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VISUOMENĖJE 

Kultūros Fondas ieško 
centro ... 

Atsitiko taip, kad Clevelande 
įsisteigė pirmas Amerikoje Lie
tuvių Kultūros Fondo- skyrius* 
Nors finansinio fondo jis ligi 
šiol dar nesudarė, bet kultūri
nėje veikloje Clevelande jau iš
varė aiškiai regimą vagą. 

Jau apie pusmetis, kaip šis 
skyrius veikia ir jau pradeda 
dairytis, kieno gi jis yra sky
rius, nes vis dar nėra nei kitų 
įkyrių, nei centro y . . 

Naujajame laikraštyje LIE
TUVIŲ KELYJE iš menamo 
centro sluoksnių pasirodė kom
plimentas Clevelando skyriui ir 
pažadas, kad jau ir centras su
siformuosiąs, bet to paties laik
raščio paskutiniame numeryje 
jau skamba kiek kitokios gaidos. 
Vienas iš ito laikraščio' redakto
rių, prieštaraudamas tam, kas 
buvo anksčiau rašyta, skelbia, 
kad kultūrinės veiklos rėmimo 
pradžia esanti padaryta Bosto
ne, nes ten susibūrę Kultūros 
Rėmėjai, kurie, sudedami kas 
mėnuo po 1 dolerį, išlaiką dra
mos studiją. Esą, jei ir kitose 

ARTINAS DIDELIS ĮVYKIS 
Pirmasis čiurlioniečių koncertas 

kovo 26 d. Clevelande 
t 

Didžiausias lietuvių susitikimas. • Laukiama žymių svečių. • 2,500 darbo valandų kas 
mėnuo, kaip auka lietuviu tautos vardui garsinti! • Bilietų platintojai — • "šimtininkai". 

i 
Čiurlionio ansamblis, ruošda

masis pirmajam pasirodymui 
Amerikoje, kuris įvyks kovo 26 
d. Clevelande, Severance Hall, 
sukvietė laikraščių atstovus ir 
painformavo, kaip jiems sekasi. 

Į pirmąjį pasirodymą, po ku
rio seks pasirodymai Chicago j e, 
Pittsburghe, Detroite, Hamil
tone, Toronte ir kitur, pakviesti 

Ohio Gbernatorius, Cleve
lando mayoras, Clevelando 
vyskupas, miesto tarybos 
atstovai, teisėjai, Universi
teto vadovybė, laikraščių at
stovai, fvairių muzikinių an
samblių vadovai. 
Tikimasi, kad tą dieną ma

žiausiai 500 amerikiečių stebės 
pirmąjį pasirodymą. Iš viso Se
verance Hall telpa 1,700 žiūrovų. 
Kiti žiūrovai bus senieji ir nau
jieji Amerikos lietuviai. Tai bus 

kolonuose įsisteigtų panašūs bū- Pa^s didžiausias Clevelando lie
tuvių susitikima#/ reliai, tai gal susikurtu ir 'bendra 

kultūrinė organizacija visoje 
Amerikoje, kuri gal vadintųsi 
Kultūros Fondu ar kaip kitaip. 

Kaip vadinsis kultūrinei veik
lai remti organizacija, ištiesų 
nesvarbu. Bet netiesa, kad vien 
Bostone yra toks būrelis. Detroi
te jau nebe pirmi metai veikia 
radijo klubas, kuris irgi nario 
mokesčiu būdu sudarė lėšų iš
laikyti geram chorui ir remia 
radijo programą. • , 

Clevelande Kultūros Fondo 
skyrius nuo to ir prasidėjo, kad 
Tremtinių draugija dar pereitos 
vasaros gale aosidėio mokesčiu 
po 1 dol. paremti čiurlionies an-
Slfcmblio pirmiesiems žingsniams. 

Yra ir kitur įvairių "priva-
&ps iniciatyvos" vienetų, kurie 
vienaip ar kitaip kultūrinį vei
kimą remia. 

Ko trūksta — tai visą tą 
„"privačią iniciatyvą 
čio centro. 

jau trečią kartą persitvarko. Bilietų pMinimtfg vyksta ge
rai. Atsirado daug labai nuo- . . 
širdžių talkininkų. Clevelandietis Prac^ia buvo Vilniuje, Lietuvo 

100 bilietų apsiėmė išplatinti 
studentų tarpe E. Yčaitė. Yra 
visa eilė talkininkų išplatinusių 
iki 50 bilietų. Bilietų platinimas 
eina pilnu tempu, nes iki kon
certo beliko nepilnos trys sa
vaitės. 

Į koncerto garsinimo talką, 
be lietuvių spaudos, ateina ir 
Clevelando visi didieji ameri
kiečių laikraščiai. Visi pasiža
dėjo duoti po vieną ar kelis spe
cialius rašinius, įdėti nuotraukų. 
Toks palankumas atsirado todėl, 
kad tų laikraščių atstovai ke
liais atvejais stebėjo mažes
niuosius čiurlioniečių pasirody-

lams, prancūzams* vokiečiams 
ir patiems lietuviartas. 

Amerikoje į čiurljoniečių veik
lą jau įsijungė ir senosios išei
vijos jėgų. Visi jie, dirba iš pa
sišventimo, norėdami pasitar
nauti savo tėvynei ir išgarsinti 
lietuvių liaudies m^ną. Tuo pa
čiu tikimasi Lietuvai laimėti 
įaujų draugų ir jai padėti. 

Kiekvienas čiurličnietis repe
ticijoms sugaišta mažiausiai 

po 12 valandų per savaitę. 
Per metus išeina 624 valandos. 
O atsimenant, kad visame an
samblyje yra 50 dalyvių, suda-

Keista istorija 
Nesusipratimas ar išdavimas? 

Kada Vengrijoje teisiamas 
amerikietis Vogeler "prisipaži
no" šnipinėjęs Amerikos nau
dai ir buvo nuteistas ilgus me
tus kalėti, Valstybės Departa
mentas Washingtone paskelbė 
tūlo bulgaro šipkovo pareiški- kovo pareiškimą, sakėsi spėjąs, 
mus. 

žinoma, šipkovui liko tik vie
nas kelias — į kalėjimą. 

Vis dėlto* kodėl šitaip? 
Keista yra, kodėl Valstybės 

Departamentas, skelbdamas šip-

Kas tas šfpfcfrvąs? 
Uis bulgaras. Tarnavo Ameri

kos pasiuntinybėje Bulgarijoj. 
Vienu metu jis buvo komunisti
nės bulgarų policijos suimtas. 
Paskui grįžo atgal į tarnybą 
pasiuntinybėj. 

Grįžęs jis parašė ilgą pareiš
kimą Amerikos pasiuntiniui. 
Tame pareiškime jis išpasakojo, 
kaip žiauriai jis buvo bulgarų 

kad jo jau gal nėra gyvo? Ar tai 
reiškia, kad Departamentas ži
nojo, kur šipkovas atsidūrė, ir 
buvo jau įsitikinęs, kad jį lik
vidavo? 

Bet kai pasirodo, kad šipkovas 
dar tik teisiamas, tai kaip atsi
lieps jo bylai to .pareiškimo 
paskelbimas ? 

Ta istorija iš viso gana Iceista. 
Nežinia, ar tikrai šipkovas bu
vo bulgarų policijos kankina
mas, ar jis tik atėjo ir pasiunti-

policijos kankintas ir kaip jį • niui tą tyčia papasakojo, kad 
privertė prisipažinti visokių ne
būtų nusikaltimų bei pripasakoti 
nebūtų dalykų apie pasiuntiny-

įsigytų pasitikėjimo ir galėtų 
geriau šnipinėti... Nežinia, ar 
teismas, apie kurį dabar iš Bul-

. . . , rančių kelias choro, šokių ir or-ibę. Jis taip pat pasakė pasiunti- j garijos praneša, yra tikras, ar 
mus ir juos jver ino. o s jver- jęegtro grupes, jie per metus visi I niui, kad po tų "prisipažinimu" i tik bulgarų čekistų "pėdų mė-
!!n™aa,.«?r k"?» •|M>8ak<>' £d aukoja daugiau 4M«0 darbo]bulgaru policija liepė jam griž- tymas" ... 

ti atgal i tarnybą ir šnipinėti,] Jei šipkovo pareiškimas buvo 
kas darosi Amerikos pasiuntiny-: tikras, tai Amerikos pasiunti-
bėj. Jis tačiau pareiškė, kad ne-Jnybė atrodytu nedėkinga ir ne 

čiurlioniečių pasirodymus reikia 
lankyti. 

Visi čiurlioniečiai pirmajam 
pasirodymui ruošiasi-labai stro
piai. Nors ansamblis šiuo metu 
varo dešimtuosius savo veiklos 

valandų. 
Ar pajėgtų kas už tai atly

ginti? Tai milžiniška auka! 
čiurlioniečiai pirmajam kon

certe pasirodys su pačiomis gra
žiausiomis lietuvių dainomis, 

metus, bet aplinkybių verčiamas muzika ir šokiais. Koncertą už 

Praškevičius jau išplatino 
100 bilietų, 

je. Toliau ėjo Vokietija, kur per 
ketverius metus suruošė šimtus 
koncertų amerikiečiams, ang-

Amerikoje 26 milijonai luosijjii 
Šiandien prasideda rinkliava ženklelių parda

vinėjimas — pagelbėti luošiems vaikams 
Ohio Gubernatorius Frank J. Laushe jau pirko tuos ženklus 

iš šių luošų vaikučių. 

SLA rinkimai 
Balandžio mėnesį visos SLA 

kuopos rinks vyriausiąją SLA 
vadovybę, o taip pat ir delega
tus į SLA seimą, kuris numato
mas birželio mėnesio gale Bal-
timorėje. 

"Rinkiminė agitacija" po tru
putį pradeda rodytis spaudoje. 

' Viena tendencija yra — pa
tikti vadovybėje visus tuos pa
čius pareigūnus. Įsitikinimai ta 
prasme jau pasirodė NAUJIE
NOSE ir, žinoma, pačiame SLA 

• organe TĖVYNĖJE. 
Kiti mano, kad nuolat tuos 

pačius vadovus paliekant, vado-
vvhė gali tapti panaši j "sto
vintį vandenį". Bet ir jie ne
siūlo dideliu pakeitimų. Sako, 
šį karta išrinkim bent porą nau
jų, o kitą kartą vėl porą. Ir 
taip laikui bėgant visa vadovy 
be' bus atšviežinta. 

Dėmesio vertas yra šiandien 
DIRVOJE 6-me puslapyje de
damas A. S. Trečioko atviras 
laiškas tuo klausimu. Iždininką 
turėti arčiau centro tikrai būtų 
iaudinga. , • V*, - , <-

Nuo kovo 9 iki balandžio 9 
dienos bus platinami specialūs 
ženkleliai, už kuriuos surinkti 
pinigai bus panaudoti pagelbė
ti luošiems vaikams nugalėti 
gyvenimo sunkumus, kurių jie 
sutinka dėl nesveikatos. Už tuos 
pinigus perkami ramsčiai ir ki-

jungian- ti įtaisymai, kad luošieji galė
tų kiek galima lengviau judė
ti ir nąt dirbti. Už tuos pini
gus stengiamasi, kiek dar ką 
galima, ir pagydyti ar bent su
stiprinti. 

Ohio gubernatorius išleido 

proklamaciją, kurioje visus ra
gina įsigyti tų ženklelių ir juos 
lipinti ant laiškų, ypač velykinių 
sveikinimų. 

Toje proklamacijoje jis nu
rodo, kad Amerikoje iš viso 
yra 26 milijonai luošų žmonių, 
žinoma, ne tik vaikų, bet ir 
suaugusių, ši rinkliava turi tiks
lą bent kiek palengvinti luošų 
vaikų dabartinį ir būsimą gyve
nimą, o taip pat ir kovoti su 
luošumu, ieškoti būdų tai li
gai sumažinti. 
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baigs visų šių trijų 'meno šakų 
deriniu — Kalveliu. 

čiurlioniečių didžiausias noras, 
kad po šio koncerto jie galėtų 
aplankyti visas Amerikos lietu
vių kolonijas. Mūsų pareiga 
jiems padėti! 

tiOPLON'IR GUBICEV 
PRIPAŽINTI KALTI 

Šį antradienį teismas New 
Yorke pripažino kaltais buv. Tei-
singmo Departamento valdinin
kę Juditą Coplon ir buv sovietų 

norįs šnipinėti ir bijąs iš pa
siuntinybės išeiti. 

Kelis mėnesius jis buvo pa
siuntinybėj apsaugotas. 
Kodėl paselbtos jo pareiškimas? 

Atrodo, jog Valstybės Depar
tamentas norėjo parodyti, kad 
ir Vogelerio bei kitų prisipaži
nimai gaunami panašiu būdu, 
kaio šipkovo. 0 

Skelbiant šipkovo pareiškimą, 
buvo paskelbta, jog spėjama, 
kad šipkovo jau nebėra gyvo. 

O šipkovas čekistų naguose! 
Po poros dienų tačiau paaiškė

jo, kad šipkovas yra gyvas, tik, 
gal būt, jau neilgam ... Pasiro
do, jis yra teisiamas bulgarų 
komunistų teisme ir ten ... vėl delegacijos Jungtinių Tautų Or

ganizacijoje atstovą Valentiną prisipažįsta, kad šnipinėjęs Ame-
Gubičevą. Jie abu buvo kaltina
mi, kaip sovietų šnipai. Bausmė 
bus paskirta ketvirtadienį. Gy
nėjai numato apeliuoti. Coplon 
bylos metu pakeitė savo ad
vokatą. Naujasis advokatas ren
giasi apeliaciją remti tuo, kad 
jam buvę per maža laiko susi
pažinti su byla. 

rikos naudai! 
Atrodo, kad, ka! diplomatiniai 

santykiai su Bulgarija buvo nu
traukti ir Amerikos pasiuntiny
bės iš Bulgarijos kraustėsi, šip
kovo, kaip ne Amerikos piliečio, 
nors ir pasiuntinybės tarnau
tojo, su savim pasiimti negalėjo, 
ar ... gal ir nenorėjo. 

ATVYKUSIEMS TAUTIEČIAMS 
Lietuvos Generalinio Konsulo žodis 

Mieli Tautiečiai: 
Jūsų jau čia atvyko dvidešimt 

tiSkstančių.: pagal DP bilių, še
šių metų kvotas ir apie 1,000 at
gavusių JAV pilietybę pagal 
gimimą šioje šalyje. Kiek galė
dami tiek mes, tiek mūsų kole
gos, prisidėjome prie Jūsų at
vykimo, parūpindami metrikas, 
surasdami gimines ir draugus. 
Pagal Jūsų nurodymus giminės 
buvo ieškomi per spaudą, ra
diją, ne tik JAV, bet paieško
jimus persiųsdavome ir į Kana
dą bei Pietų Ameriką. Atsakyti 
pajėgdavome tik atsiliepus gi
minėms arba kai kada "kaimy
nams", kilusiems iš tų pačių vie
tų Lietuvoje. 

Džiaugdamies Jūsty atvykimu, 
betgi norėtume, kad mūsų ryšiai 
su Jumis nebūtų nutraukti ir 
ateityje — Jūsų pačių naudai. 
Mes turime turtingą kartoteką, 
kuri Virs centraline, jeigu Jūs 

gailestinga, ji taip išdavusi į 
mirtį, dėl kurios nei Valstybės 
Departamentas neabejojo... 

— i 

GAUK 
IŠ LAPĖS ŽĄSĮ! 

Dr. Fuchs Anglijoje nuteis
tas 14 metų kalėti už atominės 
bombos paslapčių išdavimą Mas
kvos agentams. 

Visai nenuostabu, kad sovietai 
galėjo pasigaminti atominę bom
bą anksčiau, negu buvo spėjama. 
Juk jie gavo visus išradimus, 
galima sakyti, "sukramtytus", 
šitaip esant, jeigu jie būtų 

ŠIOJE SALYJE 

ANGLES STREIKAS pagaliau 
pasibaigė. Kasyklų savininkę 
bendrovės, išgirdusios, kad prezi
dentas kreipiasi į kongresą, prtu 
šydamas leidimo kasyklas paim
ti valstybės žinion, tuojau nu
sileido ir sutartis per porą die* 
nu buvo pasirašyta. Nereikėjo 
nei ilgų derybų ... O kiek mė
nesių buvo atkakliai spirtasi... 
Darbininkai naujoj sutartyj lai
mėjo du dalykus, pplygiaįi su 
senąja sutartimi: 

1) atlyginimas pakeltas 70 c. 
dienai, tai yra vietoj $14.05 da
bar bus 14.75; Lewis reikalavo 
$15.00, vadinasi, ir jis nusi
leido 25 centus. 

2) Socialinės apdfattfleš fon-
dan bendrovių mokestis pakel
tas 10 centų nuo tonos ir dabar' 
bus 30 centų vietoj 20; Lewis 
reikalavo 35 c. ir iš mažųjų ka
syklų tą gavo, bet didžiosioms 
teko 5 ceatua nuo tonos nu
leisti. 

Bendrovės irgi išsiderėjo vie
ną dalyką. Ne piniginį, bet žodi
nį: išsiderėjo, kad iš sutarties 
būtų išbraukti trys žodžiai "able 
and willing". Ligšiolinėj sutar
ty buvo parašyta, kad anglia-' 
kasiai dirbs tada, kai bus "able 
and willing" dirbti, tai yra, ka
da jie galės ir norės... Tuo 
pasiremdamas Lewis ne vien% 
kartą skelbė visokius "pami
nėjimus", "poilsius", "sukaktis** 
ir sustabdydavo darbą kasyklo
se. Dabartinė sutartis nebeduo-
sianti pamato be rimtos prie
žasties stabdyti darbą kasyk
lose. 

• 
AMERIKOS VĖLIAVOJ netru
kus bus nebe 48, o 50 žvaigž
džių. Atstovų Rūmai pareiškė 
pritarimą, kad Aliaska ir Hava
jai gautų valstybių teises Jung
tinių-Valstybių Sąjungoje. turėję techniškas priemones, tai 

būtų atominę bombą pasigaminę f,ENERAL ' darbininku 
n e t  a n k s č i a u ,  n e g u  A m e r i k o j !  i  . .  .  . . . .  

Fuchs - vokiška pavardė 
Lietuviškai tai reiškia — lapė. 
Prisimena sena vokiška dainelė: 

"Fuchs, du hast die Gans 
gestohlen, 

Gib sie wieder hef!" 
Reiškia — lapute, tu pavogei 

žąsį, atiduok ją atgal! 
Londoniškis Fuchsas, jei ga

lėtų. gal ir atiduotų atominės 
bombos paslaptį, bet ta paslap
tis jau toliau negu žąsis pas 
lapę... 

site, suteikdami pirmą kartą 
žinias apie save: vardą, pavardę 
gimimo datas ir vietas visų šei
mos narių, ištekėjusių moterų 
mergautines pavardes, kokioje 
nuolatinėje stovykloje gyvenote 
prieš išvykimą, galutinai įgytą 
mokslą, profesiją ar amatą. Atei
tyje, keisdami gyv% vietą, pra
neškite atviruku seną ir naują 
adresą. Tai padarykite, nežiū
rint kur begyventumėte: JAV, 
Kanadoje ar kur kitur. Mes tu
rime adresų iš daugelio šalių ir 
norime pasiekti to, kad New 
Yorko Gen. Konsulato kartote
ka būtų toji vieta, kur lietuvis 
lietuvį galėtų surasti, kas glau
džiai suriš mus visus. 

Jūs ir patys galite pasinaudo
ti kartoteka, tik rašydami mums 
rašykite aiškiai, ko ieškote, pa
duokite ir pirmą savo pilną var
dą, ne vien tik pirmąją raidę, 
nes "A" g^li būti ir Antanas, 

visi, kur bebūtumėte, kooperuo- Ąieksandra^Algimantas ir pan 

ir mes ta pačia pavarde turime 
po kelis. Rašydami pridėkite ad
resuotą Jums patiems voką ar 
atviruką su pašto ženklais atsa
kymui ir darbo sutaupymui 
mums: mes su Jumi ssusipažįs-
tame iš atvykusių sąrašų, tačiau 
registruojantis jau gauname 
laiškus iš "Joe, John etc". 

Daugelis jau esate ieškomi 
savo giminių ar draugų iš Ang
lijos, Australijos, Venezuelos, 
bet pagal atvykimo sąrašus siųs
tieji laiškai grįžta: adresatas 
nežinomas, išvyko nežinia kur. 
Iš 20,000 atvykusiųjų savo ad
resus mums praneše tik dvide
šimtoji dalis! 

Pagalvokite, atsiliepkite, lau
kiui 

. . Su geriausiaisi linkėjimais 
Jonas Budrys 

• Generalinis Konsulas 

New York 24, N.Y. 
41 West &2nd Street 

n 

dabartinėje sutartyje, kurie ben
drovei kaštuotų apie 31 centą 
kiekvienai darbo valandai. B®s 
to, ir pensijų plane reikalauji • 
numatyti pensijas iki $125.00 
mėnesiui. Spėjama, kad šią va
sarą General Motors dirbtuvėse 
gali būti ilgokas streikas, nes 
bendrovė tuo tarpu nerodo jokiai 
noro su&&& au unijos reikalavi
mais. 

' • ' 

RD. SANDERS byloje susidaro 
kiek kitoks vaizdas, negu anks
čiau atrodė. Kaltinamasis, kuris 
anksčiau atrodė savotiškas nau
ju principų herojus, pasiryžęs 
ginti teise iš pasigailėjimo su
trumpinti ligonio kančias ir pa
greitinti jo mirtį, dabar tu prin
cipų nebegina, bet teisinasi, esą, 
t>ats nežinąs, kodėl i is įleidęs 
ligonei oro i venas: iis esąs įsi
tikinęs. kad tada, kai jis tą pa* 
daręs, ligonė iau buvusi neb#-
<ryva. Tačiau liudininkė slaug#, 
kuri anksčiau kaip tik buvo sa
kiusi, kad lieronė jau buvo mi
rusi. dabar teisme tą atšaukč 
ir sako. kad ligonė tuo metu dar 
konvulsiškai kvėpavusi. Velionės 
vyras irgi nebeprisipažįsta, kad 
Drašęs sutrumpinti ligonės kan
čias ... 

KELEIVINIS LĖKTUVAS, p|* 
tekes i audrą, norėdamas nusi
leisti. Minneapoly pataikė į na
mą. žuvo 10 keleiviu, 3 lAlriinflf 
ir name 2 vaikai. Keletas sužeis
tų. Sudegė 3 namai. . 
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