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Praėjusią savaitę j Vilties 
Draugiją įstojo nariais šie 
menys:
72. Bandzevičius Juozas,

Chicago................... 10
73. Kurgonas Algimantas,

Chicago ............... 10
74. Kasniūnas Vytautas,

Chicago ...............
75. Jasevičius Antanas,

as-

ęlol.

»»

M

Karines šventės seka viena po kitos

>»25

Columbus.............. ■ 25 „
76. Smetona Birutė,

Cleveland .............. . 50 „
77. Smetona Julius,

Cleveland ...... ......... 50 „
78. Ramanauskas Kostas,

Chicago ..... .... . 25 .,
79. Stankus Steponas,

Chicago ........... . 25 „
80. Tervydas Vladas,

Collinsville .......... . 10 „
81. Palionis Tadas,

Lincoln ................. . 10 ,.
82. Cijunskas Juozas,

Rochester.............. . 10 „
83. Gaurilius Juozas,

Chicago ............ 10 ,.
84. J. J. S., Cleveland. . 25 ,.
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Rusų karinės šventės seka vie- . gerbiama, ja rūpinamasi”, 
na paskui kitą. Neseniai, vasario 
26 d. per visą Sovietiją nubildė
jo visokie pabūklai, numaršyra- 
vo skaitlingos divizijos nešdamos 
apnuogintus durtuvus. Tai. buvo 
kariuomenės švęntė ...

"Pravda” ta proga rašo: "Pas 
mus kariuomenė yra mylima,

Mūsų skelbtasis pirmas Vilties 
Draugijos narių telkimo vajus 
baigiasi, nes iki suvažiavimo rei
kia atlikti visus formalumus, 
kad visuose kraštuose gyvenan
tieji nariai, galėtų sprendžiamu 
balsu dalyvauti Vilties Draugi
jos suvažiavime.

Kovo mėn. 22 d. Clevelande 
posėdžiavusi Spaudos ir Infor
macijos komisija nutarė, kad, 
gyvenantieji Amerikoje ir Ka
nadoje į Vilties Draugiją gali 
pareiškimus siųsti iki balandžio 
mėn. 10 d. Iki to laiko padavu- 
sieji pareiškimus dar galės 
sprendžiamu balsu dalyvauti pir
majam Vilties Draugijos suva
žiavime. Taigi nevėluokime ir 
naudokimės šiuo pratęsimu.

Iš daugelio Amerikos lietuvių 
kolonijų mūsų bendraminčiai dar 
neatsiliepė. Mes kviečiame pa
skubėti ir įsijungti į tautinės 
spaudos stiprinimo talką.

Pareiškė Antanas Olis

mo bylai, turi plėsti savo įtaką 
amerikiečių visuomenėj. Lietu
vos reikalams mes galime patar
nauti tiek, kiek mes savo įtaka 
galėsime paveikti amerikiečių 
nusistatymą. Kai nieko nereik- 
šime Amerikos politiniame gy
venime, tai nieko nereikš mūsų 
mintys ir Lietuvės Reikalais. Ne 
visi ir ne visur viską galime pa
daryti, bet turėtume vienas kitą 
paremti, pastumti ar patraukti 
— visi j įtakingesnę poziciją, kad 
tuo būdu turėtume stipresnių 
savų ramsčių Amerikos adminis
tracijoj bei politikoj. Tokia Ta
rybos veikla nebūtų partinė. Ji 
galėtų duoti labai naudingų vai
sių Lietuvos reikalui.

LAISVOSIOS 
EUROPOS 

UNIVERSITETO 
REIKALU

kadIš Paryžiaus pranešama, 
suinteresuoti studentai, kilę iš 
Lietuvos, gimę po 1921 m. gruo
džio 31 d. ir turį brandos ates
tatus ar jų ekvivalentus, gali pa
duoti prašymus stipendijoms 
gauti koledžo administracijai li
gi š. m. balandžio 15 d. šiuo ad
resu: College de l’Eūrope Libre, 
7, rue de la Paix, Paris (2), 
France.

Savo pranešime Koledžo admi
nistracija dar priduria, kad ke
turi penktadaliai stipendijų bus 
suteikta studijoms Strąsbourg’e, 
kur studentai galės studijuoti 
teisę, humanitarinius mokslus, 
mediciną, farmaciją, matemati
kos ir gamtos mokslus, teologiją 
— Strasbourg’o Universitete. 
Penktajai studentų daliai bus 
suteikta stipendijų studijuoti ki
tuose miestuose ir tokiose moks
lo šakose, kurių nėra Strasbour- 
g’e. Studentai, kurie nepakanka
mai moka prancūziškai ir kurie 
gaus stipendijas, galės prancū
zų kalbos mokytis Strąsbourg’e, 
Koledže nuo š.iri. rugpjūčio l<d. 
ligi mokslo metų pradžios (š. m. 
lapkričio 1 d.). .

Pagal pereitų metų Koledžo 
pranešimą, studentai, gyveną už
jūriuose, tada gali gauti stipen
dijas, jei patys kelionę apmoka.

Platesnių informacijų apie 
Laisvosios Europos universitetą 
galima gauti, rašant nurodytu 
adresu arba'Mr. S. Bačkis, 5,

n

Jūsų korespondentas buvo pri- yra suprastos, ir belieka kant- 
imtas adv. Antano Olio, Chi- riai laukti. Mūsų pačių pastan- 
cago Sanitary District pirminin-1 gos Lietuvos laisvinimui, be abe- 
ko, ir turėjo progos patirti eilę j.jo, neturi sumažėti, 
minčių bei informacijų, naudin
gų ir įdomių Amerikos lietu
viams. Antanas Olis yra 
Amerikos Lietuvių Tarybos vi
cepirmininkas ir aktingai talki
ninkauja visuose Tarybos žy
giuose. Paklaustas, kaip šiuo 
metu atrodo Lietuvos laisvini
mo byla, Antanas Olis 
reiškė:

— Mano įsitikinimu — 
lengva, bet tikrai artėjame į 
lutiną tikslą. Bendroji tarptau
tinė padėtis vystosi kasdien vis 
palankiau pavergtų tautų lais
vinimo reikalui. Jei prieš kele
tą metų mums buvo didelio var
go surasti įtakingą asmenį, ku
ris įdoinautųsi Lietuvos laisvės 
atstatymo klausimais, tai šian
dien jau esame jieškomi, kad vis 
plačiau ir pągrindiniau tais rei
kalais kalbėtume. Kantriai ir su 
viltimi laukdami, eilę metų tikė
jome, kad pagaliau vieną dieną 
teisybė turės įveikti melą. Man 
atrodo, kad bendros pasaulinės 
taikos reikalas yra įstojęs į ge
rą kelią. Pilnos ir visuotinės tai
kos įgyvendinimo sąlygos jau

Jūsų korespondentas buvo pri- yra suprastos, ir belieka

— O kaip Jūs vertinate gin
čus ir nepasitenkinimus dėl Vil
ko veiklos?

pa-

— Aš būčiau linkęs žiūrėti į 
Vliką, kaip į grupę žmonių, ku
rie reikalingi Lietuvos laisvini
mo darbui. Labai gerai, kad gru
pę sudarytų asmenys iš įvairių 
organizuotos lietuvių visuome
nės sluogsnių. Nereikėtų žiūrė
ti, kada ir kaip tie sluogsniai su
siorganizavo, svarbu, kad jų jė
gos būtų įtrauktos į laisvinimo 
darbą. Mano supratimu — VLI- 
KAS negali savintis kokių nors 
valdžios , teisių ir vaidinti vy
riausybę, parlamentą ar prezi
dentą ... Jis yra sutelktinis lie
tuvių bendruomenės organas, jis 
turi talkininkauti visiems ki
tiems bendro darbo veiksniams, 
turi atlikti savo specifinius už
davinius, nustatytus bendru su
sitarimu, ir veikti konsoliduojan
čiai į visas lietuvių jėgas.

rue de Messine, 5, Paris, 8-me, 
France.

Lietuvių Studentų Sąjungos 
J.A.V. Centro Valdyba

DIRVOS TALKA
Paskelbta trečioji Dirvos talka 

jau prasidėjo. Iš talkininkų ir 
šiaip Dirva suinteresuotojų mes 
jau gavome 19 naujų pkaitytojų. 
Visi jie sudaro 64 taškus.

Atskiri talkininkai turi taškų: 
‘ taškai

10 
. 8

Paplėnas Jonas, Chicago
Diržys Ant., Venezūela 
Žukauskas K., Welland,

Cariada b'
Saladžius. Pr., Rochester 

Kiti talkininkai turi po
mažiau taškų. Mes kviečiame į 
talką įsijungti ypač tų kolonijų 
bendraminčius, kurie ‘ negalėjo.

8
6
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— O kaip Tamsta žiūrite į tą 
įkyrų VLIKO ir Diplomatinio 
Šefo ginčą?

— Man rodos, kad čia nėra ko 
ginčytis: diplomatijos šefas ir 
visos atstovybės turi aiškią sa
vo veiklos sritį, turi savos atsa
komybes rėmus, turi žinomas 
savo darbo tradicijas. Talkos bū
du — VLIKAS — kaip ir kiti 
laisvinimo veiksniai — galėtų 
diplomatijos šefui ir atstovy
bėms, kur įteikia padėti. Virše
nybės klausimas čia visai nerei
kalingas : VLIKAS nepriklauso 
diplomatijos šefo, o taip pat 
diplomatijos šefas — nepriklau
so Vliko. Kiekvienas yra virši
ninkas savo srityje, o Lietuvos 
laisvės Idealas — yra pati gero
ji taisyklė visoms sritims ir. vi
siems lietuviams:

i *

— O ką galėtumėt pasakyti 
apie Amerikos Lietuvių Traybųs 
veiklą? . ; ; ' ’ ”

— Aš visados buvau įsitikinęs, 
kad Amerikos Lietuvių Taryba,

— Būtų Įdomu iš Jūsų patirti 
apie besiartinančius rinkimus 
balandžio 8 d., ypač dėl to, kao 
tuose rinkimuose'turime ir lietu
vių kandidatų,

— Aš ką tik minėjau, kad lie
tuvių įtakos sustiprinimas Ame
rikos vidaus politikoj turėtų tei
giamai atsiliepti į visus Lietu
vos laisvinimo reikalus. Ir ma
nau, kad nereikia nei aiškinti, 
jog visi lietuviai, gyvenantieji 
Illinois valstybėj, turėtų save 
balsais paremti lietuvius kandi
datus. Balandžio 8 dieną įvyks- 
tantieji "primary rinkimai” yra 
labai svarbūs Chicagos lietu
viams. Aš tikiu, kad visi lietu
viai balsuotojai gerai supranta, 
ką reiškia turėti savo tautietį 
vadovaujančio j administracijos 
vietoj.

šiom mintim Antanas Olis 
baigė pasikalbėjimą su Jūsų ko
respondentu. Antanas Olis 
jau du metai vadovauja Chicago 
Sanitary District įstaigai, ku
rios metinis biudžetas siekia 
$30.000.000.

■ Kaip tos įstaigos pirmininkas, 
Antanas Olis parodė didelį 
administracinį sugebėjimą, taktą 
ir sumanumą. B. D.

! sovietuose kariuomenė mylima,
Rusai taip mėgsta savo ka-1 ja rūpinamasi — dėl jos išspau- 

riuomenę, kad net pirmoji gegu- džiamas paskutinis darbininki- 
žės — tarptautinė darbo šventė I jos ir milijonų konclageristų 
— pas juos pasidarė ne kas ki-i kruvino prakaito lašas, tačiau 
ta, kaip karinių pajėgų demon-: tai nekliudo sovietams vaidinti 
stracija ... I taikos čempionus su savo rekor-

Tik kapitalistų kraštuose tai į diniu karinių švenčių skaičiumi, 
dienai priduodamas tarptautinis 
pobūdis su šūkiais: "Visų šalių . 
proletarai vienykitės!...” Rusi-' 
joj niekur nebegiedamas inter
nacionalas — jis pakeistas so
vietų himnu, kurį atgriežia ka
riniai orkestrai.

Gegužės mėn. 9 d. — ir vėl 
šventė. — "pergalės sukaktis”. 
Aišku, ir čia pirmoje vietoje pa
gerbiama kariuomenė, 
kraštas išklauso specialius iškil
mingus įsakymus kariuomenei, 
aviacijai, laivynui... Po 20 ar
tilerijos salvių 1-mai gegužės, 
fašizmo nugalėjimas pasveiki
namas 30-čia salvių, pagal mar-I kaip pereitais metais ir 
šalo Vasilevskio įsakymą ...

Liepos mėnesi švenčiama-avi
acijos diena. Stalino sūnus, avia
cijos generolas Vasilius Stalinas, 
tą dieną yra svarbiausias asmuo.

Pabaigoje liepos — karo lai
vyno diena .. .

Rugsėjo mėn. 2 d. Japonijos 
■sulamdymo šventė! Iškilmingai 
paminimas sovietų karinių jėgų 
herojizmas, privedęs (per 2 die
nas) Japoniją prie kapituliaci
jos ... Tą dieną Stalinas pasi
keičia telegramomis su Mao-Tse- 
Tungu.

Rugsėjo mėn. 9 d. — šarvuo-- 
čių diena. Vėl paradai, artileri-l 
jos salvės, tankų garbinimas ... I 
Iškilmėms vadovauja maršalas: 
Bogdanov.

Lapkričio 18 d. — artilerijos 
diena! 20 salvių jos garbei. Ir 
vėl visa maskolija lankstosi, ste
bisi, žavisi savo artilerija, kurią 
Stalinas pavadino "karo dievu”. 
Tą dieną "Pravda” paskelbia di
delėmis raidėmis pirmajame pus
lapyje : "Garbė mūsų genialia
jam ir didžiajam Vasarijonovi- 
čiui...”

Toks yra sovietų karinis ka
lendorius. Prie jo dar galima pri
dėti kūno kultūros ir sporto 
šventę (liepos mėn.), jaunimo 
(lapkričio mėn.), revoliucijos su
kaktį (lapkričio 7 d.) — ir čia 
neapsieinama be kariuomenės 
paradų.

"Pravda” teisingai rašo, kad

i Anglų ”The Economist". na- 
1 grinėdamas sovietų biudžetą 
11952 metams pažymi, kad šįmet 
I Finansų ministras Zverevas, nii- 
1 matė apsaugos reikalams išleis
ti 113.8 bilijonus rublių — re- 

| kordinė suma taikos metams ir 
. dvigubai didesnė už tą, kuri bu- 
I vo numatyta 1940 metams (57,7 
'bilijonų). 1952 metais numato- 

Visas nl;l išleisti daugiau net kaip 1942 
i metais, kada sovietai buvo pa- 
i čiarne karo įkarštyje.

1952 metams apsaugos išlai- 
Į dos numatytos 18' . didesnės. 

37' < 
i didesnės, kaip 1950 metais ir 
70 L didesnės, kaip 1948 metais.

Toks aiškus ginklavimasis ne
gali būti nuneigtas. Tačiau rei
kia dar turėti galvoje ir tai, kad 
sovietų vyriausybė niekad ata
skaitos padarytų išlaidų neskel
bia ir tokiu būdu labai lengva 
pravesti dideles ginklavimosi 
programos sumas po kitais biu
džeto pavadinimais. "Apsaugos" 
biudžetas dengia tiktai tiesiogi
nes ministerijos tarnybos išlai
das išlaikymui ginkluotu jėgų ir 
pirkimui joms ginklų už savikai

ną: i tas sumas neįeina kari- 
į nių įrengimu statyba, arba gink- 
| lų fabrikai, kurie figūruoja ki- 
l tose biudžeto vietose.
I

Iš Zverevo pareiškimų jau da
bar aišku, kad atominės energi
jos išvystymo išlaidos apmoka
mos iš "socialinio ir kultūrinio 

i fondo”, ir kad nepaprastai skait
lingi emvedistai (MVD) ir mi- 
litarines pajėgos milicija bei ki
ti gauna pinigus iš "administra
cijai ir teisingumui” numatytų 
sumų.

Galima labai pagrįstai tvir
tinti, kad tiesioginiai ir netie
sioginiai pravedamos karo rei
kalams sumos sudaro nemažiau, 
kaip trečdalį viso biudžeto. Ir 

. reikia prisiminti, kad sovietų 
j biudžetas visai skirtingas nuo 
į vakarų valstybių biudžetų, 
i Gal sovietų liaudis ir tikisi

ATSAKYMAS 
RUSAMS

Rusijos noras įmanevruoti 
Ameriką, Angliją ir Prancūziją 
j ilgas derybas, siūlant visą Vo
kietiją "suvienyti” ir pripažinti 
dabartinius Lenkijos rubežius, 
laikoma nepasisekusia. Rusams 
atsakyme pažymima, kad pirmo
ji sąlyga Vokietijos suvienijimui 
yra jų zonos gyventojams gra
žinimas visų užslopintų laisvių 
ir leidimas į tą zoną lankytis vi
siems sąjungininkams. Be visų 
laisvių gražinimo negali būti 
ka'bos siūlomais klausimais tar
tis ir negalima Vokietijos suvie
nyti.

Visi, kurie gerai pažįsta so
vietinį rėžimą, supranta, kad šių 
sąlygų Rusija negali išpildyti. 
Bet yra nuomonių, kad ir at
sakymą Rusija gavusi dar ban
dys toliau manevruoti.

Esą, Rusijoje vadovaujančių
jų dalis pasisakanti už oficialų 
atsitraukimą iš Vokietijos iki 
Odero-Neisses linijos, bet būti
nai laimint Vokietijos apginkla-' 
vimo sutrukdymą. Tokiu atveju, 
jei šį planą pasisektų įgyvendin
ti, numatomas visiškas Lenkijos 
ir Čekoslovakijos pavertimas ko
munizmo smogiamuoju kumščiu 
vakarams.

Šiam planui paruošiamieji dar
bai pradėti vykdyti. Lenkija ir 
Čekoslovakija vis įgauna stip
resni komunistinį charakterį, vi
siškai diriguojamą iš Maskvos ir 
tik nuo jos priklausoma.

Tuose kraštuose esanti su
traukta pati geroji Rusijos ka
riuomenė ir vykdomi dideli įtvir
tinimų darbai.

Reikiajnariyti, kad ir šiais pla
nais Rusijai nepasiseks nuvil- 
kinti Vokietijos apginklavimo.

KALTINIMAS TITUI
Dar tada, kai Juguslavijos dik

tatorius Tito atsimetė nuo Mas
kvos, daug kur buvo padaryti 
įspėjimai, kad tai Maskvos re
žisūra Vakarų valstybes apgauti.

Dabar į-Vokietiją yra pabė
gęs aukštas Juguslavijos kariš
kis, kuris teigia, kad Tito ap
gaudinėja Vakarus ir nuolat pa
laiko ryšius su Maskva. To ka
riškio parodymai stropiai tyrinė
jami: ar tai teisingas Titui kal
tinimas ar sugalvotas šantažas?

gyvenimo pagerėjimo, bet, deja, 
biudžetus^ rodo, kad civiliniam 
sektoriui yra numatoma mažiau, 
kaip 1951 metais. Nestebėtina, 
tad kad visa tai matydami va
karai daro atitinkamas išvadas.

J. Masiulis. Paryžius

8^- ’■'

Connecticut valst. kongresnianas James T. Patter:on sveikina jauną" lietuviuką —Kęstutį Zapkip 
į mokyklų pięšimų kon-laimėjusį pirmą premiją ir aukščiausį pagyrimk

kurse. (Skaityk 8 psl.)rilcos lietuvius Lietuvos, laisvinitalkose.<

dalyvauti anksčiau skelbiamose Į šalia uždavinių telkti visus Ame- Hartfordo aukšticsniųjų

NAUJAUSIOS 
KNYGOS

»
Pastaruoju metu, beveik kas 

savaitė, išeina po vieną ar kelias 
naujas lietuviškas knygas. Tai 
mūsų dvasinės stiprybės ir susi
pratimo ramsčiai. Visi jas skai
tykime.

šią savaitę mes gavome: II. 
Spalis, Didžiosios Atgailos. Kny
ga 354 psl., įrišta kietais virše
liais, Tremties leidyklos Vokie
tijoje leidinys. Kaštuoja $3.50.; 
Vytė Nemunėlis, Pietų Vėjelis. 
Gražiai iliustruota knyga vai
kams. Kaštuoji,- $1.00; Kazy- , 
Boruta. Baltaragio malūnas. 
Kaštuoja $2.50; Nelė Mazalaitė, 
Gintariniai vartai. Kaštuoja 
$2.00. Visos knygos gaunantos 
Dirvoje ir užsakantiems siunčia
mos paštu. . -

šiuo metu .mes pritrukome 
Ruigio Andriušio Sudiev, Kviet- 
keli! Bet tikimės greitu laiku 
gauti ir visus užsakymus pąteri- 
kinti. • ' , .■ .

y
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DIRVA“
Lithuanian Weekly, published by 

Ohio Lithuanian Pubiishing Company, 
6820 Superior Avė., Cleveland-3. Ohio. 
Phone- ENdicott 1-4486. Issued in 
Cleveland, Ohio, every Thursday. Edi- 
tor Balys

Entered
Decentber 
ander the

Subscription per year in advance: 
in the United Statės — $5.00 in Ca- 
nada — $5.50, elsevvhere — $6.50. 
Single copie — 10 cents.

Gaidžiūnas.
as Second-Class matter 

Gth, 1915, at Cleveland 
act of Mareli 3, 1879.

Lietuviškas savaitraštis, leidžiamas 
Ohio Lietuvių Leidybos Bendroves, 
6820 Superior Avė,, Cleveland 3, 
Ohio. Telefonas: ENdicott 1-4486. Iš
eina kiekviena ketvirtadieni. Redakto
rius Balys Gaidžiūnas.

Jregistruota kaip antros klasės 
siunta 1915 metų gruodžio 6 d., Cle- 
velande pagal 1879 m. kovo 3 dienos 
įstatymų.

Prenumerata metams iš anksto: 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse — 
$5.00, Kanadoje — $5.50, kitur — 
$6.50. Atsk. Nr. kaina 10 centų.

KAS ir KUR
Britanijos Lietuvį kurį laiką • Paskutiniuoju laiku BALFas

■ Vokietijos lietuviams pasiuntė 
40,000 maisto ir 42,000 svarų 
rūbų.
• Dr. inž. Alfredas Kulpavičius, 
gyvenąs Montrealyje, laimėjo 
naujos Toronto lietuvių bažny
čios projekto konkursą. Pagal tą 
projektą ir bus statoma bažny
čia. Alfredas Kulpavičius yra in- 
žinierijos mokslus baigęs Vokie
tijoje ir ten pasižymėjęs savo 
dideliais architektūriniais suge
bėjimais.
• Kovo mėn. 30 d. sueina 15 
metų, kai Dr. P. Daužvardis yra 
Lietuvos Konsulas Chicagoje.
• Pagarsėjusiame Dachau kace- 
te nužudytųjų kalinių garbės ka
pinėse Bavarijos vyriausybė pa
statė paminklinę koplyčią. Jos 
sienos bus papuoštos 32 tautų, 
kurių kaliniai kacete žuvo, vals
tybės ženklais. Valstybių tarpe 
yra ir Lietuva. Lietuvos Vytis 
kabės šalia kitų valstybių ženk
lų, o apačioje bus lietuviškai 
parašas "LIETUVA”.

PLB Vokietijos Krašto Val
dyba Bavarijos įstaigoms davė 
autentiškų Lietuvos Vytį ir pa
reiškė padėką už tokį prasmingą 
žuvusiųjų pagerbimą.

redagavo kolegija iš trijų asme
nį: Bajorinas, Daunoras ir J. 
Senkus. Dabar pranešama, kad 
iš redakcijos kolegijos J. Sen
kus pasitraukė
• Rašytojas F. Neveravičius gy
vena Londone ir vienoje mokyk
loje dėsto rusų kalbą.
• Australijoje gyvenantieji lie
tuviai džiaugiasi, kad jų vaikai 
mokyklose pralenkia vietinius 
vaikus. Daugelis gavo specialius 
atžymėjimus, kaip gabūs ir tvar
kingi.
• Solistas Bronius Marijošius, 
Toronte įvykusiam dainininkų 
konkurse laimėjo pirmą vietą.' 
Jis dainavo Valentino arija iš 
Fausto.
• Dailininkė A. Tamošaitienė ir 
šiais metais pakviesta dalyvauti 
Kanados Rankų Darbų Draugi
jos rengiamoj parodoj Montrea- 
lyje.
• Režisierius St. Pilka ir B. Ve- 
šiota Chicagoje stato P. Vaičiū
no veikalą "Naujieji žmonės”. 
Jiems skubiai reikalinga Lietu
vos gusarų arba ulonų karininko 
uniforma: kepurė, munduras ir 
kelnės, vidutinio žmogaus ūgiui. 
Kas sutiktų perleisti ar pasko
linti, prašom pranešti: St. Pilkit, 
3225 So. Union Avė., 
16, 111.
• Praėjusiais metais į 
iš kitų kraštų atvyko 
imigrantai. Lietuvių į
tais metais atvyko 1330. Lietu
vių į Kanadą 1950 buvo atvykę 
960. Praėjusiais metais daugiau
sia lietuvių į Kanadą atvyko iš 
Anglijos. Iš Anglijos lietuviai ir 
šiais metais dar gausiai važiuo
ja.

Chicago

Kanadą
194,391
Kanadą

.—1 —   —. ..
Seniausias ir gražiausiai ilius 
iruotas lietuviškos minties žur 

nalas.

MARGUTIS
Jsteigė kompozitorius 

A. VANAGAITIS
Kaina metams $3.00 

Susipažinti siunčiamas 
dovanai.

' 6755 So. VVestern Avė 
Chicago 36. III.

1948 metais įsikūrusi Indijos 
respublika prisijungė ir Hyder- i 
abado provinciją. Jo Didenybė 
Rustam I Dauran, Arastu I Za- 
man, generolas leitenantas, Mu- 
zaffar ui Mulk, Ali Khan Baha- 
dur, Hyderabado kunigaikštis su 
keliasdešimt kitų titulų nuo 1936 
metų niekur nebuvo iškėlęs sa
vo kojos už kunigaikštijos sie
nų. Prieš 15 metų kunigaikštis 
buvo išvykęs romantiškon kelio
nėn po Indijos vandenyną, bet 
Madras uoste kažkas jį apipylė 
vandeniu. Nuo to laiko kuni
gaikštis užsidarė savo namuose.

Prieš dvi savaites, po didžiųjų 
kongreso rinkimų, Nehru sušau
kė Indijos sostinėje New Delhi 
gubernatorių ir atskirų sričių 
valdytojų konferenciją. Hyde
rabado kunigaikštis nusprendė į 
konferencijų vykti. Beveik 70 
kunigaikščio žmonų pareiškė no
rų vykti drauge, bet didenybė 
pasirinko tik 15. Iš 36 vaikų jis 
tepasiėmė 10 ir likusi 56 žmonių 
svita susidėjo iš gydytojų, barz
daskučių, gailestingų seserų ir 
tarnų. Trys lėktuvai vos pakėlė 
kunigaikščio palydovus ir laga
minus kelionei į New Delhi.

Nors namuose kunigaikštis 
vaikšto basas," prastais drabu
žiais apsirėdęs, atsilapojęs, bet 
į sostinę atvyko geltonu turbanu 
ant galvos, plačiomis baltomis 
kelnėmis ir juodais batais. Jis 
pabėrė tūkstančius dolerių iš sa
vo ryšulėlio, kuriame buvo ne 
mažiau 200 milijonų ir įsakė pa- 

, ruošti viename parke arbatų su 
pyragaičiais, riešutais, ledais ir 
pamidorų sunka sostinės iškilie- 
siams svečiams.

400 įžymybių, jų tarpe neaiš
kiais tikslais Indijoje viešinti 

, Eleanor Rooseveltienė ir Indijos 
premjeras Nehru atvyko į vai- 

i šes. Hyderabado kunigaikštis ve
džiojos! su savimi 6 sūnus ir 4 
dukras, bet 15 atvežtųjų žmonų 
turėjo sėdėti atskiroje, uždeng
toje verandoje.

Pagrindinis kunigaikščio tiks
las buvęs susitikti su kitais tur
tingaisiais ir prisiminti senas 
viešpatavimo dienas. Deja, sena 
santvarka išnaudojusi šį turtin
gą kraštą, žuvo, šiandien Indija 
yra laisva respublika, nors ir 
priklauso britų commonwealthui. 
Milijonai neturtingųjų, beraščių 
uždeda didelę atsakomybę jau
nai respublikai, bet Hyderabado 
kunigaikštis šito nesupranta. Jis

; -Ak .
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vis dar gyvena senu aukso ver
šio sapnu.

‘ *
Philadėlphijoje gyvenąs įžy-

Dr. Morton reikalavimus pripa
žino teisėtais ir iif eterio išradi
mų jam padovanojo 100.000 do
lerių.

*

1953 metų JAV biudžete yra 
skirta 6 bilijonai dolerių atomi
niams išradimams ir tyrinėji
mams. šis atominių išradimų 

minusias ’ pasaulio retų knygų programa bus pradėta vykdyti 
rinkėjas Dr. Rosenbach šiomis 1953 metų liepos mėnesį, kai 
dienomis pardavė pilnų Shakes- JAV bus pakankamai apsirūpi- 
pearo veikalų rinkinį Šveicarijos I nusios uranijum ir technikai bus

STOVYKLŲ LANKYMAS VOKIETIJOJE
la ir domėjimasis lietuvių reika
lais. Blogiau yra mažose lietuvių 
grupėse Luebecke ir Hamburge, 
kur lietuviai gyvena įsiterpę į 
naujai apgyvendintus vokiečius. 
Be to, tokiose mažose grupėso 
labiau vyrauja paliegėliai, seni . 
žmonės bei moterėlės, palikę be 
sumanesniųjų tautiečių vadovy
bės.

Dvidešimt melu
A

EMILIS SKŪJENIEKAS

Cigarečių nuorūkų krūvelė pele
ninėje buvo priaugus gana didoka, bet 
Verneris vis dar rūkė kaip rūkęs. Ka
da nekada jis prakošdavo pro dantis 
gurkšnį karčios, ataušusios kavos, kuri 
buvo stipri, kaip nuodai. Paprastai jis 
jo® taip stiprios nevartodavo, bet šį
kart tikėjosi nuraminsią sujaudintus 
nervus. Nekantrus žvilgsnis klaidžiojo 
po apytuštę kavinės patalpą, akimirkai 
sustodavo prie baltųjų marmoro staliu
kų, o tada ir vėl grįždavo prie didžiojo 
laikrodžio viršum įėjimo.

Pusė penktos. Dar tiktai pusė penk
tos, o jis čia sėdėjo jau ištisą valandą. 
Mažiausiai pusvalandį dar reikėjo lauk
ti,. Jis tai žinojo ir visdėlto buvo atėjęs 
taip anksti. Tiesiog neužteko kantry- 

. bės sulaukti nustatytos valandos. Štai 
ir jis sėdėjo čia, tikėdamasis nusiramin
ti, bet kava ir cigaretės, kurias jis už
sidegdavo vieną, nuo kitos, jį nervino 
dar labiau. Tačiau svarbiausia susi
jaudinimo priežastis gulėjo priešais jį* 
ant stalo— mažutis laiškelis: ant mels
vo popieriaus, kuris nuo. vakardierięs, 
kada jis jį buvo gavęs", buvo perskaity
tas be galo daug kartų — pradžioje lyg 
netikint ir su nusistebėjimu, paskui su

i

.

bankininkui Dr. Martin Bodmer, 
už vienų milijonų dolerių. Jo rin
kinyje buvo 73 knygos. Jis tu
rėjo nuo 1600 metų beveik visas 
pirmąsias Shakespearo veikalų 
laidas. Nė vienas privatus as
muo pasaulyje neturi tokio ver
tingo rinkinio, išskyrus Britų 
muziejų ir kelių universitetų bi
bliotekas Amerikoje.

♦
Nedaug ištirtą Tibetą Kinijos 

komunistai neseniai užėmė be 
kraujo lašo. Bet prieš 30 metų 
keliautojas ir mokslininkas Sven 
Hedin, tyrinėjęs vidurinę Aziją, 
jokiu būdu negalėjo pasiekti pa
slaptingos Tibeto sostinės La- 
shos, kurioje gyveno nepapras
tas viešpats Dalai Lama.

Sven Hedin apsimetęs piligri
mu buvo jau tik kelios mylios 
iki savo tikslo, kai staiga La- 
shos sargybos jį suėmė. Išlais
vinęs mokslininkas ryžosi dar 
kartų mėginti pasiekti Tibeto 
užburtųjų uostinę. Bet šį kartą 
500. Tibeto kareivių puolė ir su
naikino jo karavanų. Atgavęs 
savo, užrašus ir kai kuriuos rin
kinius apie Tibetu, Sven Hedin 
grįžo nepasiekęs tikslo į Kašmi- 
rą, kur buvo jo Azijos tyrinėji
mų centrinė, stotis.

4. *

Prieš 100 metų buvo atrastas 
vadinamasis eteris, kurio įkvė
pus žmogaus nervų sistema pa
sidaro nejautri ir operuojamasis 
pacientas tam tikrų laikų ne
jaučia jokių skausmų;

Šis atradimas ir šiandien yra 
praktikuojamas; tačiau eterio 
atradėjais pasiskelbė net trys 
mokslininkai, kurių du dar ir 
dabar tebegyvena.

Dr. Wells jau miręs. Bet Con- 
neetieuto valstybės teisminės in
stitucijos, peržiūrėjusios specia
lių bylą, pripažino Dr. Wells pir
muoju eterio išradėju.

Paryžiaus Mokslų Akademija 
pripažino Dr. Jackson pirmuoju 
eterio išradėju 
aukso medalį.

Dr. Morton, 
dentas, išdėstė 
mus JAV kongresui. Kongresas

apmokyti tyrinėjimų darbui.
Naujų Paducah ir Savannak 

atominių fabrikų statyba kai
nuosianti daugiau kaip 1,7 bili
jono dolerių — maždaug tiek 
kiek kainuoja General Motors 
automobilių bendrovės visi fab
rikai, nekilnojamas turtas ir 
įrengimai. Abiejų atominių fab
rikų statybai jau yra iškasta 
tiek žemės, kad iš jos galima 
būtų pastatyti 5 pėdų pločio ir 
7 pėdų aukščio pylimų nuo New 
Yorko iki San Francisco.

T
Robert Watson Watt, britų 

mokslininkas išradęs radarą, Ka
rališkosios Išradimų Komisijos 
apdovanotas 140.000 dolerių pre
mija. Kiti 100.000 dolerių buvo

PLB Vokietijos Krašto Valdy
bos Švietimo inspektorius A. 
Venclauskas kovo mėn. 
4-8 d. aplankė lietuvių bendruo
menės Wehene, Luebėcke, Neu- 
stadte, Spakenberge ir Hambur
ge, kartu inspektuodamas ir mo
kyklas. >'

Visose stovyklose Krašto Val
dybos atstovas padarė susirin
kusiems tautiečiams pranešimus 
ir atsakė į paklausimus. Neu- 
stadte ir Luebecke atgaivintos 
vargo mokyklos, kurios buvo nu
stojusios mokytojų ir laikinai 
neveikė. Naujais mokytojais pa
liesti: Neustadte E. žilius, o 
Luebecke Mamaitlenė.

Didesnėse stovyklose pastebi
ma gyva bendruomenininė veik-

IŠKILMĖS WEHNEN 
LIETUVIŲ KOLONIJOJE

ir paskyrė jam

tretysis preten- 
savo reikalavi-

komisijos akte pažymėta, kad 
be radaro Britanijos kova būtų 
buvus pralaimėta ir Metropolijos 
sala būtų vokiečių užimta.

Prieš keturis metus Anglija 
250.000 dolerių premija pagerbė 
savo mokslininkui 
tie, kuris išrado 

padalinti devyhiems moksliniu-1 lėktuvų motorų, 
ko bendradarbiams. Oficialiame

Wehnen lietuvių bendruome
nė kovo mėn. pabaigoje rengia 
'‘Lietuvių Kolonijos” vardo tai 
bendruomenei suteikimo proga 
iškilmingų pobūvį, kuriame daly
vaus Regieruhgsprezidentas, PL 
B Vokietijos Krašto Valdybos 
atstovai ir visa eilė augštų 01- 
denburgo srities vokiečių valdi
ninkų bei švietimo institucijų 
ir organizacijų atstovai. Kolo
nija turės valdiškų antspaudų su 
Lietuvos Vytimi.

Frank Whit> 
sprausminių

Patark ir kaimynui, 
kad prenumeruotų 

DIRVĄ
J. SJtpž.
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Rodyklė vėl pašokėjo minutę pir
myn. Laikas visgi nestovėjo vietoje. 
Taip jis nebuvo stovėjęs vietoje ir vi
sus tuos dvidešimt metų, kurie Verne- 
riui buvo buvę gana margi ir įvairūs. 
Ir per juos visus, lyg raudonas siūlas, 
pinėsi jinai — Marianna. Be atvangos, 
lyg dalgiaplakis, jį graužė mintis, ar 
jis tuomet padarė gerai, pasitraukda
mas nuo jos dėl menkniekio, tariamos 
smulkmenos, užgautos savimeilės. Pir
maisiais metais, kada dar viską buvo 
galima atitaisytų jam skersai kelio lyg 
mūras atsistojo išdidumas. Bet kada jį 
buvo ištirpdę gilyn einą apmąstymai, 
apsigalvojimai — jau buvo vėlu. Mari
anna priklausė kitam, o jis pats jau 
buvo suspėjęs pamilti vienumą ir savo 
darbą, kuris buvo jo ištikimiausias są
jungininkas. Kurį laiką jis buvo vengęs 
Marianna susitikti, paskui • jį kaltino 
ilgesys pamatyti ją bent" iš. tolo, kol 
pagaliau mintys ir atsiminimai buvo 
nugulę ant jo klodais, lyg sunkus me
talas auksaplovio kauše. Viršum pasi
liko kasdienybė su pasisekimais ir ne
pasisekimais, ten buvo margi nuotykiai 
ir taip pat sunkaus darbo ir kankinan
čių abejonių kupini momentai.

O dabar — staiga šis laiškas! Ta-

bet šį susitikimą jis buvo įsivaizdavęs 
atsitiktinį, vienkartinį ir momentinį. 
Tačiau dabar atrodė, kad į jo uždarą 
pasaulį įsibrovęs smarkus audros ver
petas, kuris visiškai sumaišęs jo gana 
monotoniškai, išlygintai ir ramiai rie
dantį gyvenimą, padaręs chaosą, iš 
kurio vėl galėtų išsivystyti kas nors 
nauja, dar nepergyventa.

Romantiškas idijotas — jis minty
se pavadino save ir supykęs suraukė 
kaktą. Argi pasaulyje buvo tokia galy
bė, kuri pajėgtų pastatyti tiltą per 
šiuos dvidešimt metų? Tai buvo tiktai 
smalsumas, kuris nedavė ramybės, o 
klausimus, kurie liepė jam nerimti bu
vo galima pastatyti visai paprastai: ką 
svarbaus Marianna jam turėjo pasa
kyti? Kodėl ji turėjo sekti jo pėdsakus? 
Ar jį pei; per šį laiką labai pasikeitus? 
Ar buvo dar kas kitas, kas galėtų juos 
rišti,, be bendrų atsiminimų? O tat ir 
buvo viskas. Kaip tiktai .šie klausimai 
bus atsakyti, jis galės skaityti vieną 
šayo gyvenimo epizodų užbaigtu.

Vos girdimais žingsniai prd šalį . ... -
praošė padavėja. Verneris krūptelėjo veido dings sumišimas ir išsilygins rū-

liuko link ir tada, lyg nesiryždama, eis 
artyn. Jis pašoks, skubės ją pasitikti, 
paims už rankos, pasodins. Abu sumišę 
valandėlę tylės, nežinodami, kaip pra
dėti šneką. Juk ji visuomet būdavo ga
na drovi, o jis pats perdaug sujaudin
tas, kad rastų tikruosius žodžius. Grei
čiausiai ją slegia kas nors baugaus, 
kankinančio, jį reikalinga pagalbos. Ar
gi kitaip ji jieškotų jo?

- Vernerio krūtinėje kažkas ėmė lyg 
plėstis, ir jis pats .savo akyse smarkiai 
pakilo daug aukščiau, negu paprastai. 
Taip, jinai tuomet jį nuskriaudė, bet 
jis pagaliau ne iš tų, kurie nemoką to
kių dalykų užmiršti. Aišku, jis jai pa
dės kaip įmanydamas, ar geru patari

amu, ar ryžtingu pasielgimu — juk jam 
netrūko plačios gyvenimo praktikos. O 
jei jinai turėtų medžiaginių keblumų 
— ir ten jis gali jai padėti. Jinai bus 
prislėgta, susirūpinus — jis paims jos 
rankas į savąsias, kantriai išklausys 
jos liūdną pasakojimą ir tuomet ims 
kalbėt pats — kalbės ilgai ir plačiai, 
bet įsakmiai ir įtikinančiai, kol iš jos'

ir vėl žvilgterėjo į laikrodį. Buvo vos pėsčio, įrėžtos raukšlės. Taigi, taip jis 
______ darys — tai bus pats tikrasis kelias, 

rianna ir dabar tokia pat punktuali, kuriuo reikia eiti, norint atimti iš pra-. 
akimirksnis, kurio jis laukė dvidešimt tai vėl sukėlėir išjudino viską, kas buvo kaip jaunystėje, tai jinai tuojau turėtų , eities bent dalelę to, ko nustota šių ilgų 
metų. Taigi, tiek laiko jau prabėgo, palikta tiktai atsiminimams, praeičiai, -- būti čia. Susijaudinimas", kurį pirma metų bėgyje. O tada — tada, gal būt, 

prasidės naujas gyvenimas, ramus, sau- . 
lėtas ir derlingas ruduo.

Sukamosios durys staiga ir Smar
kiai sujudėjo. Verneris kėdėje krūptė- 

.' .• '7-

nevaldomu džiaugsmu, o pagaliau su 
visai nepakeliamu ilgesiu. Tą nedaugelį 
eilučių jis jau žinojo atmintinai. Taip ir 
dabar, truputį prisimerkus, jis lyg ek
rane matė tą nevienodą, kampuotą, 
taip gerai pažįstamą rašyseną:

"Mielas drauge,
netikėtai pavyko susekti Tavo pėd

sakus. Tikiuosi, kad per šį daugelį ilgų 
metų nebūsi manęs visai pamiršęs. Tu
riu su Tavimi pasikalbėti apie daugelį 
svarbių reikalų. Jei gali, ateik rytoj 
penktą valandą į Baumano kavinę, tre
čias staliukas kairėj nuo įėjimo.

Marianna.”
Degant naują cigaretę, ranka iš- 

lengvo drebėjo. Žvilgsnis pagavo elek
trinio laikrodžio didžiąją rodyklę kaip 
tik tuo momentu, kada ji nervingai pa
šokėjo vieną minutę pirmyn.

Kaip gi Verneris būtų galėjęs ne
paklausyti šio kvietimo? Vos gavęs 
laiškutį, , jis pajuto, kad dabar atėjęs

kelios minutės prieš penkias. Jei Ma-

metų. Taigi, tiek laiko jau prabėgo, palikta tiktai atsiminimams, praeičiai, --būti čia. Susijaudinimas, kurį pirma 
kaip jis Mariannos nebuvo matęs. Ar kuyia buvo galima-paliesti be skausmo, buvo nuveikęs šaltas protas, iš. naujo 

tiktai su lengvu, mąloniu sopuliu. Ver- suvarė kraują į skruostus ir užgulė 
neris niekuomet neabejojo, kad’jam gy- kvapą. Taip, jinai įeis, akimirkai su- 
venime dar teks susitikti Mafianną, • stos prie durų, pažįūrės?šutartojo stą-

jis ją bepažins? Na, kaipgi — kud ir 
kaip pašikeitus ji būtų, tačiau jo širdis 
tuojau pasakys, kad tai jinai.
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3740 Carnegie Avenue

JUDGE FEUX MATU

Holiday

THE E. B. BROWN OPTICAL CO

803 Union Commerce Bldg.

GREETINGS and BEST WISHES

TO ALL OUR FRIENDS

CLEVELAND CHA1N & MFG. CO,Ar jau pirkai

ir ne

$

Vilties, 
spaudos ir radijo 

draugijos 

nario lakštus?

COMMON PLEAS COURT

Geriausias pieno produkto patarnavimas

Nr. 13 * 1952 trr. kovo 27 d.

— Prašau balso, ponąs pir
mininke!

— Vėliau, ponas šobliauskai, 
■ kai prieisime prie klausimų ir 

sumanymų, — atsako prezidi- 
jumb pirmininkas.

— Bet aš dabar noriu pasakyt 
visą teisybę, — iš anksto pasi
ruošęs kertasi šobliauskas, — 
negalima tylėti, kai.. ..

— Nė, aš dabar neleidžiu! 
Gerbiamieji tautiečiai, dabar ei- 

4Mime prie revizijos komisijos 
wpranešimo, — rausiasi popieriuo

se pirmininkas, jieškodamas ne
sėkmingai kažkokio raštelio.

Tuo pirmininko susimaišymu 
į vėl pasinaudoja šobliauskas.

— Aš reikalauju žodžio!!
— Aš gi sakiau, kad vėliau!— 

piktai surinka pirmininkas, vis 
dar nesuradęs kandidatų sąrašo.

— Aš noriu prie tvarkos! — 
šaukia šobliauskas.

— A, prie tvarkos, prašau, — 
demokratinės praktikos nugink
luotas, pirmininkas atsisėda ra
miai jieškoti savo popierėlio, ku
ris bus tuojau reikalingas ren
kant naujus valdybos organus.

— Tai, mat, aš čia turiu kai 
ką pasakyti dėl senosios valdy
bos; žinot, kai per paskutinį ba
lių aš su ...

— Ponas šobliauskai, jeigu 
nori kalbėti prie .tvarkos, tai ir 
patys būkite prie tvarkos, nes 
aš atimsiu žodį! — niršo pirmi
ninkas, aiškiai namie pamiršęs 
kandidatų sąrašą ir baigiamosios 
kalbos tekstą.

— O kas gi davė tamstai po
nui tokias tiesas, — šoko.šob
liauskas, — mes gyvename de- 
mokracijos krašte, niekas nega
li niekam nieko čia atimti?

— Prašau poną šobliauską 
sėstis, aš susirinkimo vardu at
imu tamstai žodį! — paraudęs 
tarė pirmininkas.

Šobliauskas pamerkė vienam, 
kitam draugui.

— Tai dar, ponas, kažin, ar 
visas susirinkimas leidžia jau 
viską daryti ponui, — pareiškė 
atsistojęs šobliausko kaimynas. 
— Prašau statyt ant balsavimų.

— Balsuot, balsuot! — suri
ko keletas tautiečių aplink šob
liauską, kuris dar nebuvo tiek 
gudrus, kad savo šalininkus bū
tų iš anksto išdėstęs po visą sa
lę.

Kyla sąjūdis. Atsistoja teisi
ninkas šiaučiulis.

— Prašau dėl tvarkos!
— Prašau, pone teisininke.

savo
parengimus. Be to, jo žmona 
esanti vokietė, imnazijos mo
kytoja, lietuviškai nesuprantan
ti, reiškia, lietuviškos prakalbos 
visai nereikalingos.

— Prašau be asmeniškumų! 
— pastebėjo prezidijumo pirmi
ninkas.

— Jeigu aš kalbu apie savo 
žmoną, tai mano asmeniškas rei
kalas! — kirtosi šobliauskas.

— Sėsk, šobliauskai, gana! — 
suriko kažkas.

— Ačiū, aš jau sėdėjau gana 
jūsų tų komitetų daboklėse Vo
kietijoje, čia demokracija!

šobliauskui išsišnekėjus, vie
nas kitas susirinkimo dalyvis, 
pasižiūrėjęs į laikrodį, skubiai 
spruko kojų pirštų galais pro 
duris. Pasiliko, gal, koks trečda
lis bendruomenės naujosios val
dybos rinkimams. Nors ir pre
zidijumo pirmininko žmona, visa 
uždususi įlėkė salėn ir savo vy
rui laiku pakišo po portfeliu pa
mirštą namie kandidatų sąrašą, 
bet naujosios valdybos valdomų
jų organų rinkimai jau vyko be 
nuotaikos.

Senosios valdybos pirminin
kas, nors ir vykusiai virš pusva
landžio aiškinosi, jog bendruo
menės nario pono šobliausko ne
sodinęs prie durų (pastarasis 
patsai tenai atsisėdęs), tačiau 
dėl tokių nepagrįstu užmetinė- 
jimų ir nedėkingumo atsisakas 
būti statomas kandidatu. Beveik 
du trečdaliai prezidijumo pirmi
ninko iš anksto sustatytame są
raše taip pat atsiėmė savo kan
didatūras. Vargais negalais šis 
tas susiklijavo, šiek tiek pabal
savo, išrinko. Et, padirbės, negi 
kalnus čia nuversi, kai visi už
imti darbu fabrikuose ir namų 

j statybose.
_  ..„-Į šobliauskas gi su draugais 

kius pa'či'uš'visi'darbus' dirbam
— sušuko vyrukas, kramtyda-j
mas gumą.

Profesorius, kuris dirbo panak
tiniu vilnų sandėlyje, nulinko 
s'uoĮan ir nebetarė žodžio per vi
są susirinkimą.

Nubalsavo, kad Šobliauskui 
reikia duoti žodį. Jisai atkreipė 
susirinkimo dėmesį į tai, kad 
senosios valdybos pirmininkas 
per paskutinį balių jį, vadinasi, 
šobliauską pasodinęs visiškai 
prie salės durų ir prie tokio dar 
staliuko, kur jau sėdėję jam, 
atseit, šobliauskui visiškai ne
pažįstami asmenys. Taigi jis 
daugiau nebeeisiąs j lietuviškus

PULGIS ANDRIUŠIS

prašau! — pradžiugęs, kad įvyks 
tvarka, ramiai atsisėda prezidi- 
juino-pirmininkas.

— Aš turėčiau atkreipti di
džiai gerbiamojo susirinkimo 
malonų dėmesį į Lietuvos susi
rinkimų ir viešų sueigų įstaty
mo paragrafo B pastraipą 3...

— Koki teh buvo susirinki
mai : vienas šnekėjo, o kiti plo
jo! — riktelėjo vienas šobliaus
ko khimynas.

— Kva-kva-kva! — sujudo vi
sas šobliausko suolas, užkrėsda
mas juoku ir nešališkus stebėto
jus.

Salėje riksmas "balsuot, atimt 
žodį, nebalsuot!” Pirmininkas 
stojasi, vėl sėdasi, šnabždasi su 
kitais prezidijumo nariais, o ūži
mas vis garsiau įsisiūbuoja, nu
slopindamas ventiliatorius; pa
galiau, nusišluostęs prakaitą, 
mikčioja:

— Nu, tai kaip pasisakys su
sirinkimas?

— Apie ką pasisakys susirin
kimas ? — klausia kažkas iš vie
tų. .«

— Ar balsuot, ar nebalsuot?
— vapa pasimetęs pirmininkas.

— Ką balsuot ir ką nebalsuot?
— šaukia kitas.

— Jeigu jau balsuot, tai bal
suot !...

— O jeigu ne, tai nei
— Balsuot!
— Nebalsuot!
Iš pirmųjų vietų stojasi senu

kas profesorius su valdišKu švar
keliu, nusišluosto akinius ir pa
ima žodį:

— Gerbiamieji tautiečiai, ko 
mes čia susirinkome, ar tuščiais 
žodžiais švaistytis, ar ...

— Visi mes dabar lygūs, to-'

I — Matai, ar aš nepastatau 
ant savo! — jau šimtą sykių tą 
patį kartojo jisai nusigėręs, nes 
australinis piktvynis ir dar ne 
tokius narsuolius paguldo po 
stalu.

Iš Australijos Į JAV atkeliavusios nuomonės

reikia apseiti. žinoma yra ne
mažas lietuvių nuošimtis jau įsi- 
gyję namus (išsimokėtinai) tie 
priima ir kt. savo tautiečius 
nuomininkais, tai visa laimė, nes 
kol to nebuvo, nors ant gatvės 
apsigyvenk, tiek ten sunkumų

Kai sausio mėnesyje, išvažiuo
jant iš Australijos mačiau pro 
traukinio langą australišką va
sarą, nuo saulės kaitros papil
kėjusias dykumų pievas, kurios 
žiemos metu būna gana gražiai 
žalios, žiūrint j jų tautinį medį 
— gum, aukštą, išsiskėtrojusį, buvo susirasti nors ir vieną kam- 

j barį, o su vaikais, niekas ir kal- 
bėti nenorėdavo. Pro duris tie
siai atsakydavo "children not 
vvanted”. Kiek čia spėjau pama
tyti buv. D.P. butukų ir namelių, 
galių tvirtinti, Australijoje nie- 

I kam dar taip nepavyko įsireng- 
| ti. Ten; jei ir keliems šeimos 
i nariams dirbant nuperkama na- 
| mukas, tai jame daug dar ko 
trūksta, palyginus su ameriko
nišku,buv. D.P. butu.

Kai kitų tautybių nariai prieš 
australų visuomenę kartais 
smarkiai yra apipurvinę savo 
vardą (girtuokliavimu ir tingi
niavimu darbovietėse, peštynė
mis viešose vietose, apiplėšimais 

! ir net žudynėmis) lietuviai tuo 
—'nežiūrint," kad sėk-į torPU laikomi lyg ir visų emi

grantų elitų. Tačiau australai 
1 pastebimai kelia nnsi nrieš emi- 
! prantus, atseit, jūs esate net ne 
"british subjeet”. bet jie ir ang
lu emigrantų nemėgsta, nors ir 
didžiuojasi, kad jų pačių tėvai 
yra iš Anglijos atvykę. Lietu
viai, žinoma, daugiausia laikosi 
savo bendruomenės, yra kiek 
sunku jaunimui, ypač vyrams; 
vyrai, kaip ąžuolai, tik tų lietu
vaičių ten taip labai trūksta. O 
jauniems vyrams čia Amerikoje 
būtų taip lengva įsikurti, jei jie 
tik atvykti galėtų. Tam pirmoj 
eilėj reikia "affidavitų”, o į ten 

, yra nuvažiavę tie, kurie Ameri- 
i koje jokių giminių neturėjo. Pi

nigų susitaupę jau visi viengun
giai turi užtenkamai, ir kelionei 
apsimokėti ir čia įsikurti.

Daug Australijos lietuvių ruo
šiasi palikti tą tolimą salą ir pir
mai progai pasitaikius, prisi
jungti prie Amerikos lietuvių 
stiprios kolonijos, kur visai ki
taip pasijauti einant Clcvelan- 
de gatvėmis ir skaitant lietuviš
ku pavardžių krautuves, "Lithu-

taip australų mylimą ir apdai-| 
nuotą, kaip lietuvišką ąžuolą,' 
galvojau, kad tik tenai taip daug 
erdvės ir saulės. Perplaukus van
denyną ir vėl per traukinio lan
gą stebėdama Californijos, Ne
vartos ir Arizonos dykumas, ne-, 
galėjau atsižiūrėti į spalvotus 
sniegu apdengtus, saulėtus kal
nus, į puikųjį, sąvotišką kaktu
są — joshua, taip tinkantį savo 
begalynėse lygumų platybėse.

Pirmas susitikimas su buvu
siais D.P. ir senaisiais Amerikos 
lietuviais buvo Los Angeles. Prie 
lietuvių bažnyčios, sekmadienį, 
pamačiusi daugybę spalvingų 
žvilgančių automobilių, palygi
nau Melboume lietuvių bažnyčios 
šventorių. Tenai — pora senų' 
mašinų, - _______  __ ___
madieniais ant šventoriaus pa-, 
sidarė ten visų lietuvių susitiki- ( Pastebimai kelia nosį prieš ėmi
mo vieta, kad ir gana plačiai iš-; 
sisklaidę jie gyvena labai išsi- 
plėtusiame Melbourne (1 ‘i mi
lijono gyventojų). Sekmadieniais 
būna ir lietuvių bendruomenės 
arba Lietuvių Kultūros Fondo 
susirinkimai, kurie, kaip ir visi 
kiti lietuviški pasirodymai, gana 
skaitlingai lankomi. Koncertai, 
lietuviško teatro (jei kada bū
na) pastatymai — didžiausia 
šventė visiems. Tada tai jau 
plaukia iš visų pusių, kas kuo 
galėdamas, kad ir pėsčias.

Nuvažiavę iš Europos emi
grantai turėjo atlikti 2 metų 
privalomo darbo sutartį. Lietu
viai jau visi dabar laisvi nuo 
tos prievolės. Gali pasirinkti 

j laisvai darbą, kur daugiau atly- 
I ginama, kur kam patogiau, o 
darbo ten yra daugiau nei žmo
nių.

Palyginus su Amerikos uždar
biais, ten žymiai mažesni atly
ginimai, nežiūrint, kad maistas 
ten yra pigesnis, bet padaryti 
sutaupą, įsigyti nuosavybei, na
mams, automobiliui ir kt. namų 
patogumams — sunkoka. Jei pir-1 anian Hali”, "Dirva”, ko Aus- 
kai namą lauk kol vėl kąda (tralijoje, atrodo, labai ilgai teks 
įsitaisysi šaldytuvą, o apie akai- , |aukt). jr nieRada nesulaukti 
biamą masiną tada jau nei gal
voti nereikia, o be auto mašinos! Salomėja Juškaitč-Nyerges

VELYKŲ SVEIKINIMAI

DAIRY PRODUCTS

BELLE VERNON MILK CO

GREETINGS and BEST W1SHES

We Wish Our Friends and Patrons a Pleasant

MAin 1-2428

BROADWAY and HENRY MI 1-5445

Įėjo ir jam užkirto žadą, štai ėjo jinai. 
Jis ją tuojau pažino, nors ir jinai atro
dė visai kitaip, negu jis buvo įsivaiz
davęs. Ji anaiptol nesustojo prie durų, 
bet ėjo tiesiog j jį.’

Venterio žvilgsnis akimirkai užsi
traukė lyg rūku. Nesąmoningai jis nu
metė cigaretę į peleninę ir išlėto atsi- 

: stojo. •
Marianna su šypsena priėjo prie 

staliuko, valandėlę tylėdama žiūrėjo į 
Venterį ir tada ištiesė jam ranką.

— Na, ar labos dienos nesakysi?
— pratarė jinai taip gerai pažįstamu 
alto balsu, kuris Venterį tuojau ištrau
kė iš sumišimo. Tačiau žodžių rasti jis 

(^tegalėjo ir tylėdamas abiem rankom 
"suėmė Mariannos ištiestą ranką.

Jinai nusijuokė, išlengvo išlaisvino 
savo pirštus, atsisėdo kėdėn ir padėjo 
alkūnę ant balto marmoro.

— Juk neilgai laukei? — paklau-

padavėjai, kuri visą laiką laikėsi man
dagiame atstume.

— Man — kaip visuomet, — prata
rė Marianna, ir padavėja supratingai 
linktelėjo galva. Tada ji kreipėsi j Ver
nerį :

— O tau ?
— Man? Ačiū, nieko, — jis skubiai 

atsakė. — Arba — prašau dar puoduką 
kavos, be cukraus.

Padavėja vikriai apsisuko ir din
go. Marianna atsisėdo patogiau ir, atsi
rėmus abiem alkūnėm į staliuką ir šypš 
sodamasi, atidžiai žiūrėjo į Vernerį. 
Jos veide nebuvo nei žymės sumišimo, 
kurį jis pirma tikėjosi pastebėti.

— Taigi, taip mes vėl susitinkam,
— ji lengvai atsiduso. — Tu gerokai 
pasenęs, bet ypatingų permainų tavyje 
nėmatau. Bent ne į blogą. Pražilę smil
kiniai tau visai gerai tinka. O kaip aš
— ar ne perdaug sustorėjus?

sė jinai, ir jos žvilgsnis atsimušė į nuo- šis .šeimyniškas tonas, nors
rūkų pilną peleninę. — Kaip-—- ar jas lauktas, vėl grąžino Vernerį į realų būtų buvęs-labai lengvas, bet taip jau 

. visas tu belaukdamas surūkei? pasaulį. .
r— Aš... a,... — mikčiojo Verne- — Tu — stora? Visai ne, — jis

ris. — Dovanok, aš vis dar negaliu at- stengėsi prisitaikinti prie jos tono. — . 
sipeikėti.

— Galiu įsivaizduoti, — juokėsi ji-
■ jnai; atskleisdama baltų dantų eilę, ku-
' Aios gale, pačiame lūpų kampelyje, žyb<
"elėjo auksas. — Gerai, atsipeikėk, aš 

tuo tarpu užsakysiu ką nors. Argi tuš
čiomis sėdėsime.

Pirštiniuota kaire ranka ji pamojo

tuoni. Sena moteris. Tau irgi jau tu
rėtų būti keturiasdešimt su kaupu.

— Keturiasdešimt trys, — atsakė 
jis, truputį lyg užgautas tuo, kad jinai 
buvo pamiršusi jo metus.

— Geriausias vyro amžius, — ji 
vėl atsiduso, lyg kažko gailėdamasi.

— Taigi, laikas nestovi vietoje, — 
atsakė jis, norėdamas temų nukreipti 
kita linkme. — Geriau papasakok, kaip 
tau per visą šį laiką sekėsi. Net nebe
žinau, nuo kurios vietos pradėti klausi
nėti. ■

— Papasakok pirma apie save. Juk 
tu dabar garsus vyras — parašęs tiek 
knygų.
~ — Šis tas jau padaryta, — atsakė, 

jis, neva abejingai, tačiau širdies gilu
moje jautėsi visai patenkintas. — Visus 
šiuos metus praleidau vien darbe. Porą 
sykių buvau išvažiavęs į užsienį, pagy
venau ten — ir dar neperseniai sugrį
žau. Negalima sakyti, kad gyvenimas

Verneris. — Visai jos neturiu.
— Ką? Tu dar nevedęs? — sušu

ko jinai, maloniai nustebinta. — Juk 
tada ...

— Kas tada? — susidomėjo jis. — 
Kodėl nepasakei iki galo?

— Nieko, taip sau, — ji truputį su
mišo. — Esu tiktai nustebinta.

— Kas čia ypatingo — neturėjau 
progos, — jis patraukė pečiais.

— Kaip tai suprasti? — nesiliovė 
jinai. — Negalėjai pasirinkti?

— Gal negalėjau, o gal ir nenorė
jau. Bet tai juk ne taip svarbu.

Priėjo padavėja su padėklu, ir Ver
neris lengviau atsiduso, nes pasikal
bėjimas buvo pakrypęs nepageidauja
ma kryptimi. Kalbėti tokiuo tonu šia 
opia tema jis nepajėgė. Kodėl gi įvykių 
eiga nesivystė nei apytikriai taip, kaip 
jis tai buvo įsivaizdavęs, besėdėdamas 
vienas?

Padavėja padėjo kiekvienam po 
puoduką kavos, o stalo viduryje pasta
tė lėkštę su geroka kupeta pyragaičių. 
Buvo matyt, kad Marianna čia buvo

papietauti. Nors žinau, kad riebūs sal
dumynai man gero nedaro, bet — kiek
vienas turi savo silpnybę.

Ji valgė su apetitu, kuris buvo pa
vydėjimo vertas. Retkarčiais ji užgėrė 
po gurkšnį kavos. Pasikalbėjimas lyg 
ir nutrūko, ir Verneris turėjo progos 
apžiūrėti savo jaunystės draugę.

Tai iš tikrųjų buvo Marianna, jo 
Marianna, kurios jis nebuvo matęs dvi
dešimt metų. Jos išvaizda nebuvo kažin 
kiek pasikeitus, tiktai jinai buvo gero
kai subrendus. Toji pati duobutė kai
riajame skruoste, tos pačios ilgos blaks
tienos. Gerai įsižiūrint, paakiuose bu
vo galima pamatyt smulkias raukšleles, 
truputį pasireiškė dvigubas smakras. 
Plaukai buvo nukirpti ir suraityti vi
sai moderniškai, iš po mažios skrybė
laitės kyšojo pora neklaužadų garbanų. 
Balti pirštai su stropiai prižiūrimais 
nagais jau nebebuvo tokie grakštūs, 
kaip tuomet. Dabar jie buvo papuošti 
keliais žiedais su margais akmenimis, 
tačiau sutuoktuvių žiedo nebuvo. Rim
tas, pilkas kostiumas, paprastos kur
paitės, pritaikintos spalvos ir formos 
rankinukas — taip, vieton lauktosios 
mergaitės priešais Vernerį sėdėjo tikra 
dama. Tatai žadino jo drovumą ir. leng
vą nusivylimą, Juk jis tikėjosi susilauk
ti pagalbos jieškotbjos, žmogaus, kuris 

gino jinai, bet jis tiktai papurtė galvą, norėtų prie jo prisiglausti ir jiėškotų jo . 
užuovėjos. Bet to čia nebuvo nei žymės.

(Bus daugiau)

’ ' viso iškart neišpasakosi.
— Nieko, suspėsim, — sutiko ji. —

Juk laiko mums dabar gana. Taip, taip, gerai pažįstama ir nuolatinė lankytoja.
Tada jie vėl buvo vieni. Marianna 

įsitaisė Visiškai patogiai ir pristūmė 
tave vėl- pasigauti. Tuomet tu taip' pa- įėkštę Vernęriui arčiau — daugiau lyg 

‘............................... , iš mandagumo. . ' •
— Prašau, pasitarnauk pats,.— ra-

Anaiptol — dabar tu kaip tik atrodai nemanyk nuo manęs taip lengvai atsi- 
sūaugus moteris. Šiaip tu visiškai ne- kratyti, dabar, dabar,-kai man pavyko 
pasikeitus. Aš būčiau tave iškart «paži- 1 —
nęs. , • ’ . . bėgai — aš dar šiandien tikrai nežinau,

— Iš tikrųjų? — jos balse skambė- ' kodėl. Na, na, neišsigąsk tuojau taip, 
jo pa'šitehkinimas.'— Taigi; visi sako, baisiai —aš tik. juokais. Nenoriu,, kad 
kad niekas man tiek metų negalėtų man tavo žmona akis išdraskytų.

-šyptelėjo i

jo pa'šitehkinimas.' —. Taigi; visi sako, 1 
kad niekas man tiek metų' negalėtų man 
duoti. Pamanyk tiktai — trisdešimt aš- būti rami,

— Kaip sau nori — bet aš tai bai
siai išalkus. Nebesuspėjau kaip reikiant

. . . ■ '
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Apie sutartis, vekselius ir pasirašymus
TEISĖS KLAUSIMAI Julius Smetona

JAUDINANTI RADUO 
PROGRAMA'

SKAUTŲ VYČIŲ SĄSKRYDIS 
CHICAGOJE

Kiekvienas mūsų laiks nuo laiko | Imkime kiek skirtingą pavyz- 
pasirašo kokį popiergalį. Bet tik J‘ T
retas numano pilnąją pasirašymo 
reikšmę, tik retas įžiūri galimus 
to pasirašymo padarinius. Ir ga
na dažnai tie padariniai yra la
bai nemalonūs. Jie gali būti ypa
tingai nemalonūs, kai tas pasi
rašytas popiergalis yra vekselis.

Imkime konkretų pavyzdį. Sa
kysim, Jonas nusipirko miega
mojo kambario baldus už $300. 
$35 sumokėjo grynais, o liku
sius išdėstė šešiems mėnesiams. 
Ta proga jis pasirašė raštelį — 
sutartį, kuriame išskaičiuoti pa
skiri baldai, nurodyta jų rūšis, 

-- aptartos garantijos ir t.t. Po 
-LLkelių dienų krautuvė prisiuntė 

baldus, ir Jonas tuoj pastebėjo, 
kad veidrodis įdaužtas, o, be to, 
ir patys baldai sukeisti — že
mesnės rūšies. Jis tuoj skambi
na krautuvei telefonu, nušvie
čia reikalą. Krautuvė tuoj at
siunčia savo agentą, kuris, įsiti
kinęs, kad įvyko klaida, atsiima 
bal ius ir pažada Jonui pristatyti 
kitus, jo pasirinktuosius. Ir tik
rai, sekančią dieną Jonas gauna 
savo baldus, naujutėlaičius ir be 
jokių trūkumų.

PAIEŠKOJIMAI
BOSA1TIS Juozas, gyvenęs , 

Nanticots, Pa.
BUDAVAS (ar BUDĖNAS) 

Juozapas, iš Viešintų m.
BUKNYTĖS-DARGUŽIENĖS 

Julijos ir jos vyro DARGUŽO 
Adomo giminės prašomi atsiliep
ti.

ČESNAUSKAS Antanas ir 
Kazimieras ir jų trečias brolis, 
ir jų koiurios seserys, jų tarpe 
Bronislava ir Emilija, iš Salan
tų v., Kretingos apskr.

DARGUŽO Adomo ir jo žmo
nos BURNYTĖS - DARGUžIE- 
NĖS Julijos, giminės prašomi 
atsiliepti.

DUMCIUTĖS (DUMČIUS) Ma
rija ir Olga, dukterys Sebasti
jono Dumčiaus.

GRUBIS Petras, iš Puponių 
k., Skapiškio vi.

HILDEBRAND - PILIPAVI- 
ČIŪTĖ, Julija.

JODVIRŠYTĖ - KATINIENĖ 
Emilė, iš Gilvyd.žių km., Viešin
tų parap., Panevėžio apskr.

KAIRYS Endrius ir Jurgis, iš 
Molupio k., Batakių v., Taura
gės ap.

KATINIENĖ - JODVIRŠYTĖ 
Emilė, iš Gilvydžių k., Viešintų 
parap., Panevėžio ap.

KŪBILIŪTĖ Ona, iš Molupio 
k.. Sasnavos v., Marijampolės ap.

LAUKYS Petras ir Pranas, iš 
Josvainių km., Platelių parap.

LAURINCTUS - MACIKAITĖ 
Marcijona, iš Švėkšnos, Taura
gės apskr.

MACINAITĖ - LAURINCIUS 
Marcijona iš Švėkšnos, Taura
gės apskr.

MAŠIOTIENĖ Marija, iš Jie- 
vaišonių k., Rumbonių parap., 
Antnemunio vi., Alytaus ap.

PELECKAS Jonas ir jo sesuo 
Ona, iš šilogalio k.
PILIPAVIČIŪTĖ-H1DEBRAND 
Julija.

TAUNYTė (TAUNYS) Jos- 
vana, iš žeimų km., Šiaulių vi.

TUMOSA Antanas ir Jonas.
ŽALGEVICIUS. Aleksandras ir 

Vladislovas, iš Baisogalos v., Kė
dainių ap.

ŽUKAUSKAS Kazimieras ir 
ŽUKAUSKAITĖ Elzbieta, iš Kle
vinės k., Sasnavos v., Marijam- 
Itolės ap.

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

CONSULATE GENERAL OF

LITHUANIA

41 West 82nd Street 
New York Z4. N. Y.

dį. Sakysim, Jonas, greta aukš
čiau minėto raštelio — sutarties, 
pasirašė dar kitą dokumentą — 
popierėlį, pavadintą "Promisso- 
ry note”, "Cognovit note” ar 
kaip kitaip. Pasirašydamas tą 
popierėlį, Jonas net nepagalvojo, 
kad jis pasirašo mūsiškąjį vek
selį. Mūsiškasis vekselis, mat, 
gana įspūdingas, didelis lakštas, 
su antspaudu. O jo pasirašytasis 
— sulankstytas, mažas popierė
lis, kuriame kaž kas prirašyta 
smulkiomis raidėmis. Deja, tas 
popierėlis turi vekselio galios.

Nieko nelaukdamas, krautu
vės vedėjas nuneša Jono pasira
šytą vekselį į banką ir pasiūlo 
jį nupirkti .už $225. Bankas, pa
tyręs, kad Jonas uždirba $100 į 
savaitę, nieko nelaukdamas su
moka krautuvininkui $225 ir 
džiaugiasi padaręs gerą biznį: 
$265 vertės vekselį nupirko už 
$225!

Gavęs netinkamus baldus, Jo
nas telefonuoja krautuvei, bet 
krautuvė ima atsikalbinėti. Nie
ko nepešęs, Jonas nutaria krau
tuvei nemokėti.

Po poros savaičių Jonas gau
na pranešimą iš banko, kad ban
kas nupirko Jono vekselį, kad jo 
skola suskirstyta į šešius mo
kėjimus po $44.17 kiekvienas, ir 
kad terminas pirmajam mokėji
mui sueina už savaitės. Jonas 
bėga į banką, aiškinasi. Banko 
valdininkas atsako, kad jam la
bai gaila, kad viskas taip ne
laimingai susidėjo, bet kad ban
kas, nieko blogo neįtardamas, 
sumokėjo už Jono vekselį pini
gus ir kad pagal vekselių įsta
tus Jonas privalo skolą sumokė
ti.

i

Žinoma, Jonas gali traukti 
krautuvę teisman ir iš jos gauti 
nuostolių atlyginimą. Bet bylos 
iškėlimas yra susietas su išlai
domis, laiko nustojimu ir kitais 
nepatogumais. Be to, kadangi 
teismai užversti darbu, mažų 
mažiausiai praeis keli mėnesiai,, 
kol ateis bylos sprendimo eilė.

Jeigu Jonas nebūtų pasirašęs 
vekselio, o tik sutartį, jis būtų 
galėjęs krautuvei nemokėti ir 
laukti, kol krautuvė patrauks jį 
teisman. Teismo metu jis turėtų 
progos patiekti visus įrodymus, 
ir krautuvė bylos laimėti negalė
jų. Prieš vekselį kovoti jau daug 
sunkiau, kadangi vekselį galima 
paleisti į apyvartą, ir jo pirkė
jas teprivalo įrodyti, kad už vek
selį jis sumokėjo pinigus ir įgi
jo jį prieš terminą. Svarbiausia, 
vekselio davėjas negali vekselio 
pirkėjui atkirsti, kad sutartis, 
kuria vekselis pagrįstas, buvo 
sulaužyta, t. y., kad baldai buvo 
sukeisti, sugadinti ir t.t. Toks 
atsikirtimas betgi yra visuomet 
įmanomas paprastų sutarčių at
vejų. Iš to išplaukia, kad nors 
kiekvienas pasirašymas yra su
sietas su teisiniais padariniais, 
vekselių, čekių ir kitų verty
bės popierių pasirašymo padari
niai gali būti ypatingai skaudūs.

šį pavasarį, gegužės 30 — 
birželio 1 d., Liet. Skautų Bro
lijos JAV Rajono Vadeiva sktn. 
V. Pauža šaukia šio rajono skau
tų vyčių sąskrydį Chicagoje. Nu
sistovint emigracinio gyvenimo 
sąlygoms šiame krašte, norima 
aptarti sk. vyčių veiklos, pro
gramų, skautiškosios spaudos 
ir kt svarbius yyčiavimo rei
kalus.

•Sąskrydžio parengiamuos i u s 
darbus atliks komisija — iš 
pirm, pasktn. A. Augustinaičio 
ir narių — sktn. kun. J. Vaišnio, 
S. J., pasktn. A. Orento ir psktn. 
A. Vaiatkaičio.

Komisijos p-kas pasktn. A. 
Augustinaitis, gyv. 3727 So. 
Love St., Chicago 9, III., kviečia 
visus JAV Rajono sk. vyčių vie
netus ir vienišuosius sk. vyčius, 
o taip pat ir aktyvius bei pasy
vius skautininkus, davusius vy
čio įžodį, skubiai pas jį regis
truotis. Reikalingos šios žinios: 
pavardė, vardas, amžius, vyresn. 
laipsnis, kada ir kur duotas vy
čio įžodis ir tikslus adresas.

Kovo 16 d. Bostono jaunes
niosios skautės, vadovaujamos 
Vidos Karosaitės, Minkų Lietu
vių Radijo Korp. programoje 
pravedė vaizdelį "Lietuva Bran
gi”. Gražios mažųjų skautukų 
■deklamacijos lietuviškų dainų 
fone daugeliui klausytojų išspau
dė ašaras ir sukėlė jaudinančius 
gimtojo krašto prisiminimus.

To Our Friends and Patroną

H. M. FERCUSON, INC.
Męrcury Dealer

Ar jau

įstojai į

VILTIES

draugiją?

Mekas netaupo tiek

STUD. SKAUTŲ SUEIGA 
BOSTONE

METINĖ CHICAGOS SK. 
VYČIŲ SUEIGA

Aną savaitę Chicagos Lietu
vių Auditorijoje buvo metinė 
Pulk. J. šarausko vardo sk, vy
čių draugovės sueinga. Nenuils
tamas dr-vės vadas pasktn. Al
bertas Augustinaitis, po duotos 
vaikimo ataskaitos, buvo ir vėl 
perrinktas toms pačioms parei
goms. Sueigos svečiai — sktn. 
M. Jurkšas, sktn. kun. J. Vaiš- 
nys, S. J., sktn. S. Rudys, psktn. 
V. Mantautas, S. J., ir sktn. B. 
Kviklys, kalbėdami sk. vyčiams, 
juos sveikino ir davė paskatinan
čių (minčių tolimesniems dar
bams. j

Kovo 16 d. sktn. V. Barmie- 
nės bute buvo Akad. Skautų Są
jūdžio Bostono skyriaus sueiga; 
Skaitlingai susirinkę stud. skau- 
tai-tės aptarė savo veikimo gai
res. Numatoma remti stud. skau
tus Vokietijoje, telkti lėšas savo 
pačių studijoms tęsti, rengti dis
kusinius pašnekesius su vietos 
skautininkų ramove, iškylauti ir 
efektyviai talkininkauti skautiš
kai spaudai. Sueigoje buvo ap
tartos vifeno diskusinio straips
nio mintys skaut. spaudai.

Šio skyriaus du filisteriai ir 
du senjorai vytiečiai labai efek
tingai pasireiškė neseniai pasi
baigusioje koresponden c i n ė j e 
Skautų Brolijos vadovų sueigo
je, dalyvaudami jos prezidiume.

V. B e 1 i a j a u b

THE DANCE OF LIETUVA

54 lietuvių tautiniai šokiai be' 

žaidimai

Užsakymus ir pinigus siųst

DIRVOS redakcijai
Kaina — SS.

laiko kiek Elektra
Iv

Ar JŪSŲ namai tūri

Elektros Darbo-Taupymo Planą? x

Ar turite elektrinį pečių, šaldytuvą, maisto

X įšaldymo aparatą, indų plovėją, automatišką drabužių

skalbimo mašiną,.džiovintuvą ir lygintuvą. Šie elektros pą- 
tamavimai sutaupo namų darbą apie 24 valandomis per savaitę,.. 

mokant tik kelius centus už valandą elektrai. Sutaupykite laiką, dar- 

bą, maistą ir pinigus — turėkite Elektros Darbo-Taup. Planą dar šiandien!

K
SEE THE NEW 1951 MERCURY CARS

10318 LORAIN AVENUE CL 1-8430

HOLIDAY GREETINGS

To Our Many Friends

from

The Humphrey Co

EUCLID BEACH PARK

BEST WISHES
To Our Many Friends and Patrons

CHIbTS RED DRAGON 
RESTAURANT

SERVING THE FINEST CHINESE AND AMERICAN FOOD

3048 ST. CLAIR AVĖ. PR 1-0190

HOLIDAY GREETINGS 
To Our Many Friends and Patrons 

METROPOLITAN BUICK,
INCORPORATEO

1900 EAST 21st STREET 
Phone: TOwer 1-3500 

OHIO GREATEST BUICK DEALER

GREETINGS and BEST WISHES
For. a Pleasant Holjday

CRANE CO

6215 CARNEGIE AVENUE
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ŽVEJAI DETROITE

t

i

Weddings Our Specialty

GREETINGS and BEST WISHES
TO ALL OUR FRIENDS

s1

ANTRADIENI, BAL. 15
MADAMA BUTTERFLEY

WATERBUR1O ALTS RENGIA 
ĮDOMŲ POBŪVĮ

CAREFUL, COURTEOUS DRIVERS 
FULL INSURANCE COVERAGE 

2910 EAST 102nd STREET
SW 1-5130

A

iškviesti 
savo 

K.

NUTYLI KO BUVO 
PRAŠYTA...

CLEVELANDO TEATRAI “RŪTA”
DETROITE'

Nepamirškime, kad ateinantį 
šeštadienj, kovo mėn. 29 d. j De
troitą atvyksta Clevelando Jau
nimo Teatras "RŪTA" ir vaidins 
Mykolo Venclausko 5-kių veiks
mų ir epilogo pasaką "Burtinin
ko pinklėse”. Režisūra ir visas 
pastatymas teatro vadovo akto
riaus Petro Maželio. Vaidini
mas paįvairintas baletu ir dai
nomis. Dalyvauja 83 aktoriai ir 
šokėjai. Labai įdomus ir pats 
veikalo turinys, kada trys trem
tiniai atsiduria, tolunojon Ara- 
bijon, daug pergyvena ir paga
liau grįžta į Lietuvą. Turinys 
turi auklėjančios reikšmės ir pa
lieka žiūrovui gilų įspūdį. Vai
kai ir suaugę turėtų šį veikalą 
pamatyti.

Vaidinimas vyks puikioje Wes- 
tern High School salėje 1500 
Scotten St. Pradžia 7 vai. punk
tualiai. Salė atidaroma 5 vai. 
Rengėjai prašo nesivėluoti. Bi
lietai vaidinimo dieną bus parda
vinėjami prie įėjimo nuo 5 vai. 
vakaro. Bilietų kaina vaikams

ir suaugusiems 1 dol. 1,5 ir 2 
dol.

Teatro kvietėjai Detroito skau
tės ir skautai tikisi, kad visuo
menė jų pastangas, 
"Rūtos" teatrą, parems 
gausiu atsilankymu.

Pagarsėję drąsiu pabėgimu iš 
Lietuvos trys žvejai: L. Kublic- 
kas, J. Grišmanauskas ir E. Pau-< 
lauskas atvyksta į Detroitą ir 
balandžio t> d. 4 vai. p. p. pada
rys visuomenei pranešimą Wes- 
tem High School salėje prie 
Clark parko. Po pranešimo atsa
kinės į paklausimus. '

Įėjimas $1. Pelnas skiriamas 
ALT — Lietuvos laisvinimo rei
kalui. Atskirai aukos nebus ren
kamos. ■' '

Kviečiame visus atsilankyti, 
kad išgirstume kas dabar dedasi 
Lietuvoje.

Detroito Organizacijų Centras

Detroito 
fabrikuose

■ ■ *'V ■

Kongreso komitetas, tardyda- lato, skyr. prez.; Pat Rice, vice- 
mas komunistus Detroite, antra- prez. (komunistas); W. G.Grant 
me savo posėdyje pajudino For- ir Wm. R. Hood, sekretoriai, 
do fabriko CIO-UAW unijos 600 
skyrių, kurį daugumoje valdė 
komunistai. Nors skyrius turi 
apie 50,000 narių, juos valdė 
apie 175 komunistai, remiami 
keletos tūkstančių simpatikų. 
Skyriaus prezidentas, Carl Stel- 
lato nėra skaitomas komunistu, 
tačiau kiti pareigūnai buvo arba 
yra partijos nariai. Skyriaus lai
kraštukas Ford Facts būdavo 
užpildoms komunistinais raštais. 
.Žymiausias komunistinės propa
gandos rašytojas buvęs Walter 
Dorosh. Lee Romano pareiškė, 
kad šio unijos skyriaus vadovy
bė darė savotiškus nutarimus, 
neatsiklausdami kitų narių, ir 
eikvojo pinigus komunistų spau
dos, propagandos ir komunistų 
kalbėtojų palaikymui.

Po šio tardymo,

f

WATERBURY STIPRINA TAUTINĘ 
VEIKLĄ

Nors ir kitų automoblliiį fab
rikų unijose yra veikiančių ko
munistų, kongr. komitetas pir
miausiai ištardė didįjį Fordo 
fabriko unijos skyrių. Kitų sky
rių, nuo komunistų apvalymo 
darbą, manoma, paliks' patiems 
unijos nariams, nes po šio tar
dymo ir komunistų veiklos iš
aiškinimo, eiliniai unijos nariai 
geriau supras komunistų politi
ką ir jų veiklą unijose.

Darbo sekretorius Tobin yrą 
įteikęs kongresui prašymą, kad 
priimtų įstatymą, kuris uždraus
tų komunistams užimti valdybų 
vietas darbo unijose, nes tai rei
kalinga krašto saugumui.

Amerikos vyriausybė rengiasi 
Po šio tardymo, vyriausias imtis žygių prieš United Public 

unijos prezidentas Walter P. VVorkers of America uniją, į ku- 
Reuther buvo priverstas iš to rią jau yra sutraukta apie 1750 
unijos skyriaus paleisti 5 vai- pašto, Veteranų administracijos 
dybos narius ir skyriaus valdy- ir iždinės tarnautojų. Tos Uni- 
bos pareigas pavesti eiti parink- jos prezidentu yra Abram Flaxer 
tai komisijai, kol bus išrinkta fanatiškas komunistas, gimęs 
nauja valdyba. Nuo einamųjų 
pareigų yra sulaikyti Carl Stel-

ĮVAIRENYBES
Neseniai mirusio Amerikos 

spaudos magnato W. R. Hearsto 
našlei teismas priteisė po 10.000 
dolerių kas mėnesį šeimos išlai
kymui. Hearsto' spaudos sindi
katas sutiko našlei šią pašalpą 
mokėti 12 mėnesių.

*
Du norvegų žurnalistai E. Ber- 

ger ir T. Monson pardavė North 
Dakotoje leidžiamą norvegų kal
ba savaitraštį Normanden. Nau
ji leidėjai pareiškė, kad didesnė 
dalis savaitraščio bus spausdi
nama anglų kalba, nes antrosios 
ir trečios kartos Amerikos nor
vegai jau nekalba norvegiškai, 
nors jie prisimena ir domisi sa
vo senąja tėvyne.

*
Brookly Eagle leidėjai pado

vanojo bronzos lentą, kurią kovo 
26 dieną prikals prie namo (M26 
Henry Street, Brooklyn, N. Y.), 
kuriame gimė Jennie Jerome, 
dabartinio Anglijos ministerio 
pirmininko ir įžymaus pasaulio 
politiko Winston Churchill mo
tina.

GREETINGS and BEST- WISHES
To Our Friends and Patrons

For a Pleasant Holiday

FEDERAL, HAZEL AND COMMERCE STREETS

Paskutiniame LTS tVaterburio VLIKo veiklą laisvės kovos sri- 
skyriaus susirinkime aptarta, 
kaip sustiprinti savo veiklą. Dau
gelio pasisakyta už veiklos su
stiprinimą ir suaktyvinimą. Tuo 
reikalu, kaikurių pasiūlymų pa
tiekė ‘skyriaus pirmininkas A. 
Koncė; Išrinkta komisija patalpų 
įsigijimo klausimui tirti. Įsigi
jimas savų patalpų, be abejo, 
būtų viena iš priemonių tauti
nei veiklai pagyvinti. Pasitarta 
ir spaudos reikalais. Skatinta 
narius paremti naujai kuriamą 
VILTIES spaudos ir radio ben
drovę, įstojant į ją nariais.

timi.
Be to, buvo kreipiamasi į VLI- 

Ke atstovaujamas politines gru
pes, kad jos skirtų į VLIKą tik 
tokius asmenis, kurie pajėgia 
pakilti aukščiau partinių ir as
meninių ambicijų ir kurie galė
tų savo darbą skirti visos lietu
vių tautos išlaisvinimui ir ben
driesiems lietuvių interesams.

Į tą rezoliuciją tačiau M. Kru
pavičius atsakė LTS tVaterburio 
skyriui taip, lyg jam iškelti re
zoliucijoje dalykai visai nerūpė
tų. Kaikuriais Bavo žodžiais jis 
kalbą nori nukreipti visai kur 
kitur. Stb.

JAU TRYS 
APRŪPINTI 
87 DAR LAUKIA

Praeitų metų gale ALTS Wa- 
terburio skyrius, ryšium su iš
kilusiais nesklandumais vado
vaujančiuose veiksniuose, pa
siuntė VLIKui rezoliuciją, ku
rioje buvo prašoma;

1. Priimti Mažosios Lietuvos 
Tarybos atstovą į VLIKą pilna
teisiu nariu ir teikti Mažosios 
Lietuvos Tarybos veiklai visa
pusišką moralinę ir materialinę 
paramą.

2. Patvirtinti susitarimą 
Lietuvos Diplomatijos šefu 
glaudžiai bendradarbiauti su 
sais diplomatais.

3. Griežtai laikytis 1944
vasario 16 d. VLIKo deklarącijos 
ir joje išreikštos Lietuvos vals
tybės tęstinumo tezės, ribojant

su 
ir 

vi-

m.

WATERBURY Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
skyrius šeštadienį, kovo mėn. 29 
d. 7 vai. vakare, 103 Green St. 
Klubo svetainėje rengia gavė- 
nišką pobūvį — vakarienę 89 
metų sukakčiai paminėti nuo 
baudžiavos panaikinimo Lietu
voje (1863. III.) ir Mažosios 
Lietuvos Dalies (Klaipėdos Kraš
to) prijungimui prie Lietuvos 
(1923. I. 15) prisiminti. Progra
moj, be pavaizdavimo apie anuos 
laikus, bus ir meninė dalis bei 
šiaip įvairumų. Ir naujieji ir se
nieji ateiviai čia ras jaukų susi
tikimą bei atsigaivinimą. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti.

v

CHICAGIEčIAI, ĮSIDĖMĖKITE

DR. ANTANAS RUDOKAS, O. D. 
tikrina akis, pritaiko akinius, keičia stiklus 

4701 S. Damen Avė. Chicago 9,
(47-sios ir Damen kampas)

Priima 6-9 vai. vak.;
šeštad. 10 v. r. — 6 v. v.; treiiad. tik Bsusitarus. Tel. YA 7-7381'

m.
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TAUPYTI GALITE IR LAIŠKAIS! 
TAUPYKITE PAS SAVUS!

STANDARD FEDERAL
STIPRIAUSIA TAUPYMO ISTĄIGA 

AMERIKOJE MOKA AUKŠTA DIVIDENDĄ 
'TURTAS .........   per $31,000,000 ,

■ > ATSARGOS FONDAS ....... „ $ 3,000,000 •
T

•..-.•r .

AND LOAN ASSOCIATION OF 
CHICAGO

4192 Archėr Avė., Chicago 32, III.
JUSTIN MACKIEWĮCH, prezidentas »Telef. Vlrginia 7-1141 
Įstaigos valandos: Kasdien nuo 9 ryto iki 4 vai. po pietų, 

■ ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vakaro, 
• trečiadieniai uždaryta.

■

X

• ■.

PLB Vokietijos Krašto Valdy
bos ir Vasario 16 Gimnazijos at
sišaukimas į pasaulio lietuvius 
neliko be atgarsio.

Pirmas atskubėjo "Dainavos” 
Meno Ansamblis, Chicago j e.

Antrasis neseniai pasižadėjo 
išlaikyti vieną mokinį bendrabu
tyje Burlingtono ("Chicago) pre
kių stotyje dirbančių lietuvių 
būrys, kurio vardu pasižadėjimą 
pasirašė G. Lapenas, L. Kerulis 
ir J. Susmaras. Jų išlaikymui 
paskirtas gabus mokinys Algi
mantas Grintalis, gim. 1937 m. 
rugpjūčio mėn. 3 d. Panevėžyje.

Trečiasis išlaikytojas tai po
nai E. ir V. Mikaloniai, 367 Jack- 
son St., W. Hamilton, Ont. Ca- 
nada. Jų išlaikymui paskirta vie
na iš geriausių mokinių Mažosios 
Lietuvos mergaitė Erna šmitai- 
tė, gim. 1940 m. kovo mėn. 28 d. 
Klaipėdoje.

Burlingtono prekių stotyje 
dirbantieji lietuviai, tarp kitko, 
šiaip rašo Vasario 16 Gimnazi
jos Vadovybei:

"Giliai įvertindami ir supras
dami lietuviškos mokyklos reikš
mę ir reikalą, ypatingai dar sve
timame krašte, jaučiame mora
lišką pareigą bent mažu įnašu 
prisidėti prie tos mokyklos išlai
kymo. Atsiliepdami į spaudoje 
pasirodžiusį Tamstų malonų 
kvietimą prisidėti prie Vasario 
16 Gimnazijos, Diepholze, moki
nių išlaikymo, mes Chicagos 
Burlingtono stotyje dirbantieji 
lietuviai, pasižadame nuolatiniai 
išlaikyti vieną mokinį.

... prašome skaityti, kad pa
rinkto mokinio išlaikymui, pra
dedant š. m. kovo mėn. 1 d., mes 
skiriame numatytą minimumą 
— $20.— į mėnesį.

...Mes tikime, kad ir kitose 
darbovietėse dirbą lietuviai grei
tu laiku atsilieps į Tamstų kvie
timą ir, tokiu būdu, Tremties 
Mokyklai bus užtikrintos egzis
tavimo sąlygos." ‘ .

PLB Vokietijos Krašto Valdy
ba ir Vasario 16 Gimnazija reiš
kia s&vo nuoširdžiausią padėką 
aukščiau išvardintiems 3 moki
nių išlaikytojams, kurie parodė 
tokį gražų pavyzdį kitiems, no
rintiems matyti ir toliau Vasa
rio 16 Gimnaziją veikiančią ir 
ruošiančią-mūsų jaunimą • būsi
miems sunkiems Lietuvos at
statymo darbams.

87 mokiniai dar beturį.išlai
kytojų ir su viltimis laukia kas 
paseks .pirmųjų trijų.pavyzdžiū.

. Vokietijos Krašto. Valdyba ir 
m Vasario 16 Gimnazija

, " ’ - J '■ ’

Lietuvoje. Kiti viršininkai esą: 
Eward Guinier, Alfred Bern- 
stein, Jack Bigei ir Rose Russell, 
taip pat komunistai. Michigan 
valst. kongresmanas Shaffer rei
kalauja, kad nuo komunistų bū
tų apvalytos mokyklos, nes mo
kyklos privalo auklėti vaikus 
gerais piliečiais.

Komunistų partija dar tebėra 
teisėta daugelyje valstybių. Mi
chigan valst. seimely yra svars
tomas įstatymas ją uždaryti, 
kad valstybiniuose rinkimuose 
savo kandidatų sąrašo nebegalė
tų statyti!' Partiją uždaryti lig 
šiol nenorėta todėl, kad nesuva
rius peranksti ją į pogrindį. 
Bet jau paaiškėjus, kad svar
biausia komunistų veikla vado
vaujama iš pogrindžio, priešini
masis uždarymui gali pranykti. 
Michigane,. daugumoj Detroite, 
jau yra parinkti apie 54 komu
nistai deportavimui į įvairias 
Europos valstybes ir Rusiją. 
Vieniems jau ir kelionės doku
mentai yra paruošti, kitiems dar 
tenka palaukti iki galutino iš
sprendimo jų apeliacijų. Atrodo, 
kad komunistams čia sauvaliau
ti toliau nebus leidžiama.

J. K.

¥

Nicholas Eden, Britanijos už
sienių reikalų ministerio Antho- 
ny Eden sūnus nutraukė savo 
studijas Oxfordo universitete ir 
atvyko į Kanadą, čia jis ‘bus 
naujojo Anglijos generalinio gu
bernatoriaus V. Massey patarė
jas. Nicholas Eden yra 20 metų 
amžiaus.

*
Denver aukštesniosios mokyk

los moksleiviai užpilde specialias 
profesines anketas. Mergaitės 
pasisakė daugiausiai norinčios 
būti modistėmis, lėktuvų palydo
vėmis, sekretorėmis ir namų šei
mininkėmis. Berniukai norėtų 
būti FBI valdininkais, policijos 
tarnautojais, gyvulų augintojais 
ir gydytojais.

PIRKITE BILIETUS DABAR

Metropolitan Opera
Bal. 14-19 Public Auditorium

PIRMADIENI, BAL. 14
AIDA

TREČIADIENI, BAL. 10
RIGOLETTO

KETVIRTADIENI, BAL. 17
CARMEN

PENKTADIENI, PO PIETŲ, BAL. 18
LA BOHEME

PENKTADIENI VAKARE, B AL. 18
GIANNI. SCHICCHI 

and SALOME

DIRVĄ UŽSISAKYTI

galima ir šiandien, nėra reikalo

laukti nei metų, nei mėnesio

ŠEŠTADIENI, PO PIETŲ, BAL 10 

LA TRAVIATA 
ŠEŠTADIENI, VAKARE BAL 10 

MARRIAGE OF FIGARO 
ATSKIRIEMS SEANSAMS 

KAINOS (nėra tak.ų)
*7.80. *6.00, *4.80, *3.60, *2.40, *120

UNION BANK OF 
COMMERCE

Main Banking Lobby — E. Ninth St. 
at Euclid — MAin 1-8300

Kata atdara nuo 9 iki 5:30 po piety 
Kasdien (iiskirus sekmadienius) 
Knabę Piano Used Exclusivelypabaigos!

& ,
■ . 4

L<JU8A

NAUJOS OPEROS
CLEVELANDE

■ chąrdo Strauso "Salome" ir Gia- 
conte Puccinio "Gianni Schicchi”.

Balandžio 18 dienos vakare’ šiose operose pasirodys čia pa-
Metropolitan‘ operos pasirodyme 
bus ■ išpildytos dvi operos: Ri-

. • • M

. , • • •

veiksle -matomi garsūs operos 
Solistai.

f ■ fr .«1 ■?'
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BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

CLEVELAND VAULT CO

8616 BUCKEYE ROAD

CE 1-3538

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND I’ATRONS

THE PARAMOUNT STEEL &

SUPPLY CO

4127 EAST 19 ST. BR 1-0811

BEST WISHES
To Our Many Friends and Patrons

B. GOODMAN FRUIT & VEGETBLE 
JMARKET

THE FINEST FRUITS AT THE LOIVEST- PRICES 
7916 St. Clair Avė. HE 1-3877

Linksmų Velykų draugams ir rėmėjams
TREE’S CAFE

. Pas mus geriausias pasirinkimas
VYNO — LIKERIŲ — ALAUS 

Eleanor Cr Anthony Budas
1457 EAST 71si STREET

1
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Greetings and Best Wishes To Our Friends and Patrons 
r • " • ■ .

EPPLE CAFE
CHOICE WINE—LIQUOR—BEER -

4757 Lor'ain Avė. WO 1-9627
— . 1 ’ - 1 ' • “ - į1 .................. ................. ' .......~

»



K. S. KARPIUS

ir kurie kas pradeda rašyti apie muzikų,

goję P. Bičkienė spėjo per paly
ginti labai trumpų laikų atkreip-

Tai jau kelintas žydas, įtartas 
komunistų vadovybėje, kuris va-

BESIKARščIUODAMI 
PRISIPAŽINO...

VISI l'ž DURŲ, TIK MES 
PRO DURIS ...

"FAŠISTINĖ PLOKŠTELĖ”

Gi Darbininkas, Nr. 21, apie 
iš- tą račių BALFo pirmininko ke- 

i lionę taip rašo;
pa-į "Ryšium su pirmininko kelio
ne- ne "Care” (Balfas yra jo narys),

"Vasario 16 d. šventės proga
programėlis išėjo gana gerai. havintą Muencheno Konservato- 
Kun. J Riauba pasakė reikšmių-'rijoje kur dainininkė gavo ir 
gą kalbų sukaktuvių proga. Ne- bendro muzikoa lavinimo. Chica- 
koki skanumą nadarn nrnornmna

KNYG A APIE TRl'MANĄ | vadovaujamos valdiškų darbų
i tarnautojų organizacijos, Uni- 

šioniH dienomis išėjo knyga , ted Public IVorkers ,of America, 
-apie Trumam), pavadinta "Alr.1 kuri turi apie 3i>000 federalės, 
President -Ii pasirodė tuo pre-Į valstybių, apskričių ir miestų 
ridento Trumano prezidentavimo' valdiškų įstaigų tarnautojų, 
laikotarpiu, kada iškyla labai , Kaip daugeliu kitų atvejų, ir šios 
daug apkaltinimų jo valdiniu-' organizacijos vadas pasirodė ko
kams. j munistas, bet jis savo kilmę pa-

Yra buvę perdidelio sauvalių-: davė, "Abram Flaser, imigran- 
vimo valdžioje prie prezidento, 
Grant (1868-76: .lis buvo ž.v-j 
niiausias Civilinio karo ger.ero-, 
las. laimėtojas, 
zidenlas). ir prezidento Hardin-j 
go laiku (1921-23; jis mirė pre-l 
zidentavęs virš poros metų), ta-' 
čiau tie skandalai lyginami tiki 
kupsteliu prieš Trumano skan
dalu kalną. Aule prezidentai, pa
jutę nererovėsr skubiai ėmėsi 
padėtį taisyti-Jir. kaip llardingo 
administracijos metu, net Vidaus 
Reikalų sekretorių pasiuntė ka
lėjimam

Trumanas elgiasi visai priešin
gai. Jo nusistatymas yra ginti 
kiekvieną savo paskirtą parti
jos žmogų, kaip to reikalauja 
akla partijos mašinos taktika. 
Ir jis to laikosi nežiūrint išky
lančių aikštėn nauji) skandalų. 
Tik kai- teismas priteisia arba 
komisijos randa jo 
draugus kaltais, 
sileidžia.

Pirmutinis skandalas prasidė- ’ 
jo pačiuose Baltuosiuose Rū- ' 
muose, prezidento adjutanto i 
Gen. Vaughan asmenyje, tačiau 
kad jam kriminališkų primeti
mų nepadaryta, Truman atsisa
kė jį paliuosuoti, ir jis tebedir
ba. Nuo 1915 metų iki dabar, 
Trumano paskirti net aukšti val
dininkai, .jo asmeniški draugai, 
vienas pa kito, ypač mokesčių 
(Income Tas) rinkimo departa
mente. sodinami kalėjiman, kiti 
iš vietų išmesti, kiti tardomi.

Kai tuoj po karo, keli senato
riai lankėsi Europoje ir grįžę 
perspėjo Trumaną apie sovietus, 
Trumanas jiems pakartotinai at
rėžė: "Aš daugiau nepasitikiu 
Prancūzija ir Anglija, negu Ru
sija”.

Kai patyrė plačiau apie nami
nių komunistų veiklą. Trumanas 
19-16 metais pareiškė jais pasi
piktinimo, esą "Savi komunis
tai ir jų pakalikai darosi valsty
bei pavojingi”, tačiau vis skel
bė ir tikėjo, kad su Stalinu bus 
-galima susitarti...

Vėliau, 1918 metais, kada rim
tai pradėta tyrinėti vietiniai ko
munistai, kada buvo paskelbta, 
kad Statė Departamente pilna 
sovietų draugų, ir pradėtas tar
dyti aukštas Statė Departamento 
pareigūnas Hiss, Trumanas šo
ko jį ginti, Hiss’o bylą apšauk
damas "raudona silke”, o Ache- 
soną. kuris su kitais pasidarbavo 
Kiniją atiduoti komunistams ir 
buvo jau nurašęs Korėją komu
nistų naudai. Trumanas ir šian
dien laiko ir gina. Sovietų ben
dradarbiu įtartą Jessup, net 
prieš Kongreso komisijos protes
tus, Trumanas paskyrė atstovu 
į UN pošėdį Paryžiuje.

Nors, anot tos knygos, Tru
manas 1945 metais tikrino, kad 
jo nusistatymas yra remti .Ki
nijos nacionalistų vyriausybę, 
bet pora mėnesių vėliau jis pa
siuntė Gen. Alarshallą pas gen. 
Čiang Kai-Seką su įsakymu pri
versti priimti komunistus į Ki
nijos vyriausybę. Kitaip, neteiks 
Kinijai Amerikos pagalbos, li
tas nustūmė Kiniją. į sovietų 
įtaką.

Kai prieš rinkimus prezidentui 
Rocseveltui reikėdavo pagalbos, 
didmiesčiuose staiga pasirody
davo dienraščiai. Trumanas li
jo draugai dabar sumanė išleis- 

< ti knygą jo pagarbinimui, tačiau 
kritikai sako, ta knyga tik la
biau sukelia visuomenę prieš 
Trumam-}1, r.es iškelia jau užmirš
tas jo klaidas.. ■

, , . >iii u ii iniii tciuvv > i/c v. nulio \ <i-s. I;et prastas pre- .. . . ... ... ..... Į (Imasi.lietuviu, Lietuvos piliečiu 
I arba kilusiu iš Lietuvos. Ameri-
I kiečiams, kurie apie lietuvius 
i kartais turi menko supratimo, 
iš tų žinių, atrodo, kad lietuviai 

i yra kokios tai žydiškos gimines, 
ir daugelis jų yra komunistai. 
Tuom žydai daro lietuviams gė
dą. nors jų tikslas ir yra pakirs
ti kitas tautas, kovojančias prieš 
Sovietus.

.viešbučius, ir pragyventi. Bet, 
tikiuosi, kaip kunigas gąuti prie- 

I glaudą vienuolynuose, kleboni-
Darbininkas, Nr. 22, labai jose ir tuo būdu sutaupyti BALF 

jautriai ir karštai atsiliepė į daugiau pihigų”. (Neprikl. tie-, 
mano vedamą spaudos apžvalgą.. tuva. Nr. 11). 
Giesmė peną, vadistinės apžval
gos, cenzūros laikai, faktų 
kraipymas ir t.t.

Pirma, aš noriu priminti 
sikarščiavusiai Darbininko 
dakcijai visiems žinomą spaudos1 įgaliojo kan. dr: Ji.^Končių ap- 
dėsnj, jog straipsniai, apžvalgos,' lankyti visas "Care” stotis Eu- 
komentarai pasirašyti pavardė-dopoje. ištirti jų veiklą ir pa- 
mis ir net inicialais nereiškia re-' daryt i pranešimus ,... "Care” 
dakcijų nuomonių. To dėsnio vi- ir sumokės didelę dalį kelionės 
sa kultūringa spauda laikosi ir išlaidų", 
to dėsnio laikantis galėjo pa-j 
stebėti Darbininko redaktoriai 
mano apžvalgose. Todėl visai ne- BALFo pinigų taupymas?.

tik rinksite, neužmirškite šito. 
Grupiniai fanatikai, partijų ske
veldros, > nesiveržkite su savo 
"planais” į LPB”.

Tačiau čia pat paaiškina ko
dėl kitiems nevalia galvoti ir 
savo atstovus rinkti:

"Tačiau kiekvienas rinkėjas 
turi aiškiai apsispręsti ir žinoti, 
už ką balsą atiduoti... Kam rū
pi krikščioniškos kultūros išlai
kymas, kas moralinius, sociali
nius, politinius klausimus spren
džia Kristaus meilės šviesoje, 
tebalsuoja už šių galvojimų as-

■ menis”. (Tėviškės žiburiai, Nr. 
112).

Taip ir neaišku pasidaro, kur „.. . ... ..... . .r. . . i Tikrai geras pasiūlymas Ka-vra eiti tas pirmininko minimas' , ... .• nados lietuviams išsirinkt i/ ne-
partišką” Tarybą: jūs visi su sa
vo planais palaukite, o mes krik
ščionys demokratai, visų skevel
drų vyriausia, veršimės pro du
ris ...

žydai seniau mielai vadinosi 
kilusiais iš Rusijos, nors buvo 
Lietuvoje gimę. Bet kai dabar 
Rusija pasidarė nepopuliari, jie 
skaitosi Lietuvos kilmės, ir be 
abejo tai daro net tokie, kurie 
nėra Lietuvoje gimę.

.Greta komunistų, yra eile Lie-
asmeniškus

Trumanas nu-
tuvoje gimusių žydų, kurie pra
garsėję net visame pasaulyje. 
Clevelande gyvenas, rabinas Sil- 
ver, vienas žymiausių žydų ora
torių Amerikoje, sionistų žydų 
organizacijos kūrėjas, dabar jos 
valias, jaunas atvežtas iš Lietu
vos į Amerika ir čia išėjęs moks
lus.

Prieš porų metų miręs radio ir 
filmų artistas ir dainininkas Al 
Jolson atvyko jaunas su tėvais 
iš Seredžiaus, ir jo aprašyme 
buvo pasakyta, kad jis kilęs iš 
Lietuvos. Tačiau kai jis mirė, 
jo'draugai paskubino paskelbti, 
kad .jis gimė "Rusijoje, netoli 
Maskvos".

Neseniai miręs milijonierius 
žydas Clevelande, Jacob Jacob- 
son. spaudoje paskelbtas kilęs 
iš Lietuvos.

Ilgus metus vadovavęs rūbsiu- 
vių unijai Hillman, savo laiku 
buvo linkęs į socialistus ir į ko
munistus, paskiau paskelbęs ko
va komunistams, buvo kilęs iš 
Lietuvos.

Nors čia -paminėtieji Lietuvai 
gėdos nedarė, bet' jų garsinima- 
sis, mažai nusimanantiems, lyg 
ir sakydavo, kad Lietuva koks 
tai žydiškas kraštas.

aišku kokiais sumetimais Darbi-' 
ni«k ąs sumaišė mano vedamas1 
apžvalgas su Dirva, tautininkui 
partija, buv. režimu ir t.t.?

Iš kitos pusės, Darbininkas 
gali laisvai galvoti, kad yra gar
bingiau pačiam apie save rašyti, 
kad tarp žodžių ir darbų nėra 
jokio skirtumo, manyti, kad or
ganizacijos priešaky stovįs as
muo nežino ir negali kalbėti tos 
organizacijos vardu, pagaliau 
gali kurti įvairias pasakas apie 
katakombas, bet jokiu būdu jis 
negali drausti kitiems tais vi
sais klausiniais turėti savo nuo
monę.

Pagaliau str. gale pats Darbi
ninkas prisipažįsta:

"Noras faktus iškreipti ar 
paneigti, tendencija, kad faktus 
visi uniformiškai aiškintų, ten
dencija kitų nuomones ir asme
nis nepagrįstais įtarinėjimais 
nuvertinti yra išplaukę iš va- 
distinės moralės”.

Taigi, kas iš tikrųjų tomis 
vadistinemis tendencijomis ser
ga? Ar tie. kurie nori laisvai 
galvoti ir savo nuomone reikšti, 
ar tie, kurie reikalauja iš kitų 
uniformiškai galvoti?

KAS Iš TIKRŲJŲ APMOKA 
BALFO PIRMININKO 

KELIONĘ?

ŽYDAI "LIETUVIAI"

Koųgr.eso komisija neseniai 
pravedė tyrinėjimus komunistų

Kanados Lietuvių Bendruome
nės rinkinio proga, J. Karka, iš
keldamas Tarybos uždavinius, 
labai griežtai pasisako prieš tuos, 
kurie bando rinkimus panaudo
ti savo partiniams tikslams.

Jis "Tėviškės žiburiuose” taip 
samprotauja:

"Eidami į Lietuvių Bendruo- i 
menę visi savo fanatiškas parti
nes vyžas turi palikti už durų. 
Įženkime į PLB basi, nuogi, ko
kius mus Lietuvių Tauta pagim
dė. Dėl svetimų rūbų ir primes
tų idėjų mes daugiausia peša
mės. Ir kurie būsite išrinkti į 
vadovaujamus postus i“ 1....

koncertui Chicagoje' praėjus, su 
didžiausiu pasisekimu, dalis so- i 
listų, dalyvavusių minėtam kon- ‘ 
certe, nutarė, nežiūrint nepalan
kių sąlygų, ir toliau tęsti pradėti} 
bendrų muzikalinį darbų. Įsijun
gus grupėn jaunam, bet talen
tingam'dainininkui Jonui Vaz- 
neliui, keturiems solistiniams 
balsams — sopranas, altas, te
noras, bosas, — atsidarė gali
mybės ansambliniam dainos ir 
operos menui kultyvuoti.

Minėtą grupę sudaro šie dai
nininkai: PRUDENCIJA BIČ
KIENĖ, sopranas;’ SOFIJAI 
ADOMAITIENĖ, altas; STASYS1 
BARANAUSKAS, tenoras; JO
NAS VAZNELIS,bosas. S. Ado
maitienė ir S. Baranauskas yra 
mūsų visuomenei jau gerai pa
žįstami savo gražiais pasirody
mais ar Lietuvos Operos teat
ruose, ar koncertuose Vokietijo
je ir Amerikoje.

štai, keletą žodžių apie "de
biutantus”:' Prudencija Bičkienė 

LI turi skambų lyrinį sopraną, iš-

ti į save dėmės} laisvu balso val
dymu, jautriu muzikalumu bei 
malonia asmenybe. Jonas Vazne
lis gi garbingai tęsia lietuviškų 
bošų — Kučingio, Nauragio — 
"tradicijas”; šis augalotas dai- . 
nininkas pasižymi balso tauru
mu, šiltu jo tembru, nuoširdžiu 
dainavimu bei kruopštumu pa
siruošime. Vaznelis gražiai pasi
rodė Chicagoje, atlikdamas ne
lengvų boso partijų religiniam 
Rossinio Stabat Mater koncerte, 
bei pirmu kart padainuodamas 
muzikališkai ir vokališkai sun
kių Vlado Jakubėno dainų ”Ne- 

| jaugi vėl, o Dieve” vienam lite- 
• ratūros ir dainos koncerte.

kokį skanumą padaro programos 
užbaiga, — tai A. Smetonos mar
šas. Leidėjai turėtų gauti mar
šų kitu vardu. Smetona, buvęs 
diktatorius ir fašizmo pasekėjas, 
—tai ir jo maršas nepriimtinas”. 
("Ūkininkas”. Naujienos, Nr. 
56).

Nieko stebėtino, kai ūkinin-

tai ir plokštelė jam pasidaro fa
šistinė ir pati muzika nesuteikia 
to skanumo, jo žodžiais, kaip 
pvz., valgant barščius ar bulvi
nius blynus...

Vyt. Gedrimas

•Ši solistų ketveriukė su jos 
vadovu ir akompaniatorium 
Aleksandru Kučiūnų priešaky 
pirma kartų pasirodys Clevelan
de kovo mėn. 30 d. 4 vai. p. p. 
grynai operiniam koncerte, kur 
bus atlikta-ne tik solistinės ope
rų arijos, bet ir duetai, kvartetai 
iš operų — Carmen, Trubadūras, 
Marta, Lakme, Parduotoji Nuo
taka, o taip pat ir ištisa scena 
iš operos Faustas (sodo scena). 
Kultūros Fondo Clevelando Sky
rius, ruošdamas šį koncertą, no
ri tuo paraginti šį mažų dainos 
meno ansamblį tęsti užsimoti} 
kultūrinį darbų, o tuo pačiu su
gadinti ir kitose kolonijose su
sidomėjimą mūsų menininkų 
veikla.

BALFo pirmininkas kan, J. 
Končius, išvykdamas į Europą, 
tarp kitko "Nepriklausomos Lie
tuvos" laikraščio atstovui pareiš
kė :

"BALFo direktoriai man siūlė 
kelionės, pragyvenimo ir algos 
išlaidas, bet aš nutariau pasi
tenkinti pačiu minimumu — pus
antro tūkstančio dol., iš kurių 
turėsiu apsimokėti ir keliones, ir

GREETINGS and BEST WISHES

To Our Friends and Patrons

DAIRYMENICE CREAM
COMPANY

3068 WEST 106th ST. OR 1-2300

• BEST W1SHES
To Our Many Friends and Patrons

PATERSON WALLPAPER & PAINT 
STORE

(i '

\Ve Carry a Complete. Line of Paint Supplies

1179 Green lid

Sensat ional NeW UNIVERSAL

Just Prese the Button

Model VC 6710 

/♦ Guoran'eed by vt 
l Good HouttUtpIng .

Q M Throw Away the Paper Bag!
Easler, Wlth Alr Alonel— — Better, Faster« -------------

--------------------- ‘ O Nnule wiih Floating Bru.h .11 sutf.ee dirt. Imt. 
^..^nu^otz'.- .-------------------

■....... iiwiwiMmiBirM*Wi

JįtPgJĮįS®'

Cleans Rūgs

FoUoWsVou

Cleans everythlng better, 
faster, easlerl

The powerful Jei 99 motor c***,es 
• Buper-tvction • • • 
cubic inches of *ir • minute... get. 
.11 the dirt the fir.t time.

AsYouCleanl

NO DUST BAGS, NO CANS, 
NO FILTERS TO EMFTYI 
Nothing to take apart, no heayy 
motor to remove, it's the easiest 
cleaner in the world to empty. “

SUOPIS FURNITUrF
6921 Wade Park Avė.

sutf.ee


Mes duodam ir iškeičiam Ęagle Stampa

BASEMENT
vakaro.

PAVASARIS-VEIKIMO LAIKAS!

1952 M. KOVO 30 D. Public Auditorium

MAŽOJO TEATRO salėje 100' trikotinio mezginio
Lietuvių Kultūros Fondas rengia

LIETUVOS OPEROS PRISIMINIMU

Sniego baltumo

ap vedžiojimais

ko ALEKSANDRO KUČIŪNO vadovaujamas Operinis

Kvartetas

6202 SUPERIOR AVĖ. HEnderson 1-9292The May Co. Basement Khik ,Uhderweur Department

FUNERAL HOME15-Denier, 51-G augę, Full-Fashioned
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Lietuvių Kultūros Fondas Basement Hosiery Department

Darbo valandos nuo 9:30 iki 3:00 vai.
Trečiadieniais iki 12:00, šeštadieniais iki 1:00 vai.

PARDUODAMAS 
AUTOMOBILIS

SLA 136 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Patark kaimynui 
prenumeruoti 

DIRVĄ

ORGANIZUOJASI MAŽOSIOS 
LIETUVOS BIČIULIAI

1952 m. kovo 23 d. ukrainie
čių salėje Baltgudžiai minėjo 34 
metų nepriklausomybės šventę. 
Minėjime dalyvavo: ukrainiečių, 
slovakų ir Pakistano atstovai.

Vyriausias kalbėtojas, baltgu- 
džių politikas, mok. Eugen Ko- 
chanovski.

Trumpoje kalboje jis nušvietė

Parduodamas 1950 metų Pon- 
tiac, keturių durų. Gerai išlaiky
tas, automatinis bėgių perjungė
jas. Kaina $1800. šaukti: Paul 
Chalko, MA 1-2388.

Jaunutis Nasvytis prašo pra
nešti, kad jo telefonas pakeistas 
j LIberty 1-6415. Skelbimų, pra
nešimų ir viasis kitais radijo 
programos reikalais prašoma 
kreiptis trečiadieniais nuo 8-10 
vai.

RADIJO VALANDOS 
VEDĖJAS

(Maži trūkumai) 69c

Įvyks balandžio m. 6 d. Lietu
vių salėje, 11:30. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Susirinkimo 
metu bus vykdomi balsavimai į 
Pildomąją SLA Tarybą. Susi
rinkimo metu bus paruoštos ir 
skanios vaišės.

LANKĖSI BALF ATSTOVAS 
J. VALAITIS

OPEROS ARIJŲ KONCERTAS
Įvyksta šį sekmadienį Public 

Auditorijos Mažajam Teatre. 
Plačiau skaityk šiam puslapy ir 
6 psl. dedamuose pranešimuose.

Vienas svarbiausių lietuvių 
tautos reikalų yra Mažosios Lie
tuvos klausimai. Jais besidonjin- 
čių yra nemaža ir CIevelande.

Pažymėtina, jog Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjunga rodo 
ypatingą dėmesį Mažosios Lietu
vos Bičiulių Sąjungai. Tenka pa
tirti, jog prieš Velykas, balan
džio 6 d. 11 vai. 30 min. čiurlio- 
niečių patalpose (Lietuvių ban
ko namuose) įvyks Steigiamasis 
Mažosios Lietuvos Bičiulių susi
rinkimas, į kurį iniciatoriai ma
loniai kviečia vistas gausiai atsi
lankyti.

Puikūs apatiniai, tikrai verti turėti, nes yra lengvi 
skalbti ir smagūs nešioti. Apfiiuvinčti kraštai. Puikios, 

baltos spalvos. Dydžiai 32-40.

Programą atlieka menininkai iš Chicagos — muzi-

Taupymas yra Federal Insurancė Corp. — JAV val
džios saugumo užtikrintas — kieviena knygutė iki $10.000.

PRUDENCIJA BIČKIENĖ — sopranas, 
SOFIJA ADOMAITIENĖ — altas,

Achial
3.99

Grades!

DVIEJŲ ŠEIMŲ NAMAS
E. 84 ir Wade Park rajone 

parduodamas dviejų šeimų na
mas. 5 kambariai apačioj ir 4 
viršuj. 3 garažai. Moderni vir
tuvė. Geras įrengimas viduj ir iš 
lauko.

Eastern Realty Company 
Mr. Miller, EN 1-0937

K. S. KARPIUS JAU TURI. 
TELEFONĄ' *? *-

Savo prieteliams pranešame, 
kad mūsų naujoje rezidencijoje 
telefonas jau įvestas, RE 1-5216 
(tas pats kurį turėjome anks
čiau). Namų adresas: 345 E. 
222 Street, Euclid.

Ona ir Kazys Karpiai

Praėjusią savaitę CIevelande 
lankėsi BALF atstovas J. Valai
tis. Turėjo pasitarimą su CIe
velande esančių BALF skyrių 
valdybomis, kalbėjo per lietuvių 
radijo pusvalandį, ir tom dienom 
vykusiuose CIevelande parengi
muose.

baltgudžių kovas dėl nepriklau
somybės ir jos’nepriklausomybės 
paskelbimą 1918 m. kovo 25 d. 
Minske. V ■

Baltgudžių nepriklausomybės 
dienos buvo trumpos. IŠ vienos 
pusės bolševikai, iš antros len
kai užliejo Baltgudžių besiku
riančią valstybę ir palaidojo ne
priklausomybę.

Baltgudžių išeivija ir toliau 
kovoja dėl nepriklausomybės at
statymo.

Po oficialios dalies buvo pa
dainuota kelios tautinės dainos 
ir pašokta tautinių šokių. Susi
rinkimas baigtas malda.

KULTŪRINES FILMOS
Novoodo viešoje bibliotekoje, 

6405 Superior Avė., kovo mėn.

BURTININKO PINKLĖSE
Praėjusį sekmadienį, CIevelan

de antrą kartą, buvo suvaidinta 
M. Venclausko pasaka "Burti
ninko pinklėse”. Į vaidinimą bu
vo susirinkę per du šimtai žiū
rovų. Vaidinimas praėjo pana
šiam lygyje, kaip ir pirmą kartą.

Po vaidinimo Tautinės Sąjun
gos skyrius, kuris globoja jau
nimo teatrą Rūtą, vaidintojams 
suruošė vaišes.

šį šeštadienį."Burtininko pink
lėse” vaidinama Detroite.

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

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

----------- -------------- U-

parduodami visokį 
ŪKIAI

•U.r-L •-*«£ «• 4-
70 ‘akrų pieno ūkis prie Statė 

Highvay 700’ $12500. 50 akrų 
pieno ūkis ir paukštidė. Geras 
pastatas $14000. 64 akrų pieno 
ūkis su gerais pastatais ir kar
vėmis $16000. 102 akrų pieno 
ūkis su gerais pastatais ir kar
vėmis $28000. 100 akrų pieno 
ūkis kaimelyje $16000. 123 akrų 
pieno ūkis su paukštidė ir paukš
čiais $28500 ir daug kitų, jeigu 
jieškote ūkio. Mes Jums sutau
pome laiką ir išlaidas.

Eastern Realty, Mr. Miller 
EN 1-0937

28 d. 8 vai. vakaro bus rodomos 
įvairios, įdomios filmos. Įėjimas 
nemokamas. Vaikai ateina su 
suaugusiais.

'b • .

PARDUODAMAS NAMAS
Superior — E. 85 gatvių rajo

ne parduodamas geras, didelis, 
5 miegamųjų kambarių namas. 
Gazo šildymas, garažas. Geras 
investacijai.

Ray Nausner, 
11809 St. CIair 

UL 1-3919 LI 1-9216
Telefono ir paštu Užsakymai priimanti, 

šaukite CHerry. 1-3000

Popicriuotojas
Apkainavimas ar patari
mas reikale jūsų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai.

VOkeEis Funeral Home
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkelis - Wirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER. ŠERMENIS—

Lietuvis 
Namų Maliavotojas

Della E. Jakubs & IVilliam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir- balsamuotojai

STASYS BARANAUSKAS — tenoras, 
JONAS VAZNELIS — bosas.

609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
OFISO TĘLEF.: 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 apdraudos-insūrance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą/ 
enrantuojarna. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

.V S e--':
BALTGUDŽIŲ 

NEPRIKLAUSOMYBES 
ŠVENTE

Naujos pavasariui’... moterims gražaus stiliaus Nylon 
kojinės. Kaikurios su pilnais ar apibrėžtais juodais 
Užkulniais. ■ Puikios pavasario spalvos.

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DESBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio

Prisidėk
I.

prie VILTIES — spaudos 
ir radio bendrovės 

temimo.
•.’. *‘

Pavasaris — naujų sumanymų ir veikimo laikas. 
Laikas statyti naujus namus, taisyti ar pagražinti.

Tuose sumanymuose visad atsiranda piniginis rei
kalas. Lietuvių Banke, norint tuos sumanymus įgyvendinti, 
galima daug atsiekti. Bankas per daug metų įsigijo didelį 
patyrimą ir jums gali visada padėti.

Programoje: solistinės operų arijos, duetai, kvartetai iš 
operų Cąrmen, Trubadūras, Lakme, Parduotoji Nuotaka, o taip 
pat ištisa scena iš operos Faustas.

Koncerto pradžia 6:30 vai. vak.
Įėjimas su pakvietimais, kurie gaunami: DIRVOS redak

cijoje, Lietuvių spaudos kioske arba pas to kiosko vedėją V. 
Rocevičių, pas Kultūros Fondo valdybos narius ir talkininkus 
bilietų. platintojus. . . 5 *

Pasistenkime apsirūpinti pakvietimais iš anksto; nes šį 
kartą salė tikrai gali būti permaža. •

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. “. HE 1-2498
Clevdland, Ohio

25 metai simpatingo ir rinito patarnavimoo . “ O .
6621 Edna Avenue . ENdicott 1-1763

šveicariški ir geriausi Ąiperikos laikrodžiai 
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 

, pasirinkimas. [ ’ ,

7007 Superior Avė. . Greta Ezella Theatre
' Telef.: EX 1-3969. Ęute: WA 1-2354

RKO Keith’s 105th
Kovo 26 — ’9 dien. "PHONE 

CĄLL FROM A STRANGER” 
su Shelly VVinters, Gary Merrill.

Kovo 30 — balandžio 1 dienos 
"DAVID & BATHSHEBA” su 
Gregory Peck ir Susan Hayward.

X į
SelkOut -

TEISININKŲ DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS

Š. m. kovo 30 d. (sekmadienį) 
11:30 vai. Lietuvių salėje šau
kiamas Teisininkų Dr-jos Cleve- 
lando skyriaus susirinkimas. 
Dienotvarkėje — Valdybos rin
kimas ir kiti reikalai. Nariai pra
šomi dalyvauti.

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 Bp- 
Iraudos kompanijos pirm, be
gu išmoka už nuostolius.

"DAINAVA” CLEVELANDAN
"Dainavos” ansamblis su mu

zikine pjese
"Nemunas žydi” •

CIevelandan atvyksta gegužės 17 
d. Smulkesnių informacijų bus 
vėliau spaudoje ir per radiją..

MIRĖ
Kovo 19 d. mirė Mildred Nau

jokaitė (Petrovic), 35 m. am
žiaus, Onos Karpienės pusseserė, 
gyvenusi 1024 Wheelock Rd.

PADĖKA
Mirus mano vyrui Danieliui 

Ragauskui (8022 Bellevue Avė.) 
širdingą padėką reiškiu kuni
gams — Vilkutaičiui, širvaičiui 
ir Ivanauskui, atlaikiusiems šv. 
mišias ir palydėjusiems į kapus, 
grabnešiams, užpirkusiems pa
maldas, gėles atnešusiems ir pa
lydėjusiems į kapus. Dėkoju ir 
laidotuvių direktoriams Jaku
bauskienei ir sūnui.

Ona Ragauskienė

įNR.Y FURNACE CO., Medina, Ohio



"Stambioji

r*-1

nos.

Palaidotas Oldenburgo kapinėse.
Tclef.Jauasis lietuvių ambasadoriusNuliūdusi žmona, dukterys ir sūnus

Jo tėvas žuvęs kaip partizanas Lietuvoje

Čiurlionio ansamblis
L;

0!

Su šiuo

l’uvafdė

Adrenus

siekimo — kovos už Lie- 
išlaisvinimą”.
L." kviečia užsienio lie- 

spaudą neberodyti pagie-

ži-

Pranešame giminėms, pažįstamiems ir draugams, 
kad kovo mėn. 14 d. Hahn sanatorijoje, Vokietijoje, 
mirė mano vyras ir rūpestingas tėvas

kuponu — 10% nuolaida,

ANGLIJOS LIETUVIŲ BALSAS

mažesnė už faktines išlaidas.
Šiaip jau paskutinė Vliko pa

rama Mažosios Lietuvos Tary
bos veiklai yra, neskaitant čia 

1 ką tik paminėtų sumų, buvo 500'
dėl? Visuomenė galės pati spręs- markių 1949 metais. Iš viso 
ti, kaip visą tai visapusiškai ži- MLT savo veiklai palaikyti ša

lia čia paminėtų leidinių, kurie 
J. Masiulis ' į šią sąskaitą neįeina yra sunau-

reikalams.1 Jis jau yra padaręs 
teigiamos įtakos lietuviškiems 
interesams. Jo išleidimas kaš
tavo įdėtomis lėšomis ir darbu susirūpinti,

davimas nebūtų įvykdytas, ta- gių kalba "gavus stambesnę Vli- 
— ----- ------ ------—------- i paramą".

Leidinys "Unsere Stimme”, 
išleistas 4.000 tiražo, buvo ir

Vokietijoje mirus’
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THE FIELD

lednkeijos ir administracijos adresas — DIRVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio.—Telefonas: ENdicott 
1-1186. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GArfield 1-7406).

Tikriausiai "Dirvos” skaityto
jams bus įdomu žvilgterėti kur 
krypsta, kaip vystosi viešoji mū
sų nuomonė Europoje dėl pačių 
opiausių lietuviškojo darbo klau
simų.

Didžiosios Britanijos Lietuvių vis”
Sąjungos, turinčios per 6.000 na- ko Lozoraitis kalbės ir ras ben- 
riūr-ęrganas. - savaitraštis ’-Bri-jdrą kelią suderintai veikti. Tik- 
taiftjns'Lietuvis” Nr. 11, š. m. tai, ar tokia taktika žada rezul- 
kovb mėn. 13 d. vedamajame į tatų? Užtat "B. L.” siūlo at- 
straipsnvje "Laikas pagaliau su
sitarti" pareiškia DBLS nuomo
nę. pasisakė dėl Eltos paskelbtų 
žinių pagal kurias prof. Kamins
kui pavesta sudaryti naują Vyk
domąją Tarybą ir Prel. Krupa
vičiui pavesta susirišti su min. 
St. Lozoraičiu ir išaiškinti ben
dradarbiavimo galimybęi..

"Britanijos Lietuvis’įmbi 
nias laiko svarbiomis, net pa
brėžia, kad "nesenos praeities 
pamokyti šį kartą išreiškiame 
rezervuotą entuziazmą dėl rezul
tatų”. '

Rezultatams pasiekti "reika
linga ne vien nauja taktika, nau
ji pasitarimai, bet visiškai kitas 
priėjimas prie gyvybinių -mūsų 
reikalų, praeitų kelių metii isto
rijos šviesoje. Naujai persiorien
tuoti turėtų ne tik augštieji mū
sų organai, bet ir visuomenė, 
kuri ne visada parodė pakanka
mai valstybinio subrendimo ir 
pro siaurus grupinius akinius 
aiškiai nematė didžiojo visų lie
tuvių 
tuvos

"B. 
tuvių 
žos, liautis juodinus oponentus, 
sudaryti palankią atmosferą 
naujiems įvykiams vystytis, 
baigti žalingus vaidus ir pradėti 
konstruktyviai galvoti. Ir ne vien 
galvoti, bet taip pat konstruk
tyviai kritikuoti ir konstrukty
viai padėti ir patarti vyriausiems 
mūsų veiksniams.

"Reutlingeno susitarimas bu- cija nebuvo numatyta konstitu- 
vo VLIKo nepatvirtintas, gi da- cijoj. "Bet jei šiandieną sveti- 
bar Vliko pirmininkas kviečia p. mos valstybės pripažįsta Lozo- 
Lozoraitį bendradarbiauti lai- raitį diplomatijos šefu, jam tei- 
kantis to susitarimo. Ką tai reiš- kia privilegijas, jį priima, tai tuo 

j kia ?” klausia "Britanijos Lietu- mes tik džiaugtis galime, tuo la- 
: ; ;j” ir tikisi, kad nepaisant vis- biau, kad ir visi Lietuvos diplo-

matai Lozoraitį laiko savo šefu”. 
Diplomatijos šefas nėra koks 

vadas kaip labai tendencingai 
bando kai kas aiškinti, nepaisy
dami nei logikos, nei paties Lo
zoraičio pareiškimų, pačiame

naujinti ryšius "su nauju persi
orientavimu” t. y. eiti prie rei
kalų nuoširdžiai ir atvirai, bet 
ne su užpakalinėmis mintimis.

Dėl vyriausybės ”B. L." pažy
mi, kad ją galima būtų sudaryti ri's 
ir tremtyje, bet tiktai gavus 
svetimųjų valstybių sutikimą ir 
pripažinimą, šito gauti dabar ne- gjateisius organus: Vliką

Visai panaši' "technika” var-'(lojusi per 12,000 mttrkių. Buvo 
tojama paskutiniu laiku "Drau-1 leidžiama visa eilė įvairių relį- 
ge” pasirodančiose informacijo-' ginių leidinių, atsišaukimų ir yra 
se apie'Mažosios Lietuvos Tary- i 
bą. 1

Kovo 6 (i. "Drauge” buvo pa- i 
rašyta, kad MLT jau galvoja
ma kėlti į JAV, nes Vokietijoje : 
esančios perdaug nepalankios są- i 

_ | lygos jai veikti. Po anksčiau pa-
| skleistų'tvirtinimų, kad' "MLT i
1 nebenori dalyvauti Vlike”, ši in
formacija dar žengia žingsnį prie . 
visuomenės įtikinimo, kad tuo 
klausimu be reikalo ir burna au
šinimai juk štai MLT planai vi
sai kitoki! O iš tikrųjų, jei kas 
kada gal ir būtų garsiai pagal
vojęs apie galimybę MLT veik
lą perkelti į JAV, tai tikrai ne 
•tiek, kielę yra pagalvota bei pa
kalbėta ir apie paties Vliko per
kėlimą. Tačiau, kaip dėl vienų, 
taip ir dėl kitų šia prasme nei 
nutarimo, nei konkrečių planų 
nėra.

Kovo 10 d. "Draugas” jau be
veik ir "perkėlė” MLT į JAV, 

l "Daugumas 
LMaž. Lietuvos žymiausių veikėjų 
I jau yra emigravę svetur". Tie- 
! sa, pats paskui tų pasilikusių 
į veikėjų dar priskaičiuoja kone 
i daugiau, kaip bet kurio kito or- '• 
; ganizuoto lietuviško vieneto vei- 
į kėjų Europoje yra likę. Tačiau 
antraštėje vistiek skelbia: ”ML

Reutlingene Lozoraitis pabrėžė, I tvirtindamas, kad
I kad jis nėra kurių visuomeninių! 
! organizacijų viršininkas ar na-j 

•••'3 — o tik diplomatų atstovas
: ir kalba jų (diplomatų) vardu.
| Tokiu būdu ir gauname du ly- 
„___ .. „ . ____y — vi-

galima, o kol to nėra, būtų vai-j suomenės atstovą, Diplomatijos 
kiškas, bet kartu ir kenksmin-; šefą _ diplomatų atstovą. abu ’ veikėjai "yra emigravę”, taigi... 
gas mums žygis kam nors -pasi- dirbančius tam pačiam tikslui, 
skelbti vyriausybe. Lietuvos dip- bet skirtingose, pagal jų paskir- 
lomatai turėtų arba nustoti sa- tį nustatytose, srityse. Turėti) 
vo diplomatinių teisių arba pa- būti lengvai prieita prie bendra

darbiavimo, turint galvoj, kad 
abipusė parama abiems orga
nams galėtų būti tik naudinga.

"Tas turėtų sutvarkyti ir mū
sų svarbiausią uždavinį — Lie
tuvos rezistenciją krašte. Tačiau 
jeigu ir kartu toks bendradar- išleido neperiodinį leidinį vokie-

“ ----- ---- • ----- r" |
tvs atsisakyti pripažinti tokią1 
vyriausybę.

"Kol vyriausybės sudarymui' 
sąlygų nėra, Vlikas turėtų būti 
tuo, kuo jis nuo pat pradžių bu
vo paskirtas t. y. vyriausiu iš
laisvinimo komitetu — organi
zuotos visuomenės atstovas", sa
ko ”B. Lietuvis”.

"Vlikas vadovauja lietuvių vi
suomenės kovai už laisvę. Dėl 
to ir Lietuvos diplomatai, tei
sėtos Lietuvos vyriausybės, (ne 
visuomenės) paskiri atstovai, tu
ri moralinę pareigą su Vliko (vi
suomenės atstovo) nuomone 
skaitytis, nors oficialiai diplo
matai negali ir nėra reikalo pa*- 
klusti kokiam nors organui, ku
ris nėra pripažintas vyriausybe”. 
Taip apibudina "B. L.” diploma
tų padėti prieš Vliką.

Dėl diplomatijos šefo institu
cijos "B. L.” sako, kad nei toji 

, institucija, nei Lietuvos okupa-

Toliau ten pat skelbiama ir 
daugiau klaidinančių žinių.

Visai netiesa, kad vietoj A. 
Puskepalaičio "Keleivį” ima re
daguoti H. Jakužaitis, nes iš tik
rųjų jį imasi redaguoti redakcinė 
komisija, prie kurios H. Jakužai
tis, manoma, gal bus tik techni
kinis pagalbininkas.

Dar labiau netiesa, kad MLT

IGNAS BAJORAITIS

(•

t A’

Mielam ■ čiurliomečiui, 
esančiam JAV- kariuomenėje,

RIMVYD2IU1 BAJORAIČIUI,
jo motinai ir seserims Clevelande,

mirus tėveliui,
Lietuvos kariuomenės savanoriui - kūrėjui, giliausią 
užuojautą reiškia

da visuomenė turi aiškiai žinoti 
priežastis”, baigia "Britanijos 
Lietuvis”.

Toki DBLS Centro Valdybos yra labai* reikšmingas lietuvių 
(į kurią įeina visų pakraipų lie
tuviai ir~heutralūs ir kunigas ir 
socialistas ir LRS Centro Komi- Į 
teto narys) nuomonė yra būdin
ga kaip bene didžiausios mūsų! arti 4.000 markių.' 
apolitines lietuviškos organizaci- j Vliko parama” tam leidiniui bu
jos užsienyje. Visuomenė turi j vo ... 600 markių. Stambesnę 
aiškiai žinoti, kaip ten pagaliau paramą Vlikas yra suteikęs ”Lie- 
yra su egzilines vyriausybės rėi-, tuviiiinkų Kalendoriui” išleisti, 
kalais, su Vliko pretenzijomis įijrūtent, 1000 markių subsidijos 
parlamentą, kaip yra su Lietu--ir 2000 markių paskolos. Ir ka
vos Konstitucijos tęstinumu irĮlendorių išleisti kaštavo 4000 
kas yra atsakingas už Lietuvos markių. Taigi, parama buvo daug 
Valstybės užsienio politiką?

Tais klausimais turėtų pasi
sakyti ir grupės ir Vlikas ir dip
lomatai. Jei nuomonės nesutam
pa reikalinga išsiaiškinti — ko-

išleista 16 numerių "Keleivio”, 
taip pat atlikta visa eilė orga
nizacinių- darbų.

MLT turi vien registruotų na
rių apie 12,000. Tai yra didžiau
sia lietuviška organizacija šalia 
Amerikos esančių apdraudos su
sivienijimų. Dėl nepaprastos na
rių padėties, kada beveik visi 
jie patys reikalingi materialinės 
paramos, organizacija mokesčių 
iš narių neima. Paminėtos išlai
dos buvo apmokėtos lėšomis, ku
rias MLT veikėjai patys savo 
pastangomis suorganizavo Vo
kietijoje. Tik apie ketvirtadalis 
tų lėšų susidarė iš M L Bičiulių 
paramos (ML Bičiulių parama 
dauginusiai apčiuopiama iš Ka
nados ir iš Australijos, tuo tar
pu labai silpna iš JAV...). Jo
kių kitų lėšų, be minėtų 500 
markių 1949 metais. MLT šiai 
savo veiklai paremti nei iš Vli
ko, nei iš ALT nėra gavusi. Tai
gi kalbėti apie "stambias para
mas” labai maža pagrindo ...

Nei MLT nei jos prezidiumo 
nariai ne tik patys negauna iš 
to darbo jokio pragyvenimui rei
kalingo atlyginimo, bet patys 
turi pasirūpinti suorganizuoti 
lėšų veiklos finansavimui. Jei
gu jie visdėlto palaiko palyginti 
nemažą veiklumą, tai ką galima 
spėti apie tai, kaip būtų, jei jie 
gantų savo veiklai nors kiek pa
našu finansavimą, kiek kitiems 
sudedama?

Šalia tokiu informacijų vis 
kartojami į MLT veikėjų lūpas 

I įdėti posakiai, nurodomi jų šen 
ar ten apsilankymai ir iš to per
šama išvada, kad MLT jau pats 
laikas užmiršti... A. Puskepa- 
laitis įnešė kiek šviesos, ir gal 
daug kam paaiškės, jog ML 
klausimas nėra vien tik jų at
stovo į Vliką įtraukimas, bet ir 
daug daugiau. Tas "daugiau” 
yra svarbu mums visiems. To
dėl ML reikalą reikia stengtis 
ne užmiršti, ne užglostyti klai
dinimais, bet juo kaip tik labai 

ir susirūpinti ne 
vien žodžiais.

M. L. Bičiulis

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS

TALIS STUDIO

Europinių žurnalų Ir filmų 
žvaigždžių fotografas, dab «r 
CLEVELANDE.

9400 Euclid Avė.
’Tel. TY 1-5456

Modernu* portretai, vestuvių, 
iikilmlų, vaikų ir kito* nuo
traukos.

■A
jo šeimos nariams, liūdesio vąlandcje giliausią užuojautą . 

reiškia.
VI. Bacevičius

Kai mūsų tėvynė okupantų be 
atodairos naikinama, likimas 
kiekvienam laisvojo pasaulio lie
tuviui uždėjo pareigą, padėti jai 
atgauti laisvę. Kiekvienam pa
gal išgales, kas diplomatinėje 
kovoje, kas Lietuvos vardo gar
sinime, o kas, momentui atėjus, 
su ginklu rankose.

■ Tenka pasidžiaugti, kad vos 
13 metų -KĘSTUTIS ZAPKUS 
savo gabumais gražiai pagarsino 
Lietuvos vardą. Apie jį rašė 
Hartfordo ir Torringtono, Conn. 
amerikiečių laikraščiai,' kada jis 
laimėjo pirmąją ir aukščiausią
ją premiją, is daugiau kaip 1600 
dalyvių, Hartfordo aukštesniųjų, 
mokyklų piešinių konkurse.

Tuo tarpu jaunasis. Kęstutis 
Zapkus, truputį daugiau kaip 
prieš , ketverius metus atvykęs į 
šią šalį, dar tebelanko Torring
tono, Conn. šv. Pranciškaus pa
rapijos mokyklą, baigiamąją

klasę. Be to, šeštadieniais at
vyksta Į Waterburio lituanisti
kos mokyklą. Į Ameriką atvyko 
kartu su motina ir apsigyveno 
Torringtone, Conn. Jo tėvelis 
yra žuvęs Lietuvoje kaip, parti
zanas.

Kęstutis Zapkus mokykloje 
pasireiškė piešimo gabumais. Jau 
pernai jo piešiniai laimėjo spe
cialią garbės premiją. O šiemet 
dalyvavo piešinių konkurse, ku
rio- mecenatas' buvo amerikiečių 
dienraštis ’’Hartford Courant”. 
Kaip minėta, iš 1G00 dalyvių, 
Kęstutis laimėjo pirmąją premi
ją ir aukščiausią pagyrimą. Da
bar jis tūri teisę dalyvauti visos 
Amerikos mokyklų meno kon
kurse, kuris įvyks Pittsburghe, 
Carnegie Institute. Tenka pa
linkėti Kęstučiui ir ten laimėti 
vertingą premiją, o taip pat to
liau garsinant-Lietuvos vardą.

Savo pamėgtam piešimui Kęs

tutis pašvenčia visą atliekamą 
nuo mokslo laiką. Jis stengias 
kūryboje būti savarankiškas, ii 
ant popierio ar drobės piešti ori 
ginalius vaizdus. Hartfordo kon 
kurse jis išstatė "Madona” (alie 
jus) ir 3 akvareles. Iki Pitts 
burgho konkurso jis pasiryžęs 
sukurti naujų darbų. O pamėgi 
mo ir gabumų Kęstutis tam tik 
rai turi.

Kęstučio gabumus įvertino m 
tik konkurso komisija, bet j j 
kaip premijų laimėtoją, pasvei 
kino Connectieut valstybės kon 
gresmanas James. T. Pattersor 
ir kiti vietos žymūs amerikiečiai 
, Savo Įspūdžius Kęstutis pupa 
šakojo Waterburio lietuvių radic 
programoje, kuriai vadovauji 
Dr. M. J. Colney. Jis atsakyda
mas į programos pranešėjo Br 
Dūdus paklausimus, pareiškė, 

-kad jo kūrinių įvertinimas,' c 
ypač aukštų amerikiečių pager
bimas jam sudarė didelį, net pei 
dideli įspūdį.-. . Tikėkime, kac 
tas paskatins Kęstuti dar lobiai 
lavinti savo meno gabumus.

Stebėtojas
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Siekim atgauti visas savo žemes

PAGRINDINIS, NUOSAVAS, 
LIETUVIŲ TAUTOS ŽEMĖS 

PLOTAS

Visiems Musų Draugams ir Rėmėjams
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Peržvelgę istoriją ir sekdami 
apgyventų vietų žemėlapį, mes 
matome, kad XIII - XV amžiuose 
Didžiosios Lietuvos Kunigaikš
čiai Mindaugas, Gediminas, Al
girdas it Vytautas valdė žemės 
plotus nuo Baltijos jūros iki Juo
dosios jūros ir nuo Lietuvos 
Brastos iki Kalūgos ir Kursko. 
Šitame plote gyveno lietuviai ir 
kitų tautų žmonės. Pačių lietu
vių ■ daugiausia gyveno plačiai 
abipus Nemuno ir Neries upių, 
visame plote į vakarus nuo Vi
tebsko __ Slucko —— Lietuvos
Brastos — Lyko ribos iki, Balti
jos jūros- krantų. Lietuvai pri- 
klausė: žemaičių seniūnija, Tra
kų- vaivadija ir. -dalys kitų — 
Palenkės, L. Brastos, -Naugar
duko, Minsko ir Polocko vaiva- 

, dijų. O taipgi šiaurinė Prūsija, 
kuri nors ir buvo -užgrobta Kry-

tas. >
Jau XVI - XVII amž. Lietuvai 

mažėjant ir užleidžiant didelių 
žemių plotus pietuose Lenkijai 
ir rytuose Rusijai, pagrindinis, 
grynai lietuvių gyvenamas plo
tas, nepasikeitė ir tik pietuose 
lietuviai, lenkų spaudžiami, nuo 
L. Brastos ir Slucko kiek pasi
traukė Volkovisko ir Nesvižiaus 
link; čia lietuvių praretėjo.

Ir XVII-XVIII amž. Lietu
vos valstybei sunykus,' kuomet 
įsigalėjusiųjų Rusijos ir Vokie
tijos buvo Lenkija ir Lietuva už
grobtos ir pavergtos, pagrindi
nis lietuvių apgyventas žemės 
plotas nesumažėjo ir tik liko su
skaldytas. Kitos ■ Draugo bendradarbio 

mintys yra jau nuomonės, dėl 
kurių galima vienaip ar kitaip 
ginčytis ar sutikti.

PvzJ, anot jo, kovos su komu
nizmu pasisekimas daugiausia 
priklausys nuo "krikščioniškojo 
vakarų pasaulio nepalaužiamos 
ištikimybės krikščioniškos mo
ralės principams". Tokį tvirtini
mą galima visaip suprasti. Jei

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

RRV 1HT GAS ‘ FIRED Dilį.. 111 Automatic Storagc

mes lemiamai prisidėsime prie 
Lietuvos išlaisvinimo, — tai to
kiu dėsniu aš nelabai pasitikė
čiau ir tam tikrais atžvilgiais 
mūsų laisvės kovų reikalui lai
kyčiau net nenaudingu. Krikš
čioniškieji politikai į komunisti
nę Rusiją žiūrėjo ir tebežiūri 
opurtunistiškai. Kunigas, o vė
liau vyskupas ir, arkivyskupas 
M. Reinys, turbūt, laikėsi nepa
laužiamos ištikimybės krikščio
niškos moralės principams, o vis
gi jis buvo, berods, pirmas Lie
tuvos užsienių reikalų ministe- 
ris, kuris Kaune pasitiko ir ma
loniai diplomatikavo su anuome
tiniu (1925 m.) Sovietų Rusijos 
užs. reikalų komisaru čičerinu. 
Kol taip darė ir darys su Litvi- 
novu, Molotovu, Višinskiu kiti

• Hot \vater for all the needs 
of your household... at the 
temperature you desire ... au- 
tomatically! Brilliant white, 
the Bryant is flat-based to eli- 
minate cleaning underneath, 
sturdily constructed for long 
service. See it... you’ll want it!

Rašo BRONYS RAILA

Susimildami, tik neskaitykit Alanto romano PRAGARO POŠVAISČIŲ, 
— įkalbinėja katalikiški kritikai

Visiems yra gerai supranta- ziuočių Ordino, bet ten tebegy- 
ma, jog lietuvių, tautos ir valą- veno lietuviai. Visa tai yra lie- 
tybės klestėjimui, kaip kiekvie- tuvių senovėje apgyventas plo
nam geram ūkiui, reikalingi aiš
kūs ir tikri rubežiai.

Lietuvos atsteigimą ir jos to
limesnę ateitį daug lems vakarų 
galybės ir jų ■ vadovaujamos in
stitucijos, kurios imsis pasaulį 
tvarkyti. Bet, vistik, labai daug 
pareis ir nuo to, kaip mes, lietu
viai, sugebėsime dabar sueiti į 
santykius su tomis galybėmis, 
kaip mes mokėsime jas sudo- 

"minti ir įrodyti, kad mūsų rei
kalaujamos sienos priklauso ir 
yra reikalingos mūsų tautai. Mū
sų kuklumas čia nieko nepadės. 
Bijoti reikalauti Lietuvai tikrų 
jos sienų nėra jokio stipraus pa
grindo.

Po tiek žiauraus krašto su
naikinimo, po tiek pralieto tau
tos kraujo, tiek daug nužudytų 
žmonių, mes turime atgauti vi
sas lietuvių tautos žemes tokiose 
sienose, kad tauta galėtų atgyti, 
stiprėti ir toliau gyvuoti.

Mes žinome, kad tikros lietu
viškos žemės, mūsų protėvių pra
kaitu ir krauju aplaistytos-, yra 
nusitęsusios nuo mūsų sostinės 
Vilniaus toli j rytus ir j pietus 
iki Polocko, Minsko ir Lietuvos 
Brastos, o vakaruose — mūsų 
yra šiaurinė Prūsija iki Mozūrų 
žemių/ Taigi šitas plotas pri- 
.klauso tik lietuvių tautai.

I šitą kraštą, grįš lietuviai, 
kurie pabėgo nuo rasų komunis
tinio teroro j vakaras; grįš dau
gelis lietuvių, kurie dar liks gy
vi, ištremti į Sibirą. Visi atė
jūnai, arba prievarta čia atvež
tieji, turės Lietuvos žemes ap
leist). Tai turės įvykti Lietuvai 
iš dabartinės vergijos išsivaduo
jant. Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimas, visų lietuviškų žemių 
sujungimas, Lietuvai padarytų 
karo ir okupacijų nuostolių at
lyginimo išgavimas ir tautos su
rinkimas — yra visų lietuvių di
džioji pareiga. To siekti privalo 
visi lietuviai, nežiūrint kur jie 
begyventų.

Nepaisant to, kad šio dešimt
mečio laike gal pusė lietuvių 
tautos bus išnaikinta ir išblaš
kyta ir Lietuvos valstybei atsi
kūrus krašte bus tuščių vietų, 
vistiek mūsų tautos natūrali
niam augimui reikalingas sienos, 
kurios apimtų visas mūsų tautos 
žemes. Vadovaukimės šūkiu: 
svetimo nenorim, savo neužleis- 
sim!

nių žydiškojo Mozės Dievo, vė
liau krikščioniškojo Dievo įsa
kymui (beje, • bendram etiniam 
principui visose religijose, net 
ir nieko bendra su krikščionybe 
neturinčiose). Kodėl jis taip da
ro straipsnyje, ginančiame krikš
čioniškosios etikos ir pačios 
krikščionybės vertę ? , .

Kaip sau norite, jei krikščio
nis pačiame (.pirmame savo 
straipsnio sakinyje tuoj griebia
si už netiesos, tuoj laužo tokį 
svarbų Dievo įsakymą, tai ar 
negali ir man iateiti pagunda 
pradėti tikėti Akinto tezei, kad 
krikščionybė per 2000 metų vis
gi žmogaus etiškai nepagerino vakarų pasaulio krikščionys, var- 
ir kad jos moralinė įtaka žmonių Į gU ištikimybė savo krikščionis- 
prigimčiai iš tikrųjų dar ir da
bar tebėra lygi nuliui, žinoma, 
savo romane-Alantas pateikia 
daug daugiau ir rimtesnių pa
vyzdžių, bet štai ir tokia men
kutė smulkmena tą patį dalyką 
patvirtina... O taip neturėtų 
būti, ir ypač krikščionybės gy
nėjas turėtų būti rūpestinges- 
nis.

kiems principams lemiamai nu
galės ateistinį komunizmą.

Komunizmo ir vakarų pasau
lio konfliktas toli gražu nėra 
vien religinis. Kas jį vien į reli
ginį tašką suveda, mano nuo
mone, vienašališkai ir klaidingai 
pradeda suprasti patį komuniz
mą, o klaidingas supratimas silp
nina pajėgumą jį nugalėti.

Kad bolševizmui nugalėti "tik 
dvasinis krikščioniškas renesan
sas galės įžiebti pirmųjų krikš- 

I čionių meilės ir pasiaukavimo 
ugnį, kuris yra ir bus galingiaur 
sias ginklas prieš moderniškąją 
pagoniją”. — toks tvirtinimas 
mane irgi ne ką daugiau teįtikin- i 
tų, kaip ir anas, kad bolševikus 
iš Lietuvos išvysime su' Sveika- 

, . . . i marijomis. Man iš šalies žiūrint
jis reiškia, kaip Draugas dažnai beveik liūdna, kad kaikurie mū-' 
tvirtina, kad tik būdami geri'-8lj teologai taip suvulgarina iri 
katalikai ir nuolat .melsdamiesi I f PerkeIta j 2-ra nusi.)

į

SAN1-FLUSH išyalys jūsų toileto įtalpą chemikališkai 
prašalins plėtmus ir nešvarias susidėjusias gliaumes 
tikrins toileto įtalpą visai švarią, taipgi prašalins 
kius kvapus, o tam nereikia pridėti jokio darbo.

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

i . •

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

PAGRINDINIO LIETUVIŲ 
TAUTOS ŽEMĖS PLOTO

Sienos
Besirūpinant nepriklausomos 

Lietuvos atstatymu svarbu tu
rėti nužymėtas visos tikrosios 
Lietuvos sienas. Atstatyti visa, 
kas senovėje buvo, dabar nebe
įmanoma. Bet, pagrindinį, jos 
gyvybinį plotą, Lietuva privalo 
turėti nužymėki- <

Kai 1918 metais buvo atstaty
ta Nepriklausoma Lietuva, nors 
ir buvo su visais kaimynais, iš
skiriant lenkus, sudarytos sienų 
sutartys, betgi žinome, kad jos 
buvo sudarytos galingesnių spau
dimo įtakoje.

Pagal teisybę, sutartis, kuri 
buvo sudaryta 1920 m. su Sov. 
Sąjungą, būtinai reikalinga yra 
pataisos, kad Lietuvos valsty
bės sienos atitiktų natūralinei 
Lietuvos pagrindinių žemių gam
tos ribai: su Rusija — šiaurėje, 
nuo Drujos iki Disnos — Dau
guvos upė: toliau — Disna — 
Svila,— Daukšaičiai — Radu- 
šaičiai — Rubežionys. Visame 
tame plote Lietuvos — Rusijos 
sienai gali būti paimta pagrin
dam kad ir buvusi iki 1939 metų 
Lenkijos — Rusijos sienos linija.

Taipgi, sutartį, kurį buvo 1928 
m. pasirašyta su Vokietija, rei
kalinga pataisyti ta prasme, 
kad prie Lietuvos valstybės bū
tų priskirtos, dar Kryžiuočių nuo 
Lietuvos atplėštos visos žemės 
Mažosios Lietuvos, iki ribos: 
pradedant nuo Augustavo per
kaso į vakarus, Drygeliai — 
Spirgių ežeras — Nikelaukis — 
Eikmedžiai — Rėsla — Minei- 
niai — Talkimyčiai. Visas plo
tas nuo šitos linijos į šiaurę,1 bjauri ir 
kaip tikrai lietuviškas, turi tek
ti Lietuvai (ką numatė ir 1945 
m. Potsdamo sutartis).

Siena su Lenkijos valstybe tu
rėtų eiti Lietuvos pagrindinių 
žemių riba: nuo Rusijos sienos 
prie Rubežionių, toliau į vaka
rus, Rubežipnys — Kedainava — 
Nesvyžius — Klęckas — Kobry- 
nius — Kodėnai (apjuosiant L. 
Brastą) — Melnikas — Suraižąs 
— Tykočinas — Uosvįetė (Oso- 
vec) — Prūsų Dvygeliai.

1921 metų sienų sutartis su 
broliška Latvija turi pasilikti, 
kaip abiejų šalių sutartinai, vie
toje, per arbitrą Škotijos Edin-

■ burgo prof, Simpsoną nustatyta.
Tik stambiais bruožiais čia

• aptartos lietuvių tautos pagrin-
■ dinio, nuosavos žemėp ploto sie-
■ nos. Jas lietuviai turi amžiams
■ žinoti ir matyti Lietuvos žemė- 
, lapyje.

Jeigu ne tremties sąlygų "dva
sinis pakilimas", tai tikriausia 
tokių įdomių keistenybių būtu
me nesulaukę. Menkas esu kri- , 
tikas ir ritekoks recenzentas, — , 
per savo gyvenimą esu vertinęs j 
ar informavęs tik gal apie kokį j 
šimtą knygų, o gal net mažiau, j 
Bet dar niekad neatsitiko, kaip j 
dabar... r

Jei atsimenate, Dirvoje para- ( 
šiau recenziją, tiksliau, įspūdžių ] 
pluoštą apie naująjį, stambų Vy
tauto Alanto romaną, Pragaro 
Pošvaistes. Pasidžiaugiau auto- 1 
riaus darbu, papasakojau, apie ! 
ką jis savo knygoje rašo, pači- 1 
tavau keletą autoriaus nuomonių ! 
apie gvildenamas romano idė- 1 
jaš, net dukart pabrėžiau, kad 1 
tai rizikingos ir "heretiškos”, 1 
nors labai įdomios idėjos, ir kad 1 
dėl jų gali būti įvairių nuomo- 1 
nių. Mano nuomone, tai pats ge- 1 
riausias ir įdomiausias praėju- 1 
šių metų veikalas mūsų literatū- 1 
roję. Trumpoje recenzijoje, aiš- ' 
ku, savo teigimų nesiimiau pla
čiau įrodinėti, pasitenkindamas, 
kaip dažniausia recenzijoje daro- 1 
ma, tik įspūdžio atpasakojimu. 1

Ir štai, kas toliau atsitiko ... . 
Brooklyno Darbininkas (Nr. 12) 
tuoj kontratakuoja, skelbdamas 
redakcinį, be parašo, straipsnį, 
kur mano recenziją ir Alanto ro- 1 
maną vadina tik postringavimais 1 
ir nesąmonėmis. Ir taip rašo, l 
aiškiai duodami suprasti, kad 
knygos nepirkite, nes knyga tik
riausia esanti visai neįdomi, j 
”kaip ir daugelis jo kitų raštų”. , 
Netrukus Darbininko straipsnio j 
svarbesnes ištraukas persispaus- ] 
dino Draugas, irgi smerkdamas j 
mane ir autorių, jo knygos taip 
pat dar nępaskaitę.

Vėliau Draugas įdėjo .jau pla- ] 
toką to romano kritiką žmogaus 
(pasirašiusio slapyvardžiu), ku
ris veikalą visgi skaitė. Apie šią 
kritiką tuo tarpu nekalbėsiu,, 
nors ji, man rodos, priklaušo 
prie dar negirdėtų mūsų kultu-, 
rinėje publicistikoje kuriozų ...

Ir dar kiek vėliau Draugas 
(56 nr.) įsidėjo tūlo mūsų lite
ratūrinėje kritikoje dar negir
dėto, Clevelande gyvenančio J. 
Steponaičio straipsnį, kur irgi 
aš daugiau puolamas už patį ro
mano autorių, kam drįsau apie 
jo veikalą atsiliepti palankiai.

Nors aš savo recenzijoje nei 
apie pagonybę, nei apie krikš
čionybę jokios savo nuomonės 
nebuvau pasakęs (ją turiu tiek 
apie vieną, tiek apie kitą dalyką, 
ir skirtingą nuo Alanto, bet tam 
dėstyti reikėtų rašyti neplones- 
hę knygą, kaip patį romaną),' 
bet tas Steponaitis "įrodo”, kad 
aš ne tik kvailai, bet ir nusi
kaltėliškai galvoju. Pagirdamas 
knygą, aš atliekęs Lietuvai meš- Į 
kos patarnavimą, taigi, —.muš
damas musę, užmušu ir tos pa
sakėčios atsiskyrėlį, vadinasi, 
pačią Lietuvą ...

Iš to viso atrodo, kad Alanto 
knyga kažkam baisiai skaudi, 

i u.-----: >-neįdomi”. Juk ir Dar
bininkas ir Draugas faktinai ra
gina jos nes-kaityti: ten tokie 
niekai ir nesąmonės, kad nėra 
ko nei žiūrėti. Stačiai tik tūks- 
ta — "meskit j laužą, nes čia 
niekinama krikščionybė, su ku
ria tik viena galimą laimėti ko
vą prieš "pagoniškuosius ry
tus . .

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

Our experienced staff ready to serve you:
MR. JOSEPH PORTARO — MR. and MRS. FRANK PORTARO

FRANK PORTARO BEAUTY SALON
13918 Cedar Rd., Universiiy Hts FA 1-1415
13592 Euclid Avenue LI 1-9191

J. Steponaitis rašo: "Alantas 
ir Raila skelbia, kad krikščiony
bės įtaka per 2000 metų žmonių 
ibei tautų savitarpio santykiuo
se yra lygį nuliui...”

Argi ir aš taip skelbiau, tik 
informuodamas skaitytojus apie 
Alanto romaną? Skaitytojai gali 
pasitikrinti recenzijoje ir teh 
jie neras tokių mano nuomonių 
bei skelbimų. Tad kodėl Draugo 
bendradarbis taip! tvirtina? Jis 
sako netiesą, ar nemandagiau iš
sireiškiant, meluoja, — tuo nu
sikalsdamas vienam iš pagrindi-

Joseph Portaro PRESENTS
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GREETINGS and BEST W1SHES

THE W. F. RYAN COMPANY

BALLONOFF metal products

THE ARENA BUILDING

COTTON CLUB BEVERAGES

STRONG - KENNARD COMPANY HE 1-8030

BEST WISHES

To Our Friends and Patroną

GREETINGS and BEST WISHES DAVIDSON
A. B. C. GARAGE

MOTORS, INC I

GENERAL AUTO REPAIRING

Ali Work Done to Your Expectations

YOUR8823-33 ST. CLAIR AVĖ.
DODGE — PLYMOUTH

DEALER
COMPLETE

SERVICE FACILITIESmunistinėje kovoje jie aukoja'j's pilnai ■ patenkina
JORDAN CAMERA & SUPPLY STORE

ON 1-8440

r*
t

Greetings and Best Wishes

To Our Friends and Patrons

LA GANKE & SONS STAMPING CO IŠ LOS ANGELES CONCRETE PIPE CO., OF OHIO
PARSON’S

GL 1-0278864 EAST 1401h STREET
PAINTING CO

BRUSH OR SPRAYBEST WISHES

UNITED PROVISION
PAINTING AND DECORATING

Specialisto in Color HarmonyCLEVELAND and COLUMBUS, OHIO

4500 EUCLID AVENUEGREETINGS and BEST WISHES
HE 1-4735

>

BEST WISHES

HOLIDAY GREETINGS
To Our Many Friends

JUDGE FRANK D. CELEBREZZE ,

. SPIN ET PI ANOS C. C. ROBINSON RČAL ESTATE CO.

2027 EUCLID AVENUE
•ij;

5445 DUNHAM ROAD MOntrose 2-0031

T

k
T.

OLD MILĖS ROAD

LO 1-5367

"PERC'

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

Commercial Residential 
Industrial

' ■ i • 
.i i i i,

3140 WEST 25th STREET
X

CENTER AND SPRUCE
TO 1-2643

GREETINGS and BEST WISHES

RECENT FURNITURE MFG. CO.
’ • ' X Sy f’ ■. • ’

NEW FURNITURE MADE-TO-ORDER 

Custom Re-upholstering and Re-styling 

6404 EUCLID AVENUE EN 1-0940
" ž . iv - i

RA 1-9493
•J j t * •' A •♦.J
' ” !,* 4r < -

•' 5® | -C-’ >• •? <
BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS

f'

v

I
t

2044 EAST 9th STREET

FAMILY RUG & CARPET CLEANING Co.
”Over 28 Years of Experience in the Cleaning Business” 
10315 UNION AVENUE BR 1-4500

J. H. Hass, Vice President and Treasurer

1849 EAST 65ih STREET > •. UTah 1-1191

- “

■'.V'-1

SPECIAL SCREW PRODUCTS CO.

3802 WEST 25th STREET
: i

11628 EUCLID AVENUE
' ' '•->•••*<.<• .;ii į i-'- -

■■ ‘ f/'i' ■■
............. ..................................... 1

•• - ?• ••■ • -

‘ BEST WI8HES TO YOŪ ALL

. -v .
■ ■ ■ ■ ■

NEWMAN PONTIAC MOTORS, INC.

■ ' ' ? : ‘ . • U■ ■ •

10005 CEDAR AVENUE CE 1-2996
' ■ .•••, y .*• ' ■ • • • " ' ■•..................- -— - —

BEST WISHĖS TO OUR FRIENDS AND PATRONS

BUDO C1.EANERS

GL 1-7417

*

• .
i? 'r‘'

12702 Shaw Avmu*

T

OF DISTIN.CTION
t . .

Easy Terms ęąn be Arranged

Sekr___Valentinas Varnaūskas,!
800 N. Van Ness Avė., Los An
geles 38, Calif., Tel. HU 2-8042. 
Ižd. — Hermanas Tumas, 2819 
Griffith Park Blvd., Los .Ange
les 27, Calif. Narys Vincas 
Karalius, 816 N. Lafayette Park 
PI., Los Angeles 26, Calif.; Tel. 
DU 9-2726.

Be to, buv. DP čia ras suor
ganizuotą ir neblogai užsireko
mendavusią Lietuvių Tremtinių 
Savišalpos Draugiją, kuri kaip 
kovo mėn. 22 d. lietuvių parapi
jos patalpose surengė literatūros 
vakarą. Šios Draugijos reikalais 
galima informuotis pas jos se
kretorių Vincą Karalių, 816 N. 
Lafayette Park PI, Los Ange
les 26, Calif.; Tel. DU 9-9726.

Juozas Mitkus

KAIP UŽMUŠIAU ATSISKYRĖLĮ? ;

susirūpinimo. Tačiau iš anksto 
galvoju, kad jei užsieniečiai fra- ' 
dicinių pažiūriu lietuviai į Lietu
vą pradės grąžinti katalikybę 
tokiomis pat Bmurto priemonė
mis, kaip tai darė kryžiuočių ,or
dinas 12-14 šimtmetyje, tai mū
šį paklydę tautiečiai, ypač jau
nimas, nebus labai dėkingi, kaip 
praeityje nebuvo dėkingi kry
žiuočiams, ir naują krikščionybę 
priims iš kokių nors anglų ar 
amerikiečių, kur, beje, ta pra
keiktoji masonerija labai įsiga
lėjusi, imtinai iki karalių ir pre
zidentų...

, ¥ ¥
Užmiršome net Alanto roma

ną, dėl kurio Darbininkas pir
masis taip užsirūstino, kad -tą 
knygą draugiškai spaudoje pa
sitikau ir, sekdamas kunigo 
Vaižganto pavyzdžiu, pirmiau
sia jieškojaū ne mėšlo, o deiman
čiukų. ■ 'i-

Supratau dabar, kodėl knyga 
taip nepatiki, jog užsimojo įro
dyti, kad ir literatūriškai ji sto
vi žemiau šlamšto. Be visų tų 
idėjų, ten ir kunigas parodytas 
ne taip jau pageidaujamoje švie
soje, ir jo pavyzdingas zakristi
jonas kiek kvaištelėjęs ir svar
biausia — didžiausias viso vei
kalo niekšas Dzedulionis yra to 
kunigo sūnus ... Gal ir per tirš
tai dažų, kad bepatiktų Draugo 
bendradarbiams.

Bet kuo aš čia kaltas, nors ir 
užmušiau atsiskyrėlį ir, kaip de
zertyras, jaū tapau į kartuves 
nusmerktas? Romanas, kaip ro
manas, mano silpna galva, vis- 
tiek pasilieka geras, įdomus ir 
labai gilus idėjiškai. Kaip toks, 

■ ramaus
Draugo literatūrinio kritiko S. 
Tamulaičio iškeltus geram vei
kalui reikalavimus, kuriuos jis 
išdėstė ryšium su Barono nau
ja knyga. Laikydamasis kitokios 
meninės filosofijos, aš tiems Ta
mulaičio idėjiniams nuostatams 
nepritariu, bet man bus įdomu 
patirti, kaip Tamulaitis turės 
sumušti Alanto romano vertę, 
jei jis norės laikytis "generali
nės linijos”.

Insurance Since 1905

EN 1-2200

O P T I C I A N S

MA 1-0440

GL 1-5630

SH 1-5511

GENERAL INSURANCE

f
l
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To Our Friends and Patrons
BEST W1SHES

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

(Atkelta iš 1-mo pusi.) ! 
"supraktikina” didžiąją religi- ( 
jos paskirtį. Nei reikalui iš to . 
daug naudos, nei Dievui išskir
tinos garbės. Kodėl nepagalvo
jama, j kokią padėtį atsidurs , 
Dievo prestižas, jeigu ims, na, ir 
visgi atsitiks taip, kad su Svei- 
kamarijomis ir kitais poteriais 
nesumušime, nepašalinsime bol
ševizmo nei iš Lietuvos, nei iš li
kusio pasaulio...

Pagaliau, anas tvirtinimas la
bai jau nesiderina su daugeliu 
faktų. Aš kažkaip manyčiau, kad 
bolševizmui nugalėti lemiamos 
įtakos dar turės ir kiti veiksniai, 
pvz., gera demokratinių valsty
bių politika ir galimai geresnis 
jų apsiginklavimas. Ar ir da
bartinį ginklavimąsi laikysime 
"dvasiniu krikščionišku renesan
su”? Teologija viską moka įro
dyti, bet čia gal jau būtų kiek 
perdaug. O jei ginklavimąsi im
sime laikyti tokiu "renesansu”, 
tai čia ateis Alantas ir gal vėl 
savaip pasakys: __ jūsų rene
sansas yra tik skerdynės, kurio 
aukomis krenta dažnai nieko 
nekaltas eilinis kareivis ir civi
linis gyventojas; karas eina tarp 
tokių tautų, kurios mažiausiai 
jau 1000 metų buvo laikomos 
krikščioniškomis, bet krikščio
niškoji moralė nepajėgė skerdy
nių išvengti, nepajėgė lemiamai 
įsiviešpatauti, reiškia, jos mo
ralinė įtaka tautų ir žmonių san
tykiuose, galima sakyti, vis lygi 
nuliui...

Galiausiai, yra daug ir grynų 
bedievių, smarkiai nusistačiusių 
prieš komunizmą. Toje antiko-

SVEIKINIMAI JR LINKĖJIMAI 
visiems draugams ir rėmėjams

i ; i ; . . ■

BEST WISHES 
To Our Many Friends

w
STEEL FABRICATORS CO

3REETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Many Friends

Best Wishes to Our Friends and Patrons 
For a Pleasant Holiday

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

ST. CLAIR COALS SUPPLY CO.
J ■ • ' ‘ , į!'

BUILDERS SUPPLIES—BĖICK—CEMĘNT—LIME

20300 ST. CLAIR AVENUE KE 1-8000
’i , . .... -iJ n j į įi

BEST W1SHES
To Our Many Friends and Patrons

THE ATLAS PAPER BOX CO.

savo gyvybę su nemažesniu nar- 1 
samu, kaip aukojosi pirmieji 
krikščionys. '

¥ *

Savo straipsnio pabaigoje J. 
Steponaitis nusmerkia mane my
riop (nes1' kovos laikotarpiu de
zertyrai dažniausiai būna sušau
domi ...) ,-taip sakydamas: ”Kas 
mano, kad krikščionybės darbas 
per 2000 metų prilygsta nuliui, 
tas jau iš kalno save skelbia 
dezertyru tos kovos, kurios dėka 
mums bus lemta sugrįžti į savo 
tėvynę ir ten pradėti naują eta
pą”.

Net jeigu būtų ir toks kraštu
tinis atvejis, labai abejočiau, ar 
galima daryti tokią avansu in
kriminuojančią išvadą. Krikš
čionybės sąvoka gerokai plati. 
Yra katalikai, yra ne mažiau 
gausūs kiti krikščionys. Toliau 
yra laisvamaniai, agnostikai, 
ateistai, tokių ne tiek jau ma
žai yra ir lietuvių tarpe, ne ma
žesnių patriotų už Draugo ma- 
rionus. Pagaliau, kitur yra skai- 

| čiumi dar gausesnės nekrikščio
niškos religinės bendruomenės, 
kaip budistai, šintoistai, moho- 
metonys...

Nepamirškime, kad tūkstan
čiai ir milijonai jų gal kovos 
prieš tą pačią bolševikinę Ru
siją, komunizmą, ar bent bus la
bai reikalingi ir naudingi sąjun
gininkai. Tie milijonai mąstan
čių žmonių gal žymiai stipriau 
kritikuoja krikščionybę, nei 
Alantas. Tai ką, — ir juos visus 
iš anksto skelbsime dezerty
rais ... Mano nuomone, švelniai 
išsireiškiant, nereikėtų gal taip 
neatsargiai ir nepagrįstai taukš
ti.

Draugo nusiminimui, būčiau 
net linkęs prileisti, kad jau po 
vieno dešimtmečio brutalios ko
munistinės ir ateistinės okupa
cijos Lietuvoje, kurios metu bū
na išauginama nauja gyventojų 
karta, mes galime susidurti su 
atveju, kad Tėvynėje rasime 
daug daugiau, negu seniau būta,

LOS ANGELES, Calif. — 
BALF’o 13 skyriaus Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja Los Angeles 
miesto ir apylinkių lietuviams 
parėmusiems jos įvykdytą pini
ginę rinkliavą, davusią Europoje 
vargstančių lietuvių šelpimui 
$290.

¥ *

Balfas kovo mėn. 30 d. 1 vai. 
rengia lietuvių parapijos patal
pose bazarą, su menine progra
ma ir pietumis. Meninę progra
mą išpildys Lietuvos operos so
listas Vladas Baltrušaitis ir kt. 
Be to, sekmingesniam lėšų su
telkimui šiuo laiku gyvybiniai 
svarbiam šalpos reikalui Balfo 
metiniame darbų plane yra at
žymėta dar keletas įvairių pa
rengimų.

¥ ¥

Balfui vadovauti jau treti me
tai išrenkamas pirmininku šiai 
vietai tikrai tinkąs. Jonas Užda
vinys, iš senesnės lietuvių emi
grantų kartos. Jis yra ir vietos 
ALTo V-bos vicepirmininkas.

Daugelis lietuvių nori pasi
naudoti šiltesniu ir sveikesniu 
Kalifornijos oru, gražesne gam
ta ir kai kas pasirįžta, sulaužo 
lietuvišką sėslumą ir atvažiuo
ja. Atvažiavę, rodos, nesigaili. 
Taigi, kas rengiatės važiuoti pa
tys ar jūsų prietėliai arba gal 
jau ir atvažiavę, tai nęprapulki- 
te miesto platybėje, bet pirmoj 

lietuvių be katalikiškos religijos! eilėj junkitės prie bendro šalpos 
darbo per vietos Bąlfą, žinoma, 
neužmirštant ir tautos laisvini- 
mo reikalų — ALT’o. . ‘

Balfo V-bos žmones .galima 
rasti sekančiais adresais bei te
lefonais; pirm. — Jonas Užda
vinys; 3604, Ė. 60th PI., Hųn- 
tington Park, Calif; Tel.. LO 
1167. Vivepirm. — Juozas Mit
kus, 3924 Tyacy S t., Los Arige- 

mano kritįkų stilius kelia Įdek,les 27, Calif.; Tel. OL 769L

ar bent šaltai nusiteikusių bet> 
kokios religijos atžvilgiu. Ką su 
jais darys, kai bus "lemta grįž
ti”' namo, tokie ponai Steponai
čiai? Ar šaudys juos, kaip de
zertyrus, ar kitokias "perauklė
jimo stovyklas" išgalvos?,

Aš tų dalykų, aišku, nežinau, 
bet toks karingas ir taip neto- 
lerantingas kitaip matantiems

M. O. MATTLIN
<

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

B. OF L. E. AUDITORIUM
ComerpfSt. Cląir&OntarioSt.;., 

guitable for Leėtures, Plays, Moving Pictureš with Sound 
Effect.— Seating capacity 1,200—800 on first floor and 
400 in the balcony. Convenient transportation facilities. 
Frank W.'Chojp;-Mgr.........— ~Phone:'CH 1-0733

BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

■



Greetings and Best IVishes To Our Friends and PatronsBest Wishes to Our Friends and Patrons
BEST WISHES

C. E; O'BROCK FARMERS PRIDE

Cut-Up Poultry StoresDAIRY CO

PIONEERS FOR OVER
■Ali poultry

50 YEARS

124 ST. CLAIR AVENUE

CLEVELAND

Greetings and Best IVishesGREETINGS and BEST W1SHES GREETINGS and BEST W1SHES

Family Style Restaurant

GAZELLE RESTAURANT
Wedding Anniversaries

Serving CIeveland’s Finest Foods
Sundays 12 to 7 P.M,

CHO1CE WINES - LIQUOR - BEER
Closed MondaysCARL J. SCHWARZER, President

1132 EUCLID AVENUE CH 1-45401422 ADDISON ROAD

BEST 1VISHESBEST W1SHES
and PatronsTo Our Friends

To Our Friends and Patrons
BAKERYKRITZER’S

CITIES SERVICE PREMIUM

Goods andFinest Baked

Dairy Products
CITIES SERVICE REGULAR GASOLINES

Isser Kritzer, Prop.

Bedford. Ohio Phone BE 2-0100

6611 EUCLID AVENUE UT 1-4800

GREETINGS and BEST WISHES

To Ali Our Friends and Patrons GREETINGS and BEST WISHES

PORTAGE MARKETS

ENdicott 1-0144

7018 Superior Avė. ENdicott 1-2075

8207 Hough Avenue RAndolph 1-2777

MUlbeny 1-85501407 Hayden Avenue

dalyvaus

Oficialus šios parodos atidary
mas, dalyvaujant Pabaltijo kon
sulams ir spaudos atstovams, 
įvyksta kovo mėn. 21 d. Paroda 
vyks visą kovo ir balandžio mėn.

New Yorko lietuviai meninin
kai jungtinėmis jėgomis suruo
šė Operos solistui Vladui Iva-

105th Euciid Avenue 
3311 Broadview Road 
2057 East 4th Street 
16850 Lorain Avenue 
17122 Kinsman Road

"Rūtos” ansamblio tautinių šo
kių grupė.

14100 Kinsman Rd. LO 1-9725

For a Pleasant Holiday

For a Pleasant Holiday

Dailininkas Česlovas Janusas 
jau baigė Apreiškimo parapijos 
salės dekoravimo darbus. Para
pijos klebono Norberto Pakalnio 
dėka, ši salė, kur šiuo metu spie
čiasi visas kultūrinis newvorkie- 
čių gyvenimas, gavo lietuviško 
stiliaus dekoracijas.

Ypač originaliai papuošta sce
na, kurios ornamentai yra liau
dies stiliuje, išpjaustyti iš fanie- 
ros, išspalvinti ir padengti vie
tomis reljefiniais rupiais dažais 
taip, kad teikia labai savotiškai 
gražų virpantį blizgėjimą.

Ant didžiosios sienos bus pa
kabinti Mindaugo ir Vytauto 
Didžiojo dekoratyviniai portre
tai, kurie bus įtalpinti į medalio- 
nio pavidalo rėmus, papuoštus 
karūnomis, kardais ir jų kara
liavimo datomis.

Šis darbas buvo pradėtas dar 
perniai metų pabaigoje ir baig
tas lygiagrečiai su Bostonu. Tat 
maždaug tuo pat laiku Amerikos 
lietuviai dyiejose savo didžiosio
se kolonijose įsigijo taip stilin
gai dekoruotas savo kultūrinių 
parengimų patalpas.

Private Parties — Banquets

SERVING THE FINEST FOODS 
A Modern Cocktail Lounge

Our Cut-Up Poultry is Excellent, yet economical 
for your Dinner Parties or Banquets 
and eggs come from our own farms direct to you

Nevv Yorke Penktosios Ave
nue Bonwit Teller krautuvėje 
dvi savaites vyko sovietinių mo
teriškų drabužių paroda. Ji buvo 
sudaryta iš pavyzdžių, kuriuos 
iš Maskvos atsivežė JAV amba
sadoriaus Aliau G. Kirk žmona.

šalia sovietiškųjų prekių, ku
rių kaina buvo sužymėta dole
riais, buvo išstatytos ir ameri- 
kietinės gamybos prekės, popu
liariai vartojamos,- žymiai pi
gesnės ir aukštos kokybės. Buvo 
toks newyorkiečių susidomėji
mas, jog paroda dar pratęsta vie
ną savaitę, šiuo metu ji prade
dama. vežioti po visą Ameriką. 
Visas trūkumas tik, tas, jog ša
lia nenurodyta sovietų moters 
uždarbio, kad žmonės’ galėtų pa
daryti dar aiškesnes išvadas.

L. Stilsonaitė-Šateikienė, ku
ri Brooklyne veda piano studiją, 
kovo. mėn. 30 d. Nevv Yorko 
Statler Viešbutyje ruošia savo 
mokinių pasirodymo vakarą. Be 
mokinių, programoje

Alksninių

reiškimo par. salėje. Programoje 
dalyvavo dainininkės M. Nainy- 
tė - Dobužinskienė, Rožė Maine
lytė, Violeta Tamkiutė - Pranc- 
kienė ir Aleksas Vasiliauskas, 
šokėjai St. Modzdliauskas, A. 
Liepinas ir A. čiurlytė, dramos 
aktoriai A. Škėma ir K. Vasi
liauskas. Dainininkams akompa
navo Aid. Kepalaitė. Programą 
vedė Gražina Matulaitytė.

Prie įėjimo nebuvo bilietų, bet 
auko jo, kiek kas galėjo, čia ren
gėjams talkininkavo K. ir T. 
Skobeikos ir Vasiliauskienė. 
Nors publikos ir nebuvo kažin- 
kiek, bet dainininkui surinkta 
per porą šimtų dol. Daugiau ke
tinama dar parinkti tarp dirban
čiųjų nevvyorkiečių.

222ND AND LAKE SHORE BLVD.
‘ RE 1-2787

lu dengtų stalų, čia pabaltiečiai 
išdėstė pačius vertingiausius sa
vo leidinius savo ir svetimomis 
kalbomis.

To Our Friends and Patrons

Brooklyno Lietuvių Atletų 
Klubo futbolininkai, pereitą sek
madienį laimėję žaidynes su 
Wanderers komanda 3:2 santy
kiu, šį sekmadienį aplošč College 
Point komandą santykiu 4:1.

Naujų narių verbavimas vyks
ta smarkiu tempu, nes nuo jų 
labai pareina Klubo Komandos 
finansinė padėtis. Kaip koman
dos reikalų vedėjas Petras Juk- 
nys informuoja, per pirmąją va
jaus savaitė naujais nariais įsi
rašė per 30 asmenų.

Komanda pasiėmė išplatinti 
bilietus į New Yorko Sporto 
Olimpiadą, kuri čia prasideda 
šiemet gegužės mėn. 4 d., Nevv- 
yorkiečiai, kurie norėtų pasižiū
rėti, kaip atrodo sportas New 
Yorke, bilietų tesikreipia klube 
į V. Graužinį.

*

Vytautas Aksninis, atlikęs ap
mokymą ir baigęs. JAV armijo
je radijo mokyklą,-šiomis dieno
mis išvyksta į Tolimuųsius Ry
tus.- Jis yra brooklyniečių visuo
menininkų V. ir G. 
sūnus.

BALFo. pirmininkas dr., J. B. 
Končius ‘ pereitą sekmadienį 
”Queen Mary" laivu iš Nevv Yor
ko išplaukė į Europą rūpintis 
tenai pasilikusiųjų lietuvių trem
tinių reikalais. Ta proga ketvir
tadienio vakare JIcAlpin viešbu
tyje įvyko kuklios atsisveikini
mo vaišes, kuriose dalyvavo Bal- 
fo valdyba, direktoriai, Gen. 
Konsulas J. ’ Budrys, Brooklyno 
kunigų, Laisvosios Europos ir 
spaudos atstovai.

BALF pirmininkas painforma
vo plačiau apie savo kelionės 
tikslą. Europoje jis manąs už
trukti apie pusę metų. Ta proga 
pirmiausia žada užmegzti ryšius 
ir sudaryti sutartis su naujomis 
tarptautinėmis šalpos organiza
cijomis ir civilinės valdžios at
stovais.

Kaip žinia, IRO ofioialiai yra 
pasibaigusi, ir nauja identiška 
organizacija dabar vadinasi PIC- 
ME (Provisional Intergovem- 
mential Committee for Migrante 
from Europe), kurios centras 
yra Ženevoje. Todėl čia bus iš
siaiškinta, kuo PICME gali lie
tuviams padėti, gal ir toliau ji nauskupi paremti koncertą. Ap. 
galės išlaikyti bent porą BALFo 
tarnautojų, kaip tai ligi šiolei 
buvo dariusi IRO.

Iš vokiečių valdžios norima 
gauti ir toliau teisę nemokamai 
naudotis geležinkeliais pervežti 
BALFo siuntas, joms laikyti 
sandėlius, ir kitokių, lengvatų. 
Su amerikiečių valdžia norima 
pasitarti ir gauti leidimą lietu
vius labiau suburti vienon vie
ton. šitaip jiems būtų patogiau 
kultūriniais ir šalpos darbo at
žvilgiais.

Pagaliau dar ketinama matytis 
ir su Jungtinių Tautų vyr. komi
sariatu pabėgėlių reikalams. Bus 
jūškoma kelių likusiųjų lietu
vių emigracijai, jei ne į JAV, 
tai nors į Kanadą. Ypač bus rū
pinamasi, kad galėtų_į JAV at
vykti šeimų nariai, kurie dėl 
nesveikatos turėjo pasilikti lai
kinai Vokietijoje.

Sutvarkęs šiuos reikalus, 
BALFo pirmininkas lankys lie
tuvių gyvenamas vietas pirma 
Vokietijoje, o paskui Prancūzi
joje, Šveicarijoje, Belgijoje, Da
nijoje, Švedijoje ir Anglijoje.

Kadangi kan. J. B. Končius 
CARE organizacijos vardu, kaip 
vienas iš jos direktorių, Euro
poje lankys ir CARE skyrius, 
tai didžiumą šios kelionės išlai
dų CARE organizacija ir pa
dengs. Kelionės pabaigai BALFo 
pirmininkas ketina dar apsilan
kyti ir Jugoslavijoje, kur vizi
tuos CARE skyrių.

Prieš atvykdamas į šį atsisvei
kinimo vakarą, kan. J. B. Kon
čius buvo tik ką grįžęs iš Kana
dos, kur susipažino su lietuvių 
tremtinių gyvenimu ir darbo są
lygomis ir lankėsi pas atsakin
gus Kanados Valdžios pareigū
nus. Jis buvo priimtas Kanados 
ministerio pirmininko, emigraci
jos ministęnio ir socialinių dar
bų departamento gen. sekreto
riaus Carly. čia patyrė, kad šie
met Kanada priims 150.000 nau
jų emigrantų, pirmiausia iš D. 
Britanijos, Prancūzijos ir pa- 
baltiečių tremtinių.

BALFo pirmininkui palinkėta 
laimingos ir vaisingos kelionės. 
Pirmininko pareigas laikinai eis 
Elena Devenienė, kuri šias atsi
sveikinimo iškilmes atidarė ir 
joms vadovavo.

*
Kovo mėn. 11 d. Columbia 

Universitete buvo atidaryta pa- 
baltiečių spaudos paroda, paya- 
din.ta"”The Baltic Statės in Wes- 
tern Culture". Lietuvių, latvių ir 
estų studentų iniciatyva, remiant 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
konsulatams Nevv Yorke, pabal- 
tiečiai pirmą sykį Nevv Yorke 
su savo spauda pasirodo tokioje 
žymioje mokslo įstaigoje.

Paroda • vyksta Butler biblio
tekoje, kur dviejuose vestibiu- 
liuosę ant abejų sienų spauda iš
dėstyta trijose vitrinose ir prie
šais viename vestibiulyje ant tri
jų, o antrajame ant dviejų stik-

GREET1NGS, and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

Lietuvių skyrius didžiuojasi 
Daukšos Postila, Ruigio žodynu, 
Mažvydo Katekizmu, lietuvių 
liaudies dainų rinkiniais, svetim
taučių raštais apie Lietuvą ir 
paskutiniais, jau tremtyje, išėju
siais gražiais reprezentaciniais 
leidiniais, kaip pvz., "Tėvynė 
Lietuva” Vyt. Augustino, arch. 
T. Vizgirdos "Lithuania: Count- 
ry and Nation" ir kt. Senosios 
knygos yra pačios Columbia bib
liotekos nuosavybė, o kitas bib
liotekai šios parodos proga pa
dovanojo Lietuvos Gen. Konsu
latas" New Yorke.
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Best Wishes to Our Friends and PatronsGreetings and Best Wishes

tTo My Many Friends
Redagavo Jonas Balys t

f

CONTAINERS and RE-CONDITIONERS (7)

HE 1-45408105 PREBLE AVENUE VU 3-0075

JUDCE

LEE E. SKEEL
GREETINGS and BEST WISHES

NOTTINGHAM STEEL COMPANY
j

CLEVELAND, OHIO COURT OF APPEALS
<

AT 1-51004510 DIVISION AVENUE

To Our Friends and Patrons t

JACOBSON FURNITURE CO.LILA ROBESON Greetings and Best Wishes

Formerly with The Metropolitan Opera

DOWNERUT 1-35564900 EUCLID AVĖ.—Room 414

CARTAGE CO
GREETINGS and BEST WISHES

THE McKEE PLUMBING SUPPLY CO. I

LOEW’S HARDWARE COMPANY 1825 EAST 40TH ST.

COMPLETE LINE OF HARDVVARE SUPPLIES EX 1-6810

CH 1-2956
H j; t i

GREETINGS and BEST WISHES
To You Ali

MIKE SIMONELLI TRUCKING CO. BEST WISHES

CITY-WIDE SERVICE—HOURLY CONTRACT
740 SUPERIOR AVENUE. W.BASIS

HENRY J. PORTERMA 1-8347850 DECATUR COURT

•a
našlelis, tas senasis Optician

MA 1-5899

23776 LAKELAND BLVD.

Greetings and Best Wishes

To Our Friends and Patrons

DR. A. N. BERGER

4720 BROOKPARK . 1220 Ontario St.Optometrist

10545 EUCLID AVENUE
GREETINGS and BEST WISHES

INCORPORATED

1228 WEST 74ih STREET

1

L. GOTTLIEB

i 

t

RE 1-3300
< > - y

KIFFER TOOL & DIE, INC.

CArfieldl-1556
Free Parking 

Rear.of Fenway Hali

Whale«ale Distributor*
BRIGGS KOHLER PLUMBING FIXTURES

Harry Lang — Secretary

505 SCHOFIELD BLDG.

Complete Line of Furniiure 

Appliances and Television 

2847 LORAIN AVENUE WO 1-6287

3580 EAST 93 ST.
....... i f).'"

DEPENDABLE SPRAY PAINTING Co

DRENIK’S
... . . •- f - i

ERIN BREV£ — BUDWEISER — DUQUESNE BEER

DRENIK BEVERAGE DISTRIBUTING COW. M. STEWARD OHIO MGR.

HANNA BUILDING CH 1-6153

, BR 1-5600 -
‘ *i r •

/

FIORDALISI FURNITURE CO.

COMPLETE HOME FURNITURE, APPLIANCES™ 
AND TELEVISION

Shop and Save at our
—-2 Storos —

12106 SUPERIOR AVENUE GL- 1-3768
11906 SUPERIOR AVENUE

J h

Special Machine Precision Būilt Progressive

Įuamination Dies

5601 TILLMAN WO 1-2440-1-2
- « . 1

1035 PROSPECT AVENUE

4

L*

BUILDERS STRUCTURAL STEEL 
CORPORATION

BEST W1SHES
To My Many Friends and Patrons

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ouf Friends and Patrons

GREETINGS
To Our Many Friends and Patrons

GREETINGS
To Our Friends and Patrons

PARK AND T1LFORD DISTILLERS - 
CORPORATION

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

IDEAL BUILDERS SUPPLY AND 
FUEL COMPANY (

GREETINGS and BEST WISHES 
TO ALL

THE EXCELSIOR VARNISH W0RKS

21
Aš neprastas tėvelio sūnelis 
Ir neprastą mergužėlę vešu. (2)

Iš Palangos sau žirgelį pirkau,
Iš Bajorų mergužėlę vešu.

Iš Palangos brangiausi žirgeliai,
Iš Bajorų gražiausios mergelės, 

žvengs žirgelis Pąlangos miestelio. 
Verks mergelė Bajorų dvarelio.

22
Ar vėjas pūtė, ar sodai ūžė?
Ar mūsų seselė miego norėjo? (2) 

Ne vėjas pūtė, ne sodai ūžė, 
Ne mūsų seselė miego norėjo.

Išsimiegojo, išsisilsėjo,
Mislijo dūmojo — kur augs bernelis? 

Ar Vilniaus meste, ar Varšuvoje? 
Ar kokiam kaimely pas tėtušėlį?

Ne Vilniaus mieste, ne Varšuvoje, 
Tik slaunam kaimely pas tėtušėlį.

(Gali būti įdėtas kaimo vardas, pvz.: tik Šukių kaimely...)

23
Per žalią girelę saulė tekėjo, (2) 
Ten mūsų brolelis žirgą balnojo. (2) 

— Kur josi, broleli dobilėli? 
— I svečių šalelę pas našlėlę.

— Vai broli, broleli, ką sudūmojai, 
Kad vargo našlelę pasidabojai? 

Paėmęs našlelę ar mylėsi? 
Ar kęsi našlelę dūsaujančią?

Ar kęsi našlelę dūsaujančią
Ir mažus vaikelįus gailiai verkiančius? 

Ir mažus vaikelius gailiai verkiančius, 
Mylimo tėvelio pageidaujančius.

Našlelės patalai išgulėti 
Ir meilūs žodeliai iškalbėti.

*

Per žalią girelę saulė tekėjo; 
Ten mūsų brolelis žirgą balnojo.

— Kur josi, broleli dobilėlį?
— Į svečių šalelę pas mergelę.

— Vai broli, broleli, ką sudūmojai, 
Kad jauną mergelę pasidabojai? 

Paėmęs mergelę ar mylėsi? 
Ar kęsi mergelę dainuojančią?

Ar kęsi mergelę dainuojančią 
Ir josios brolelius meiliai kalbančius?

— Paėmęs mergelę tai mylėsiu, 
Tai kęsiu mergelę dainuojančią.

Tai kęsiu mergelę dainuojančią 
Ir josios brolelius meiliai kalbančius. 

Mergelės patalai n’išgulėti 
Ir meilūs žodeliai n’iškalbėti.

(Tinka dainuoti, kai vaikinas našlę veda).

Tas
Mane paviliojo,
Ant to ožio, ant žilojo,
Pas mane atjojo. (2x2)

Kaip jis .jojo per laukelį —
Ožys klupinėjo,
Kaip užjojo ant dvarelio —
Rudinė dulkėjo.

Kaip užjojo ant dvarelio — 
Rudinė dulkėjo,
Kaip įėjo i seklyčią —
Tabakas smirdėjo.

Kaip įėjo j seklyčią —
Tabakas smirdėjo,
Kaip prisėdo prie šalelės —
Kaip ožys šnipšėjo.

(Jei veda našlys merginą, tai pyksta, kai šią dainelę dainuoja).

(Perkelta į 5-tą pusi.)

24
Tas bernelis, tas jaunasis 
Mane paviliojo,
Ant žirgelio juodbėrėlio
Pas mane atjojo.

Kaip jis jojo per laukelį — 
žirgas šokinėjo,
Kaip užjojo ant dvarelio — 
Suknelės šnabždėjo.

Kaip užjojo ant dvarelio — 
Suknelės šnabždėjo,
Kaip įėjo į seklyčią — 
Meiliai prakalbėjo.

Kaip įėjo į seklyčią — 
Meiliai prakalbėjo,
Kaip prisėdo prie šalelės — 
Da meiliau kalbėjo.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Alį the Lithuanian People

S. ■ v

BROKEN LENSES QUICKLY 

REPLACED IN OUR 0WN

• LABORATORY

AT 1-8600 VU 3-8300

Y-'' ’

,1440 East 41st St.

HOLIDAY GREETINGS 
TO YOU ALL

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

’ ' 4

AMALGAMATED ASS’N. OF 
ST. & E. RY.

GREETINGS and BEST WISHES 
Jo Our Friends and Patrons

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends .....

BUILDING LABORER’S 
Local No. 310

JAMES O’TOOLE, SECRETARY



BOOTH

FISHERIES CORP.

1600 MERWIN AVENUE

Phone: CHerry 1-0080
VU 3-77889401 Sandusky

GREETINGS

To Our Friends and PatronsTHE SIMM0NS COMPANY
“SIMMONS BEDS”

BARTU NEK
PIRMOJI VESTUVIŲ DIENA CLOTHERS401 STONES LEVEE

A MODERN TEN-PAY-PLAN

Greetings and Best Wishes

A. GORDON FURNITURE

COMPANY

1729 Superior Avenue

PR 1-2622

Greetings and Best VVishes

THE EVAN’S ENVELOPE & TAG CO.

1677 EAST 40th STREET HE 1-5919 QUALITY LINOLEUMS

BEST WISHES

To Ali Our Friends

Leonąrd Electric

GREETINGS and BEST WISHES

BR0WN BROTHERS COAL CO.

Mfg. Co.

14958 St Clair Avė. 
6529 Union Avenue 
833 Procpect Avenue

10529 St. Clair Avenue
GLenville 1-4368

GARDNER CARTAGE CO., INC.

FINANCE YOUR
APPEARANCE

UNIVERSAL BRINGS YOU UNHURRIED QUALITY 
Clevėland’s Finest Gleanets since 1883 

Plant—1218-30 East 71st St HE 1-8100

GAS — OIL and COAL FURNACES

750 EAST 152nd STREET

Responsible and 'Dependable Since 1913

2662 EAST 69ih STREET UT 1-3800

Fine Oualiiy Producis Since 1871

MA 1-2327

GL 1-9063

-3 .

BEST WISHES GREETINGS and BEST WISHES

RIDGE MANUFACTUR1NG CO.
Machinists

WI 1-4800

t . -■ '

For a Pleasant Holiday
FRANCES P. BOLTON

CONGRESSMAN

22nd District

AMERICAN STAMPING CO.

978 EAST 64th ST. HE 1-2870

CUDNIK FUNERAL H0ME

1155 EAST 79ih STREET UT 1-1591

SUPERIOR HARDWARE & PAINT CO.

JOHN L. MIHELICH

Attomey

And Member of Civil Service Commission

1173 IVANHOE RR.

Captain V. J. Rattay
Fire Extinguisher—Sales and Service 

10111 DETROIT AVENUE
ME 1-8810 — ME 1-8303

House Furnishings—-Plumbing and Electric Supplies

6412 SUPERIOR AVĖ. HE 1-0833
Noh^a'K ’Mbss-LMg r.

Our Sincere Greetings and Best Wishes 
For a Pleasant Holiday

BEST WISHES 
To Our Many Friends

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

CLEVELAND FIRE EXTINGUISHER 
COMPANY

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

UPTOWN PRESCRIPTION DRUG 
STORES

10431 ST. CLAIR AVENUE MU 1-3600
10543 CARNEGIE AVENUE RA 1-2700

CHIN’S RED DRAGON RESTAURANT
SERVING THE FINEST CHINESE AND AMERICAN FOOD
3048 ST. CLAIR AVĖ. PR 1-0190

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

9533 WOODLAND AVĖ.

9104 MADISON AVENUE 

CE 1-2800

- .

30. Mūs piršlelis bėdoje, 
Tur stiklelį rankoje, 
Jis netur kur padėt, 
Tur seselei pažadėt.

. . Tai reiškia nuotakai; neš ji šalia piršlio 
ima, nors ir negeria. Tada, vėl visi dainuoja: 

Mūs seselė bėdoje, 
Tut stiklelį rankoje.* 
Ji lietųr kur padėt, 
Tur berneliui pažadėt.

(Bus daugiau)

■ *.v • •
... ■

' / • ' . ..

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends 

H EI LMA N 
FURNACE & APPLIANCE CO.

BEST WISHES
To Our Many Friends

SLAGER MACHINE & TOOL 
COMPANY INC.

t

GREETINGS '
To Our Many Friends and Patrons

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

THE UNIVERSAL CLEANING 
& DYEING CO.

HOLIDAY GREETINGS 
and

BEST WISHES

BEST WISHES
To Our Many Friends and Patrons

BEST WISHES
To Our Many Friends and Patrons

FLICK CHEVROLET SERVICE CO.
CHEVROLET SERVICE EXCLUSIVELY

■©ve r 20 Years Experience—Genuine Chevrolet Parts Used

Ali Work Guaranteed
3553 WEST 1401h ST. CL 1-5050

One Half Block North of Lorain ’

— Motinėle mano, 
Širdužėle mano,
Kuo svečius priimsim?

- — Piršlį su šluota, 
Maršelgą kačerga, 
O šį jauną bernužėlį 
Alyvos šakele. (2x2)

— Motinėle mano, . 
Širdužėle mano,
Kur svečius sodinsim?

— Piršlį prie pečiaus, 
' Maršelgą už pečiaus, 

O šį jauną bernužėlį 
Už balto stalelio.

— Motinėle mano, 
Širdužėle mano,
Kuo svečius vaišinsim?

— Piršlį rasalėliu, 
Maršelgą vandenėliu, 
O šį jauną bernužėlį 
Rinskuoju vyneliu.

— Motinėle mano, 
širdužėle mano,
Kur svečius guldysim?

— Piršlį ant suolo, 
Maršelgą po suolu, 
O šį jauną bernužėlį ‘ 
Į margą lovelę.

Motinėle mano, 
širdužėle mano, 
Kuo svečius užklosim?

•t Piršlį akėčiom, 
Maršelgą kopėčioift," 
O šį jauną bernužėlį 
Pūkų patalėliais.

— Motinėle mano, 
širdužėle mano, 
Kuo mūs svečiai prausis?

Piršlys su srutom, 
MarŠelga su šarmu, 
O šis jaunas bernužėlis 
Čystu vandenėliu.

— Motinėle mano, 
širdužėle Tnano, 
Kaip svečius išleisim?

— Piršlį šuneliais, 
Maršelgą kurteliais, 
O šį jauną bernužėlį 
Pati palydėsi.

šios dailidės dainuojamos ne tik per vakarynas, bet ir per 
visą vestuvių laiką.

Vakarynos užtrunka iki kokiai pirmai ar antrai valandai 
nakties. Tai vis muzika, šokiai ir dainos, valgiai ir gėrimai, kal
bos ir juokai. Svečiai išsiskirsto. Svočia ir vaikinas taip pat na
mo traukia, jeigu netoli gyvena, o jeigu jie yra iš toli, tai atva
žiuoja prisirengę visoms vestuvėms.

Antradienio rytą visi renkasi į nuotakos namus. Atva
žiuoja svočia, jaunikis ir piršlys, pabroliai ir pamergės, visi gi
minės ir svečiai. Moterys ir merginos rengia pamerges. Nuotaka 
labai verkia, kai uždainuoja šią dainelę:

26. Atneškit kreselę, 
Sodysim seselę, 
Segsim rūtų vainikėlį 
Paskutinį kartelį. (2x2)

Bernelis atėjo, 
Liūdnai pažiūrėjo, 
Kad da jojo mergužėlė 
Be rūtų vainikėlio. ,

Tada įeina į pirkią svočia. Ji buvo ■'Mšišalinusi valandėlei 
su savo pulku, kurį sudaro pora pabrolių ir pamergių, esti ir 
piršlys. Tada visi, kas tik troboje yra, dainuoja:

27. Vėlybi svotai, vėlybi. (2)
O kas jus jaunus vėlino? (2) 

Svočia su savo pulku atsako: 
žyčyti žirgai, žyčyti, (2) 
O ir karieta žyčyta. (2)

Muzikantai groja maršą ir veda svočią su jos pulku į vidų. 
Visi sustoję uždainuoja:

28. Renkis greitai, sesele jaunoji, 
Jau nustovėjo žirgeliai kojejes,' (3) 
Jau nurymojo broleliai rankeles.

Renkis greitai, Sesele jaunoji, 
Į didę kelionėlę, (2) 
Į šventą bažnytėlę. (2) 

Laukia tavęs pulkelis 
Lydėtie per laukelį, lydėtie, 
Laukia tavęs bernelis, martelė. (2)

Anksti rytelį kėliau, 
Rūtų darželį vėriau, 
Ir mačiau bernelį 
Vieškelėliu atjojant.

Tu mano bernužėli, 
Berneli dobilėli, 
Kaip tu keleliu jojai, 
Aš tavim gėrėjausi.

Kamanėlės blizgėjo, 
Pentinėlia’i čerškėjo,

' Iš plieno patkavėlių 
Vis ugnelė žėrėjo.

pradeda valgyti vestuvių pusry-

• Pusryčiai
Tada sėda visi už stalo: pirmiausia piršlys, šalia jo nuo

taka, prie nuotakos jaunikis, prie jaunikio svočia, o iš abiejų 
kraštų sėda pabroliai ir pamergės, šalia piršlio sėdi vyriausia 
pamergė, šalia svočios — vyriausias pabrolis. Kiti pulkauninkai 
sėda poromis, t. y. kiekvienas pabrolis su savo pamerge. Ir taip 
visi tvarkingai susėda: jaunieji ir veiklūs vestuvių dalyviai už 
stalo, o senesnieji ir svečiai šioj pusėj stalo. Pirmiausia uždai
nuoja kiek linksmesnę dainelę:
29. Anksti rytelį kėliau, 

žirgų stonelę vėriau, 
Ir pamačiau mergelę 
Vieškelėliu ateinant. (2)

— Tu mano mergužėle,
Mergele lelijėle,
Kaip tu keleliu ėjai,
Aš tavim gėrėjausi.

Kasnykėliai blizgėjo, 
Aukso žiedai žėrėjo, 
O ant gluodnios galvelės 
Vainikėlis žydėjo.

♦
Padainavę šią dainelę, 

čius. žinoma, prie valgio yra ir gėrimo. O kaipgi gersi nedaina
vęs. Piršlys pirmutinis pradeda rūpintis gėrimais. Tada visi 
sušunka dainuoti:;

MOSS FLOOR 
COVERING CO.



BEST W1SHES GREETINGS

To Our LithuanianEMMETT MEADE
Friends and Patrons

GREETINGS and

9117 ST. CDAIR AVĖ.
• k

L ‘ /' ‘

GREETINGS and BEST W1SHES , 

To Our Many Friend.

THOMAS CHURCH SUPPLY CO
Complete Line of Rosaries, Medais on Chains, Votive Lights 

CHURCH SUPPLIES AND
910 SUPERIOR AVĖ.

(Next to The Catholic
Evenings—Monday &

RELIGIOUS ARTICLES 
TO 1-1613

Information Center)
Friday 'til 9 P.M.

BEST \V1SHES
To Our Friends and Patrons

SCHAAF ROAD COAL AND SUPPLY
COMPANY

SCHAAF VAN EPl’S ROAD

TO YOU ALL
BEST WISHES

SH 1-1034-5

JUDGE B. D. NICOLA

COMMON PLEAS COURT

Best Wisheš to Our Friends and Patrons

EAGLE COAL CO
\

WE GIVE EAGLE STAMPS

1880 CARTER AVĖ. MA 1-4067

1952 m. kovo 27 d. * Nr. 13

BEST W1SHES 

For a Pleasant Holiday

Jud g e
JOHN J. BUSHER

CHIEF JUSTICE — MUNICIPAL COURT

BEST WISHES 

For a Pleasant Holiday

ELECTRO PROCESSING COMPANY

PLATING AND SURFACE TREATING

4615 SUPERIOR AVENUE

SLATE ROOFING

3288 EAST 1301h STREET

EX 1-1154

CONTRACTOR

SK 1-8139

BEST WISHES 

To Our Many Friends

HILDEBRANDT PROVISION CO

3619 V/ALTON

ROCHESTERIS 
LAIMINGAS 

TURĖDAMAS 
NAUJUS PILIEČIUS IŠ 

LIETUVOS...”

A. PAUL TINCHER

PETRO-ARMONO 
DIRIGUOJAMO CHORO 

PASIRODYMAI

Rochesterio, N. Y. lietuvių 
choras vadovaujamas muziko 
Petro Armono ir tautinių šokių 
grupe vadovaujama Stasio Ilgū
no pasidarė mėgiami vietos ame
rikiečių visuomenės.

Kelią į amerikiečių tarpą pa
dėjo surasti Danutė Saladžiūtė, 
studijuojanti meno istoriją Ro- 
chesterio universitete. Prieš me
tus laiko jos rūpesčiu choras 
su šokėjais pasirodė apskrities 
žemės ūkio ir pramonės parodos 
proga surengtoje dainų ir šokių 
šventėje. Choro išpildytos lietu
vių liaudies dainos ir šokiai žiū
rovus sužavėjo ir nuo to laiko 
patys amerikiečiai pradėjo cho
rą kviesti įvairiomis progomis 
į savo tarpą.

Praeitą rudenį meninę pro
gramą atliko Jungtinių Tautų 
Organizacijai Remti Sąjungos 
Rochesterio skyriaus metiniame 
susirinkime Prekybos Rūmų sa
lėje.

Šių metų sausio 21 d. turėjo 
lietuvių liaudies dainų ir tauti
nių šokių vakarą Cosmopolitan 
Clilbo nariams ir jų kviestiniams 
svečiams Meno Galerijos salėje. 
Išgirdusi lietuvių liaudies dai
nas Meno Galerijos vadovaujanti 
komisija paprašė programą pa
kartoti viešam concerte Galeri
jos lankytojams. Tuo metu D. 
Saladžiūtės pastangomis, talki
ninkaujant lietuvių bendruome
nės valdybai, surengta lietuvių 
■tautodailės ir dail. Dargio gra
fikos darbų paroda. Pasirodymai 
tiek patiko, kad š. m, kovo 10 
d. choras su tautinių šokių gru
pe buvo dar kartą priversti pro
gramą pakartoti-American Wo- 
men of University Rochester 
Asoc. narėms ir jų kviestiems 
svečiams. Apie pasirodymus gra
žiai atsiliepė ir vietos amerikie
čių spauda.

Choro dirigento vardu gauta 
eilė padėkos laiškų, reiškiančių 
susižavėjimą lietuvių liaudies 
dainomis ir šokiais. Cosmopoli
tan Clubo pirmininkė Isabel K. 
IVallace savo laiške pabrėžė: 
"Mūsų miestas yra labai laimin
gas turėdamas naujus piliečius 
iš_ Lietuvos, kurie atsivežė to
kius didelius dvasinius turtus”. 
” Choras kas sekmadienį gieda 
bažnyčioje ir yra vertinamas ir 
globojamas lietuvių dainų mė
gėjo kun. klebono Jono Bakšio. 
Jo pastangomis Rochesteryje at
sirado ir choro dirigentas Pet
ras Armonas, kuris nuo atvyki
mo dienos yra parapijos vargo- 
ninku.

Be to, choras ir tautinių šokių 
grupė aktyviai dalyvauja ir lie
tuvių bendruomenės veikloje. 
Beveik nėra Rochesteryje šven
tės ar minėjimo kuriame nepasi
rodytų.

The U. S. Wallpaper

and Paint Co

9

6001 EUCLID AVENUE

HE 1-6944

HANDVVRITING EXPERT
Expert on all Questions on Forgeries.

Paper, Typewriting, Court Photographs 
NATIONAL CITY BANK BLDG.

1-2344—MA 1-7696 Evenings—WY 1-3666

GREETINGS and BEST WISHES
» ’ ■. ,

MOR-FLO HEATER COMPANY

MĄNUFACTURING HOT WĄTER HEATERS

AND PLUMBING SUPPLIES

CH

*

Sveikinimai ir linkėjimai visiems
• , mūsų draugams

TAFT WOOD PRODUCTS CO

\Vond Turning of all Kinds — Industrial Wood Work
Lacųuer — Paint and other Finishes

6520 CARNEGIE AVENUE UT 1-8050

GREETINGS and BEST WISHES 
To My Many Friends and Patrons

UNITED ERECTING COMPANY

4500 EUCLID AVENUE

BEST WISHES
T o Our F riends and Patrons

•/ ti ‘

THE SIMON SIGN COMPANY

IŠKABŲ — SIGNS — GAMINTOJAI-PIEŠĖJAI 
Gyvuoja jap daugiau kaip 75 metai

2307 PROSPECT AVENUE PR 14816

f

GREETINGS and BEST WISHES

FAMOUS FURNACE CO

HYMAN BLAUDSHILD—PRES.

6420 WOODLAND AVENUE UTah 1-5700

BEST WISHES

WHITE TOOL AND SUPPLY CO

1235 WEST 6ih STREET MA 1-0235

GREETINGS and BEST WISHES
i

To Our Friends and Patrons

WATERLOO HARDWARE & PAINT 
COMPANY

I
We Cary a Complėtė Line of Hardware Supplies 

FLOOR SANDERS FOR RENT ‘
We Givė and Redeem Eagle Stamps

16009 WATERLOO ROAD KĖ 14300

/.’

GREETINGS and BEST WISHES

THE LAKE ERIE BUILDING 

MATERĮAL COMPANY
. ' .• i

\ ' 'v 1 . ■ .
Ralph J. Jonės— Manager •.

1321 MAROUETTE HEnderson 1-5080

2176 EAST 76th STREET

/

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

HAROLD L. BARBĖK
DISPENSING OPTIC1AN

37 Years Experienėe Filling Oculists Prescriptions

320 TRUMAN BUILDING

PRospect 1-17001030 Euclid Avenue

Linksmų Velykų draugams ir rėmėjams

STANDARD FOOD MARKET

Pas mus maisto pasirinkimas geriausiai ir
O

kainos pigiausios

854 EAST 185ih STREET
I

Best Wishes to Our Friends and Patrons

THE HOUSE OF CHARM

FURNITURE — LAMPS
COMPLETE INTERIOR DECORATING

3562-68 LEE RD.

HOLIDAY GREETINGS 
TO YOU ALL

THE KOEHLER RUBBER & SUPPLY 
COMPANY

MECHANICAL RUBBER GOODS 
Compressors, Lubricating Eąuipment

3865 CARNEGIE AVENUE HE 1-8867

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

MELROSE DISTILLERS, INC.

1105 CHESTER AVENUE

GREETINGS and BEST WISHES 
To All Our Friends-and Patrons

Ube f. w. roberts company
OFFICE SUPPLIES—FILING EQUIPMENT

LOOSE LEAF SYSTEMS—PENDAFLEX FILING

642 SUPERIOR AVĖ., N.W. MA 14910

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

NEW YORK BAKERY
Y



THOMAS J. UNIK INSURANCE CO

WE INSURENCE EVERYTH1NG

SU 1-0296460 Woodland Avė.UNION COMMERCE BLDG. TO 1-0200750 PROSPECT AVENUE MA W217<

,-’.v • ■

. 2342 EAST 9ih STREET MA 1-8644

t

HEnderson 1-91005418 LAKESIDE AVENUE

r
OHIO IRON WORKS

INDUSTRIAL STEEL FABRICATORS

. -I

877 ADDISION RD. EX 1-76254

NEO M0LD COMPANY
LOUIS EISENBERG HARDWARE

JUDGE LOUIS PETRASH
INDUSTRIAL SAND BLASTERS

We Carry a Complete Line of Hardware Supplies
Municipal Court CH 1-22252183 EAST 18ih STREET 1169 East 79th St.

A

GREETINGS and BEST W1SHES

CARNEGIE EOUIPMENT COMPANYI

i

13927 ST. CLAIR AVENUE2281 Scranton Rd. MA 1-3270

■ y/ ■

I

GREETINGS and BEST WISHES
* ’

/

12303 ST. CLAIR AVĖ.4636 ST. CLAIR AVENUEr

skaičius

DR. G. H. SCHEVE t

J

p

250 skyrybų‘100,000 gyventojų./

skaičių, 
neranda

r"
r f ' •

THE CLEVELAND OPTICAL CO.
E ’

K
••

STONE GRILL, INC

B. P. S. PAINTS EMAMELS AND FLATLUX
Complete Line of Hardvvare and Plumbing Supplies 
4495 MAYFIELD RD. EV 1-7300

EUCLID & GREEN RD.

SHOES AND FURNISHINGS

18607 St. CLAIR AVENUE

r.,b: FAMOUS PRODUCTS
SOLD ONLY AT INDEPENDENT GROCERS

2515 BRIDGE AVENUE CH 1-6400

;; f

KE 1-0585

■rv

■

EX 1-6749

PARSONS AND PARSONS
MAKERS OF tVATERPROOF FABRIC COLLARS 

AND CUFFS

Main Offica ^nd Faciory — 413-15 Huron Road 

413 HURON, - ‘ CH 1-7723

STAR ELEVATORCOMPANY
V?

EAŠT 38ih & KING AVĖ.

ršf ■

COAL DIVISION
MARION BLDG. • MA 1-4300

GREETINGS and BEST WISHES

GREETINGS
For a Pleasant Holiday. ■

To Our Friends and Patrons

WIEHN’S BAKERY
-z.r. . . .

For GOOD Baked Goods—See WIEHN’S

12429 ARLINGTON AVENUE GL 1-3756

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

R. B. BISCUIT COMPANY

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

NOTTINGHAM DEPARTMENT 
STORE

BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

■

■ ■ ,

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

PEACOCK Cleaners, Tailors & Furners ■;
TRY US FOR YOUR CLEANING 

YOU WILL BE SATISFIED

12914-16 FOREST AVĖ. SK 1-7232
8514 GARFIELD BLVD. VU 3-8153

FROM A FRIEND
’ J.į ( z

BEST WISHĘS
For a Pleasant Holiday

LAIKO TEMOMIS

Italijos maršalas Badoglio per 
tarpininką užklausė Haile Sela- 
sie, ar karalų karalius sutiktų 
priimti maršalo laišką. Etiopijos 
valdovas atsakė teigiamai. Ba
doglio nori pranešti karaliui, 
kad maršalas de Bono buvo nu
šalintas Auo itAlų kariuomenės 
vyriausio vado pareigų, nes ka
ro metu prieš etiopiečius atsisa
kė naudoti dujas. Jo vietininku 
vėliau paskirtas Bodoglio, kuris, 
jeigu būtų prieštaravęs -Muso
linio įsakymams, taip pat galėjo 
būti nuverstas.

*

Washingtoną būk tai pasieku
sios slaptos žinios iš Maskvos, 
kad Stalinas politbiŪro posėdyje 
įspėjęs nepradėti karo su vaka
rais. Tokios žinios ir slaptai 
skleidžiamos turi abejotinos ver
tės. Jų tikslas grynai propagan
da tiek autoriaus, tiek gavėjo 
naudai.. Tačiau šituo atveju yra 
faktų, kad pranešimas tikras. 
Sakoma,; kad susenęs Stalinas 
turi norą nors keliems metams 
po jo mirties palikti politinį pa
likimą, kuriame bus nurodyta 
tolimesnis sonetų valdymas. Jis 
bijosi, kad dabar prasidėjus ka
rui, žlugtų jo sukurta sovietiška 
tvarka. Taigi, atrodo, Stalinas ir 
miręs norėtų valdyti -Rusiją.

*
t

Svarstant Jungtinių Tautų 
Organizacijos biudžetą Sovietų 
Sąjungos atstovas smarkiai spy
rėsi dėl jmokėjimų padidinimo 
Rusijai. JTO 46 milionų dolerių 
biudžetui sovietai iki šiol tesu
moka tiktai 7%. Jiems norima 
įnašus pakelti iki 10%. Diskusi
jose jų atstovas reikalavo JAV 
mokamą dalį 38% padidinti iki 
50 nuošimčių. Jo tvirtinimu, tai 
atitiktų šios šalies ekonominį 
pajėgumą. - Kapitalistiniai kraš
tai randa dar garbintojų!

*

Anglams, keliaujantiems į ara
bų valstybes ■ žibi Palestiną, 
dabar -reikalinga apsirūpinti 
dviem užsienio pasais. Arabai 
neįsileidžia keliautojų, kurie 
gavę Izraelio valstybės vizą, Iz
raelis nepriima anglų, kurie nori 
keliauti, dar ir j arabų valstybes. 
Į tas šalis kiekvienas anglas lei
džiasi jau su dviem pasais, ta
čiau konsulatuose turi saugotis 
ir neparodyti skirto paso prie
šiškai valstybei.

*

Jungtinių Tautų statistikos 
duomenimis žmonija labai skait
lingai didėja. Pastaraisiais me
tais prieauglio vidurkis esąs 
60,000 žmonių per dieną arba 
apie 22,000,000 per metus.

Ypatingas prieauglio gausu
mas esąs tirščiau apgyventose 
srityse ir mažiau pasiturinčiose 
šeimose. Gausus prieauglis kai 
kuriose pasaulio dalyse kelia rū
pestį. Pvz., tokioje Azijoje ba
das, epideminės ligos, sanitari
nių priemonių ir drabužių trū
kumas yra beveik kasdieninis 
reiškinys. Net gi turtingiausios 
pasaulyje valstybės — Amerikos 
daugiau negu vienas trečdalis 
gyventojų neturi tinkamų gyve
nimui patalpų, reikiamos sanita
rinės ir mediciniškos priežiūros, 
stinga drabužių.

Sociologai, ekonomistai ir po
litikai susirūpinę svarsto žmoni
jos prieauglio klausimą. Pasiū
lytosios "šeimos planavimo” ir 
"gimimų kontrolės" priemonės 
— mažinti prieauglio 
plačiuose - sluogsniuose' 
tirtkamb pritarimo.

' *
Didžiausias skyrybų

JAV buvo po karo. 1946, metais 
susituokė- 2,291,045 pbros ir 
610,000 porų išsiskyrė. Viduti
niškai 100,000 gyventojų teko 
430 skyrybų.

1950. metais tebuvo 385,000 
skyrybų. Sumažėjęs vidurkis —

GREETINGS and BEST WISHES 
TO ALL OUR FRIENDS

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

CALVERTHATCH CO
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GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

THE CLEVELAND BUILDERS 
SUPPLY COMPANY
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GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

HOLIDAY GREETINGS 
TO YOU ALL

BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons
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BEST WJSHES
To Our Friends and Patrons

SURPLUS VALUE CENTER
/

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons GREETINGS and BEST W1SHES 

For a Pleasant Holiday

O P T O M.E T R I S T
CLEVELAND FORM TOOL COMPANY

1673 EDDY RD LI 1-4040

HANCOCK’S CANDY 
COMPANY

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

Bundy’s Mayfield Geen Hardware 
Bundy’s Euclid-Geen Hardware

BEST WISHES 
To Our Many Friends

THE LAKESIDE STEEL IMPROVEMENT 
COMPANY

GREETINGS and BEST W1SHES 
For a Pleasant Holiday

HOLIDAY GREETINGS 
To Our Friends and Patrons

EN 1-9381

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

OHIO SHEET METAL CO.
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GREETINGS and BEST WISHES

To Our Many Friends
Duokime knygai kelią
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OUR SINCERE GREETINGS

1111 EAST 200th STREET

For a Pleasant Holiday
■ GREETINGS and BEST WISHES

CLEVELAND AMBULAHCE
SERVICE, INC.

Remember the Maroon and Cream Colored Cars 
with the Men in White

Called and Recommended by Cleveland’s Leading 
Physicians and Surgeons

ENdicott 1-0770

BIZST WISHES

To Our Friends and Patrons

CENERAL BUILDER AND CONTRACTOR

641 EAST 200th ST.

CARNEGIE AND lOOth ST.

BEST W1SHES

RE 1-3420

TY 1-3000

To Our Friends and Patrons
For a Pleasant Holiday

A P
SUPER MARKETS

The Great Atlantic & Pacific Tea Co,

Maskvos budelių okupuotos kaujant Ralfui finansiškai kny- neatidėliotinas. Daug knygų yra 
Lietuvos ir tautos naikinimo aki-gas persiųsti. Per spausdintą žo- 
vaizdoje prieš mūsų išeivijos < 
akis nuolatos stovi didžioji tau- 1 
tinė problema — lietuvybės pa- 1 
laikymo ir jos ugdymo veikla. 1

Kol lietuvio" dvasia bus gyva, 1 
kol lietuvis mokės lietuviškai | 
kalbėti ir skaityti gimtąja kal
ba parašytą raštą, tol jis bus 
gyvas, tol lietuvių tautos neiš
naikins joks priešas, nežiūrint i 
kaip tas priešas ją naikintų. Lie- . 
tuvybei palaikyti išeivijoje rei
kia ne tik didelio pasiryžimo, bet 
dažnai ir pasiaukojimo, šioje 
tautinėje akcijoje yra jau įsi
jungę mūsų organizuoti sambū
riai, išskyrus raudonuosius, me
no kolektyvai, pavieniai meninin
kai, rašytojai, aktoriai ir kiti 
zisuomeninkai, kurie vienokiu ar 
kitokiu būdu palaiko lietuviška 
tgųelę lietuvių širdyse ir pro
tuose. Lietuviškos mokyklos ar 
’ietuvių kalba dėstomi lietuviš
ki dalykai bei parapijų bažny
čiose pritaikyti pamokslai — vis 
tai yra penas, kuriuo palaikoma 
lietuvybė. Tai pozityvi veikla.

Tačiau šiai gražiai veiklai pa- 
'aikyti ar jai plėsti kai kada 

’.tsiranda ir kliūčių, nors jos 
vra mažos ir pavienios. Norėtų
si, jog ir jų nebūtų, šį kartą no- 
-ėtųsi paprašyti 'mūsų kai ku- 

’uos mielus menininkus, kad ir 
ie šioje akcijoje dalyvautų ne 

,’ien kaip dolerių gaudytojai, 
et kai kada jaustų ir pareigą 
ietuvybės palaikymo veikloje, 
ūna atsitikimų, kad po sureng

to gražaus koncerto rengėjai pa
tekami su deficitu. Kyla klau- 
imas, kas turi padengti tas iš

laidas, Atsakymas — rengėjai. 
Po to, rengėjai ir sako, jog to- 
ių brangių meninių pajėgų ne- 
tviesime. Jei toji pajėga būtų 

buvusi pigesnė ir būtų įvertinu
si rengųjų pastangas ir įdėtą 
darbą ir, be to, pajutusi nedidelį 
pareigos jausmą lietuvybei pa
laikyti tokio disonanso neįvyk
tų. Jei būtų glaudesnis bendra
darbiavimas tarp rengėjų ir me
nininkų tokių klausimų nereikė
tų spaudoje kelti.

Tai liečia labiau tokias lietu
vių kolonijas, kur jos yra ne
gausios arba, kur lietuviški sam
būriai yra labai priešiški, kada 
vieniems rengiant kokią kultūri-1 si ALT Vykdomojo Komiteto 
nę pramogą, kiti tyčia organi- posėdyje dalyvavusieji nariai ir 
zuoja susibuvimus savųjų. Ne- padarė savo pastabas. Su kai 
sveikas reiškinys, kai ncsupran- kuriomis pataisomis tekstas bu- 
tamas ir neįvertinamas bendras vo priimtas. Jokio prasilenkimo 
lietuviškas reikalas. Juk tai ken- su faktais brošiūroje nėra, 
kimas sau pačiam, savo tautai.

Suprantama, jog niekas netu- daug, kad jos užtektų storai 
ri teisinio pagrindo reikalauti iš knygai išleisti. Leidžiant tik 8 
menininkų visiškai aukotis, kai 
kiti savo doleriukus įvestuoju į 
"karus” arba namus bei kitokį 
nėjudomą turtą. Kiekvienas žino 
savo vertę ir ją savaip vertina, 
tai kapitalistinio ūkio sistemos 
pagrindinis dėsnis, kuris remiasi 
paklausa ir pasiūla. Bet lietuvy
bės prekė yra visai skirtinga nuo 
fabrike pagamintos, nes pirmo
sios niekas neperka, o ja reikia 
įpiršti ir paskui kaip gležną au
galėlį puoselėti, kad jis nenu
vystų ir išaugtų labai nepalan
kiose klimatinėse ir dirvožemio 
sąlygose, štai dėlko keliamas 
balsas dėl kooperavimo meninin
kų ir rengėjų bei paskirų politi
nių grupių.

Kitas labai svarbus klausimas
— knygos rinkimo organizavi
mas ir jos paskleidimas tarpe tų,1 Tai toks Naujienų, o Savaime 
kurie jos nori ir kurie jos rei- 1--------1---- n —
kalingi. Nuolat spaudoje deda
mi pranešimai norinčių lietuviš
ko spausdinto žodžio. Tokį spau
dos alkį nesunkiai galėtume pa
šalinti, jei būtų suorganizuotas 
spaudos surinkimo centras, iš 
kurio knyga ar žurnalas rastų 
kelią į jos ištroškusius, bet ne- 

! pajėgiančius įsigyti. Neorgani
zuotas darbas neduotų. patenki-, 
nimų vaisių. ‘.

šiam uždavinitii atlikti' siūly
čiau Rašytojų Sąjungą, talkinto- •

pas tremtinius, išeivius ir ne
reikėtų leisti, kad jos pranyktų 
ar būtų nenaudojamos.

Šalia knygos rinkimo, reikia 
daryti žygių, kad mūsų atsto
vas įsibraustų j UNESCO ir kad 
su jos pagalba galėtume spaus
dinti reikiamus vadovėlius mūsų 
mokykloms, kuriose, Lietuvą iš
vadavus, nebuB nė vieno tinka
mo. šio darbo turėtų imtis Mo
kytojų Sąjunga, talkininkaujant 
mūsų vadovaujantiems veiks
niams, nes ji yra ir bus labiau
siai kompetetinga mokyklinių 
vadovėlių paruošime. Mokytojų 
Sąjunga turėtų bendradarbiauti 
ir su Rašytojų Sąjunga, kai iš
kiltų reikalas surinktų knygų 
bei vadovėlių persiuntimo ir 
komplektavimo klausimas. Gali 

Į. būti ir tokių knygų, kurios ne- 
| tinka nei komplektuoti, nei siun-

Avpųojj ąuesėaįj e joj

To Our Friends and Patrons
dj mes galėtume ir toliau palai
kyti lietuviškos dvasios ugnelę 
tuose, kurie dėl vienokių ar kito
kių priežasčių yra išskirti iš ar
timųjų. Jie pajustų, jog nėra 
pamiršti ir priklauso lietuvių 
tautos šeimai.

Knygos rinkimas turėtų ir ki
tą tišklą — kaupti spausdintą 
žodį Rašytojų centre, kad, atė
jus Lietuvos išvadavimo momen
tui, galėtume vežtis į Tėvynę 
tikrą dyasios peną. Juk Maskvos 
bandytai ne tik sunaikins lie
tuvišką ’ knygą, bet dar užterš 
bjauriausia rusiška abėcėle, ne
žiūrint stalininės komunistinės 
ir mūsų tautai svetimos ideolo
gijos. Po tokios mongoliškos raš-1 
to reformos, rastoji spauda tiks 
tik joninių vakare laužui pakur
ti. Ją raikės su nauja šluota taip 
iššluoti, jog nė skuto neliktų.
Tad ir dėl šio reikalo knygos tinėti lietuviams, 
rinkimas pasidaro labai opus ir

POCAHONTAS OIL CORP

Hi-Speed Petroleum Products

1850 COLTMAN ROAD ‘ GArfield 1*1830

A. M-kis
To Our Many Friends

GREETINGS and BEST WISHES
KĄ APIE TARYBOS ĮSTEIGIMO DATĄ 

SAKO ŠIMUTIS IR QRIGAITIS
Vasario šešioliktosios proga, 

Clevelande kalbėjęs Tarybos pir
mininkas šimutis, atvežė glėbį 
Tarybos atsišaukimų, kuriuose 
buvo įdėta ir Tarybos įsikūrimo 
istorija. Jie buvo išdalyti cieve- 
landiečiams.

Mūsų .bendradarbis K. S. Kar
pius, paskaitęs Vieną tokį atsi
šaukimą, Dirvoje parašė, kad 
Amerikos Lietuvių Tarybos įsi
kūrimo istorija suklastota, ir už
tempta ant Pijaus Grigaičio kur
palio. A.,

Į tą Ki , 3- Karpiaus rašinį 
tuoj atsiliepė Draugas ir Nau
jienos. Ir štai ką ten randame:

Naujienos kovo 10 d. rašo:
"Dėl neseniai išleistos brošiū

rėlės apie Amerikos Lietuvių 
Tarybą Clevelando K. S. Karpius 
fanatiškai, puola ALT sekreto
rių P. Grigaitį, kuris, girdi, "iš
kraipė fąktus”, parašęs tą ir pa
rašęs tą.

Visų pirma, ta brošiūra buvo 
rašyta ne Grigaičio. Jos tekstą, 

i prieš spausdinant, peržiūrėjo vi
si ALT Vykdomojo Komiteto

Medžiagos apie ALT yra tiek

radimo pradžia turi būti teisin
gai ir aiškiai užfiksuota. Todėl 
gerai, kad p. Karpius šį klausi
mą iškėlė. Jisai rašo:

"Amerikos Lietuvių Taryba 
įsteigta Pittsburgh, Pa., rugp. 10 
d. 1940 metais, kai Katalikų Fe
deracijos suvažiavime, pora die
nų prieš tai, buvo nutarta tokią 
tarybą įsteigti. Jie pakvietė kitų 
srovių atstovus formaliam ALT 
įkūrimui. Atvažiavo ir tautinin
kų ir sandariečių atstovai, tik 
socialistai ignoravo” (ne igno
ravo, bet į tą suvažiavimą jie 
nebuvo kviėsti — "Dr.”. red.).

K. S. Karpius, pirmasis ALT 
sekretorius, teisingai sako: "Ta
rybos įsteigimo oficiali data bu
vo rugp. 10, 1940, ir nuo tos die
nos ALT pradėjo savo veikimą, 
vienu savo žygiu pasiimant iš
rūpinti audienciją pas preziden
tą F. D. Rooseveltą. Tas darbas 
sėkmingai buvo pradėtas”.

Pirmąją tarybos valdybą su
darė: L. šimutis, pirmininkas: 
K. S. Karpius, sekretorius: kun. 
Jonas švagždys, iždininkas”.

Perskaičius tuos abu rašinius, 
kyla labai rimtas klausimas, ar 
tikrai Taryboje P. Grigaitis iš
darinėja ką tik jis nori, ar ten 
tariamasi su visais Vykd. Ko
miteto nariais.

Iš Draugo atsiliepimo neatro
do, kad taip ir buvo, kaip Gri
gaitis parašė. Tarybos pirtoinin- 
kas aiškina vienaip, o sekretorius 
į brošiūrą rašo taip, kaip jam 
ir jo srovei geriau atrodo. Ir pa
rašęs savo tvirtinimus skelbia 
Naujienose. Atseit, Tarybos įsi
kūrimo data turi būti tokia, ko-

6585 BROADWAY

MIchigan 1-9260

HOLIDAY GREETINGS
To Our Friends and Patrons

CRYSLER PORRIS COMPANY

DODGE AND PLYMOUTH DEALERS—DODGE TRUCKS

Complete Line of Used Cars

9216 SUPERIOR AVENUE RA 1-8252

puslapių, pamfletą, reikėjo pasi- 
tenkinti.itik pačiais svarbiausiais 
duomenimis. Todėl jame nelia- 
čiama tai, kas buvo veikiama at
skirų srovių arba grupių iki Ta
rybos įsikūrimo.

Nežiūrint, ką p. Karpius tauš
kia savo "Dirvos" rašinyje,1 kios nori Grigaitis, o ne tokia, 
Amerikos.Lietuvių Taryba, kaip kokia ji iš tikrųjų buvo? Keisti 
pagrindinių mūsų visuomenės to Tarybos sekretoriaus užsimo- 
srovių susibūrimas bendram Lie- jimai ir darbai 1 
tuvos išlaisvinimo darbui, buvo 
įkurta 1940 m. spalio 15 d. — 
tą pačią dieną, kada velionis 
prez. Rooseveltas priėmė lietu
vių delegaciją Baltajame Name.

Netiesa, kad ta audiencija bu
vo rezultatas "žygių”, kuriuos 
dariusi kokia tai Kurpiaus su
galvota. "ALT” įsikūrusi Pitts- 
burghe”.

GREETINGS and BEST W1SHES
To Ali Our Friends

THE DAIRYMEN OHIO FARMERS

Greetings and Best Wishes

To Our Friends and Patrons

To You Ali

MILK CO

PHONE: OR 1-2300

suprantame, ir P. Grigaičio pa
aiškinimas. Bet už vienos die
nos, kovo 11 Draugas atspaude 
vedamąjį. Jame pasakyta:
„'"žinomas tautinininkų veikė
jas ir' laikraštininkas K. S. Kar
pius "Dirvos” Nr. 10-tame pa
duoda keletą istorinių faktų apie 
Amerikos Lietuvių Tarybų. Ka
dangi ši organizacija jau veikia 
dvyliktieji metai ir kad ji' su
vaidino didelį vaidmenį' besirū
pindama bolševikų okupuotosios 
.Lietuvos’ išlaisvinimu, jos ats>

WINTER PAPER

STOC.K CO

1375 EAST 38th STREET

HEnderson 1-4586

» /

BEST WISHES 
To Our Frienda and Patrons 

For a Pleasant Holiday

JOHN’S MEAT MARKET
WE CARRY THE FINEST CHOICE MEAT?

ST. CLAIR AVENUE


