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Savaitgalis Tabor Farmeje 
Dažnas keltų sparnus iš įkai- jų ateivių įsiliejimas į vieningą 

tinto didmiesčio į gamtą, jeigu lietuvybės tėkmę, energingesnis 
galėtų. Bet naujakuriui tasai 
jeigu kartais esti ir labai ša
kotas. Ir tik netikėta proga pa
deda išspręsti visą problemą. 
Jokia proga atsirado ir DIR
VOS atstovui Chicagoje. 

Nepabaigiami visuomeniniai 
reikalai pastūmėjo adv. A. Olį 
pas J. Bačiūną į Tabor Farmą. 
Ir paskutinį liepos savaitgalį 
adv. Olio vairuojamas Buickas 
jau rėdė jo į Bachūno kurortą. 
Pr. Dirmeikis kovojo su miegu, 
o Linkus pasakojo, kaip jis grį
žęs iš Wuerzburgo į savo sto
vyklą Tiuringijoje rado joje 
raudonarmiečius. 

100 mylių įveikėfne fsi^p 2 
valandas. Rausvai įdegusį šei
mininką susitikome naujos jau
kios vilos verandoje aukštoje 
šv. Juozapo upės pakrantėje. 
Tai vieta, kuri lakios vaizduo
tės Bachūno galvoje gimdo vis 
naujus planus. Ir jei vienas jų 
greit išdegs, tai... Tai apie 

Baltimorės naujienos 
Lietuvos laisvinimo bylos judi
nimas — nuolat gyvi klausi 
mai. 

Daug jiems dėmesio, laiko ir 
pinigo skiria ir populiarusis J. 
Bachūnas. Nors to laiko ne
daug tegali būti atliekamo, kai 
tenka vadovauti West Michi
gan Tourist and Resort Asso-
ciacijai ir tvarkyti puikias, įvai
riose vietose išmėtytas, vasar
vietes: Tabor Farm (Sodus), 
Hotel Macatawa, Prospect Point 
(Spring Lake), Norris Park 
(Norris) ir Blaney Park (Mi
chigan), kuriose šiuo metu pir-
skaitoma 1;,000 vasarotojų ir 
300 personalo. Atsiima savo da
lį ir tremtiniai: jų yra apie 40. 
Kai kurie jų ir svečiavimosi 
pėdsakus palieka, štai dail. A. 
Varnas atnaujino dail J. Šilei
kos 1910 m. tapytą LIETUVOS 
redaktoriaus Juozo šerno Ado
maičio portretą, šis plunksnos 
darbininkas dailininko labai bū

tai bus proga parašyti kitą kar-.dingai pavaizduotas — ties la_ 
tą. 

Pokalbiui pradžią duoda ak
tualijos. Betgi "senieji" mūsų 
veteranai nelabai linkę užsi
krėsti jaunesniųjų optimizmu, 
kurio šaltinis tuo tarpu kažkur 
Korėjoje ... Lietuviškosios te
mos nuveja kelias valandas, 
kaip miglą. Organizacinis gy
venimas, savoji spauda, naujų-

kštu popieriaus sukoncentruoti 
visi jo veiklos neatskiriami pa
lydovai: vienoje rankoje plunk
sna, kitoje cigaras, o ant jų 
pasvirusi, "katiloku" papuošta, 
galva. Ir sunku spręsti žiūro-, 
vui, kas ją sveria žemyn: 
trumparegiškumas, nuovargis, 
neblaivumas ar šerniški ūsai... 

J. Paplėnas 

AMERIKOS LIETUVIŲ INŽINIERIŲ IR 
ARCHITEKTU DRAUGIJA NEW YORKE 

VIENERIŲ METŲ VEIKLA 
1949 metų birželio 3 d. J. G. 

Sagio bute, Ozone Park, N. Y., 
y susirinko 11 vietinių ir nauja

kurių inžinierių: J. G. Sagys, 
J. Dirginčius, E. Staknys, A. 
Mačiūnas, K. Krulikas, V. švi-
pas, J. Matyckas, L. šušys, J. 
Jankauskas, č. Jalinskas ir J. 

...JJutkus, Susirinkę nutarė įsteig
ti Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Draugiją New 
Yorke. 

Paruošus įstatų projektą, bir
želio 24 d. Atletų Klubo patal
pose, 280 Union Ave., Brook
lyn, N. Y., buvo sukviestas 
steigiamasis susirinkimas, ku
riame draugija įsteigta ir išrink
ta valdyba: A. Mačiūnas — 
pirm., J. C. Baltus — vice-
pirm., K. Krulikas — sekr., J. G. 
Sagys — ižd., ir St. Kudokas 
— fin. sekr. 

Rugs. 3 d., vieton f Člevelan-
dą išvykusio St. Kudoko, į val
dybą įėjo J. Černius. 

Pirmame susirinkime dalyva
vo 27 inžinieriai. Dabar drau
gija turi jau 73 narius. Jų tarpe 
i* šie senieji Amerikos lietu
viai: J. C. Baltus, J. G. Sagys, 
E. Staknys, Ed. A. Jonaitis, J. 
Dirginčius. B. Patrickas, J. Ži

linskas, W. Witkus. 

Valdyba per metus turėjo 9 
posėdžius, sukvietė 8 visuoti
nius susirinkimus, kurių metu 
buvo skaitytos 3 inžinieriniais 
klausimais paskaitos. Europoje 
gyvenantiems inžinieriams pa
siųsti draugijos vardu 6 ver
tingi maisto siuntiniai $35 ver
tės ir $30 dr. inž. VI. Jakovicko 
antkapiui Vokietijoje pastaty
ti. Iš kuklios draugijos kasos 
skirta kiek aukų Amerikos. Lie
tuvių Kongresui ir New Yarko 
Antikomunistinės Akcijos komi
tetui. 

Draugijos atstovai dalyvavo 
Am. Liet. Kongrese, du nuola
tiniai atstovai dalyvauja New 
Yorko Lietuvių Taryboje. Už
megzti santykiai su Emergen
cy Council for Displaced Eu-
ropen Professional organizacija, 
su kitomis Amerikos inžinierių 
draugijomis New Yorke ir ki
tuose miestuose, o taip pat su 
lietuvių inžinierių draugijomis, 
įsisteigusiomis Chicago j e, Bos
tone, Detroite, Clevelande, Phi-
ladelphijoje ir Toronte. 

Draugijos valdyba kreipėsi 
į paminėtas lietuvių inžinierių 
draugijas dėl inž. ir architektų 
suvažiavimo ir bendros organi
zacijos įsteigimo. 
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S T A I  V A S A R V I E T Ė ,  
kurioj atostogaudami lietuviai gali pasijusti 

vasaroją .. Palangoj! 

Stony Brook Lodge Tel.: Stony Brook 586 

Čia priimami ir didesni pobūviai . Ideali vieta gegužinėms. 
Rezervuodami kambarius atostogoms arba norėdami dau
giau informacijų, rašykite: 

Pr. Lapienė, POB 526, Stony Brook, N» ¥• 

RADIJO PUSVALANDIS 

Paskutiniuoju metu keletą sa
vaitgalių praleidau Baltimore j e 
lietuvių tarpe. Tai buvo gera 
proga išklausyti lietuviškų radi
jo valandėlių, kurios būna tik 
sekmadieniais1, nuo 12:30 iki 
1:00 vai. dieną. 

Dar pernai vasarą iš Chicagos 
ir kitų didesniųjų kolonijų buvo 
nusiskųsta lietuviškomis radijo 
programomis. Tačiau šįmet tų 
nusiskundimų nebegirdėti, taigi, 
gal pagerėjo. 

Bet Baltimoršje jokių pasi
keitimų dar negirdėti. Viskas 
eina įprasta vaga. Lietuvių kal
ba tiesiog žiauriai darkoma — 
kaž koks keistas lietuviškų ir 
angliškų bei kitokių žodžių mi 
šinys. Su anglų kalba irgi ne 
kuo geriau. Pavyzdžiui, lietuviš 
kas dešras angliškai išverčia į 
... lithuanian dešri! Taip pat 
sunku suprasti, nuo kurio laiko 
prie lietuviškos muzikos priklau
so krakoviakas ir mazurka ... 

Sako, "prašom pasiklausyti 
lietuviškų liaudies dainų meliodi-
jų", o paleidžia tokias meliodi 
jas, kurios su lietuviškomis ab
soliučiai nieko bendra neturi. 

Mieli radijo direktoriai, pasi 
klausykit kitų tautybių radijo 
programų ir įsiklausykit, kaip 
jie gražiai ir taisyklingai kalba 
savo kalba, ir padarykite išva
dą, nes lietuviška kalba yra ne 
mažiau pagarbos verta, kaip ir 
kitos kalbos. Ir neskelbkit pa
sauliui visų slaviškų meliodi jų 
lietuviškomis, nes ir taip jau 
sunku atsikratyti nuo tų plepa
lų, kad lietuvių tauta tai slavų 
giminės atskala .... 

Kęstutis Varnagiris. 

BR. JONUŠAS APLEIDŽIA 
BALTIMORĘ 

Staffris dienomis iš Baltimorės 
į Bostono apylinkes išsikelia 
muzikas Bronius Jonušas su šei
ma. Jis ten apsigyvens pas sa
vo pažįstamus. 

Baltimorės lietuvių visuome
niniame gyvenime tai apgailė
tinas nuostolis. Br. Jonušas čia 
sukūrė ir vadovavo tremtinių ir 
bažnytinį chorus, kurie čia labai 
mėgiami. Br. Jonušas, į -Balti-
morę atvyko iš Vokietijos perei
tų metų kovo mėnesį 

PAVYKUSI IŠKYLA 

Liepos 23 d. įlankos pakran
tėje A. Mikalojūno viloje nau
jakuriai surengė didelę gegu
žinę. Puiki vieta, gražus sodas 
ir įlanka suteikė daug malonu
mo ir seniesiems šių vietų lan
kytojams ir ypač naujiesiems. 

Susirinkę buvo apie 300 žmo
nių. Buvo virvės traukimo rung 
tynės tarp senųjų ir naujųjų 
ateivių, o taip ir kitokių links
mų žaidimų. Pabaigoje skautai 
pasirodė su programėle, bet ji 

PALAIKYKIME TUOS 
kurie skelbiasi DIRVOJE! 

buvo silpnoka. Skautams reik 
tų rodytis tik geriau pasiren
gus ... 

Gegužinėje grojo Br. Jonušo 
sudarytas ir vadovaujamas or
kestras, 

HELEIDO... 
Liepos 30 d. į Baltimore bu 

vo atvykusi solistė Juzė Augai-
tytė. Ta proga ji norėjo pagie
doti per pamaldas lietuvių baž
nyčioje, bet klebonas neleido ... 

Parapijiečiai tuo labai nuste
binti. 

DAYTON. OHIO 
DWANOJA DVI DIRVAS 

DIRVOS atstovas Day tone, J. 
A. Urbonas, gavęs grąžinamus 
6 dolerius, kuriuos jis l?uvo įmo
kėjęs už manytą išleisti knygą 
"Red Terror over Lithuania", 
(kurios leidėjai, dėl įvairių ne
palankių priežasčių nutarė nebe
leisti), grąžino tuos pingus | 
DIRVĄ, rašydamas: 

"Malonėkite surasti tokius du. 
asmenis, kurie nori skaityti 
DIRVĄ, bet neturi kuo , užsi

mokėti, ir siuntinėkite jiems 
DIRVĄ už tuos pinigus" 
• šie pinigai yra paskirti už 
DIRVOS prenumeratą dviems 
jauniems lietuviams, kovojan
tiems prieš komunistus Indo-
kinijos fronte. RED. 

MIRĖ 
Liepos 31 d. mirė Emilija Ba

ronaitė - Paneli, 38 m. Velionė 
buvo gimusi Byesville, Ohio. Bu 
vo SLA 105 kuopos narė. Liko 
vyras, sesuo k trys broliai. 

Draugija per metus turėjo 
$269.50 pajamų ir $228.11 išlai
dų. D-jos narys inž. J. Jankaus
ką^ gerai užsirekomendavo sa
vo dviem moksliniais straips
niais vietos angliškame inžine
rijos žurnale "Heating and Ven
tilating". 

Daugiau kaip pusė narių dir
ba savo specialybės darbą, o 
daugelis veikliai dalyvauja ir vi
suomeniniame lietuvių veikime. 

Draugijos adresas : American 
Lithuanian Engineers and Ar
chitects Society of New Yark, 
95-09 Woodhaven Court, Ozone 
Park 16, N. Y. 

Kl Krulikas 

CHICAGO, ILL. 
EKONOMISTAI ORGANI

ZUOTI 

Chicago je įsikūrę tremtiniai 
ekonomistai susibūrė į Lietuvių 
ekonomistų sambūrį. Pirmuoju 
uždaviniu pasirinkta ekonomi
nio JAV gyvenimo pažinimas 
Paskutiniame susirinkime ekon 
Kašuba, dirbąs viename Chica 
gos banke, padare pranešimą 
apie JAV bankų ir kitų kredito 
įstaigų veikimą. Prieita išva
dos, kad bankinė šio krašto 
technika yra pasiekusi labai 
aukšto lygio, tačiau pati kredi-

. to politika nepakankamai re
spektuoja socialinį momentą. 

Lietuvių ekonomistų samū 
riui Chicago j e vatfQvauja; 3ro-
žaitis, Baltuška ir Valančius. 

T R E M T I S  
Vienintelis lietuviškas laikraštis Vokietijoje. Eina nuo 1950 metų 
liepos mėnesio pradžios, kas savaitę. Leidžia ir redaguoja žurnalistas 
S1H#S MIGLINAS. Prenumeratos kaina Amerikoje ir Kanadoje 

— 50 centų vienam mėnesiui — 

TREMTIES atstovai: 

Visai Amerikai, išskyrus Chicagos miestą — 
St. Nasvytis, 4579 W. 157 St., Cleveland 11, Ohio 

Chicagos miestui ir Kanadai — 
W. Stuogis, 1114 Florence Ave., Evanston, 111. 

REMDAMI TREMTĮ, REMIAME VOKIETIJOJE 
LIKUSIUS LIETUVIUS — BE UŽJURIO LIE
TUVIŲ PARAMOS JIE LIKS BE LAIKRAŠČIO! 

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

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

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
kitės i mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas & flpildymat 
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai. 

GENOCIDE! GENOCIDE! 

Nors neseniai išleistą, bet sa
vo aktualumu jau spėjusią pa
garsėti K. Pelėkio knygą (anglų 
kalba) GENOCIDE galima gauti 
tiesiog išsirašant iš leidyklos — 
"Venta", J. Rimeikis, Bismarck-
str. 1, (14a) Schw. Ghuend, Ger

many. 
Knygos kaina 2 dol. 
Amerikoje ji gaunama arba 

iš MARGUČIO redakcijos, 6755 
S. Western Ave., Chicago 29, 111. 
arba 2 dol. pasiuntus šiuo adre
su: Mr. Eug. Vilkas, 11600 S. 
Lafayette Ave., Chicago 28, 111. 

BEST WISHES TO ALL THE LITHUANIAN 

Elect 

Wilbur H. Brewer 
State Representative 

REPUBLICAN ELECTION NOVEMBER 7, 1950 

Pre - Primary Endorsements: 
0 

The Citizen League — "Preferred"; Hie Cleveland 

Press; The Cleveland Plain Dealer; The Cleveland 

News; Educational Council of Cuyahoga County. 

DIRVOS ATSTOVAI 
| kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 

ir skelbimu reikalais: 

Amsterdam, N. Y. 
M. Židonis, 260 Locust Ave. 

Baltimore, Md. 
Antanas česonis, 620 W. Cross St. 

So. Boston, Mass* 
Brunonas Kalvaitis, 545 East Broadway. 

Chicago, 111. 
Jonas Paplėnas, 441$ $p. Hermitage Ave. 

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

Newark, New Jersey 
A. S. Trečiokas, 314 Walnut St. 

New Yorke - Brooklyne 
Antanas Soda i t is, 57-56 63rd St., Maspeth, N. Y. 

Waterbury, Conn, 
Vladas Varneckas, 2157 N. Main 31. 

Hamilton, Canada 
Bronius Vengrys, 227 Brant St. 

Montreal, Canada 
Stepas Kęsgaila, 6883 Beaulieu'gfc. 

Toronto, Canada 
Jonas Paršeliūnas, 514 Euclid Ave. 

Anglijoje 
Jonas Pal&iS} 10, Warrel's Terrace, Bramley-Leeds. 

% Australijoje 
Povilas Lukodiinas, 178 Wakefield St., Adelaide, S.A. 

SVEIKINAM VISUS DRAUGUS IR KLIJENTUS! 

The Lorain Banking 

Company 

Federal Deposit Insurance Corparation narys 

Federal Rsserve System narys 

Visi indėliai apdrausti iki $5,000 

#06 Broadway Lorain, Ohm 

i 


