

PLAUšINAITIS Antanas. 74 m., 
mirė sausio 17 d. Richmond 
Hill, N.Y. 

DANIELIUS Ignas, 70 metų, 
mirė sausio 19 d. Brooklyn, 
N.Y. : • " * 1 ' / 

MASINAUSKAS Marijona, 55 
metų, mirė sausio 23 d. Kear
ny, N.Y. 

EVASKA Pranas J. mirė sausio 
17 d. New London, Conn. 

GUŽAUSKAS Petras, seno am
žiaus, mirė sausio 21 d. Jack
son Heights, N.Y., Biržų apsk. 
Amerikoje išgyveno 50 metų. 

ŠIDLAUSKAS Vincas, 74 metų, 
mirė sausio 27 d. Jamaica, 
N.Y. 

ŠARKIENĖ Emilija mirė sausio 
8 d. Easton, Pa., Andriejavo 
par. Amerikoje išgyveno 4£ 
metų. 

DUMčIU$ Jokūbas, metų, 
mirė sausio 28 d. Brooklyn, 

YOU ARE INVITED 
to visit our beautiful 

D I A M O N D  L A K E  
PICNIC GROUNDS 

Route 322, May field Rd. to Chesterland, Ohio 
Chesterland 4441 Diamond Cratsas & Son 

^ Metais pirmyn 1895-ais, Metais pirmyn 1950-ais 

'MONCKIEF™, 
<;AS • OIL • COAL 

THE HENRY FURNACE CO. Medina, Ohio 
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P J KEISIS 
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 į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdrauiios-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo morgeČio. Patarnavimas ir išpildymą# 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 

SUOPIS FURNITURE 
* 

6921 Wade Park EX 1-8709 
Visokių rūsių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys 

virtuvė ir kiekvienam Jūsų buto kambariui 

ŽEMOS KAINOS MALONUS PATARNAVIMAS 

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

WM. DESBS PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir ii Lauko 

7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 

PALAIKYKIME TUOS 
kurie skelbiasi DIRVOJE! 

JONAS G. 
POLTEJR 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

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

TUVmONi Wattfa LouU« Window on "Įh» Wawto'« Wkutow"-I 

V . * 

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 

- i 

RIETUVIŲ KLUBE 
dabar yra įrengtas puikus tele 
v iz i jos  pr i imtuvas .  Nar ia i  i r  j ų  
svečiai kviečiami apsilankyti ir 
pasigėrėti, 

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  

PENKI TAUPYMO TIKSLĄ! 

Paprastai žmonės taupo šiems penkiems tikslams: 
1. Pradiniam Įmokėjimui namą perkant, 2. Vaikams mo

kyti, 3. Kelionėms ar atostogoms, 4. Bizniui pradėti, 5. Vė
lesniems gyvenimo reikalams. Jaunimo sumanymai gali būti 
dar ir kitoki. 

Bet svarbiausias dalykas visada yra — pats taupymas! 
Lietuvių Kanke taupyti yra pelninga. Be to,. čia patogus 
priėjimas ir užtikrintas taupymo saugumas, nes čia kiekviena 
taupomoji sąskaita iki $5.0C0 yra apdrausta Federal Insu
rance Corporation. 
čia ir šeštadieniais (subatomis) atidaryto Iki 1 vai. p. p. 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

6712 Superior Ave. HE 1-2198 

j I J. S AMAS - JEWELER | 
i Persikėlė Į naują didesnę ir gražesnę krautuvę = 

5 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre = 

i Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik* E 
| rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintų kainą. 5 

*aniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifi(iEiiieiiiiiiiKiiiiiiiiieiBiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!fiiiiiii3iiiiiiiiiiiik^ 

Wilkelis Funeral Home 
^Aidžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkelis - Wifby 

Pilnas laidotuvių patarnavimas 
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENI8— 

6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 1-921)2 

* 
*r J***. i;'-.".-5' 
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Nori pagražinti savo 
namus? Šauk— 

K. ŠTAUPAS 
Namu Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
, Telefonas: 
KEnmore 1-8794 
Cleveland. Ohio 
•MMSataMVMIiSMtSSMMMMiMMtMiaMtSMtr 

JAKIJBS & SON 
FUNERAL HOME 

ITįMnamas oras Jūsų patogumui 

Delia & Jakubs & William X Jakuba 
Ljeensij u<sti laidotuvių direk tonai ir balsamuotojai 

25 metai simpatingo k rimto patarnavimo 

6621 Edna Avenue ENdicott 1-1763 

i 

v 
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*pvtlNKESE 
ATSARGIAU 

SU NEPAŽĮSTAMAIS! 

Pereitą savaitę nemalonų įvy 
kį turėjo pergyventi P. Maželis, 
"Rūtos" teatro vadovas. Belau
kiant tramvajaus, šalia jo su
stojo gražus automobilis. Iš jo 
išlipo moteris ir nuėjo, o likę 
du dailiai apsirengę vyrai pa
prašė P. Maželi ugnies cigaretei 
uždegti. Ta proga paklausė, kur 
jis rengiasi važiuoti. P. Maželis 
atsakė, o tie dar draugiškiau 
pasisiūlė pavėžėti, nes ir jie ta 
pačia kryptimi važiuoją. P. Ma
želis susigundė proga greičiau 
parvažiuoti namo ... 

Po kiek laiko pajuto, kad tie 
vyrai jį veža nebe tais keliais, 
kur reikėtų ... Nuvažiavo maž
daug net iki 289 gatvės. Ėmė 

temti. Sustojo, išlipo ir trenkė 
Maželiui į veidą. Maželis parvir
to ir dėjosi visai nustojusiu są
monės manydamas, kad taip bus 
naudingiau. Vyrai ėmė kratyti 
kišenes. Vienas net pasakė ki
tam, kad, girdi, tu jį visai už
mušei. Ištraukė piniginę, ku
rioje buvo tik šeši doleriai, paė
mė akinius bei kišenėse buvu
sius popierius ir nuvažiavo, pa
likę auką ant šaligatvio ... Jiems 
nuvažiavus, Maželis atsikėlė ir 
bėgo, kur buvo matyti šviesos. 
Sutikęs policiją, paaiškino įvykį. 
Teko apsilankyti pas gydytoją. 
Iš vidaus buvo perskelta lūpa ir 
žaizdą teko susiūti. 

Kitas vienam iš neseniai- atvy
kusių tremtinių nuostolingas 
įvykis buvo kiek kitokios rū

šies. Ieškodamas darbo, kažkur 
susitiko kažkokį lenkiškai kal
bantį tipą, kuris pasisiūlė suras
ti gerą darbą, tik ... jam reikia 
kiek pinigų. Nepatyręs naujo
kas patikėjo, kad čia atrado 
tikrą draugą ir davė jam arti 
30 dolerių (daugiau gal nei ne
turėjo) ir nuėjo su juo į paštą, 
kur sutarė, kad geradaris greit 
sugrįš su geromis žiniomis. Lau
kė, žinoma, keletą valandų, bet 
tiek ir tesulauks... 

TREMTINIŲ DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS 

.Gegužės 28 d. (sekmadienį) 
11 vai. Lietuvių Salės žemuti
nėje patalpoje, 6835 Superior 
Ave., šaukiamas Clevelando Lie
tuvių Tremtinių Draugijos na
rių visuotinis susirinkimas. 

Susirinkime bus informuoja
ma apie gegužės 30 dieną Drau
gijos rengiamą pobūvį. Valdyba 
kviečia visus narius dalyvauti 
nesivėlinant. 

PADĖKA DR. K. PAUTIENIUI 
Dr. K. Pautieniui, gyv, (Cle

veland, 7039 Sperior Ave., išgy
džius mano vyrą, reiškiu nuo
širdžiausią -padėką. 

Adolfina Foschio 

Ohio kapitoliuje, Columbus, 
elektros gaminimo' fcendrovės 
yra įrengusios paveikslų iš Edi
sono gyvenimo, pagerbti tam di
džiajam išradėjui elektros srity
je. Tie paveikslai pritraukia ga
na daug lankytojų, čia matome 

| Chandler Christy pieštą paveiks-
{lą. žiūrovai: Ohio gubernatorius 
| Frank J. Lausche, Cleveland 
Electric Illuminating Co. bei Edi
sono Instituto pirmininkas El
mer L. Lindset ir Mrs. Madelei
ne Edison Sloane, didžiojo išra
dėjo duktė. 

Daug linkėjimų Paminėjimų šventei! 

THE CENTRAL BANK CO. 

Apdrausti visi indėliai iki $5,000 
Federal Deposit Insurance Corporation narys 

L'Oth St. and Broadway Lorain. Ohio 

Išvykdamas atostogų su 
Šeima, pranešk DIRVAI 
savo adresą — gausi laik
raštį ir atostogaudamas. 

"5 BROLIŲ IR 5 SESERŲ* 
PIKNIKAS 

CleVelandiečiams gerai pažįs
tamas T. Neura kviečia visus lie
tuvius — senuosius ir naujuo
sius clevelandiečius — apsilan
kyti į jo ūkyje, 38 Country Rd., 
Brunswick, Ohio, rengiamą pik
niką, kurį vadina "5 brolių ir 

Piknikas 
rengiamas pirmą Birželio sek
madienį, birželio 4 dieną. Prasi
dės 12 valandą dieną, {ėjimas 
tik 25 centai. 

HIPPODROME 
Nuo gegužės 30 d. "COLT 45" 

su Randolph Scott, Ruth Roman 
ir Zachary Scott. Filmą apie 
pardavėją, nuvykusį į vakarus 
su ginklu. 

RfCO Keith's 105th 
Gegužės 24-29 d. "Wabash 

Avenue" su Betty Grable, Vic-
ture Mature ir Phil Harris. 

Geriausi linkėjimai Paminėjimo šventės proga 

A & P Food Stores 
SUPER MARKETS 

The Great Atlantic & Pacific Tea Co. 

LANKYKITĖS SAVO KLUBE! 

Lietuvių Klube, 6835 Supe
rior Ave., klubo nariams ir sve
čiams penktadienių vakarais esti 
bulvinių blynų ir žuvies vaka
riene ir šokiai su gera muzika 
žemutinėje lietuvių Salės patal
poje. 

LIETUVIŲ SAL® 

išnuomojama 
koncertams, šokiams, vestu
vėms ir kitokiems parengi
mams. Iš anksto kreipkitės pas 
Pr. Urbšaitį, Lietuvių Klube, 
6835 Superior Ave. 

1950 m. gegužes 25 d. 
I Mm III U 11 HUH I II III IHITriTTWf 

SUN SET 
Paint Contractors 

Mes, lietuviai namų dažyto 
jai, atliekam pirmos rūšies 
darbus. Greitas patarnavimas, 
šaukit mus, kada tik Jums 

reikia! 

SW 1-0360 SIW 1-5083 
R.ZamblauskM V. Stankus 

DĖL NEPALANKIAI SUSIDĖJUSIŲ APLINKYBIŲ, 

VAKARAS 
NUKELIAMAS Į RUGSĖJO 24 DIENĄ 

P1RMĄJJ RUDENS SEKMADIENĮ 

Bus ta pati programą ir tie patys bilietai, kaip skelbta. 
Nusipirkusieji bilietus gali laikyti pas save, arba grą
žinti ir atsiimti pinigus. Užsakytieji bilietai galės būti 
laikomi, tik užsakymus rugsėjo mėnesio pradžioj reiks 
dar kartą patvirtinti. Tad ... iki pasimatymo rugsėjo 24 ! 

Ar jus pažįstate 
šituos įrankius? 

JIE DAUG REIŠKIA JŪSŲ GYVENIME 
Geri įrankiai yra esminis dalykas pirmarūšiame elektros 
patarnavime. Su gerais įrankiais mes galim dirbti grei
čiau, geriau ir saugiau. 

Čia parodytieji įrankiai yra tik keturi iš 25,000 įvai
rių rūšių įrankių ir dalių, vartojamų Illuminating Co. 
tarnautojų kasdieniniame darbe. 

Iš viso, pradedant replėmis ir baigiant generatoriais, 
Bendrovės yra investuota į įrankius vidutiniškai po 
$50.000 kiekvienam tarnautojui. 

Mūsų investavimas į įrankius prašoka $250,000,000. 
Gauti kasmet tokiam investavimui priklausantį teisingą 
pelną yra vieną iš svarbiausių mūsų prievolių — jūsų, 
vartotojų, lygiai taip pat ir investuotojų labui. 

Tik pelnydami teisingą atlyginimą už investuotus į 
mūsų Įmonę pinigus mes galime pritraukti daugiau kapi
talo, kad galėtumėm parūpinti geresnį elektros patarna
vimą, kokio reikalauja mūsų vartotojai. 

/V 

ATSAKYMAI 

1. "Pentynas" lipti į medinius stulpus. — Linijų darbi
ninkai dėvi jų porą prie kojų, kai lipa j medinius stulpus. 

2. Kabelio valytojas arba "skustuvas". — Vartojamas nu
krapštyti nešvarumams nuo švinu padengtų kabelių, kad 
jų galai galėtų būti tinkamai sulydyti. 

3. Uostų kablys arba "vielos griebikas" — Vartojamas 
vielai itemti. Darbininkai vadina jį "eik šwnH. 

4. Sujungimų sutvirtintojąs. — Ši» 
specialus įrankis ištobulintas mūsų 
dirbtuvėse. Jį vartoja sujungti ir 
suspausti laido galams, uždėjus ant 
sujungimo tam tikrą "rankovėlę". 

n  A L W A Y S  A T  Y O  U  H  
I N  T H &  B E S T  L  p  C A T I  O N  I N  T H E  N A T I O N  

Tune in "TEN O'CLOCK TUNES"—All Hit Tunes, All Top Start—15 Shows a Week—Mornings at 10 WGAR and WICA«~-€vefifng* «f W' K 
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