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Bendruomenės labu 
besirūpinant

Pasyvus laikymasis. Red. B. Gaidžiūno 
pasisakymas. Dėl Centro Valdybos 

darbo vertinimo
ST. BARZDUKAS

Ligi šiol įvairiais Lietuvių j 
Bendruomenės reikalais viešai 
kalbėti daugiausia tekdavo pa
tiems jos darbuotojams. Atrody
davo, kad kitiems ji maža ar ir 
visai nerūpi. Be retų išimčių, ga
na pasyviai laikėsi ir mūsų 
spaudos žmonės, iš kurių akty
vumo buvo galima daugiausia ti
kėtis.

Bet paskutiniu laiku ir čia pa
sigirdo balsų, rodančių susido
mėjimo bei rūpesčio Bendruome
nės labu. Džiaugiantis kiekviena 
pozityvia pastanga, sie
kiančia judinti bei kelti Bend
ruomenę, reikia teigiamai ver
tinti ir "Dirvos” redaktoriaus B. 
Gaidžiūno pastabas, atsiradusias 
atsiliepiant į p. L. Valiuko 
straipsni "Sustingimas Liet. 
Bendruomenėj”, įdėtą "Draugo” 
vasai io 1 d. 27 nr.

Pvz. red. B. Gaidžiūnui tega
lima tik pritarti, kai jis rašo:

"Gal ir reikia daugiau in
formacijų, energijos, dau
giau veiksmo, bet tą dary
kime visi. Visi Bendruome
nės vadovybės nariai, visos 

. apylinkės ir visi apylinkių 
nariai (pabraukta mano — 
St. B.).

Arba;
"Dabartinėse gyvenamo^ 

svlygose nieks nesukurs to
kio centro, kuris į kiekvieną 
kampą ir kiekviena proga 
muštų tikslias informacijas 
ir nurodymus. Jas kiekvie
na proga muškime mes pa
tys!’’

Red. B. Gaidžiūnas taip pat 
teisingai pastebi ir p. Valiuko 
straipsnio užsimojimą siekti 
Bendruomenei gero:

"Jame, greta daromų kal
tinimų, jaučiasi didelis no
ras, kad ta Bendruomenė 
stipriau pajudėtų. Kad tėvų 
— gimdytojų nenormaliai il
gas Bendruomenės gimdy
mas tą nevisai vykusiai iš
nešiotą vaiką greičiau išves
tų į žmones” (žr. "Dirvos” 
vasario 7 d. 6 nr.).

Visi šie pasisakymai yra po
zityvūs, todėl priimtini ir vyk
dytini. Malonu juos skaityti žmo
gui, kuriam rūpi Bendruomenės 
labas ir ateitis.

Bet savo pasisakymuose red. 
B. Gadižiūnas taip pat užkliudo 
ir JAV 'LB centro valdybos dar
bą. Palankiai įvertinęs dviejų 
šios valdybos narių, pirm. St. 
Barduko ir muz. Alf. Mikulskio,

reiškimąsi, kitus narius jis šiaip 
kvalifikuoja:

"Kiti jo paties (St. Barz- 
duko) kabinetan susikviesti 
ir patvirtinti vyriausios va
dovybės nariai, jei ir nevi
siškai 'muilą veža’, tai to
kiam vežimui iš laiko netu
rėjimo ar kitų priežasčių so
lidarizuoja.’’

Deja, šitokiam vertinimui ne
galima pritarti, ir štai dėl ko.

LB centro valdyba yra kolek
tyvinis organas. Kiekvienas at
skiras jos narys turi savo darbo 
sritį ir jam vadovauja, visi klau
simai taip pat svarstomi ir ta
riami posėdžiuose.

Nesileisdamas į viso šio klau
simo platesnį aiškinimąsi, vis- 
dėlto, kad gerb. "Dirvos” skaity
tojai nesusidarytų iškreipto cen
tro valdybos darbo vaizdo, kaiką 
nors trumpai noriu priminti. 
Pvz. vicepirm. dr. Alg. Nasvytis 
organizaciniais LB reikalais jau 
lankėsi pas San Francisco ir New 
Yorko lietuvius. Sekretoriaus K. 
Augulio protokolų rašymo nie
kas nemato, bet jis atlieka didelį 
darbą. Iždo tvarkymas (knygų 
vedimas, susirašinėjimas ir ban
kinės operacijos, apyskaitiniai 
pranešimai ir t.t.) iš ižd. J. Sta- 
nško reikalauja nemaža laiko ir

atsidėjimo. Nekalbant apie ki
tus rūpesčius, jau vienų lituanis
tinių dalykų programų rengimas 
sunkia našta gula Ig. Malėno pe
čius. J. Stempužiui atitenka kult, 
informacijos reikalai — santy
kiai su žurnalo "Lituanus” re
daktoriais bei leidėjais ir kt. ši
tie visi darbai, sakau, nematomi, 
bet jais rūpinamasi ir jie atlie
kami.

Centro valdybos narių atsidė
jimo taip pat pareikalauja ir jos 
pasėdžiai bei pasitarimai. Pvz. 
per pusantrų darbo metų jau 
įvyko 29 posėdžiai. Maža juose 
dalyvauti ir laiką aukoti — cent
ro valdybos nariams tenka taip 
pat ir atskirus klausimus refe
ruoti. sutartinai, vieningai ir 
darniai. Tai įgalina išlaikyti JAV 
Lietuvių Bendruomenės gyveni
me ir tą liniją, kuriai pritaria ir 
pats p. "Dirvos” Redaktorius. Jei 
gi daugiau progų turi reikštis ir 
labiau viešumoj pastebimas pats 
centro valdybos pirmininkas, tai 
dėl to, kad pati jo padėtis jį la
biau išstumia j priekį.

Red. pastaba. Labai gražu, kad 
Bendruomenės pirmininkas gina

EILfiRAšCIAI Iš SIBIRO

J. S.

Tikėki seserėle!
Mėlynas dangus.
Raudoni debesėliai.
Darbas mūs sunkus, 
Krinta ašarėlė.
Sibiras žiaurus,
Tikėki, seserėle!

Sibiro draugai
Kas atjaučia skausmą lietuvių?

— tyrai.
Kas matą ašaras mūsų?

__laukai.
Kas draugas čia mūsų?

— vargai.
Kas žino ateitį mūsų?

— kapai.

Sibiro kolchoze
Kolchoze žmogus tiktai vergas, 
Kolchoze žmogus gyvulys.
Numirsi — išbrauks tavo vardą, 
Labiau gailės, jei dvės arklys.

valdybos narių darbštumą. Vie
nok, jei jau mes aną kartą ir 
visiškai nepataikėme į tiesą, tai 
buvome nuo jos labai netoli.

AR ZINAI?
KELETAS ŽINIŲ APIE 

TURKIJĄ
Kodėl šiame krašte labai sun

ku gauti sutikimą nupaišyti 
žmogų?

Turkijoje, kaip ir arabų kraš
tuose, sunku įkalbėti žmogų, kad 
leistų save nupiešti ar tik nufo
tografuoti ,nes čia daugumas jų 
yra Mahometano tikybos. O jų 
tikybos knygoje Korane yra pa
sakyta: Tu neturi daryti savo 
atvaizdo.

Ar žinai, kad Turkijoje tėvai 
visur nešioja savo vaikus?

Turkijoje vaikai yra jų tėvų 
pasididžiavimas. Jie juos visur 
su savim vedžioja ir nešioja. Vai
kai yra papuošti, kaip lėlytės, 
net ju rankų nagai raudonai nu
dažyti.

Ligi dvyliktos, o nekartą ir 
pirmos valandos nakties, tėvai 
nešioja savo vaikus gatvėse. Vai- 
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RADIO — TV TAISYMAS

A M U R C O.

Sav. JUOZAS DAUTARTAS
Darbas garantuotas.

Šaukti kiekvienu laiku 
8008 Clark Avė.

Telef.: OL 1-1790

' illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

kų trijų-keturių metų amžiaus 
galima sutikti ant tėvų rankų 
autobusuose, net kine.

Ir naktiniuose restoranuose ga
lima užtikti mažas mergytes su 
dideliais kaspinais plaukuose ir 
mėlyna grandinėlė ant kaklo, 
kuri turi ginti vaikus nuo pikto 
žvilgsnio. Pavargusios jos sėdi 
greta savo tėvų, kurie žiūri mė
giamas šokėjas.

*
Kodėl Turkijoje gatvėse vyrų 

daugiau, negu moterų?
Nors Turkijos moterys šian

dien naudojasi lygybe su vyrais, 
jos daugiau neuždengia savo vei
do, bet vis dėlto jos laikosi labai 
rezervotai, mažai rodydamosios 
viešumon.

Turkijoje moterys ligi 18-20 
metų dažniausia yra ištekėjusios 
ir tik ištikėjus gali paslėpta žy
dėti. Čia dar toks paprotys: kas 
savo žmoną myli, tas palieka ją 
namie.

«
Kur Turkijos moterys mėgsta 

rinktis?
Turkijos moterys mėgsta mau

GAUKITE LENGVESNĮ, SKANESNĮ SKONĮ... 
GAUKITE UGNIM VERDAMĄ STROH’S ALŲ... DĖŽUTĖSE!

Daugiau gaivinantis kiekvieną kartą Stroh’s 
alus. Pažiūrėkite ką tas reikš jūsų geram 
skoniui. Nusipirkite gerą kiekį Stroh’s 
dėžutėse kai pirkaitės ateinantį kartą.

Dabar už vietines kainas!

jis yra šviesesnis*

dytis "Hamame”, taip vadinasi 
Turkijoje moterų pirtis. Ten vi
sada galima sutikti daug moterų, 
kurios pasižymi ne tiek savo gro
žiu, kaip panašumu į dailininko 
Rubenso pamėgtas moteris.

Jos sėdi aplink pirties sienas 
ir neskubėdamos apsipila vande
niu iš mažų dubenėlių.

Po tokio maudymosio jos mėg
sta smaguriauti. Jos čia pat pir
ty renkasi po 3-4 mažose nišose, 
kur suvalgo nesuskaitomą kiekį 
saldumynų ir pasidalina naujie
nomis. Toks mažas trijų moterų 
būrelis sveria nemažiau kaip 
600-700 svarų. N. B-nė

“Medžio Drožiniai Gimtajam 
Kraštui Atsiminti“
Igno Končiaus albumas

kalba į savo tautiečius ne žodžiais, bet drožiniais.
Gaunama pas knygų platintojus ir pas leidėją:

L. J. Končius, 534 Broadvvay, So. Boston 27, Mass.
223 puslapiai. Daugiau 100 nuotraukų. Kieti viršai.

Kaina 35.00
--------- ■ ■ t

Jums patiks

z s
IŠTIKUS GAISRO

KITI AIMF1

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės į 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo, 
ko visada reikalauja apdraudos 
kompanijos pirm, negu išmoka 
už nuostolius.

P. J. KERŠIS,
609 Society for Savings Bldg.

Telef.: MAin 1-1773 
Rezidencija: PENINSULA 252

Generolas Kleščinskis - Maskvos šnipas
JONAS BUDRYS*)

(Tęsinys ii pereito numerio J

Aš pagyriau jų darbą ir pavedžiau su 
tuo pačiu atsargumu sekti toliau, žadėdamas 
iš ryto duoti papildomas instrukcijas. Dar 
nebuvo tikrai nustatyta, bet nebuvo sunku 
spėti, jog tas nepažįstamas ir buvo ar tas 
pats draugas — žvejys, ar iš tos pačios 
"kompanijos”.

Iš ryto priimdavau skyrių viršininkų ra
portus apie paros įvykius ir 10 vai. eidavau 
su pranešimu pas Vidaus Reikalų Ministrą. 
Mūsų agentūros vedėjas su kai kuriais savo 
informatoriais irgi susitikdavo Vytauto par
ke. Netikėtumams išvengti, neaiškindamas 
priežasčių, pavedžiau iki atskiro parėdymo 
perkelti susitikimo vietą kitur. Išorinio se
kimo vedėjas dar kartą parodė savo suma
numą, pranešdamas, kad jis jau spėjo ap
žiūrėti, anksti ryte, ir tvorą ir galimybes 
neveikiančiame restorane patalpinti savo du 
agentus nuo 19 iki 22 vai., kad būtų arti prie 
sekamojo per jų kitą susitikimą, jei būtų 
įsakymas suimti vietoje.

Nuvykau pas Ministrą Ig. M. Po to va
karykščio pasimatymo jau nebegalima buvo 
tylėti. Pranešiau apie įvykius, o iš jo nuvy
kau pas Min. Pirmininką prof. A. Voldema
rą. Ir vienam ir kitam ta žinia buvo sensa
cinga staigmena ir abu palinkėjo man sėk
mingai išvesti bylą iki galo.

Nurodžiau galimybę suimti (pasimaty
mo metu) sovietų pasiuntinybės pareigūną: 
verta, ar ne tai padalyti? Net ir didelės 
valstybės to vengia. Sovietai gali be jokio 
pagrindo suimti net didesnį mūsų pareigūną 
Maskvoje ir liudininkais "įrodyti”, kad jis 
šnipinėjo. Ministras pirmininkas, apsvarstęs, 
nusprendė, kad nereikia sovietų pareigūno 
suimti, svarbu tiktai įrodyti kaltę, nes tai 
reikalinga ir generolo kaltės įrodymui, o pa
reigūną paleisti.

* • *
Kleščinskis, santykiaudamas su žmonė

mis laikėsi drąsiai, visuomet turėjo keletą 
naujų anekdotų, mielai juos pasakojo ir die
nos metu buvo galima jį dažnai sutikti Lais

vės Alėjoje, kai kada kavinėse. Gyveno ža
liame Kalne, vieno mūsų kariškio namuose, 
antrame aukšte. Pats, namas stovėjo nuoša
liai, prie negrįstos ir menkai apšviestos gat
vės. Sekimas ėjo normaliai, nieko sensacin
go nedavė, tik kitam jo naktiniam pasima
tymui jau buvo geriau pasiruošta. Bet pra
ėjo savaitė, ir naujo tokio pasimatymo ne- 
sulaukeme.

Aš porą kartų irgi susidūriau su gene
rolu ; ne tik nevengiau, bet tyčia užkalbinau. 
Pastebėjęs jo silpną pusę, paklausiau* ar 
neturi kokio naujo anekdoto, sakau — kai 
kada tas padeda geriau nuteikti asmenį, po 
tokio juoko lengviau kalbėti ir apie reikalą. 
Generolas ne tik turėjo, bet toks mano pra
šymas jam patiko, sako: aš jums specialiai 
ant popieriuko surašysiu keletą ir susitin
kant perduosiu.' Jis buvo labai patenkintas 
tokia jam patikėta "slapta misija”, pradėjo 
skųstis nuobodumu, kvietė užeiti pas jį ar
batos ir vėl antrą kartą išdavė save paklaus
damas:

— Ar nežinote, kas čia, Lietuvoje, va- 
■ dųvauja Lenkijos špionažui ? žinodamas jo 

ryšį su sovietų pasiuntinybe supratau, kad 
tas uždavinys išaiškinti buvo jam iš ten 
duotas.

— žinote, tai gera idėja. Mes čia visą 

dėmesį kreipėme į vidaus politiką, o nesido
mime pakankamai šnipais: nei laiko nelieka, 
nei tinkamų tam žmonių neturime. Be to, aš 
tik pradedu įeiti į darbą; jūs, generole, žino
te, kad tai ne metrikacijos biuras ...

— Kaip gi, kaip gi, žinau, bet jei nuro
dysite man asmenį...

— Gerai, pabandykite. Aš įtariu, kad 
tikras centras yra XY bendrovėje, kurios di
rektorius Z. neva prekybos reikalais važinėja 
po visą Lietuvą, o tuo pasinaudoja steigda
mas informatorių tinklą ir surinktas žinias 
veža į užsienį.

Tokiu pasakymu aš norėjau parodyti ge
nerolui, kad man ir į galvą neateina juo ne
pasitikėti. Anaiptol!

Atrodė, atsisveikinome vienas kitu pa
tenkinti.

Po pietų turėjau pakvietimą pas Vokie
tijos atstovą. Jo bute buvo didesnis priėmi
mas viso diplomatinio ir konsuliarinio kor
puso, mūsų kelių ministrų, užsienių reikalų 
ministerijos direktorių. Visi su poniomis. 
Spėju, kad 'aš buvau kviestas dėl buvusios 
mano padėties Klaipėdoje. Svečiai sudarė 
grupes gyvai šnekučiuodami. Prie mūsų gru
pės, kurioje buvo ir Latvijos ministras Ba- 
lodis staiga priėjo sovietų pasiuntinys Po- 
krovskis ir paėmęs ministrą Balodį po ranka 

neva draugišku susirūpinusiu tonu rusiškai 
užklausė:

— Kaip su jūsų Dvinsku, ar ten viskas 
tvarkoje ’

— Tvarkoje, rodos__nustebintai ir ne
labai įtikinančiai atsakė užkluptas Balodis.

— Na, aš jūsų vietoje kiek susirūpinčiau 
— ir pats, pasisukęs, žvilgterėjo į mane su 
šypsena, kuri sakė — "štai kaip aš moku 
užintriguoti” — ir, taip pat kaip atėjo, sku
biai perėjo'per salę prie kitos ‘ grupės.

Tokios rūšies humoro, mano supratimu, 
nebuvo galima įskaityti į gero skonio pasiel
gimą ir jis netiko diplomatų tarpe, žinoma, 
ministras Balodis galėjo tokiu pat tonu at
sakyti: "mano žiniomis lygiai tokio paties 
susirūpinimo vertas Vladivostokas”, bet Ba
lodis susinervinęs manęs paklausė: ”ką jis 
tuo norėjo pasakyti, gal jis žino ką nors apie 
Lenkijos norus?”

Atsakiau, kad čia buvo tik nevykęs juo
kas ir neverta tam skirti reikšmės. Bet Ba- 
džio nuotaika buvo sugadinta ir jis greitai 
išėjo telefonuoti į Rygą.

Taip ilgai nesulaukdamas Kleščinskio 
susitikimo su nepažįstamuoju, nutariau tą 
susitikimą iššaukti, arba pagreitinti. Iš pri
ėmimo nuvykau tiesiai pas ministrą A. Mer
kį išdėstyti jam savo planą.
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VASARIO 22-JAI
(sks) LSB Užsienio Skyrius 

(išsiuntinėjo vadeivoms, tuntinin- 
kams-vietininkams ir kt. Broli
jos pareigūnams vasario 22 d. 
skirtą instrukciją. Joje duodama 
minčių skautybės auksinei su
kakčiai ir jos įkūrėjd Lordo Ba- 
den-Powellio šimtmečiui atšvęs
ti. Kartu spausdinamas LSB Vy
riausioje Skautininko v. s. Stp. 
Kairio žodis Brolijos vienetams:
”Mieli Broliai Skautai ir Vadovai, 

■Šį mėnesį viso pasaulio skau
tai ir skautės mini skautybės 
įkūrėjo Lordo Roberto Baden- 
Powellio 100 metų gimtadienio 
ir skautų organizacijos 50 metų 
sukaktį.

Milijonai širdžių visuose kon
tinentuose susikaups savo Šefo 
pagerbimui ir skautų įžodžio at
naujinimui. Męs, lietuviai skau
tai, toli nuo savo Tėvynės susi
rinkę į iškilmingas sueigas, len
kiame galvas prisiminimui to, 
kurio mintis išaugo į didelį pa
saulinį jaunimo judėjimą, skirtą 
brolybei ir gerai valiai tarp tau
tų ugdyti, prisiminimui to, kurio 
minties vaisiais ir Lietuvos tūks
tančiai jaunuolių pasinaudojo, 
augdami gerais Dievo ir Tėvy
nės vaikais.

Sudils paminklų varis ir plie
nas tų, kurie garbėn kelius sky
nė per ašaras ir kraujui bet 
Skautybės Įkūrėjo atminimas 
liks šviesus visuomet jaunimo 
širdyse, nes savo darbą jis skyrė 
to jaunimo laimei, buvo jo drau
gas ir brolis.

Savo testamente jis sako: 
"Pats tikrasis kelias į laimę yra 
nešti laimę kitiems žmonėms ... 
palikite šį pasaulį truputį geres
nį, negu jį radote ... laikykitės 
visados skauto įžodžio.”

Trumpi tai, tėviški žodžiai, ir 
mums, skautams, viską išreiškia. 
Prieš akis juos nuolat turėdami, 
mes žinome, kaip džiugiose ir 
niūriose gyvenimo valandose pa

sielgti, pilnutiniam žmogui iš
likti.

Šių Šefo žodžių mintimis per
sunkime, ypač šiais jubiliejiniais 
metais savų šeimų, savų skilčių, 
valčių, būrelių, draugovių, įgulų, 
laivų, ramovių, Korp! Vytis sky
rių ir tuntų, vietininkijų gyveni
mą, kad patys stiprėtume kūnu, 
protu ir dvasia, kad stiprintume 
mūsų globai pavestuosius, kaip 
tai dera kilniems Lietuvos vai
kams.

Budėkime.”

LAŠAS PO LAŠO ...

(sks) Brolijos Užsienio Sky
riaus žiniomis Tarptautinis 
Skautų Biuras iš Londono pra
nešė, kad Tarptaut. Skautų Kon- 
ferencijon kviečiami šeši Egzilų 
Skautų Asociacijų Tarybos at
stovai stebėtojų teisėmis. Kartu 
pranešama, kad ESAT prašymas 
dalyvauti Jubiliejinėje Džiambo- 
rėje, Skautų Vyčių Sąskrydyje 
su TSB pritarimu yra perduotas 
Tarpt. Skautų Komitetui spręsti.

Kaip matome mūsų skautams 
veikiant išvien su kitais egzilų 
skautais vis plačiau atsidaro du
rys pasaulinės skautybės foru
me. Prieš porą metų Niagara-on 
-the-Lake džiamborės metu Ka
nadoje vos vienas atstovas teat- 
stovavo visą ESAT, šiemet jį bus 
atstovaujama pilnu delegacijų 
sąstatu. Jų tarpe bus vienas Lie
tuvos Skautų Brolijos atstovas.

BOSTONe SKAUTŲ ŠVENTĖ

(sks) Akad. Skautų Sąjūdžio 
Bostono skyrius vas. 23 d. 7 v. v. 
ALTS namuose, 484 E. 4th St., 
So. Bostone, rengia skautybės 50 
m. sukakties minėjimą. Progra
moje — R. Šilbajorio paskaita. 
Meninę dalį atliks Bostono mer
gaičių trio, vad. muz. J. Gaide
liui, solo dainuos Danutė Parei- 
gytė ir Daiva Mongirdaitė, de-

BOSTON
LITUANISTIKOS MOKYKLA 

BOSTONE MINĖJO 
16 VASARIO

Vasario 16 d., po 4 pamokų, 
visi mokiniai, mokytojai, ir tik 
maža dalis tėvų susirinko į Šv. 
Petro parapijos .salę, kurioje 
įvyko Vasario 16 d. šventės ir 
Dr. Basanavičiaus 30 m. mirties 
paminėjimas.

Minėjimui vadovavo ir jį pra
dėjo mokyklos vedėjas J. Vaičai
tis. Kalbėjo: kleb. kun. P. Vir- 
mauskas, kuris už kenčiančią 
Lietuvą ir mirusius sukalbėjo 
maldą.

Prof. I. Končius1, priderintą 
dienai ir vaikams, pasakė pra- 
žią kalbą.

Apie Dr. Basanavičių paruoš
tą referatą skaitė VI kl. mokinė 
Dalia Tumaitė. Nepriklausomy
bės paskelbimo aktą paskaitė VI 
kl. mokinys R. žičkus.

Programą atliko šios mokyk
los mokiniai. Minėjimas baigtas 
Tautos Himnu.

rapijos didžiulėse patalpose va
sario mėn. 2 d.

Skelbtu laiku prigužėjo tiek 
gražios publikos, kad vėlavusieji 
jau vietų nebegavo. Tiesa, rek
lama tam daug padėjo, o lygiai 
taip pat tokių balių patrauklios 
tradicijos viliojo dalyvauti.

ABC

MAX SOLOMON PLUMBING & HEATING
ELECTRIC SEWER CLEANING

7405 Superior Avė. EX 1-0739 — Res. EX 1-2335

TORONTO
DR. M. ANYSO PASKAITA

M'LR Sąj. Toronto skyr. val
dybos pastangomis vasario mėn. 
3 d. Lietuvių Namuose įvyko gan 
įdomi Dr. M. Anyso paskaita. 
Paskaitininkas, pasiremd amas 
paskutiniaisiais tyrinėjimais bei 
surinktais duomenimis prof. 
Martenseno ir jo žmonos — E. 
Kanto giminės kilmės pėdsekus 
pasekė per 200 metų atgal. Pa
gal M. Anysą Emanuelis Kantas 
buvo kilęs iš Kentveinių kaimo 
netoli Šilutės.

Dr. M. Anysas savo ilgoje, apie 
dvi valandas užsitęsusioje pa
skaitoje, dar priminė klausyto
jams, kaip anais laikais kry- 
žuočių erdenas atplėšė Lietuvos 
žemių dalį ir kaip žiauriai teriojo 
krašto gyventojus bei ten vedė 
kolonizacijos ir pačios lietuvy
bės naikinimo darbą.

SPAUDOS BALIUS

BaJių suruošė ”Tėv. Žiburių” 
leid. K. Liet. Kat. Kult. D-ja 
bendradarbiaujant redakcijai su 
administracija.' Prisikėlimo pa-

LOS ANGELES
ALT rengiamas Vasario 16 d. 

minėjimas įvyko vasario 16 d., 
šešt.', 7:30 PM, Patriotic Hali, 
1816 S. Figueroa St. Kalbėtojas 
buvo svečias iš New Yorko Vac. 
Sidzikauskas, Laisvosios Euro
pos Komiteto pirmininkas.

»
Kovo 3 d. įvyksta šv. Kazi

miero parapijos metinis koncer
tas, kuriame dainuos solistė A. 
Stempužienė iš Clevelando ir pa
rapijos choras, vadovaujamas 
Br. Budriūno.

9k
Sausio 27 d. Florence Korsak, 

žymi lietuvių solistė, neseniai 
grįžusi iš gastrolių rytuose, tu
rėjo koncertą šv. Kazimiero pa
rapijos salėje.

PAIEŠKOJIMAI
Lietuvos Generalinio Konsula

to Nęw Yorke paieškomi asme
nys:

Arkudavičius Juozass sūnus 
Konstancijos Glinskaitės - Andu- 
kavičienės.

Balandienė Pranė.
Dulieba Juozas, sūnus Jono.
Fridrichas Hugo, Emilis, El- 

žin ir Koksas, bei seserys Elena 
ir Greta, vaikai Otto, kilę iš Vir
balio, Vilkavišiko apskr., išvykę 
1912 m., gyvefię Vokietijoje.

Gilys Jurgis, iš Joniškiu k., 
sūn. Antano.

Girnius Ignas, sūnus Karolio.

Goldbergas Vaclovas, sūnus 
Rudolfo.

Grubliauskaitė - Ruseckienė 
Magdė, iš Vidotkų.

Gutauskas Juozas, sūnus Juo
zo.

Hichs-Jones, Valerija, gyvenu
si Detroit, Mich. 14034 Trinity, 
Detroit, Mich.

Jakaitis Kazimieras, sūnus Jo
kūbo, iš Krekenavos.

Jones-Hichs Valerija, gyvenu
si Detroit, Mich. 14034 Trinity, 
Detroit, Mich.

Juškevičius Stasys, iš žemai
čių Naumiesčio, Tauragės apskr.

KerpienėStralytė Marija, iš 
Kauno.

Labanauskas Steponas, sūn. 
Kazio, iš Kelmės.

Lauraitis Stanislovas ir žmo
na Varpučenskytė Elena.

Liuma (Luima) Petras, iš Gi- 
neikų k., Vaškų vai., Biržų aps.

Lorantz Jonas, gyvenęs Blue 
Island, Illinois.

Loveika Bronius, sūnus Juozo, 
gyvenęs Brazilijoje.

Ludavjčiūtė Julija ir Marija.
Markūnas Pranas.
Martinkienė - Miklovaitė Basė, 

iš Alsėdžių vai.
Matusas Juozas (arMatuzas), 

sūn. Juozo, iš Mickūnų k., Šiau
lių apskr.

Miklovaitė - Martinkienė Basė, 
iš Alsėdžių vai.

Noreikis Jonas, sūnėnas Roza
lijos Žaronskienės.

Petersonas Kazys, sūnus Er
nesto, g. 1927 m.

Popikaitytė Elena, iš Kybartų. 
Poškus Zigmas, iš Varėnos. 
Ramanauskienė Petronėlė ir 

sūnūs Kazimieras ir Stanislovas.’
Ruseckienė - Grubliauskaitė J 

Magdė, iš Vidotkų.
Sasūnas "Levukas” (gal Leo

nas?), gyvenęs Rc.thenburge, Vo
kietijoje.

Skalandžiūnas Antanas, Jonas, 
Marytė ir Pranas.

Stanionis Gediminas.
Stankevičiūtė-žiupsnienė Zofi

ja, gyvenusi Kybartuose.

Asmenys, kurie rengiasi deimantų šlifavimo specialybei, turi iš
mokti dirbti su tokiais aparatais.

Straigis Andrius, sūnus Anta
no ir Marijos.

Stralytė-Kerpienė Marija, iš 
Kauno.

Šuk.vtė-Tamolionienė Liuda.
Tuminas Pranas, iš Mielaičių 

kaimo.
Varpučenskytė - Lauraitienė 

Elena ir vyras Lauraitis Stanis
lovas.

Vasiliauskas Bladas (Vladas?) 
iš Gedručių k., gyvenęs Šakiuose.

Žuramskienė-Zalanskaitė Gel- 
truda ir vyras žuramskas And
rius, iš Merkinės ir Varėnos vai.

Žaronskienė Rozalija ir jos sū- i 
nėnas Noreikis Jonas.

Zinkevičius Petrė.
Žiupsniene-Stankevičiūtė Zofi

ja, gyvenusi Kybartuose.
Zalanskaitė-žuramskienė Gel- 

truda ir vyras Žuramskas And- 
rius, iš Merkinės ir Varėnos vai.

Jieškomieji ar apie juos turin
tieji bet kurių žinių prašomi at
siliepti Lietuvos Generaliniam | 
Konsului šiuo adresu: ■

CONSULATE GENEHALa. f .
LITHUANIA

41 West 82nd Street
New York 34. N. Y

$1,495
JUMS NUPIRKS

1956 CHEVROLET

klamuos Alg. Gustaitis. Bus taip 
pat skautiškų darbų parodėlė. 
Užbaigai — šokiai.

GERO VĖJO AUDRAI!

(sks) New Yorko Tauro tunto 
jūrų skautų "Audros” laivas nu
mato pavasariop surengti savo 
pirmą didesnio mąsto viešą va
karą. Pradžioje būtų iškilminga 
sueiga ir paskaita. Meninei pro
gramai norima paruošti vaidini
mą ar montažą su tautiniais šo
kiais f>ei dainomis, vadovaujant 
Leonui Karmazinui.

O VISGI VERTA
ir tikrai neturėsite nuostolio, jeigu susipažinsite su paskutinėmis 
naujienomis. Tai yra sekančios prekės, kurios pralenkia visas 
kitas gerumu ir pigumu.

RAŠOMOS MAŠINĖLĖS kainos nuo $60.00.
LAIKRODŽIAI šveicarų ir kitų firmų nuo $10.00.
FOTO APARATAI vokiečių ir kitų fabrikų nuo $15.00. 

-įPLUNKSNAKOCIAI 14 kt. aukso garantija, 10 nuo $7.50.
RADIJO aparatai, su kuriais girdima beveik visos pasaulio 

šalys, žinoma ir iš VILNIAUS transliacijos, nuo $45.00.
VAIKAMS vežimėliai, reto gražumo sportinis ir nesportinis 

drauge, vokiečių ir austrų firmų, kainos nuo $40.00.
KATALOGAS išleistas, kuriame rasite lietuviškas plokšteles 

su 300 pavadinimų Kipro PETRAUSKO, KUTKAUSKO, ŠABA- 
NIAUSKO, DVARIONO, GRAUŽINIO, BIČKIENĖS ir kitų dai
nininkų įdainuotos.

GAIDAS, KNYGAS, TAUTINIUS drabužius ir kitus liet, 
meno kūrinius. Visko suminėti šiame trumpame rašinėlyje neįma
nomą.

Ką bepirktumėte pasiteiraukite pas J. Karvelį, 3322 S. Halsted 
St., Chicago, III. Telef. YA 7-0677.

P. S. Prekės siunčiamoj į visus pasaulio kraštus.
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DELUXE 2 DURŲ SEDAN

SPALVŲ PASIRINKIMAS

VISOS GEROS — MECHANIZMAI PATIKRINTI

VIENO SAVININKO

MAŽAI ĮVAŽIUOTA

ABSOLIUČIAI NENAUDOTOS NUOMAI

• Mažy išlaidy finansavimas
• Jūsų mašina bus jmokėjimas

J)ON pfcCULLAGH
CHEVROLET CO.

9412 St. Clair Avė. GL 1-3285.

i
t

— Pas tave dažnai vakarienei būna apie 
10 -12 žmonių, šiam mano Reikalui užtektų 
ir pusės, bet būtipai turi dalyvauti tu, Kleš- 
čius ir aš. Mūsų pašnekesys turi duoti Kleš- 
čiui kokią nors sensaciją ir pakankamai me
džiagos, kad jis skubėtų ją pranešti.

— As tau paskambinsiu — atsakė A. 
Merkys.

Grįžau namo, į Lietuvos viešbutį, kur 
tuo metu gyvenau. Savo kambary turėjau 
atskirą teląfoną. Po kiek laiko skambutis. 
Skambino direktorius Z. (mano nurodytas 
generolui tariamasis Lenkijos šnipas) pra
nešdamas man, kad pas jį dienos metu atėjo 
generolas Kleščinskis, prašydamas duoti jam 
kokią nors tarnybą.

— Ka aš turiu daryti? — klausė direk
torius.

— Kuo jis motyvavo savo atėjimą ir 
prašymą? Ar jį kas siuntė? — paklausiau.

— Ne, jis sakė, kad jis yra pensininkas, 
bet turi pakankamai energijos, nori užsidirb
ti, nenori eiti j valdiškas įstaigas, tad atėjo 
į Bendrove, gal jie galėtų duotį jam kokį 
darbą.

Aš .paprašiau direktorių, kad priimtų, 
bet ne Į kontorą, o kad pasiūlytų generolui 
dirbti pardavėju, už nuošimčius, garantuo

jant jam minimumą.
Direktorius atsakė, jog generolui jis ne

gali pasiūlyti poros šimtų litų, bent penkis 
šimtus turi jam duoti.

■— Rizikuojate penkiaiį šimtais litų, — 
pasakiau — jei generolas nesugebės pakan
kamai parduoti — po mėnesio pasakysite, 
kad bandymas nepąvyko ir atsisveikinsite, o 
šiaip jums bus gera reklama — ne bet kas — 
generolas — siūlo jūsų prekę.

Z. žadėjo pagalvoti, o kitą rytą man pa
skambino, kad pasiūlė kaip buvo kalbėta ir 
generolas sutiko.

Jau tą patį vakarą ministras Merkys pa
kvietė pas save C -7 žmones, susitariant, kur 
mes su Merkiu sėdėsime ir kur Kleščius, kad 
aš galėčiau jį stebėti iš šalies. Ir pats Mer
kys norėjo tą reikalą paskubinti, greičiau už
baigti ir man padėti, o vakare jau ir jam 
patiko tas žaidimas, kup tiktai mudu žinojom 
dalykų esmę; visi kiti buvo tiktai statistai. 
Bevakarieriaujant, Merkys pradėjo kalbėti 
apie, neva, planuojamas reformas kariuome
nėj ir bendrai krašte — tai turėjo duSti Kleš- 
čiui medžiagos greitam susitikimui su nepa
žįstamuoju. Aš irgi savo pridėjau ir papa
sakojau Merkiui savo įspūdžius iš vakarykš
čio priėmimo, ypač negailėdamas komplimen

tų sovietų pasiuntiniui, kad jis taip gudriai 
užintrigavo latvių ministrą. Kleščinskis ma
žai kalbėjo, bet galima buvo pastebėti jo 
nervų įtempimą. Po ‘vakarienės atsiprašiau 
ir nuskubėjau į įstaigą. Generolas, suradęs 
momentą, pasakė man pusbalsiu: — aš buvau■
tc.je bendrovėje ir man rodos, jūsų įtarimas 
teisingas. — Vėliau žadėjo daugiau pranešti.

Įstaigoje mano darbštus padėjėjas Br. 
V-s dirbo. Buvo ir A. N-a. Prašiau, kad dabar 
ypatingai sektų generolą, kad įtrauktų dau
giau žmonių, pažadėdamas pats nuo 17 vai. 
duoti dežuruojančiam tarnautojui savo tele
foną iš kiekvienos vietos, kur tik būsiu. Per
spėjau, kad reikalas eina prie galo ir kad 
visi būtų pasiruošę, kaip į mūšį.

Ir tą vakarą pasimatymas neįvyko. Su
pratome kad jau jam buvo per vėlu perspėti 
kitą pusę, bet iki šiol nežinojome, kokiu bū
du genero’as įspėdavo tą kitą pusę. Visi bu
vome įsitikinę, kad ta diena bus lemiama.

Paprastai, mano diena niekuomet nebu
vo reguliari, negalėdavau iš anksto pasakyti, 
kada ir kur valgysiu, kada namo grįšiu. Tek
davo kartais, nespėjus nei nusirėdyti, vėl 
griebtis drabužių ir šokti į gatvėje stovintį 
automobilį, šį lemiamą popietį lošiau Metro
polyje biliardą su Martynu Yču. čia pat sie

ninis telefonas, į kurį laiks nuo laiko pažiūriu, 
galvodamas, kodėl jis neskamba. — Dar ank
sti, gal už valandos — pats sau mintyse ir 
atsakydavau. Pasibaigus vienai partijai, iš
šaukiu A. M-ą ir klausiu, kur "Atsargus”. — 
Namie, — gaunu atsakymą, — bet pas mus 
viskas paruošta, kiekvienas savo vietoje.

Lošėme toliau, bet man laikas nepapras
tai ilgai slinko. Pagaliau — skambutis!

— Jau parke — išgirdau; — yra tas 
kitas.

— Susitikime ties Įgulos bažnyčia — pa
sakiau j ragelį ir pamosavau ranka savo part
neriui, atsisveikindamas.

Ties Įgulos bažnyčia susitikome su sek
cijos vedėju A. N-a, kuris buvo paėmęs su 
savim dar vieną valdininką. Tryse nuvykome 
Vytaut > parko link, bet Vytauto prospekte, 
beveik prie pačios sovietų Pasiuntinybės bu
vome sustabdyti agento, kuris pranešė, kad 
šį kartą Kleščinskis su "nepažįstamuoju” tik 
pasisveikino ir nusivedė pas save į butą. Su
pratau, kad šį kartą generolas turėjo perdaug 
žinių ir visų nespėjo surašyti, arba norėjo 
kai ką apsvarstyti bendrai, tad ir pasikvietė 
į namus.

Nuvykome tenai ir, neprivažiavę namo, 
palikome automobilį. Namas stovėjo toli nuo 

gatvės, laukuose. Vieta buvo neapšviesta, bet 
šiek tiek šviesos matėsi nuo gatvės. Iš antro 
aukšto buvo tik vienintelis išėjimas iš lauko 
pristatytais mediniais laiptais. Nuo netikė
tumų apsisaugoti, pav., kad neiššoktų per 
langą, A. N-a patikrino, kad visur būtų iš
statyti agentai. Bet agentai jau patys susi
tvarkė ir pranešė, jog "nepažįstamas" ne- 
spėjo išeit'. Aš su A. N-a ir dar vienu agentu 
ruošėmės įeiti j butą, kai sugirgždėjo durys 
ir ant laiptų viršuj pasirodė generolas. Jis 
buvo vienas, be kepurės, ir dairėsi aplink, ar 
kelias laisvas ir ar galima išleisti svečią. 
"Atsargumas gėdos nedaro” — ir generolas 
nepasitenkino paviršutinišku apsidairymu, o 
pritūpę ir pridėjęs dešinę ranką prie kaktos 
žvalgėsi labai atydžiai.

Tą momentą aš ir palaikiau tinkamiau
siu. Keliais šuoliais atsitojau prieš generolą, 
kuriam tas netikėtumas net kojas pakirto, 
negalėjo atsikelti. Vos vos išsitiesė ir grei
čiau išstenėjo, nei prakalbėjo: — labas ...

_  Kvietėte arbatai — atėjau ...

— Na taip, bet aš svečių galiu turėti, — 
kaip ir prikaišiojo, bet nedrąsiai ir pusbalsiu.

(B. d.)



Dina Nr. 8 * 1957 m. vasario mėn. 21 d. — 6

Karo pavojus veikia turizmą
EDV. KARNĖNAS

Taip nerami Europa ir karo 
pavojai iš anapus Atlanto veikia 
turizmą, verčia veržliuosius ame
rikiečius palikti savo perteklių 
namie arba kaimynistėje, vis 
daugiau plečiant ir moderninant 
savo vasarvietes, padarant jas 
tikrais rojaus kampeliais žemė
je, ko, aišku, kiekvienas žmogus 
trokšta ir siekia.

Vienok amerikiečių turizmas
Europon ir į kitus kontinentus rus rojaus kampelius atstatyti?

yra dar gyvas, nes keliaujančių
jų visur atsiranda. Amerikai va
dovaujant laisvajam pasauliui, 
daug pareigūnų yra užjūryje. Ir 
kol veikia gerai susisiekimas, 
tūkstančiai amerikiečių vyksta 
užjūriu ne tik vasaroti, bet ir — 
aplankyti savo gimines, savo ar 
tėvų senąsias tėvynes. Laimingi 
tie amerikiečiai, kurių kilmės 
kraštai laisvi ir juos gali lankyti. 
Bet nepavydėtinoje būklėje yra 
tie amerikiečiai, kurių "senos” 
tėvynės yra už geležinės, plieni
nės ir bambuko uždangų.

Kada gi bus galima ir ten tik-

Pasigėrėtinai gražiai jis taria 
gimtąjį žodį. Gerai skamba visi 
balsiai ir dvibalsiai, ryškūs visi 
priebalsiai — kiekvienos geros 
tarties pagrindas, išdainuojamos 
visos subtiliosios mūsų kalbos 
priegaidės.

Pagirtina ir V. Verikaičio ita
lų kalba. Tos kalbos sunkumus 
jis yra įveikęs ir jaučiasi visai 
laisvas. Tik žodį ąuesto italai ta
ria ne koesto, bet kuesto. Atseit, 
italų que atitinka mūsąjį kue, 
bet ne kve.

Mūsų rėmėjai
Prenumeratą pratęsdami Dn 

vos fondui aukas atsiuntė:

Metropolitan Opera

V. VERIKAITIS DAINAVO BOSTONE

Naginskas D., Westcott 
Kudirka A.. Waterbury 
Budrys K., Toronto ......
Juškus Alb., Chicago — 
Dzekonskas P., Detroit 
Škėma J., Newark ......
žolynas P., Chicago......
Asevičlus St., Cleveland 
Kaklauskas J., Cleveland

Aukotojams tariame nuoširdų 
ačiū.

...$2.00 

... 2.00

... 2.00

... 1.00

... 2.00

... 1.00

... 2.00

... 1.00

... 2.00

šiais metais Clevelande lankysis tysime šiuos pastatymus: Lucis 
balandžio mėn. 22-28 dįenomis. ui Lammermoor, 
Bus pastatyti aštuoni spektak
liai, kaip ir visada, Public Au
ditorijoj.

Iš horthem Ohio Opera Ass’n. 
pirmininko v'ernon Stopifer pa
reiškimo matyti, kad šiais 
ta>s pastatymuose dalyvaus 
didieji Metropolitan Operos 
lįi.ninkai.

Šiais metais Clevelande

me- 
visi 
dai-

Trav:atą, 11 
T ?ava tore, Carmen, Tericolą, 
Toscą, Figaro Vestuves ir Ma
nim Butterf'y.

Bi'etų kainos nuo $1.00 iki 
$10.0u. Pavieniai biletai dus pra
dėti pardavinėti nuo kovo mėn. 
25. Grupinius užsakymus galime 
imi dabar atlikti per Union Com 
m-rce Banką, East 9 ir Euclid

ma- kampas.Neblogai V. Verikaitis taria 
ir vokiškų žodį, kuris nors ir nė
ra savo skambesiu toks giminin
gas mūsų kalbai kaip itališkasis, 
bet jis yra kaimyninis, daugiau 
girdėtas ir geriau suprastas.

Berods, namažų sunkumų visi 
mes turime su anglų kalba. Ji 
turi visą eilę tokių tarimo ir 
fonetikos garsų, kurių nuo ma
žens mes negirdėjom ir netarėm. 
Atrodo, kad tuos anglų kalbos 
sunkumus jaučia ir V. Verikai
tis. Angliškai jo padainuoti da
lykai kalbiniu požiūriu buvo ne
ryškūs, nors' vokališkai ir gerai 
atlikti.

LIETUVIAI PER LIETUVIUS - LIETUVIAMS! 
DAINORA

49, THORNTON AVĖ., LONDON, W. 4
Telf. CHI 2107

Baltų Amerikiečių Draugija, ti, labai rimtai dirbti, kol jis pa- 
kurios veiklus narys ir rėmėjas siekė tokio muzikalaus ir gra- 
yra mūsų konsulas A. O. Shallna, žaus dainavimo lygio. Dievo do- 
suorganizavo tris pabaltiečių 
koncertus Bostone. Du tų kon
certų jau įvyko — pirmame pa
sirodė talentinga ir subrendusi 
estų smuikininkė, o antrame, va
sario 8 d., lietuvis bosas-barito- 
nąs V ąclovas Verikaitis.

Abfi"pasirodymai gražiai pa-

vana, kurios jokia dainavimo 
mokykla dainininkui negali duo
ti, tai balso spalvingumas, balso 
tembras.

V. Verikaitis turi šiltą minkš
tą, nuoširdumu skambutį balso 
tembrą. Kai darniai susijungia 
dainavimo kultūra ir tembras — 
rezultatai būna džiugūs. V. Ve
rikaitis yra tos dainos aukštu
mose. Jis yra ne rėkaujantis, bet 
tikrai dainuojantis dainininkas. 
Per visą gana ilgą koncertą nete
ko išgirsti bandymo daryti ne
reikalingus efektus, neteko pa
stebėti įtampos iš noro viena 
kita pakilnesne fraze save paro
dyti. Visa tai rodo, kad jis yra 
giliai muzikalus ir kultūringas 
dainininkas.

V. Verikaitis nesipainioja mu
zikos stiliuose. Kiekvienas daly
kas, kurį jis koncerte dainavo, 
yra gerai paruoštas ir savaimin
gai atliktas. Senieji italų kom
pozitoriai skambėjo, kaip ir de
ra anai XV-XVI amžiaus gady
nei skambėti. Nelengvos Haen
delio, Mozarto, Beethoveno, Ros
sini ir Verdi arijos bei dainos 
atliktos stilingai ir tų kompozi
torių muzikos dvasioj.

Įdomiai suprastas ir padainuo
tas jau modernesnis C. A. Gibbs. 
Jausmingai, su dainų pobūdžio 
supratimu, V. Verikaitis dainavo 
V. K. Banaičio liaudies dainas. 
Gražus ir gražiai atliktas buvo 
V. Jakubėno Liūdnas eilėraštis, 
savaimingai ir jautriai interpre
tuota J. Naujalio daina Oi, ne
verk, motušėle. Taigi, Verikaitis 
turi ne tik gražų ir kultivuotą 
balsą, bet ir aukštą muzikinę 
kultūrą. Kūrinio stiliaus pajau
timas ir to kūrinio atlikimas yra 
tolygūs koncertanto vokaliniams 
laimėjimams.

V. Verikaitis Bostone dainavo 
ir. kasdieninis reikalas. Atrado,' keturiom kalbom — itališkai, an- 
V. Verikaitis turėjo sunkiai dirb- gliškai, vokiškai ir lietuviškai.

Jau nuo šio šimtmečio pra
džios amerikiečiai vyrauja pa- 
saulininį turizmą. Ir su šio dide
lio krašto kilimu ir turtėjimu 
amerikiečių Jceliautojų skaičius 
vis gausėja. Jie yra labai pagei
daujami svečiai visose šalyse, 
kur jie palieka daug pinigų.

Daugiausia naudos iš jų turi 
Europos kraštai: Anglija, Pran
cūzija, Šveicarija, Italija, Skan
dinavija ir k.

Bet amerikiečių turizmą nei
giamai veikia neramumai ir ne
tikrumas anoje pusėje Atlanto.

Tie neramumai verčia ameri
kiečius turistus-vasarotojus ieš
koti "rojaus kampelių” savame 
krašte arba arti jo. Taip Pirmas 
Pasaulinis karas nukreipė ame
rikiečių vasarotojų dėmesį į Flo
ridą, į Kaliforniją, į Havajus, į 
sveikatos šaltinius pačioje Ame
rikoje, paskui į Atlanto salynus: 
Bermudų, Karibų jūrą.

Po I Pas. karo amerikiečiai vėl 
užplūdo Europą ir Viduržemio,
jūros pakrantes. Bet depresija; sisbkė'if sutraukė nemaža klau- 
ir dviejų fašistinių valstybių 
grėsmė taikai vertė juos dau
giau terfkintis savo vasarvietė
mis. Išimtį sudarė "senų tėvy
nių” lankymo turizmas.

II Pas. karas visai sustabdė 
užjūiini turizmą. Tik karui pra
ėjus užjūrinis turizmas yėl at
sigavo. »

Paskutiniu laiku amerikiečių 
turizmui j Viduržemio jūros pa
krantes ir salas smūgį sudavė 
netikrumas arabų pasaulyje, ka
ro pavojus dėl Sueso kanalo. To
dėl dabar amerikiečių turistų-va- 
sarotojų banga padidėjo net 25% 
į Karibų jūros erdvę — į Baha- 
mo ir Vakarų Indijos salynus, 
kurie yra į pietryčius nuo Flo
ridos.

Jau nuo seniau šios koralų kil
mės salos (virš 30 jų), kaip Ku
ba, Haiti, Jamaica, Nassau, Puer- 
to Rico ir kitos, nekalbant apie 
kiek į šiaurę esančią Bermudą, 
daug naudos turėjo iš amerikie
čių tjiristų-vasarotojų. Bet da
bar jos dar daugiau puošiasi ir 
rengiasi patenkinti turtingų tu
ristų reikalavimus, imponuoda
mi šiauriečius savo lotyniška 
kultūra, ispaniška muzika, tro
piškų gamta, auksiniais salų 
krantais, vandenyno egzotika.

Nuo Kubos iki Trinidado saly
nai tęsiasi 2500 mylių Karibų 
jūra, Kubai esant tik 150 mylių 
nuo Floridos, •Trinidadui — 20 
mylių nuo Pietų Amerikoj. Iš tų 
32 salų trys yra nepriklausomos, 
keturios prancūzų, šešios olandų, 
keturios JAV, penkiolika britų.

■ Amerikiečiams nereikia užsienio 
pasų.

Kaip žinoma, Bahamo salų 
tarpe, tik pora šimtų mylių nuo 
Floridos, yra istorinė San Salva
doro (Watling) sala, kurią pir
mąją išvydo Kristupas Kolum
bus 1492 m. spalio 12 d., plauk
damas į vakarus, ieškodamas ar
timiausio kelio į Indiją, tada dar 
nežinodamas, kad atrado visai 
naują žemyną, kuris vėliau buvo 
pavadintas Ameripa.

Savaime suprantama, Karibų 
jūros salos pasiekiamos tik tur
tingesniems vasarotojams, ku
riems "nusibodo” sava Florida 

, ir kitos savos vasarvietės žiemos 
metu. Bet kas pasiekia Floridą 
ir ten gali ilgiau ar visą laiką 
gyventi, tam, kad ir neturtin
gam esant, nesunku nuplaukti ar 
nulėkti į Karibų salas ir pagy
venti visai kitame pasaulyje. 
Ateityje, žinoma, Karibų salos 
dar daugiau "suameVikonės” ir 
bus lengviau pasiekiamos milio- 
nams amerikiečių.

pytojų.
Koncertai rengiami Jordan 

Hali, konservatorijos salėj. Ki
tas koncertas įvyks balandžio 5 
d. Jame pasirodys latvių čelistas 
Ingus'Naruns.

Vaclovo Verikaičio koncertas 
buvo turtingas ir savo programa 
ir tos programos atlikimu. Pir
moj koncerto daly jis dainavo 
senuosius italų kompozitorius 
Benoncini, Caldara, Corissimi, 
Haendelio arijas iš Herkulo ir 
Samsono, Beethoveno opus 48 — 
šešias von Gellert’o dainas ir W. 
A. Mozarto ariją ”Madamina! II 
Catalogo e ąuesto” iš operos Don 
Žuanas.

Antrojoj koncerto daly padai
nuota šie kūriniai: keturios lie
tuvių liaudies dainos, harm. K. 
V. Banaičio, V. Jakubėno Liūd
nas eilėraštis, J. Naujalio Oi, 
verk motušėle, C. A. Gibbs 
tūrių dainų ciklas apie jūrų 
pitoną, G. Verdi arija iš op.
mon Boccanegra ir W. A. Mozar
to arija iš op. Ficaro Vestuvės. 
Bisui V. Verikaitis dar pridėjo 
Don Basilio ariją iš Rossini op. 
Sevilijos Kirpėjas ir, berods, 
Denzo neopolietišką romansą.

V. Verikaitis turi galingą, iš
lygintą, lengvai valdomą balsą 
ne tik visuose registruose — 
apačioj, vidury ir viršūnėse, bet 
taip pat forte, piano ir net pia
nissimo.

Vy-ro balso prigimčiai tuos 
sunkumus įveikti nėra prastas

ne- 
ke- 
ka- 
Si-

Nėra abejonės, turėdamas to
kią jautrią klausą, V. Verikaitis 
netrukus nugalės ir angliškąjį 
žodžių tarimą.

Kalbų reikalą prisiminiau to
dėl, kad mes plaukom tarptauti
niuose vandenyse, kur visi muzi
kiniai tekstai yra dainuojami 
originalo kalba. Tas gerokai pa
sunkina dainininko darbą, betgi 
tai nėra pati didžioji kliūtis jam 
prasimušti į- dainavimo meno’ 
aukštumas, žinoma, savame 
teatre V. Verikaitis būtų šviesi 
ir labai mielai klausoma operinė 
pajėga. Jis ten augtų, jis ten 
bręstų ir naujais laimėjimais 
klausytoją džiugintų, nes gal ne 
be pagrindo T. Schipa yra pasa
kęs, kad geriausias dainininko 
mokytojas yra scena. Kol durys 
į savąjį teatrą užvertos — tegu 
būna V. Verikaičiui tiesūs keliai 
sviečiose šalyse.

Patricia L’Heureux buvo V. 
Verikaičio koncerto akomponia- 
torė. Tuo tarpu ji yra gera pia
nistė, gal kiek mažiau patyrimo 
turinti akompaniavimo mene. 
Kai kur ji nepakankamai įsijau
tė į V. Verikaičio interpretaciją 
ir jį "temdė”. Bet aplamai duetas 
buvo gražus ir darnus.

Pagyrimas ir padėka priklau
so Bostono Baltų Amerikiečių 
Draugijai, kuri minėtus koncer
tus surengė geroj salėj. Gal ir 
nedaug, bet tas turbūt, irgi pa
deda mūsų iškilesnėms ir jau
noms jėgoms prasimušti į pla
tesnes poskliautes. St. S.

"Naujas išvaizdos" telefono patarnavimas reiškia

DAUGIAU PATOGUMO NAMUOSE

MARGUTIS
yra pat3 seniausias Amerikos 
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
vieną mėnesį — yra gausiai ilius
truotas, turiningas, įvairus ir 
skaitomas su malonumu.

MARGUČIO metinė prenume
rata $3.00.

Margučio adresas: 6755 So.
Western Avė.. Chicago. III.

SIUNČIA DOVANŲ SIUNTINĖLIUS LIETUVON IR SIBIRAN

IŠ EUROPOS
NEBRANGIAU kaip kiti, bet žymiai GREIČIAU!

Medžiagos, avalyne, vaistai, laikrodžiai, baltiniai ir kit.
Ypatingai skubiam reikalui esant, užsakymai priimami telefonu Londone, CHI 2107. 

Telefoniniai užsakymai automatiškai įrašomi plokštelėm todėl negali įvykti klaidų.
ORO PAŠTO siuntiniai Lietuvą pasiekia per 10-15 dienų

Oro paštu 1 kilogramo persiuntimas kaštuoja 24 šilingai, arba 
sekantis klg. — 9 šilig., arba 1 dol 30 centų.

Pareikalavus, vaistai siun’iami pagal prisiųstą receptą.
Visi patarimai, paaiškinimai, kainoraščiai lietuvių kalbo'e siunčiami nemokamai.
Kiekvienas siuntinys, įskaitant visas išlaidas, apdraudžiamas.
Įmokėjimai grąžinami, jei siuntinys dingtų.
Rašykite lietuviškai, atsakysime lietuviškai tą pačią dieną.

Paprastu paštu 4-5 savaitės
3 dol. 30 centų. Kiekvienas

«

...MAY.
Mes duodame ir keičiame Eagie Stamps

ūksiančiai i a r d U

Dideliam Specialiam Pirkime

geresnės rūšies, aukšt s ."s kainos madingų

COTTOMS
t

Buvo

59 c. iki 89 c

vertės
jardas

Gold .Printed Cottons
Drip-Dry Printed Cottons
Taffetized Printed Cottons

Prlnted Sheer Cottons
Sanforized* Printed
Broadcloths

"Naujas vaizdas” virtuvėje yra su vir 

tuvės telefonu. Gudrios namų darbinin

kės jo reikalauja. Virtuvės telefonas su

taupo laikų ir žingsnius... dažnus per

traukimus svarbių darbų... ir užlaikyti 

akj virtuvėje ar ant puodų. Su Yellow 

Pages, jūsų apsipirkimų sąrašų ir jūsų 

virtuvės telefonu, jūs galite puikiai ap

sipirkti.

Ekstra telefonas virtuvėje kainuoja tik
tai 85 c. i mėnesj, plūs taksai ir įstaty
mas. Užsakyti šaukite Ohio Bell ir pra
šykite jūsų Service Kepresentative.

THE OHIO BELL 

TELEPHONECOMPANY

High Fashion Prints
Printed Embossed Cottons

Printed Pajama Cottons 
Soiid Color Broadcloth

Printed
Printed

Stripe Cottons
Cottage Cottons

Soiid
Soiid

Cąlor Embossed Cottons
Color Drip-Dry Cottons

• Daug, daug kitų stilių

Būkite gudrūs! Būkite dabar ateinančiam sezonui! čia yra pilnas pasirinkimas spal
votų, geros vertės cottons, kurie bus tokie puikūs nešioti jums ir šeimai. Visi kirpti 
iš ritinių. Patys pamatykit ir pasirinkit. Jūs būsite tikrai patenkinti.

The May Co.’s Basement L'ard Gcods Dc^artm m!
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Kelkite, kelkite, kelkite!
DR. BRUNO KALVAITIS

Atrodė, kad tai praeitos ku- 
dirkinės epochos kovos šūkis, ir, 
turėtų priklausyti romantiškajai 
istorijos praeičiai, o vis tiktai, 
pasirodo, kad šis šūkis ir šian
dieną yra tiek pat aktualus, gi
liai prasmingas ir visiškai tinka 
mūsų laikams. Todėl jis taip 
efektyviai nuskambėjo Bostono 
ir New Yorko lietuviško teatro 
scenose ir tūkstantinės susirin
kusių žiūrovų minios tai patvir
tino. Drauge su vaidintojais žiū
rovai giliai ir prasmingai įsijau
tė galingos kudirkiškos dvasios 
draminėj įtampoj.

Todėl reikia pripažinti, kad ne
paprastai vertingą ir didelį dar
bą atliko tiek poetas A. Gustai
tis tą veikalą atkurdamas, tiek 
Bostono Lietuvių Dramos Sam
būris jį vykusiai suvaidindamas, 
tiek rež. Ip. Tvirbutas, padeda
mas akt. A. Gustaitienės, jį su
režisuodamas.

A. Gustaitis atkurdamas K. 
Inčiūrog veikalą, matomai atsi
žvelgė į laiko ir dabartinio gyve
nimo aplinkybes, todėl gal tei
singai, kad veikalą pagal K. In- 
čiūros schemą papildė. Stipriau 
išryškino atskirus charakterius, 
įvedė didesnę dramos dinamiką, 
įvedė naujus paveikslus, tuo bū- 
4 -''kurdamas įvairesnę žiūrovo 

it“ amplitudę.
"dirką jis pilnumoj iš- 

:cena ir žiūrovui jį prista
to kaip žmogų. kaip gydytoją, 

;'i ' ■ a‘riot-.-kovotoją meninin- 
ir visuomeninką santykiuose 

su įvairiais to laiko luomais.
šia prasme Kudirkos vaidmenį 

padaro sunkų ir sudėtingą. Su
prantama, kad tokį vaidmenį te
galėjo atlikti akt. H. Kačinskas. 
Tik jis tegalėjo žiūrovams paro
dyti tuos įvairius šio didžiojo 
patrioto nusiteikimus, kontras
tiškus, bet kartu darnius asmens 
Ir tikslų atžvilgiu. Akt. H. Ka
činskas tikrai tas kudirkiškas 
stulpas scenoje, prie kurio gan 
vykusiai rykiavosi kiti vaidinto-, 
jai.

Veikalo pastatymas .pagal esa
mas sąlygas dvelkė gražiu, vien
tisiniu ir su kruopščiai išstudi
juotomis detalėmis teatraliniu 
kūriniu. Tai rež.. Ip. Tvirbuto ir 
jo asistentės A. Gustaitienės 
nuopelnas. Jiedu vykusiai su pa

PANAUDOKITE PROGA
Jei ieškote tokios knygos, kuri malonu paskaityti ir miela 

turėti savo bibliotekoje, pasirūpinkite įsigyti šiuos mūsų leidinius:
žemė dega, Jurgis Savickas, atsiminimai, I t....................$4.50
žemė dega, Jurgis Savickis, atsiminimKi, II t.................... 4.50
Apie laiką ir žmones, Jonas Aistis, atsiminimai.................. 2.50
Mirusios sielos, N. Gogolis, apysaka .............   3.25
Milžino paunksmė, Balys Sruoga, istorinis veikalas ........... 2.50
Cezaris, Mirko Jelusič, istorinis romanas, I t. _............  2.00
Cezaris, Mirko Jelusič, istorinis romanas, II t....................  2.00
Cezaris, Mirko Jelusič, istorinis romanas, III t  .............  2.00
Broliai Domeikos, L. Dovydėnas, premijuotas romanas .... 2.50 
Rytu pasakos, Vincas Krėvė................................................ 2.50
Užuovėja, Marius Katiliškis, romanas ............ ,...............  3.50
Barabas, P. Lagerkvist, apysaka, Nobelio premija ..........  2.25
Tomas NiPernadis, A. Gailit, išgarsėjęs esto romanas i....... 2.50
Kon-Tiki, T. Heyerdahl, garsi kelionių knyga .................. 3.25
Karoliai, Guy de Maupassant, rinktinės novelės ..............  2.50
Pavasarių audroj, Jieva Simonaitytė, romanas ..............  2.50
Kolombą, Prosper Merimee, romanas ..........................  2.25

Visos šios knygos — rinktiniausi veikalai mūsų ir pasauli
nėje literatūroje. Apsirikti negalite nei viena. Užsisakydami tris 
iš čia esančių knygų, ketvirtą pasirenkare nemokamai. Rašykit 
ir pinigus siųskit

T E R R A
3333 S. Halsted St., Chicago 8, III.
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DIRVA
atlieka jvairius spaudos darbus. Jūs 
yalit pigia kaina atsispausdinti pro
fesines korteles. įvairias blankas, va

karams biletus, vestuvių pakvieti
mus, plakatus ir kt.

Užsakymai priimami ir paštu.
DIRVA — 1272 East 71 St.

CIeveland 3, Ohio
Telef.: HE 1-6344

rinktais scenos mėgėjais parodė 
ištisą epochą kovos dėl Lietuvos 
laisvės.

Dėka dail. V. Andriušio ir Viz
girdos sugebėjimų, dekoratyvi
niai pastatymas buvo tikrai 
įprasmintas.

Visi vaidintojai, (kurių "net 
34) darniai įsiliejo į sudėtingą 
ir jautrią veiksmų pynę, kiek
vienas jų gražiai ir sugebančiai 
savo vaidmenį atlikdamas. Visa 
tai jie tegalėjo pasiekti, tik di
delio darbo, prasmingo pasiau
kojimo ir tikros tėvynės meilės 
vedini, žiūrovai jais didžiavosi 
ir džiaugėsi.

Bostono Lietuvių Dramos 
Sambūris su šiuo spektakliu at
šventė savo penkerių metų ju
biliejų.

Per penkerius metus sis sam
būris gražiai pasirodė su K. Bin
kio Atžalynu, R. Blaumanio In- 
dranais, P. Vaičiūno Tuščios Pa
stangos, Ch. Dikenso Kalėdų 
Giesme, ,V. Karklinio Raudonu 
Vynt’. ir dabar K. Inčiūros — 
A. Gustaičio Vincu Kudirka. 
Tačiau minint šio sambūrio pen
kerių metų jubiliejų, nebūtų vis
kas apie jį pasakyta, nutylint 
kokį platų barą sambūris savo 
veikla išvarė lietuvybės išlaiky
mo dirvonuose.

Sėkmė gal čia glūdi, kad rež. 
V Gustaitienė ne tik kad suge- 
ėjo pasirinkti gerą direktorių 

— A. Gustaitį (teatro nemarioji 
siela), bet vykusį būdą komplek
suoti artistų sąstatą. Išeidama 
iš principo, kad kiekvienas žmo
gus gyvenime yra atskiras cha
rakteris, taigi artistas, vadina
si, statant veikalą reikia jį su
rasti ir įprasminti. Ir ką gi, la
bai gražiai pavyko. Į darbą 
'traukė visus.

Svarbiausia, kad į tą darbą 
įtraukė jaunimą. Tuo būdu jau
nimas įpratinamas aukoti savo 
iėgas, laisvalaikį ir entuziazmą 
bendram tautiškam reikalui. Tuo 
būdu mokosi savos istorijos, 
gražios lietuvių kalbos ir gra
žaus tarimo. Įsijaučia į veikalo 
turini į atskirą charakterį ir jį 
išgyvena visu savo dvasiniu su
sikaupimu. Toks jaunuolis savai
me pajunta savo bendruomenės 
ryšį ir priklausomybę. O tai di
džiausias laimėjimas.

JAV ambasadorė Šveicarijoje Frances Willis, atvykusi į New 
Yorką, streikuojant laivų krovėjams, pati turi stumtis gausų 

bagažą.

Be to, kur dalyvauja dalis jau
nimo scenoje, laisvoji dalis jo 
būtinai vyks pamatyti savo drau
gų ir tuo būdu įsilieja į bendrą 
lietuvišką reikalą, pajunta ryšį.

Bendras darbas, bendras 
džiaugsmas su vyresniaisiais ne
maža prisideda prie didesnio 
bendrų reikalų supratimo, šioj 
platformoj nėra nei kairės, nei 
dešinės, tėra vienintelė kryptis 
— tautiškas reikalas ir visa tai, 
neša daug sanacijos į šeimą, 
bendruomenę į ir tautinę vieny
bę. O tai lietuvybės išlaikymo 
reikalas.

Kudirkos pastatymas, tai Bos
tono lietuvių dramos sambūrio 
penkerių metų veiklosx gražus 
apvainikavimas ir drauge įrody
mas, kad sambūris yra pasirin
kęs teisingą savo'veiklos kelią. 
Sambūris iš bendruomenės — pa
čiai bendruomenei. Jo gaivina
ma kudirkiška dvasia ras atgar
sį.

Jubiliejaus proga tenka linkėti 
sambūriui ištvermės, o iš visuo
menės daugiau prisidėjimo prie 
šio gražaus ir reikšmingo darbo. 

PROF. MYKOLUI
BIRŽIŠKAI PARAMA

Lietuvos Nepriklausomybės 
akto signatarui, Kauno ir Vil
niaus universitetų rektoriui, ka
pitalinių lietuvių literatūros 
mokslo veikalų autoriai, LRD 
nariui prof. Mykolui Biržiškai 
šiemet sukanką 75 metai.

Nė tiek amžiaus našta, kiek 
nelaimingi šeimos įvykiai prislė
gė didžiojo mūsų mokslininko pe
čius. Mirusio brolio Vaclovo svar
bių rankraščių tvarkymas ir pa
rengimas spaudai profesoriui ne
leidžia atsitraukti nuo rašomojo 
stalo. Per keletą įtempto darbo 
mėnesių Mykolas Biržiška jau 
patikrino, patikslino ir įvairio
mis rodyklėmis aprūpino ”Alek- 
sandryno” I tomą, kurį netrukus 
atiduoda spaustuvėn Kultūros 
Fondas. Už lietuvišką kultūrinį 
darbą šiame krašte, deja, niekas 
neužmoka, nors jo svarbą visi 
pripažįstame.

Savo vyriausiąjį brolį pasto
viai remia prof. Viktoras Biržiš
ka.1 Aišku, šią paramą greičiau 
galima būtų pavadinti simboline, 
nes ir pats prof. Viktoras gyve
na Čikagoje iš labai kuklios se
natvės pensijos.

Pernai susidarė būrelis tautie
čių, kurie, atjausdami sunkią 
prof. Mykolo Biržiškos šešių as
menų šeimos padėtį, praėjusiais 
metais kas mėnuo po dolerį (kai 
kurie vienkartine suma) parėmė 
profesorių. Aukų rinkimą ir per
siuntimą tvarkė Dalia Bylaitie-

JUOKTIS SVEIKA!
Linksmos saulėtos nuotaikos įgysi skaitydamas humoro 

ir savikritikos žurnalą

PELĖDĄ
Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir grudžio mėn.
Rašykite šiandien: PELĖDA, 231 Wallace Avė., S., 

Welland, Ont., Canada.
Prenumerata metams $1.00 į visus pasaulio kraštus. 

Atskiras numeris 30 cnt.

nė, gyvenanti 239 Lang Rd., San 
Antonio, Texas. Š. m. sausio 31 
d. aš, kaip Rašytojų Dr-jos pir
mininkas, patikrinęs visus man 
atsiųstuosius aukų lapus, tvar
kingai pakvituotus gavėjo prof. 
M. Biržiškos,'reiškiu padėką vi
siems rėmėjams ir kviečiu esa
mus bei naujus aukotojus atsi
minti didelį profesoriaus lietuvy
bės darbą ir sunkiai jam pake
liamus kasdieninės duonos rūpes
čius.

Prof. Mykolo Biržiškos adre
sas: 1120 So. Magnolia Avė., Los 
Angeles 6, Calif. Vienkartiniai 
a pastovūs aukotojai, kuriems 
tai būtu patogiau, gali pasinau
doti LRD-jos tarpininkavimu 
(adr.: B. Babrauskas, 1436 So. 
50 Avė., Cicero, II.).

Prof. Mykolo Biržiškos rėmėjų 
būrelis 1956 metais:

po $12: dr. G. Balukas, dr. G. 
Byla, K. Biskis, dr. M. Indrei- 
kaitė, dr. N. Kraučėliūnaitė, dr.
L. Lucas, A. Mantautas, dr. A. 
Milius, dr. E. Miliuvienė, J. Mon- 
kutė Marks, dr. J. Plikaitis, B. 
Siliūnas, dr. A. šeštokas, dr. J. 
Valaitis; po $11: Alg. Dikinis, 
D. Kubertavičiūtė Maurukienė, 
L. Šlapelienė, M. žolpienė; $10: 
dr. J. Pikūnas; po $9: E. Ciur- 
lytė Barnet, C. Doveikis, Z. Gird- 
vainytė; po $8: S. Kielaitė Ke- 
lečierė. P. Michelevičius; $7 —
I. Nirinskaitė Jonyriienė; po $6: 
dr. S, Barnett, N. Markauskaitė, 
S. Nasvytytė Valiukienė; po $5: 
dr. V. Sruogienė, prof. V. Šil
karskis ; $4 — J. šlapelytė Mor- 
gan; $3 — dr. M. Budrienė; po 
$2: dr. J. Dubinskienė, E. Ei- 
dėnienė, J. Sonda, M. Vidyla; po 
$1: dr. A. Domanskienė, S. Ja
saitienė, R. Mieželis. Iš viso — 
$318.

Benys Babrauskas, 
LRD. Pirm.

Praeitų metų gale BALFo vi
sų trijų skyrių .Clevelande pra
vesta rinkliava davė grynų pi
nigų $1,649.15.

Reiškiame nuoširdžią padėką 
aukotojams, aukų rinkėjams, 
Lietuvių Radijo Klubui (p. J. 
Stempužiui), kuris mielai skelbė 
mūsų vajų, mūsų lietuviškų laik
raščiu redaktoriams, kurie dėjo 
nemokamai mūsų skelbimus va
jaus reikalu ir visiems tiems, ku
rie bent kuo prisidėjo prie rink
liavos.

Auko jo po $100.00: Dr. J. Bal
čiūnas, Dr. J. Skrinska.

$30.00; J. Mačiulis.
$20.00: Dr. J. Sukarevičius,

J. Pautienis.

$15.00: M. J. Mikoniai, A. V. 
Mauručiai.

$10.00; Juškėnai, Dr. Kesiū- 
naitė, St. Radzevičiūtė, A. Jo
naitis, A. Banys, V. Kasakaitis,
J. Pivoriūnas, V. Amšiejus, S. 
Kudokienė, N. P. Bielinis, A. V. 
Valaitis, Z. Dautartas, V. Ste
ponavičius, H. Silvestravičius,
K. O. Matusevičius, P. Aleksan
dravičius, V. Riekus, P. J. Sta- 
niškiai, J. Masilionis M. D., A. 
Kazilionis, O. E. Karnėnas, J. 
Vaičaitis, Dr. J. Sandargas, A. 
Steponavičius, M. Mickevičius, 
General Undenvriters, A. Alkai- 
tis, Z. Sabataitis, P. Tamulionis,
A. Miknevičius, P. O. Skardžiai,
B. E. Juodėnai, J. Balbotas.

$8.00: Reg. Ramonas.
$7.15: Kun. Kan. J. Končiaus 

pagerbimo vakarienės likutis; 
P. Mikšys.

$6.00 j A. Balys.
$5.00: A. Rukšėnas, J. Cijuns- 

kas, A. I. Jonaičiai, P. Drasutis, 
S. Astrauskas, M. Žilinskienė,
A. Kavaliūnas, P. Drabišius, A. 
Orentas, A. Juozaitis, K. Balio
nas, A. Baliūnas, A. Aželis, B. 
Gaidžiūnas, R. Čepulienė, VI. Pa
lubinskas, D. Nasvytis, V. Pa- 
lūnas, P. Balčiūnas, V- Braziu
lis, J. žemaitis, V. Gelažius, P. 
Naumšas, P. Makarskas, A. B. 
Gricius, A. Bridžius, F. I. Na
vickas, P. Kliorys, O. Gravrog- 
kas, P. Zigmantas, V. J. Klimai- 
čiai, J. Damušis, V. Brizgys, L.
B. Kazėnas, K. A. Atkočaitis, 
Ch. Obelenis, Z. Obelenis, J. Vir
balis, P. Jurgaitis, A. Buknis, J. 
Brazauskas, A. Sušinskas, P. Ži
linskas, M. Ratkus, M. Blynas, 
parašas neįskaitomas, A. Garka, 
Besperavičius, J. J. Pikturna, V.
O. Rocevičius, Kasulaičiai, V. A. 
Garmai, A. S., O. Beržinskas, E. 
Malcanas, A. Masilionis, F. But
kus, V. Bruožis, S. Selys, J. 
Sniečkus, J. Janulis, F. Mackus, 
A. Šiaučiūnienė, D. Mekišius, A. 
St. Barzdukai, St. J. Orentai, K. 
Alincia, K. Narbutaitis, J. Žu
kauskas, J. Marcinkevičius, S. 
Navickas, M. V. Vaitėnai, D. J. 
Gudėnai, M. Dunduraitė, Puško- 
riai, P. Milašius, A. Mikaliūnas, 
A. Kubilius, E. Kersnauskas, P. 
Stravinskas, J. Stravinskas, P. 
Kudukis, Z. Golus, J. P. Nasvy
tis, M. Smelstorius, S. Paleriu- 
kis, J. Bružas, Ivanauskienė, K. 
Gaižutis, P. Gruodis, E. Stepo
navičius, E. J. Ilenka, J. Stan
kaitis M. D., B. Steponis, A. K. 
Gelažius, J. Juozaitis, E. A. Lu- 
žai, J. Jesinetnčius, P. Šukys, M. 
J. Dumbaras, J. Gražulis, kun. 
A. Goldikovskis, K. Cepkevičius,
M. Prikockienė, J. Krištolaitis, 
Leimon’s Cafe, R. J. Nasvytis, 
St. S. Laniauskai, P. Dabrila, A. 
Rakauskas, V. Januškis, V. Ba- 
lašaitis, V. Mariūnas, H. Idzelis, 
V. Venclovas, J. Baranasukas, 
A. Dovydaitis, J. Kubiliūnas, 
Dr. K. Ambrozaitis, I. Stankevi
čius, St. K. Lazdinis, J. Gaška, 
A. Pivoriūnas, V. Apanius, Ch. 
M. Maslauskai, Z. Ragauskas, 
A. Telyčėnas, V. Lukauskas, B. 
Snarskis, A. Šalkauskas, pavar
dė neįskaitoma, A. Bųjokas, A. 
V. Tamulioniai.

$4.00: K. Mažonas, J. Kazic
kas, S. M. Zelinsky, J. Juodišius, 
V. Urbaitis.

$3.00: Ed. Petkevičius, B. Ber
notas, P. Židonis, J. Jakštas, V. 
Čiurlionis, R. S. Vizgirdas, L. 
Stoškūnas, J. J. Pečiulis, J. Na- 
rušas. A. J. Augustinavičiai, K. 
E. širvinskai, K. žigas, V. Pa- 
šakarnis, S. Matusevičius, Jo
nas, J. Steponaitis, N. Ruopius, 
S. Mačys, V. Benokraitis, P. Vil
kas, J. Žilionis, A. Spirikaitis,
J. Jaškauskas, VI. Bačiulis, R. 
V. Orintas, B. žukienė, A. Dai
lidė, I. Muliolis, M. Drosutis.

$2.00; V. Morkūnas, P. Karo- 
sienė, XX, Jasmantas, J. Pocius, 
A. Paškonis, Z. Vigirdienė, V. 
Garlauskas, R. Minkūnas, P. šū
kis, A. Saurukaitis, Kun. Iva
nauskas, E. Eidimitenė, J. Va
saris, P. P. Chalko, J. Cernaus- 
kas, F. F. Bugol, K. Magilienė,
P. Rekešius, J. Jurkšaitis, K. 
Tallat-Kelpša, J. St. Nasvyčiai, 
V. Alis, J. Kirkutis, C. Palubins
kas, J. Rastenis, T. Liutkus, B. 
Bacevičienė, P. Vyšniauskas, V.
K. Barauskas, A. Reimer, pavar
dė neįskaitoma, J. Urbšaitis, J. 
Peckis, N. Mulvinas, D. Paško
nis, P. Jarašiūnas, A. Lakačiaus- 
kas, J. Kaklauskas, D. Jankaus
kas, V. Kaunas, J. Budrys, B. 
V. .Juodys, N. Rinkus, J. Gali
nienė, J. žemantauskas, Z. Pec
kus, K. Vėlyvis, J. J. Margevi- 
čius, P. Sejonas, J. Juodišius, 
M. Balukas, J. Kalvaitis, J. Ka
zėnas, V. Naikelis, V. Gaigalas, 
P. Kirlys, J. Masaitis, K. Ma
ciulevičius, J. Černiauskas, A. 
Janušauskas, J. Citavičius, A. 
O. Mikulskiai, A. Gylys, H. Jo- 
hansonas, A. Gailiušis, P. Gri
gonis, E. Valdukaitis, A. įlenda, 
Em. Skrabulytė, K. Žukas, F. 
Saukevičius, I. J. Kijauskas, P. 
Stempužis, F. Baranauskas, V. 
švelnys, VI. Petukauskas, VI.

Braziulis, J. Garla, V. Degutis.
$1.00: Parašas neįskaitomas, 

A. Brozako, A. Shovy, H. Shovy, 
V. Blinstrubas, L. Leknickas, V. 
Muliolis, F. Juška, A. Gylys, M. 
Mažonas F. Zylė, P. Maksi- 
mavich, Urbšaitis, parašas ne
skaitomas, K. Gaižutis, P. Jur- 
gutavičius, P. Vyšniauskas, pa
rašas neįskaitomas, B. V. Pet
kevičiui, Ciuberkis, J. Baleika, 
Vaitkus, A. P. Petraičiai, P. Ka- 
siulaitis, J. G. Polter, G. Cher- 
Krivickas, VI. Mėlinauskas, M. 
nes, V. šamatauskas, Mekeša, 
Kalvaitis, P. Ežerskis, V. Gece- 
vičius, K. Dagys, St. Bagdon, 
S. Gracinskas, V. Degutis, A. 
žiburis, A. Laniauskaitė, V. Pet
ruškevičius, J. Andrijauskas.

$1.50: F. Gradiak. 
$0.50: J. Brozako.

Kaziui Gaižučiui 50 metų
Clevelandiečiui visuomeninin

kui K. Gaižučiui šiomis dienomis 
suėjo 50 metų sukaktis. Ilgiau
sių metų!

Akad. skautų iškyla
(sks) Vas. 9 d. pavakarį Cle

velando ASS skyrius turėjo 
smagią iškylą Chagrino rezerva
te. Laužas, "miškinės” dešrelės 
ir žiemos gamta iškylautojams 
paliko mielus prisiminimus. •

Dar čia tokio jomarko nebuvo...
(sks) Clevelando Neringos 

tunto skautės stropiai ruošiasi 
Kaziuko mugei. Kovo 3 d. apati
nėje Lietuvių Klubo salėje nuo 
11 vai. iki 3 v. v. veiks skaučių 
valgykla. Visi Clevelando lietu
viai kviečiami tądien pas skau
tes pietų, kaina $1.25 asmeniui. 
Du vaikai iki 15 m. gaus pietus 
už tą pačią kainą. Mugės dieną 
tepailsi šeimininkės — pietauki
me pas skautes.

4 v. p. p. bus abiejų Clevelando 
tuntų sueiga. Vėliau Kaziuko 
mugė, meninė programa ir pasi
linksminimas. Programai talki
ninkauja Vaidilos, teatro aktoriai 
Ig. Gatautis ir Z. Peckus.

Neringietės kovo 3 d. nori pas 
save matyti visus skaučių-tų tė
vus, mielus namiškius ir bičiu
lius. Tartum viena šeima susiti
kime visi Clevelando skaučių 
Kaziuko mugėje.

Metinis LSK žaibo susirinkimas
Šį sekmadienį, vasario 24 d., 

5 vai. po piet, lietuvių salėje 
įvyks Clevelando LSK žaibo vi
suotinis narių susirinkimas.

GERIAUSI IDAINAVIMAI

BR. BUDRIŪNO KVARTETO
TRYS PLOKŠTELES:

1. žvakė ir plaštakė; Valsas
2. Vežė mane iš namų; Klumpės
3. O dalelė; Į kovą; Gyvenimo aidu

m-...
KIEKVIENA PO $1.50

VINCĖS JONUŠKAITES
ĮDAINAVIMŲ ALBUMAS

15 dainų: Kur prapuolė tas kelelis; Viešpaties pasaulis; Oj 
ant kalno; Mėlyni varpeliai; Plaukia antelė; Pasakykit; 
Aš per naktį; Ėsk karvute; Oj kas sodai; Ar atminsi; Anoj 
pusėj marelių; Už augštųjų kalvelių; Spragilų daina; Ma

no gimtinė.
KAINA $8.00

CHICAGOS VYRU CHORO
ĮDAINAVIMŲ ALBUMAS

10 dainų: Per naktelę šokau; Ant marių; Tušti paliktieji 
namai; Draugai, pakelkime taures; Tėviškės vakarai; Jau 
žirgelis pabalnotas; Naktis graži; Valiok dalgeli; Op, op, 

Nemunėli; Jau pravertos dvario stonios..
KAINA $8.00

ČIURLIONIO ANSAMBLIO
15 dainų: Tėve mūsų; Lopšinė; Linelius roviau; Ar aš ne 
vyšnelė; Eikime mudu abudu; Sėjau rūtą; Tykiai, tykiai 
Nemunėlis teka; Op, op, kas ten, Nemunėli; Palankėj; Pie
menėlių daina; Anoj pusėj Nemuno; Kalvelis; Skamba, 
skamba kankliai; Augo kieme klevelis; Kas bernelio sumįs- 

lyta.
KAINA $10.00

SIŲSKITE PINIGUS IR TUOJ GAUSITE PLOKŠTELES 
ĮDAINAVIMŲ ALBUMAS
DIRVA
1272 E. 71 ST.
CLEVELAND 3. OHIO

Darbotvarkė:
a) Metinės klubo veiklos refe

ravimas,
b) naujos valdybos rinkimai,
c) nusipelniusių klubo narių 

atžymė.iimas,
d) aktualieji reikalai.
Visiems klubo nariams daly

vavimas būtinas. Visi sportiniu 
judėjimu besidomintieji maloniai 
kviečiami atsilankyti.

Po susirinkimo bus šeimyniš
kas pobūvis. ,

LSK Žaibo Valdyba

Clevelande laukiama daug 
jaunimo

Kovo 10-11 d. į Clevelandą su
plauks apie 100 mūsų sportinin
kų į Vid. Vakarų sporto apygar
dos vyrų ir moterų krepšinio ir 
tinklinio pirmenybes. Tokio mas
to sales žaidimų varžybų Cleve
lande nebuvo jau keli metai. Da
lyvių laukiama iš Chicagos, De
troito. Rochesterio ir, žinoma, 
Clevek'.ndo. Sportu besidomin
tiems clevelandiečiams bus tik
rai graži proga pamatyti šiuo 
metu pajėgiausių lietuvių krep
šinio bei tinklinio komandų žai
dimą.

Varžybos numatomos pravesti 
East High School salėje ,1380 
E. 82 St. Tikintis suplaukti to
kio gausaus būrio jaunimo, ren
gėjams yra didelė problema sve
čius annakvydinti. Todėl yra 
kreipiamasi į clevelandiečių ge
ras širdis, prašant parodyti iš 
kitur atvykstančiam jaunimui 
tikrai lietuvišką vaišingumą.

Galintieji sportininkus pri
glausti maloniai prašomi apie 
tai pranešti Elvyrai šikšniūtei, 
telefonu LI 1-4612. Skambinti 
bet kuriuo laiku.

Aš ESU LIETUVIS IR 
TVARKAU ŠĮ BIZNĮ.

ŠI VIETA YRA ŽINOMA KAIP

VIC’S GULF SERVICE 
STATION

MES DUOSIME JUMS 
GERIAUSI PATARNAVIMĄ, 
KOK TIKĮ GALITE GAUTI 
MIESTE. PABANDYKITE.

VICTORAS SUMAS — vedėjas
MES DUODAME 

GREEN STAMPS
SUPERIOR AVĖ. — KAMPAS 

E. 66 ST. 
EN 1-9713
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