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ŠIOJE ŠALYJE

pasaulio politiko ie

(ALGER HISS antrą kartą svars
SAUSIO 5
Teotokis. Numatoma, kad tai tomoje byloje yra iškeltas klau
ALT Sąjungos Valdybos
bus tik "reikalų vedimo vyriau simas, ar svarbiausia kaltinimo
Pasitraukė
Graikijos
vyriau
sybė", nes bus skelbiami rin liudininkas Chambers yra sveiko
posėdis
sybė, kuri buvo sudaryta iš po kimai.
proto. Gynėjo pasiūlytas psichi
SattMo 7 dieną Cleveland® įvy
vus,
reikia
susitarti
dėl
siau
lengva
jiem
dėl
visko
susitarti.
pulistų
ir
liberalų.
Pasitraukė
atras
pareiškė, kad Chambers
ko Amerikos Lietuvių Tautinės Ii ALT Sąjungos pirmi Kuo daugiau dalykų susitarimas resnės programos ir dėl tokiu taip pat ir kovą prieš sukilė
yra
psichopatas.
Po šio gydytojo
Sąjungos valdybos posėdis. Da ninko Antano Olio kal bando apimti, tuo sunkiau tokį punktų, kur nuomonių skirtu lius laimingai baigęs štabo virši SAUSIO 6
kryžminio apklausinėjimo, ma
lyvavo iš Chicagos A. Olis, iš
Didžiosios Britanijos vyriau noma, bus dar klausiamas kal
susitarimą išlaikyti. Kad susi mų mažiausia.
^
ninkas maršalas Papagos. Naują
bos,
pasakytos
ClevelanNew Yorko — J. Ginkus ir J.
tarimas būtų tvirtas ir pasto
vyriausybę sudarė populistai sybe atšaukė savo pripažinimą tinimo pasiūlytas psichiatras.
(Perkelta j
pusi.)
Tysliava, iš Waterburio — rei
senajai Kinijos vyriausybei ir Chambers liudija, kad Hiss, bū
de, sausio 8 dieną.
kalų vedėjas B. Dirmeikis.
pripažino komunistinę.
damas aukštoje Valstybės De
Svarstytas šių metų darbų Mes minime prieš šešerius me
Nors tas žygis jau buvo lau partamento tarnyboje, išdavinė
planas, šiais metais Sąjunga ne tus čia mirusį Lietuvos Prezi
kiamas, bet vis dėlto jis daug jo slaptus dokumentus komunis
šauks visuotinio seimo, bet rengs dentą Antaną Smetoną. Jis čia,
kur sukėlė nepalankių atsiliepi tų šnipams. Nuo to, ar Cham
apygardų seimus. Reikalų vedė Amerikoje, buvo kontraversiali
mų ir net pesipiktinimų.
bers bus pripažintas sveiko pro
jui pavesta susitarti su apygar figūra. Jis čia turėjo daug drau
Pabrėžiama, kad iš socialis to, ar ne, daugiausiai pareis
dų vadovybėmis del seimų laiko gų. Turėjo ir priešų. Kaip ir
tinės vyriausybės buvo galima bylos sprendimas.
kiekvienas politikos veikėjas.
ir vietos.
aukti daugiau idealizmo, tuo
PAMINĖKIME
Ir Abraomas Lincolnas Ame
tarpu šis pripažinimas yra aiški
namas, kaip bandymas išgelbėti VISUOTINIS SUSIDOMĖJIMAS
ALT Sajunęo# Cleve* rikoje buvo kontraversiali fi
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
gūra. Jis turėjo daug draugų,
Kinijoje
esančius kapitalus. Ar klausimu, ar leistina gydytojui
lando skyrius
bet turėjo ir tokių aršių priešų,
SUKAKTĮ!
tuo kapitalai bus išgelbėti, la iš pasigailėjimo pagreitinti ne
sausio 8 dieną surengė prakalbų kad buvo pagaliau nužudytas.
bai abejojama, bet faktas, kad pagydomo ligonio mirtį, iškilo,
popietę, kurioje buvo paminėta
Praėjo laiikas, priešų prie
už tą vieną viltį D. Britanijos kai valdžia iškėlė bylą ManchesBroliai ir Sesės, Amerikos Lietuviai!
Prezidento Antano Smetonos kaištai sunyko, liko tik visuotinė
vyriausybė pardavė principus ... terio, N.H. gydytojui Sander
mirties 6 metų sukaktis ir iš pagarba tam žmogui, kuris iš
Tuojau po to komunistų1 vy kaltinimą už nužudymą. Jis pa
Artinasi Vasario šešioliktoji — Lietuvos Nepriklau
klausyti pranešimai. Pirmininko laikė šio krašto vienybę, nors ir
riausybę pripažino Ceilono, Da darė oro injekciją į venas vėžio
somybės paskelbimo diena. Šiemet sukaks 32 metai, kai
A. Olio kalbos mintys perduo gyvybę dėl to paaukojo.
nijos ir Norvegijos vyriausybės liga sergančiam ligoniui, kuris
damos šiame numeryje. Kitame
Lietuva ryžosi nusikratyti Rusijos jungu ir pasiskelbti
(šios dvi irgi socialistų vadovau labai kankinosi ir kuris, mano
numeryje bus atpasakotos ne Antaną Smetoną mes žinojo
nepriklausoma, pačių žmonių valdoma Respublika.
jamos). Tuo trpu dar neaišku, ma, vis vien po kelių valandų
me,
kaip
kovotoją
už
Lietuvos
seniai atvykusio VLIKo nario
Paminėkime šią sukaktį iškilmingais parengimais,
ar kapitalistinė Amerika nesi būtų miręs.
laisvę,
už
lietuvių
tautos
susi
Balio Gaidžiūno kalbos mintys.
skubina komunistų pripažinti
prisimindami Lietuvos žmonių kovas dėl laisvės, jų pa
Tai yra ne pirma tokia byla.
Dar kalbėjo ALTS valdybos na pratimą, už vieningą bendra
dėl
principo,
ar
tik
dėl
to,
kad
darbiavimą,
u£
tautos
gerovę.
Jų
šioje šalyje esti apie 25 kas
siektus laimėjimus ir dabartinius jų vargus.
riai J. Tysliava ir J. Ginkus.
mažiau
kapitalų
Kinijoj
turi.
,.
metai,
nors ne visos jos pagar
Mūsų tėvų kraštas, deja, vėl yra patekęs į svetimą
Susirinkime dalyvavo per 300 Žinojome ir jo.oolitinių prie
sėja. Yra eilą žinomų garsių fak
clevelandiečių. Po. kalbų buvo šininkų užmetimus bei kaltini
jungą, ir jo gyventojai šiandieną kenčia baisesnę pri#~
Čekoslovakija ištrėmė 4 už tų, kur prisiekę sprendėjai to
parodyta prezidento laidotuvių mus. Kai jį pažinome čia, mūsų
Spaudą, negu tais laikais, kada juos engė Rusijos carė
sienio spaudos korespondentus, kiais atvejais kaltinamąjį ištei
ir jo apsilankymu ęievelande tarpe, mes matėme, kad visos
valdžia. Bolševikiški tironai ne tiktai atėmė jiems visas
kaip "pavojingus Čekoslovakijos sino. Bet įstatymuose nėra leis
jo pastangos yra paskirtos tik
filmą.
interesams".
poltines ir pilietines teises, bet daugybę nekaltų žmonią
ta žudyti iš pasigailėjimo. Da
Prieš piet tą dieną daug cle Lietuvai iš nelaimės gelbėti,
bar keliamas klausimas, ar ne
ilžudė,
sugrūdo
į
kalėjimus
arba
išgabeno
į
prievartos
velandiečių dalyvavo pamaldose be jokių kitų tikslų.
SAUSIO
7
reikėtų
peržiūrėti įstatymus, ttedarbo stovyklas. Be to, koks šimtas tūkstančių lietuvių
už prezidentą Smetoną naujo
Mes matėme, kad tai yra gar
čiančius
tokią padėtį.
Amerikos,
Britanijos
ir
Pran
sios Parapijos bažnyčioje, o po
Atsidūrė tremtyje ir gyvena visuose pasaulio kraštuose,
bingas žmogus. Mes |į rėmėme,
cūzijos
vyriausybės
studijuoja
pamaldų apie 100 asmenų buvo
netekę turto, namų ir tėvynės.
mes jį gerbiame.
klausimą, kaip toliau tvarkyti ANGLIES jau pradeda stigti.
nuvykę aplankyti jo kapo į už
Mūsų pareiga padėti Lietuvai šitoje baisioje jos
Jau
šiandien
kontra
versi
jos
santykius
su Vokietija. Kadangi Dabar yra kaip tik didžiausio
miestyje esantį mauzoliejų, kur
nelaimėje!
nėra vilties greitu laiku sulauk anglies suvartojimo mėnesiai, o
ALT Sąjungos Clevelando sky apie jį tilsta. Aš tikiu, kad il
•Vasario šešioliktosios proga kelkime savo balsą,
ti taikos sutarties, tai numato jų atsargos šįmet buvo mažes
riaus vardu buvo padėtas vaini gesniam laikui praėjus, istorija
ma, kad šių trijų nugalėtojų nės, ir iškasimas dėl streikų ar
protestuodami prieš neteisėtą Lietuvos pavergimą ir veikas. Savo vardu gėlių puokštę šalčiau vertins jo darbus ir prie
santykiai su Vokietija ir be for pusiau streikų yra žymiai su
lalaudami, kad rusiški okupantai pasitrauktų iš jos su
prie prezidento kapo padėjo gen. kaištai, kaip ir Lincolno priešų,
bus nutilę, o pagarba pasiliks
malios taikos sutarties bus pra mažėjęs. Labiausiai anglies trū
VI. Nagi US.
savo kariuomene ir žvalgyba.
dėti tvarkyti tokiais pagrin kumą jaučia geležinkeliai. Jau
ir iškils.
Informuokime Amerikos visuomenę apie nežmoniš
dais, kaip taikos meto.
Mažosios Lietuvos
¥ fe
daugiau kaip 650 traukinių yra
kus bolševikų smu*to darbus Lietuvoje, šaukimės Ame
•
laikinai išbraukta iš tvarkaraš
prisiminimas
Mūsų visuomenės gyvenime
rikos valdžios pagalbos, kad ji verstų rusus grąžinti Lie
Vengrija kaltina Amerikos čių. Tuo būdu sutaupoma kas
Sausio 15 dieną sueina meti dabar turime didelę naujieną.
vyriausybę, kad ji sulaužiusi dien po 5-6,000 tonų anglies. Bet,
tuvai laisvę, kurią jie neteisėtai jai išplėšė.
nės nuo Klaipėdos krašto suki Daug naujų veidų atsirado mū
sutartį,
uždarydama Vengrijos jei padėtis nepagerės, greitu lai
Atkreipkime mūsų valdžios ir visuomenės dėmesį
limo, kuriuo jis 1923 metais sų tarpe. Vieni juos 'vadina
konsulatus
New Yorke ir Cle- ku galima susilaukti, kad tik
ypatingai į tą faktą, kad bolševikiški okupantai sten
prisijungė prie Lietuvos.
tremtiniais, kiti "dipukais", aš
velande. Ištikrųjų, tačiau, tie trečdalis traukinių, bevaikščios.
giasi teroru ir masinėmis deportacijomis fiziškai sunai
Lietuvoje ši diena buvo atžy juos, dabar į mūsų tarpą atė
konsulatai buvo uždaryti kaip
Angliakasių unijų vadui Le
mima atitinkamomis iškilmėmis, jusius, vadinu mūsų svečiais.
kinti lietuvių tautą, vykdydami genocido piktadarybę,
tik dėl tos pačios sutarties su
wis
ligi šiol pavyko sudaryti su
čia ta diena paminima tik spau Nes jūsų visų svajonė, kai
kurią yra pasmerkusios Jungtinės Tautos.
laužymo iš Vengrų pusės, nes
tartis dar tik su nedaugeliu ma
doje. -šiuo metu paminėjime pri tik Lietuva vėl bus laisva, sku
Taigi, raginame visus Amerikos Lietuvių Tarybos
Vengrijos vyriausybė pradėjo
žu įmonių, kurios sudaro vos
simename ne vien tik Klai bėti namo. Mes linkime jums,
suiminėti Amerikos piliečius, tei
skyrius, draugijų sąryšius ir paskiras draugijas pasidar
3i/> r< visos anglies pramonės.
pėdos kraštą, bet iš viso. Ma kad tas svečiavimasis pas mus
sėtai nuvykusius į Vengriją, ir
buoti, kad šių metų Lietuvos Nepriklausomybės minėji
Didžiosios bendrovės jo reika
žosios Lietuvos likimą, kuri būtų naudingas jums patiems,
nusavino Amerikos bendrovėms
lavimų tuo tarpu nepriima ir
mai praeitų kuo sėkmingiausiai.
ateityje visa turėtų susijungti Amerikos lietuviams, o ypač,
priklausančius turtus.
pusiau streikas ar visiškas strei
nepriklausomos Lietuvos ribose. lietuvių tautai. Aš linkiu taip
Lietuvos gelbėjimui ir kovai dėl jos išlaisvinimo rei
kas
tebesitęsia.
kia lėšų. Todėl prašome Vasario šešioliktosios progį
pat ir tikiuosi, kad ne visi mus
SAUSIO 8
Spaudos bare
paliksite ir tada, kai Lietuva
•
šiam tikslui padaryti aukų rinkliavas ir skirti pelną nuo
Čiankaišeko žmona, išvykdama
Naujų lietuviškų laikraščių bus laisva, nes jūsų mums čia
iš Amerikos, pasakė per radiją PREZIDENTAS ~ TRUMANAS
parengimų.
....
šiame krašte tuo tarpu dar ne reikta #r reikės •..
Kreipiamės ir į paskirus asmenis — į kiekvieną geros
kalbą, kurioje pareiškė didžiausį naujai susirinkusiam Kongresui
pasirodė, jei neskaityti, kad KA
pasipiktinimą D. Britanijos vy pareiškė visą tą pačią savo rei
valios lietuvį ir lietuvę — su prašymu paremti Lietuvos
LIFORNIJOS LIETUVIS iš mė
riausybės pasielgimu, sakyda kalavimų programą, nors nesi
nesinio žurnalo virsta dvisavai Aš suprantu, kad mūsų vi
laisvės reikalą.
ma, kad ji parduoda idėjas už tikima, kad svarbesnieji punk
tiniu iliustruotu laikraščiu. Bet suomeninis gyvenimas, veikimas,
Meduokime žūti Lietuvių Tautai!
smulkius sidabrinius. Pareiškė tai šiame Kongrese būtų priimti.
sustojo NAUJOJI AUŠRA, kuri susiorganizavimas kai kada
Dirbkime ir kovokime, kad būtų atsteigia nepri
didelio nusivylimo ir Amerika, Kongreso darbe daugumos akys
ir taip buvo jau sumažėjusi. At jums atrodo keistas. Todėl ir
klausoma, demokratine Lietuvos Respublika!
kad ji atsisakė pagelbėti Kini jau dabar nukreiptos į... rin
rodo, kad sustojo ne tiek dėl sustoju ties keletą bruožų, nu
jai kovoje už laisvę, bet pabrė kimines dėžes. Biudžetas jau
ekonominių būtinybių, kiek dėl šviečiančių tą susitvarkymą.
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
žė, kad jokios didžiosios valsty trečią kartą pasiūlomas su de
reikalo užleisti visą vietą AI Mūsų organizuotos sistemos
VYKDOMASIS KOMITETAS
bės negali surašyti tokių su ficitu. Nors biudžetas bendrai
DAMS, kurie, persikeldami į viršūnėje yra Amerikos Lietu
tarčių,
kuriomis būtų sukliudy kiek ir sumažintas, bet defici
Ameriką, pretenduoja į vienin vių Taryba. Daug kam atrodo,
ta kiniečių tautos kova dėl lais tas numatomas per 5 bilijonus
Leonardas šimutis, pirmininkas
telio vigų lietuvių kultūrinio žur kad į tą viršūnę turi susieiti
dolerių. Kariniams reikalams
vės.
Antanas A. Olis, vicepirmininkas
nalo titulą.
visi reikalai ir ji viskam turi
biudžete numatyta 13 bilijonų,
žurnalistų Sąjungos pirminin vadovauti. Ištikrųjų Amerikos
Dr. Pijus Grigaitis, sekretorius
'-s,
Britų Imperijos užsienių reir tai yra beveik trečdalis visų nu
kas A. Merkelis skelbia Sąjun Lietuvių Taryba yra sudaryta
Mikas Vaidyla, iždininkas
|
kalų ministerial susirinko į kon matomų išlaidų.
gos valdybos įsikūrimą Ameri- Lietuvos laisvinimo darbams
ferenciją Ceilono sostinėje tar
f r - i f t * - : ko je. Tą patį neseniai paskelbė vykdyti Amerikos lietuvių var
tis dėl politikos Rytuos)^
i>~ .
ir Rašytojų Sąjungos pirminin- du, o ne kuriems kitiems užda
PIETŲ KALIFORNIJOJ šį tre
5" A,, 1
•
kas St; Santvaras. Abiejų val viniams.
čiadienį apie 1 vai. 40 min. po
Komunistinė Kinijos vyriau pietų buvo jaučiamas Sem$s dre
dybų ir pirmininkų adresas vie Kai sueina žmones įvairių pa
V
' it.
*f-H/^;
sybė telegramomis reikalauja, bėjimas. Nuostolių 4»£iau ne
i •T ' /
nodas: c/o Mrs. Pr.Lapfc, Stony žiūrų, įvairiuose įsitikinimuose
padaryta^
t
(Perkelta i 5-tą pusi.)
išsiauklčję ir įsigyvenę, tai ne
• Brook, L.I., N.Y.
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Baltimorės fiaujienos

>0

WATERBURY, CONN

vedė programą. Povilas Domei
ĮSTEIGTA TREMTINIŲ D-JA senų Amerikos lietuvių, y
Vakaro programoje buvo de
ka ir Josephine Domeikienė bu
Amerikos Lietuvių Tautinės
Gruodžio 17 d., po viešos prof.
klamacijos, inscenizacijos, šo
vo
bufieto
ir
valgių
šeimininkais,
Sąjungos pirmas šių metų susi
M. Biržiškos paskaitos, kuri da
kiai su žaidimais ir jaunos mo
"IMIGRACIJA"
MES NORĖTUMĖM DAR... V. Kudirką. Bet, deja ...
rinkimas įvyks sekmadienį, sau kuriems talkininkavo Albina
vė daug įdomių faktų iš mūsų
kyklos
choras, kuris padainavo
Ambrose,
Ona
Ambrose,
Juo
O lietuviškoji visuomene lau emigracijos į JAV istorijos,
sio m. 15 d., 12:30 vai. p.p., šv.
Pereitų
metų
rugsėjo
men.
Hjįametis
Kauno
miesto
gy-l
porą
gražių
dainelių ir pagiedojo
Antano parapijos mokykloje, 25 zas Ambrose ir St. Karpšlis.
dytojas S. Virkutis, pagyvenęs cia buvo suvaidintas "Pirmas kia kultūrinių pramogų, ypatin svarstytas Tremtinių Draugijos kalėdinių giesmių. Galop atsi
St. Douvan ir A Mase tvarkė
ir Vernon gt.
steigtinumo reikalas. Diskusijos
apie penkis mėnesius Chicago je skambutis". Lietuvių Svetainės gai dramos ar komedijos.
lankė Kalėdų senelis su dova
šokių
varžybas.
Ada
Petrauskie
Mes
žinome,
kad
J.
Palubins
Narius ir kitus besidominčius
buvo gana gyvos ir įdomios.
ir negavęs savo profesijoje pa didžioji salė vos sutalpino žiū
nomis.
šiąja organizacija maloniai pra nė ir Balys Bugenis buvo šokių kenčiamo darbo, persikėlė į Bal rovus. Pastatymas buvo atlik kas sunkiai dirba fabrike ir. Charakteringa, kad vieni iš ar
Dvi valandas su įdomumu se
ir
ratelių
tvarkytojai.
Kiti
pa
šome atsilankyti.
ti morę. čia gavo darbą vienoje tas be priekaištų. Vaidino trem grįžus iš darbo, jam miela pa šiausių skatintojų, pasisakiusių kę programą, žiūrovai nesigai
rengimo talkininkai buvo Ambr.
ALTS 4-to Skyriaus
ligoninėje. Sausio pradžioje at tiniai ir vietiniai lietuviai — silsėti, pabuvoti šeimoje. Bet už draugiją,' buvo du "seni" lėjo katučių jos atlikėjams bCi
J. Kižis, Viktoras Griškevičius,
mes taip galvojam, kad, jei kas Amerikos lietuviai. Tuoj pat į
Valdyba
važiavo iš Chicagos ir jo žmona. visi mėgėjai, todėl labai daug ir
Valent. Saladžius. M. Sims ir
turi ir gali duoti, — privalėtų D-ją susirašė 42 nariai, kurie komplimentų mokytojams.
negalma reikalauti.
Gyd.
S.
Virkutis
pareiškė,
VAKARAS DAILĖS PARODAI J. Kripas bei kiti.
Veikalą statė žinomas akto būti nešykštokas. žinom J. Pa su savo šeimos nariais, spėja:TA
Leonas Bulgarauskas skaitė kad paskutiniuoju metu Chi- rius J. Palubinskas, kuris tik lubinsko gabumus, tad ir lau na, sudarys apie pusę čia gyve MAJORO INAUCU:
PAREMTI
monologą, o Helen Rauby per cagoje gydytojui gauti darbą
kiam iš jo artimoje ateityje su nančių • tremtinių. Išrinkta ir šiomis dienomis po atitinkamų
Amerikos Lietuvių Tautinės skaitė ALT S-gos pirmininko ir su pora šimtų dolerių mė vienintelis profesionalas akto sitikimo Lietuvių Svetainėje,
iškilmių pradčjo eiti savo pa
Draugijos valdyba.
rius, yra įsikūręs Baltimorėje.
Sąjungos 4-tas skyrius sausio 7 adv. A. Olio sveikinimą.
nesiui atlyginimo — labai sunvėl
pilnutėlėje
salėje,
skambant
reigas antru kartu miesto ma
Gryno pelno buvo gauta apie
dieną, bu v. Lietuvių Svetainėje
Šokių varžybų laimėtojai bu-j ku, nes yra privažiavę keli šim- $400. Už Įdėtą darbą ir nemie gražiam lietuviškam žodžiui iš
joru (burmistru) išrinktas R.
KALĖDŲ VAKARAS
surengė draugišką vakarėlį, ku vo šie: valso — A. Atkočaitisjtai gydytojų (buvusių tremtiscenos
į
visuomenės
širdis.
E!
Snyder.
gotas naktis visuomenė puikiai
ris praėjo labai nuotaikingai.
su Irena Petrauskaite ir antra įnių) ir kiekvienas iš jų. nori atsidėkojo vaidintojams ir re Ta pačia proga truputį tenks
Sausio 1 d. parapijos svetainė
Majoras yra vokiečių kilmės,
Daugumoje susirinko neseniai Dora —J. Paškauskas su A. Ale-įdirbti savo profesijoje, o vietų
pavydėti Chicagai, kur tiek daug je įvyko kalėdinis vaikų vaka tačiau savotiškai "susigiminia
žisieriui.
iš Europos atvykęs lietuviškas lonyte. Suktinio — Vytautas|skaičius ribotas.
J. Palubinskas, praėjus pir iš tremties privažiavusių ak ras. Jį rengė lietuviškoji šešta vęs" su lietuviais. Jo žmona yra
jaunimas, šalia mažos progra Grudzinskas ir Louise Bonikie
torių. Jie visi dirba, režisuoja dienio mokykla. Buvo manyta lietuvaitė (Vasiliauskaitė), lie
Gyd. S. Virkutis baltimorie- mam pastatymui su dideliu pa
mos, daugiausiai laiko pašvęsta vicz.
ir
vaidina, o lietuviškoji visuo nalinksminti čia gimusius lie tuviškos parapijos choro solis
čiais labai patenkintas, nes rado sisekimu, žadėjo Baltimorės lie
Įvairiems šokiams. Atrodė pa
menė
turi progos praleisti jau tuviukus ir pasirodyti mokinių tė. Pats majoras dažnai lankosi
Šokių varžybų sprendėju ku- nemaža gerų lietuvių, kurie jau tuviams dar prieš N. Metus pa
našiai, kaip prieš 30 ar 40 metų,
kiai
kelias
valandas po sunkių tėvams. Tačiau, rengėjams nes- lietuvių rengiamose iškilmėse ir
misiją sudarė: A. Petrauskienė. čia gyvena 40-50 metų. Jie nuo rodyti tremtyje jo atkurtą Dr.
kai Į Ameriką daug jaunų lietu
tikint, išėjo atvirkščiai: vietinio pramogose ir savo prakalbas
dienos
darbų.
M. Greivienė, A. Gilvydis, K. J. širdūs ir gyvai atjaučia tremti
vių atvykdavo.
iaunimo atvyko, palyginti sauje- lietuviams visada baigia lietu
O
gal
Chicaga
galėtu
pasko
Semaška, A. Naruševičius, V. nius ir labai sielojasi gimtojo
Vistiek, šio laiko nauja lietu
linti
kelis
aktorius
Baltimorei?
lė, o beveik pilna salė, apie 600 viškai, pasakydamas "ačiū laNAUJAUSI LEIDINIAI
Saladžius, J. Gužauskas ir H. krašto nelaimėmis.
vių imigracija į šį kraštą mums,
Čia žmonės įgyvena neblogiau žmonių, prigužėjo daugiausia į bai".
VL Vr.
w
Rauby.
Dr. J. Balys
*
Amerikos lietuviams, labai reikš
kaip Chicagoj! Ir klimatas Bal
Vakaras buvo rengtas Lietu
Istoriniai padavimai
minga.
timorėje daug malonesnis ...
Kaina S1.25
viu
Dailės
Parodai
paremti.
žinomus
poetaa
ir
kritikas
Vakaro šeimininkais buvo A.
Rač.
K- į Henrikas Radauskas su šeima,
Rinkūnas ir Helen Rauby, kuri
; apleidęs Waterbury, apsigyveno
S. L. A. W5 KUOPOS 35 METŲ
GERI PAVYZDŽIAI
Vincas Krėvė
SUKAKTIS
| Baltimorėje. Darbą susirado la
AMBRIDGE, PA.
Sakoma, jeigu Amerikoje gy
Dangaus ir žemės
bai greitai, nesunkų ir gerai
S. L. A. 105 kuopa įsteigta venantieji lietuviai visi prenu
sūnūs
apmokamą
viename fabrike.
MIRĖ ADOMAS URBONAS, 1914 m. sausio 4 d. iš 10 narių. meruotų nors po vieną lietuvišką
Kaina
$2.50
Kiek girdėti, darbu patenkintas
68 metų, kilęs iš Simno parapi Organizatorius buvo^Jonas Na laikraštį, tai leidėjams nereik
ir kartais su malonumu pasi
jos, Alytaus apskr. Mirė gruo vickas.
tų rūpintis sunkia medžiagine
Drauge su visais kitais Parodos juokia iš savo brolio gydytojo
Gerbiamas Redaktoriau.
Brazdžionis
džio 4 d., 1949 m., išgyvenęs
Iš pirmutinių tvėrėjų jau nė padėtimi.
Komiteto nariais tokj bankietą Bruno, kad pastarasis, dirbda
Amerikoj
51
metus.
Paliko
3
sū
Per
pasauli
keliauja
ra likusio nė vieno nario kuo Paminėsiu vienos šeimos gerą
SANDARAI neįdėjus mano
mas ligoninėje savo profesijoje,
suruošėme.
nus, 4 dukteris ir 12 anūkų.
poje.
Per 25 metų laikotarpį elgesį. Jonas Onušaitis prenu
paaiškinimo dėl joje pasirodžiu
žmogus
Kur ir kaip pasireiškė mano mažiau gauna dolerių, negu ji
Buvo DIRVOS skaitytojas. 105 kuopa yra atsižymėjusi pui meruoja KELEIVĮ. Jo žmona
Kaina $2.0#
sios klaidingos žinios iš Water- "egoistiniai užsimojimai" — gal sai.
Linksmo būdo žmogus, niekad kia veikla ir atlikusi daug kil Ona — DIRVĄ. Įnamis naujaburio, maloniai prašau paskelbti tik SANDAROS korespondentas
Gyd.
Br.
Radauskas
iš
trem
nesiguosdavo gyvenimo sunku nių darbų, žinoma, buvo ir pa kuris Juozas Bulota DRAUGĄ.
ši mano laišką DIRVOJE.
A. Vaičiulaitis
galėtų išaiškinti.
ties Baltimorėn atvyko tik pramais, o jeigu jam kas pasiguos vyduolių, kurie bandė kenkti Dar ir TĖVYNĖ pareina, siun
Dr. M-J. Colney,
Bankiete dal.vva\o \isų sioviū
m e ^ lapkričio mėn. Lietu
Italijos vaizdai
davo, visada pagelbėdavo. Buvo kuopos veiklai ir augimui. Bet čiama, kaip SLA organas na
Waterbury, Conn.
žmonės ir matė, kaip jis buvo voje Br. Radauskas buvo Mari
Kaina $0.70
SLA ir kitų lietuviškų draugijų tas nieko nepakenkė ir narių riams. Pažymėtina, kad tie žmo
vedamas. SANDAROS kores jampolės miesto ligoninės di-^
narys.
skaičius buvo pakilęs iki šmto. nės gauna visai mažas pajamas,
pondento kalba apie egoistinius rektoriumi.
Karstą puošė .daugybė gėlių
J. Nevardauskas
Bet per keletą paskutinių me tačiau nuo lakraščių skaitymo
1949 m. gruodžio 9 d. SAN užsimojimus išduoda nebent jo
ir,
nors
tai
buvo
darbo
diena
tų 105 kp. nebeparodo jokio vei nesUsilaiko.
Užrūstinti Dievai
paties tokius užsimojimus.
DARA paskelbė:
daugybė
draugų
lydėjo
jį
į
ka
kimo. Tik iš kuopos iždo paau
štai Elzbieta Butkienė, jau
lvaina $1.00
O tie užsimojimai, atrodo, vi
"Vienas Waterburio dienraš
pus. Ilsėkis, Adomai, Wasingto- kojama po 10 dol. Kalėdų pro- nebe jauno amžiaus, netvirtos
Paskutiniaisiais mėnesiais Bal
tis, paminėdamas Stasio Lozo siškai nesiekė tinkamesnės pa timorėn atsikelia vis daugiau Užsakymus siųsti šiuo adresu: no žemelėj. Mes ilgai tave at- ->rd BALFui. žinoma yra to ir sveikatos ir maža pajamų tu
raičio apsilankymą Į tą miestą, garbos Lietuvos diplomatų še- ir daugiau buvusių tremtinių ir
minsim. Vaikams ir giminėms nriežasčių. Veiklesnieji nariai rinti, be be lietuviško laikraš
G A B I J A
pažymi, jog surengtame jo pa- fui. kuriam korespondentas veid- visi įsikuria be didelio vargo
reiškiu gilią užuojautą.
412 Bedford Ave,
^jau yra nukeliavę' į amžinastį, čio — DIRVOS neapseina. O
gerbimui bankiete dalyvavo apie niainiskai rodo tokį didelį susi- ir be ypatingų sunkumų.
B. Grambalis. kiti persikėlė kitur gyventi. Li yra tokių "patriotų", kurie gau
Brooklyn
11,
N.
Y.
100 asmenų, o patį bankieta su- ^'ūpinimą ...
kusių skaičius yra 53. Bet ir na didokas pajamas, bet nepreTokie
ruošė "the'Connecticut Branch
korespondentai SANtie jau neturi tokios jaunystėj j numeruoja nė vieno lietuviško
of the Lithuanian Art in Exile j DARAI garbės nedaio.
buvusios energijos. O didelė i laikraščio. Iš tokių "patriotų"
ne
Committee". Reiškia, St. Lozo*'*
\
garbė
priklauso SLA 105 . kuo- nėra jokios naudos lietuviškos
„ Redakcijos pastaba. Mus irgi
raitį Waterbury priėmė ir pa
oos
nariams
už savo laiku at kultūros palaikymui.: kaip iš to
vaišino tremtinių parodos sky [savo laiku nustebino tas SANliktus
kilnius
darbus lietuvių ožio: nė pieno, nė vilnos ...
Pranešame gerb. Tautiečiams, kad nuo š .m. spalio 15 d. leidyklos I'AiiUA Genera
rius toje valstijoje. Tuo tarpu ; DAROS straipsnelis. Nustebino
tautos labui.
J. A. Urbonas
linė atstovybė JAV pradėjo lietuviškos knygos, leidyklos leidinių, platinimo darbą šūkiu
Stasys Lozoraitis skaitosi Lie-;^
Pažasčių: ^
— "Aš tavo bičiulė knyjfa"
tuvos diplomatų šefas ir yra i
SANDARA susirūpino inbuvęs užsienio reikalu ministru, ikamesniu St. Lozoraičio pagerGrožinė literatūra.
Jam, be abejo, priderėjo tinka- b i m u Waterbury. kai tuo tarpu
1. Jurgis Jankus.
Naktis ant m»rų
$2.00
>av
s
mesnė pagarba. Ir ji būtų bu- " kilt>*e ne kaitą apie .]o
2.
Stepas
Zobarskas
.....Savame
krašte
2.00
vus, jei ne egoistiniai Dr. Col- a P*il' m k\ mą atsiliepė su gana
3.
Vincas
Ramonas
Kryžiai
2.00
ney ir jo grupės užsimojimai nepalankiu rezervuotumu, o apie
4.
L.
R.
Tremtyje
Metraštis
..........
Tremties
metai
3.00
Ir šiais metais DIRVOS skaitytojai, užsimokėję prenume
monopolizuoti atkviestą asmenį". ii pat} — jokiu būdu ne su "tin").
Stasys
Santvaras
Laivai
palaužtom
būrėm
1-25
ratą,
ga*us priedą — gražų sieninį kalendorių.
....
. .
. kamesne pagarba*'.
L, .
Šitaip
rašydama SANDARA ir
, nTn, atp i
-i i
1
6.
Antanas
Škėma
.Nuodėguliai
ir
kibirkštys
1-8-5
2. DIRVOJE buvo paveikslas
jos korespondentas Waterbury,
Norėdami j| gauti: —
7. Petrė Orentaitė
Marti iš miesto
1-C0
minimo +>ankieto, kuriame
susimaišo prieštaravimuose.
Brydė
rugiuose
2.00
8. Balys Gražulis
garbės svečiu ir kalbėtoju tarpe
1. Pasirinkite iš žemiau esančio sąrašo, kurio kalendoriau."
Štai Čia skelbia, kad Stasį Lo
matėme profesorius Mykolą ir
norite ir laiške pažymėkite jo numerį.
(vairūs leidiniai
zoraiti priėmė ir pavaišino
Vaclovą Biržiškas. Aleną De$2.00
..Tautosakos
skaitymai
1.
Dr.
J.
Balys
"tremtinių parodos skyrius Con
2. Pridėkite 12 centų pašto ženklais už supokavimą ir pfcfy
venienę. Nejaugi ir iie yra
. 3.00
Vokiškai - lietuviškas žodynas
2. Viktoras Gailius .
necticut valstijoj", čia tuoj pat
siuntimą
(Pernai buvo 10 centų, o šįmet pašto mokestis pakeltąjį).
tos "egoistinėm dr. M. J. Colney
• 2.00
Lietuvių literatūros istorija . .
3. Pranas Naujokaitis
priekaištauja man, kad aš mo-j
grupės" dalyviai ?
3. Labai aiškiai parašykite savo adresą. 3.00
. . . . . .L i e t u v o s i s t o r i j a
nopolizavęs atkviesta asmenį. f
.
4. Dr. A. Šapoka
.
.
..
į 3. Is nriemimo aprašymo ma0.50
5. Lietuvių kalba* jos raida ir susidary
4. Jeigu jūsų prenumerata pasibaigė arba baigiasi, iki
n to pneštaia\imo išlenda nei^j
j a r n e <] a ]vvavo ne tik
0.30
G.
Mūsų
protėvių
pažiūros
į
mirtį
ir
sielą
.
pridėkite
ir 3 dolerius prenumeratai atnaujinti.
tik korespondento sveikos lo-! (riina d a u l f Wa terburio lietuvių
7.
Vik.
Kamantauskas
....
...
Prancūzų
kalbos
vadovėlis
0.75
a
giko.-, trūkumas, bet ir jo k ^ v j SU(!lTlen( :< ;( tsto V il. Ijet ir micsKalendorių pareikalavimus galite siųsti tuojim* bet ne vėliau,
8. Vik. Kamantauskas
Ispanų kalbos vadovėlis
0.50
koks pyktis prieš mane bei kitus L v v r e s n v b f o ats tovai. Priemikaip iki 1950 metų sausio mėnesio galo.
9. Lietuvos žemėlapis
0.50
mano grupės" asmenis.
n)ačiai
anraSytas
vietos
1. Washingtono Capitol su Amerikos vėliava ..... -- naujas
Aš nežinau, ar toks elgesys. d i e n r a S č i u o s e T a ( i m u r a s a t r 0 .
Jaunimo
literatūra.
2. Vytautas ir kiti kunigaikščiai
- senas
yra suderinamas su padorumu, j d - k a d W a t e r I ) U r i s „„hinga
$1.00
1. Vytautas Tamulaitis
Sugrįžimas
3.
Mergina
su
lietuviška
vėliava
Amerikoj
-— senas
bet man visiškai aišku, kad jiaL vefia „ a(rerb g tinkamai. Tiesa,
. 0.75
Po pilkaisiais debesėliais ....
2. Stasys Laučius
4.
Mergina
su
lietuviška
vėliava
ant
žemės
rutulk*
senas
nesuderinamas su tiesa.
j ir DIRVOS korespondentas pa. 0.50
Knyga apie karalius ir žmones
3. Jonas ir Adolfas Mekai
5.
Ūkininkas
girdo
arklius
—senas
Tiesa yra tokia. Lietuvių Dai-, žymėjo, kad vieta buvo pėr ma
. 1.00
Brolių ieškotoja .
4. Stepas Zobarskas
6.
Kražių
skerdynės
senas
les Parodos Centro Komitetas|^ a j,. ne v į s j norėjusieji Kalėjo
. 0.75
...,. .Tėvų nameliai
5. Vytė Nemunėlis
7.
Marija
su
rožančiumi
ir
rožėmis
senas
pirma kreipėsi į kitus Waterbu dalyvauti. Bet kaip dabar aiškė
, 1.00
. . . . . .Mažoji abėcėlė
G.
Vytė
Nemunėlis
....
8.
šv.
Antanas
senas
rio lietuvių veikėjus, prašyda ja. tas įvyko visai ne dėl ren
. 1.25
Aušrelė (I dalis)
7.
Stepas
Zobarskas
....
9.
šv.
Juozapas
senas
mas tinkamos patalpos ir ben gėju "egoistinių" užsimojimu,
i,;,. .Per šaltį ir vėj^
0.30
8. Stepas Zobarskas ....
10. Marija
- senas
dradarbiavimo sudaryti St. Lo o dėl kitos grupės neigiamo apsi
...Ganyklų vaikai
1.00
0.
Stepas
Zobarskas
11. Marija pasirodo piemeninę
—- naujas
zoraičiui progą plačiau susipa sprendimo tuo reikalu.
. . . R i e s t a ū e i s > aiiiius
0.75
10. Stepas Zobarskas
12. Kristus Alyvų Daržely
..... —
- naujas
žinti su visa Waterburio lietuvių
13.
Vaikai
važinėjasi
pasikinkę
šu||!
—
- naujas
kolonija.
Tų
veikėjų
atsakymas
Knygos svetimomis kalbomis.
I5-'
14.
Mergaitė
su
ančiukais
ir
viščiukais
—
- naujas
buvo neigiamas.
.
Das
Lied
der
Sensen
$
1.25
1. Stepas Zobarskas ...
....>
15.
Mergaitė
pievoj
su
šuneliu
—
- naujas
. . . /V Litauischer Liederschrein
0.75
Tada Centro omitetas kreipė
2. Prof. Dr. V Jungfer
Skaitvkit "Marguti", komn
16.
Mergaitė
migdo
katytę
ir
šuniuką
..........
—
- naujas
2.00
si į vietinj parodos Komitetą, A. Vanagaičio įkurtą mu
3. Prof. Dr. V. Jungfer
• Litauen, Antlitz eines Volkes
17.
Senas
šuo
gelbsti
neatsargų
berniuką
t—
- naujas
N
.Hearken Then Jugde
. 0.25
siūlydamas surengti ministrui zikos ir juokų žurnalą. Ei*
4. Juozas Pašilaitis
18.
Meškeriotojas
ežere
—
- naujas
Petras Kiaulėnas
. 2.00
priėmimą, nors ir siauresnio po na karta į mėnesj. Kaina
5. Maurice Scherer
- naujas
IPKalnų
eglynas
prie
ežerflio
V—
metams $2. Užsisakant sių
būdžio.
Reikalaukite ir pinigus arba pa&o Money orderį siųskite Leidyklai PATRIA, Stam
20.
Upė
ties
kalnais
- naujas
skit
ir
pinigus.
Kadangi aš turiu garbės pa
ford, Conn., 45 St. Johns PI.
- naujas
21.
Mergina
su
trimis
šuniukais
klausyti vietiniam Parodos Ko
# Generaliniai Įgaliotiniai J.A.V.
22Mergina
su
dideliu
šuniu
mitetui, tai man teko prisiimti
j*
^
^
^ 'f H i " ' 4 Ms y naujas,
67.^
Western Ave.
Vyt. Mazoliauskas
Jonas Rutkauskas
į
23.
Blondinė
vakarinėj
suknioj
...7.;.
įjaujašį
Chicago. 111.
ir dalį atsakomybės minėto bant 24. Mergina ant uolos maudymosi kostiume , ,
naujas
kieto suruo utie bei jo vedime.
1
' , v
* C •
"
,4
i''-"
g* *
'A
'£15,.
ALT S-GOS SUSIRINKIMAS
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DAYTON, OHIO

SANDARA neatšauke netiesos

Aš Tavo Bičiule Knyga!

1950 METŲ KALENDORIAI
DIRVOS SKAITYTOJAMS
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Ta kova turi baigtis mfisu laimėjimu!

Ne juoktis, bet verkti reikia...
-

LO

Min. St. Lozoraičio atsisveikinimo žodis Amerikos lietuvių visuomenei.

vardes ne tik vadovaujančiame iš sovietų "rojaus" grįžusį savo tuvos kūną ir gilino žaizdas...
aparate, bet ir kiekvieno vals sūnų belaisvį, skurliais prisi
Su jais ginčytis yra bergž Apleisdamas Jungtines Vals mano buvimo čia padariniai žimą atstatyti savo nepriklau
čiaus raštinėje. Ir kiekviename dengusį ir išbadėjusį ir kai iš džias dalykas, jų neįveiks kad tybes, laikau savo pareiga šiuo yra teigiami.,
somą valstybę.
milicijos punkte ... sėdi Glad- girdo jo pasakojimą apie "ro ir ryškiausi faktai. Jie iš anksto atsisveikinti su lietuvių visuo Taip ir Jungtinių Tautų Or
Aš džiaugiuos, kad turėjau
kov, Sčerbachov, Pisariov, Ma- jaus" gyvenimo sąlygas — tada priešinasi tiesai ir fanatiškai mene Amerikoje.
ganizacijoj, pasitarimuose su progos susitikti su Amerikos
majev, Sokolov, Makarov, Loma- jis sušuko susirinkimui: "šian skelbia savo nesąmones, nes jų
Gen. Asamblėjos Pirmininku ir Lietuvių Tarybos Vykdomuoju
Viešėdamas šitame krašte, aš gausingais visų kontinentų dele
kin, Kisieliov, škodin, Polietajev, dien savo kalbos nesakysiu, nes pikta valid verčia juos užsimerk
Komitetu, kuris vadovauja Ame
Gromov, Jefimov ... tai geriausi iš Rusijos nelaisvės vakar grįžo ti ir tvirtinti nebūtas pasakas. turėjau uždavinį, be kontakto gatais mūsų klausimai buvo nuo rikos lietuvių veiklai. Kaip L.
iš geriausių "Lietuvos sūnūs". .. mano sūnus, ir viešai skelbiu, Jiems mokamas judos skatikas su Amerikos lietuviais, susitikti dugniai apsvarstyti palankioje Diplomatijos Šefas aš visados
Mūsų stambūs miestai tušti, kad iš komunistų partijos iš- ir jiems sveika logika svetima... su diplomatiniais ir politiniais mūsų siekimams atmosferoje ir mielai su A. L. Taryba bendra
apmirę, su svetimo elemento stoju"...
Jie juokiasi iš visko, kas šven sluogsniais, kad galėčiau pain pastatyti i platesnę kaip iigšiol darbiausiu.
persvara, išvirsta Didižiosios Praregėjo, kai pamatė, it To ta, kas kilnu, kas dora. Jiems formuoti juos apie labai sunkią plotmę.
Visuomenės atstovai yra pa
Matuškos zacalustijomis...
mas netikėlis, įtikėjo, kai pa viską šmeižti yra būtinybė, bet padėtį, kurioje yra Sovietų oku
Toje pažangoje, kuri yra pa rodę mano darbui ir asmeniui
Tautos paminklai išgriauti ir čiupinėjo . . Kai mūsų apakė jie juokiasi ir patys iš savęs... puota Lietuva; apsvarstyti su daryta Jungtinėse Valstybėse ir daug palankumo ir suteikę pa
išniekinti. Pvz., vieton Nepri liai pačiupinės, vargiai įtikės, Taip, juk tai Maskvos pajacai. jais surištus su ta padėtimi klau kitur Lietuvos nepriklausomy ramos. Reikšdamas už tai dide
klausomybės paminklo su Neži nes ir jie draskė Motinos — Lie
J. Vilutis simus ir ieškoti paramos teisin bės atstatymo klausimu, yra di lę padėką, aš ypač dėkingai atsi
gai Lietuvos bylai.
nomojo Kareivio kapu ... pa
džiausias Amerikos lietuvių po menu tuos žmones, kurie suor
kastas nežinomas žydas, o did
Išbuvęs Amerikoje daugiau litinio darbo, moralinės laikyse ganizavo mano kelionę i Ame
vyrių kapai paversti griūvėsiais.
kaip 2 mėnesius ir suvesdamas nos ir materialinės paramos įna riką ir ją man savo patarimais*
Netgi Dariaus - Girėno palaikai
dabar mano bendradarbių, su šas. Mūsų tautiečiai Amerikoje ar savo draugingumu palengvino
nežinia kur dingę...
Artinantis naujiesiems me
Lietuvos Ministeriu Žadeikių yra daug nusipelnę Lietuvai,
jei turėsime pajėgią spauda
"Modemus" ūkis?... išbadė
pryšaky, ir mano paties 2 mė remdami, nepakeičiamą, aiškų ir tams aš linkiu Amerikos lietu
jęs kolchozininkas suveržęs pil Periodinė spauda lietuvių tau jas bei kitokias kultūrines in nesių balansą, aš manau, jog galutinį lietuvių tautos pasiry- viams visiško pasisekimo tiek
vą ir nuleidęs galvą dirba pasta tiniame atgijime ir nepriklauso stitucijas ir gausią periodinę
jų asmens dalykuose, tiek jų po
tytam komisarui — maskoliui, mos Lietuvos valstybės atsta spaudą, daug lėmusią ir fcebelitinėj veikloj, tobulinant ją ir
viską atiduodamas nepasotina- tyme daug lėmė. Ji Aušros spin lemiančią jų kultūriniame gyve
stiprinant visų gerų lietuvių sa
majai piatilietkai, kraugerio — duliais žadino lietuvių tautinę nime ir tautinės gyvybės išlaivitarpį pasitikėjimą ir bendra
mėlynbarzdžio nuolat tuščiam sąmonę, galingais Varpo dūžiais kime.
darbiavimą Jungtinių Valstybių
Su JAV lietuvių periodine
pilvui... 30 kartų didesnį mo kvietė prie vieningo tautinės
gerovei ir Lietuvos laisvės var
kultūros
darbo,
ji
buvo
vieninte
spauda
daugis mūsų palaikė
kestį verčiamas atiduoti pini
dan.
gais ir natūra ūkininkas šaukia lis ginklas, kuriuo rusų vergia glaudžius ryšius, būdami dar
Lygiai nuoširdus yra mano
Jeigu
taip,
tai
būtų
blogi
rei
Šaukštas svetimoj sriuboj.
ma mūsų tauta gynė savo tei DP stovyklose, o atvykusių į
keršto savo alinto jams ...
kalai. Gal tada ir knyga "Atsi linkėjimai mūsų tremtiniams.
Tiltai?... Jie skundžiasi Ku ses, skynė kelią kultūrinei ir JAV tie ryšiai dar labiau turi Dr. K. Orinius kartą viešai minimai ir mintys" visai ne dr. Teranda jie šitame laisvės kraš
pareiškė "Amnestuokime vieni
dirkos žodžiais, sugriuvę, iš politinei laisvei. Drąsiai galime būti glaudinami ir stiprinami.
K. Griniaus parašyta, o kokio te paguodos, kurios yra verti
kitus".
To pasakymo mintis vi
teigti,
kad
visi
žymesnieji
mūsų
Lietuvio
laikraštininko
parei
versti .. . Keliai ? ... Jie paversnors pašalinio asmens jam pa žmonės, iš kurių sovietai kėsina
i neišvažiuojamais ravais, klam- tautinio atgijimo veikėjai buvo gas gražiai yra nusakęs prieš siems buvo ir tebėra neabejo kišta pasirašyti? Gal ir Juozo si atimti pastogę, tėviškę, tė
laikraštininkai, kurių visuome 50 metų Vincas Kudirka "Tėvy tinai aiški: "Atleiskime vieni šalnos pasirašytam pasikalbėji vynę.
pinėmis... duobėti...
Elektrainės? .. — balanos ga ninė bei kultūrinė veikla dau nės Varpuose" šiais mums įsi kitiems, kuo savo tarpe kada me, neseniai spausdintame NAU- Mūsų bendrame darbe telydi
dėmėtinais ir vykdytinais žo kaltinomės, ir tuo baikime se PIENOSE, nėra paties dr. K. mus įsitikinimas, jog kova už
giausia reiškėsi per spaudą.
dynės jėgainės...
Lietuvą ištikusi didžioji tra džiais: "Kiekvienas iš mūsų tu nas politines sąskaitas: tene- Griniaus minčių, o viskas J. šal Lietuvos išvadavimą iš sovietų
Iš lūšnų... į šviesius rūmus
— kalėjimus, nes ten dieną gedija sunaikino nepriklauso ri žinoti, kur lietuvis verkia, o kliudo jos dabar bendrai kovo nos "įteikta" kokiais nors "sa teroro ir okupacijos, turi baig
naktį kankinami tikri patriotai mybės metais gražiai suklestė kur džiaugiasi, kur vargsta, o ti už Lietuvos laisvę".
vais, asmeniniais sumetimais"? tis mūsų laimė jimu, nes žmonių
Paskutiniu
laiku
ii
f
vairi®
kur
turtuose,
kur
apleistas
ir
jusią
mūsų
periodinę
spaudą
prie didžios šviesos ir minkštai
O gal ir "Gruodžio 17-tos" pa ar tautų laisvės idėja visados
išmuštom sienom ir ilgisi tų sa ir skaudžiai palietė pačius laik nuskriaustas, o kur liuosas ir pusių pasigirdo priekaištų dr. minėjimas NAUJIENOSE, kur anksčiau ar vėliau laimi.
Dievui padedant, civilizuotas
vo šiaudinių pastogių, iš kurių raštininkus. Procentiškai imant, laimingas, idant mastytume, ka K. Griniui, kad jis pats to savo A. Voldemaras pradžioj beveik
prievarta liko išmesti ir arba per pirmąją bolševikų okupaci trą brolį reikia gelbėti, o nuo šūkio nebesilaiko, iš naujo iš bepročiu laikomas, o paskui iš pasaulis pašalins gėdingą dėmę,
į kalėjimus sukišti, arba toll ja (1940.6.15 — 1941.6.27) la katro reikia prašyti pagalbos, keldamas senas politines sąskai girtas, kaip nepaprastų gabumų kurią sudaro Sovietų Sąjungos
man Sibiran išvežti ir pūdomi biausia nukentėjo lietuviai laik turime žinoti jausmus, misles ir tas svetimame krašte, kovai dėl žmogus — gal tai irgi kokio Įvykdytos, vykdomos ir ruošia
raštininkai: daug jų kalinta ir darbus visų lietuvių, idant aišku Lietuvos išlaisvinimo tebeesant "politiniai pakankamai neišsi mos agresijos. Tada Lietuva,
nežmoniškose sąlygose ...
dar toli nuo galo.
lavinusio" asmens dr. K. Gri kaip ir kitos šiandien Sovietų
Dėl mokslo, prieinamo var išvežta i Sibirą. Nemažai aukų būtų, ant ko galima yra remtis,
Vietoj to, kad j šiuos prie
norint
apginti
savo?;4»vyUf
ir
guoliams, netenka daug kalbėti, iš mūų šeimos pareikalavo ir
niaus vardu paskelbta^ pamfe- pavergtos valstybės atstatys sa
kaištus vienaip ar kitaip atsi
suteikti
jai
laimę".
vo nepriklausomybes.
vokiečių
okupacija.
nes ten raunama iš sielos reli
tas?
lieptų dr. K. Grinius, atsilie
Daugiau
galėsime
nuveikti,
Aš išsivežu iš Amerikos ne
gija, ten protai temdomi mark
Nųo bolševikinės vergijos ir jei būsime vieningi ir organi pia .
Juozas šalna NAUJIE Prie kieno kailio bizūnas arUiw? tik dėkingą atminimą apie pa
sizmo - leninizmo atgyventais raudonojo teroro pasitraukę į
NOSE. (Prašau nesupainioti su
lankumą, kurį rodo Lietuvai val
tauškalais, ten kompartijos is Vakarus, gyvendami tremtyje, zuoti. Daugumai Lietuvių žur
advokatu
šalna iš Bostono! Juo Pagaliau J. šalna, išaiškinęs, džios sferos, bet taip pat pasi
nalistų
Sąjungos
narių
susibū
torija brukama net kūdikiams kai tik buvo galima, kūrėme ir
zas šalna ištikrųjų, berods, ni- kad dr. Griniaus "amnestija" tikėjimą geresne pasaulio, o per
ir materializmu XIX amžiaus ugdėme lietuvišką spaudą, bu rus į JAV, Sąjungos Valdybos
teisiškai nieko nereiškia, iš sa
ra
šalna ...)
tai ir Lietuvos, ateitimi, kuriai
persunktos pasakos mokslu ap driai stovinčią didžiųjų mūsų nutarimu, qia perl^lįąmas ir
Kodėl jis? Kokiu pagrindu jo vo pusės tebegrasina bausmėmis pirmaeilės reikšmės turi Jung
Sąjungos
Centras.
šaukiamos — ten išviso vietoj tautos idealų sargyboje. Jaus
L. ž. Sąjunga galės pradėti šaukštas neriasi į svetimą sriu 1926 metų perversmo dalyviams, tiniu Valstybių galingumas. ..
mokslo jo karikatūra patiekia dami profesinio organizuotumo
kurie bus gyvi likę, Lietuvai
bą? Juk ne jis ją virė!
ma, o vietoj tiesos šlykštus me reikalą, 1946 m. pavasarį atkū- veikti, suregistravus JAV įsikū
atgavus
nepriklausomybę.
Lozoraitis
rusius savo narius. Todėl prašau
las skleidžiamas ...
Žinoma, šitas grasinimas tiek Lietuvos Diplomatijos šefas
rėmė Lietuvių žurnalistų Są kolegas žurnalistus pranešti sa
Ne tą knygą pasiėmė ...
Ir tasai jėga brukamas moks jungą, sutelkusią senuosius Są
pat tereiškia, kiek ir amnestija,
las nėra visiems pigus, už jį ten jungos narius ir tremtyje pasi vo adresus drauge su pagei Iš pradžių J. šalna ima enci bet, jeigu jau kalbėtumėm apie
ka daug, daug mokėti... ne tik reiškusias naujasias laikrašti davimais dėl tolimesnės Sąjun klopediją ir smulkiai aiškina, "atsiskaitymo teismus, tai J.
proto susinimu ir moraliniu nes pajėgas. Pirmajame mūsų gos veiklos šiuo adresu: A. Mer ką reiškia žodis "amnestija" tei šalnai būtų patartina pagalvoti Amerikos vyskupų do
vana lietuviams
skurdu, bet ir paskutiniu ska tremties gyvenimo laikotarpyje, kelis, c 'o Pr. Lapė, Stony Brook, sine prame.
ir apie tai, kad bolševikų okupa
Nereikalingos pastangos ... cijos meto aukšti valdžios parei
tiku, nes už mokslą aukštesnėse stovykliniame gyvenime, perio N. Y.
1949 metų lapkričio 20-27 die
Reikėjo verčiau pasiimti lite gūnai ir probolševikinių kalbų
A. Merkelis
Vilnius, Kaunas ir Klaipėda klasėse įvestas didelis mokės- dinė spauda sėkmingai atliko
nomis, Padėkų švenčių proga,
ratūros arba retorikos vadovė sakytojai, nors jie paskui ir
,
žengia į pirmaeilių miestų ei tis...
savo uždavinį. Ji buvo vienas
Amerikos vyskupai darė Kata
Lietuvių žurnalistu .S-gos
lį ir pasiskaityti apie figūrinę per kelis vandenynus nuo bolše
Tokios !atev§s merdėti ir mir didžiųjų veiksinų, siejančių lie
les,
likų
bažnyčiose drabužių, ava
Pirmininkas
kalbą, apie metaforas ... Apie vikų būtų bėgę, visgi greičiau
kad iš karo griūvėsiu keliami ti niekas netrokšta ir nepavydi, tuvius tremtinius į vienalytę
lynės ir muilo vajų šalpos rei
žodžių vartojimą perkelta pras teismo susilauktų, negu bet kas
tautos paminklai, kad ten... visi kratosi ir bėga kuo toliau bendruomenę.
kalams. Iš surinktų gėrybių vys
me ...
keliamas naujas, modernus siai, rizikuodami savo gyvybe ...
kitas,.. jau vien tik dėl to, kupai per NCWC perdavė BALNAUJOSIOS
AUŠROS
Šiuo
metu
daugumas
mūsų
Tokios laisvės bijo ir tie, kurie
Nes teisinės amnestijos pa kad tai būtų ką tik po bolševiki Fui lietuviams tremtiniams su
ūkis, kad ten ...
Sąjungos narių jau yra išemi pilną 1949 metų komplektą ga žadai, duodami Hanau tremtinių
naujų tiltų, kelių, elektrainių ją perša neišmanėliams savo
šelpti:
gravę į užjūrio kraštus, dau lima gauti papiginta kaina už stovykloje (arba net ir Chica- nės okupacijos.
tinklu klojasi baudžiauninkų skaitytojams...
Kai
iš
mūsų
pusės,
tai
—
teDrabužių 50 tonų,
Kur okupanto bizūnas ir te giausia į Jungtines Amerikos 2dol. (anksčiau kainavo 3 dol.), goje...), nors jie ir iš buvusio amnestuoja ir juos, kas turės
žemė,
Avalynės 5 tonas,
Valstybes. Emigracija, įgalinu užsakymą ir pinigus prisiun- prezidento lūpų išeitų, lygiai
kad ten iš lūšnos žmogus išėjo roras tvarko, ten apie laisve nė
valią
amnestuoti.
Tik
jau
labai
Muilo 2^/2 tonas.
ra kalbos. Išgelbėk mus, Vieš si tremtinius savarankiškai pra Čiant laišku.
tiek pat teturėtų reikšmės, kaip triukšmauti tai jiems nėra pa
į šviesesnius namus ...
dėti
gyventi
ir
šviesesnėmis
vil
Balfo
vadovybė taip tas do
Nuo
šių
metų
pradžios
šiam
ir iš, na, sakysim, net ir iš to mato ...
kad ten mokslas pasiekiamas patie, iš tokios laisvės nešėjų.
B. K. Naujokas vanas paskirstė:
timis
žvelgti
į
ateitį,
mums,
kultūros,
mokslo
ir
meno
žur
Išlaisvink mus, Visagali, nuo
paties J. šalnos lūpų.
ne vien turtuoliams ...
laikraštininkams, be to, deda ir nalui sustojus, dar yra pasku
Visą avalynę, muilą ir 75,00fc
XX
amžiaus
vergijos
nešėjų
...
kad mes pavydime ten likunaują pareigų naštą, kuri ne tinė proga jo įsigyti, žurnale Diskredituoja garbingą žmogų
svarų
drabužių — tremtiniam!!
Kaip
mūsų
ūkininkas
pats
že, jie gali patys savo reikaIr laSaš vertingas!
lengva bus nešti. Užjūrio kraš gausu mokso populiarizacijos,
Vokietijoje.
savo
reikalus
tvarko,
pavaizduo
siems tautiečiams laisvės...
tuose mes savo kasdienią duoną meno ir literatūros klausimų na Pirmame savo dėstymų punk Lietuvių Dailės Parodos Ko Kiti drabužiai:
kad nuo plūgo ir priekalo grį- ja prievartinis jo varymas į kol
te J. šalna, nors ir vadina Dr.
chozus ir baudimas tremtimi pelnomės įvairiais darbais, ta grinėjimo, poezijos, iliustracijų. K. Grinių garbingu lietuvių tau mitetas prašo atsiliepti, kad ir
lUs tvarkyti, i r . . .
4,000 svarų j Austriją
čiau tuo pasitenkinti negalime: Užsakymus ir pinigus siųsti:
mažiausiomis aukomis visus lie
gali savo žemės šeimininkais už vengimą skubėti į tą bau
3,000
"
į Italiją
tos
atgimimo
žymiausiu
veikė
didieji mūsų tautos siekimai —*
NAUJOJI AUŠRA .. ju, nors ir prideda visus jo aukš tuvius, kuriems buvo pasiųsti
džiavą.
būti...
2,000
"
į Prancūziją
parodos bilietai bei atskiri laiš
2244 W. 23rd PI.
Savo žemės šeimininkais yra išlikti tautiškai gyviems ir at
v
4,000
"
į
Belgiją
*
tuosius
titulus,
bet
prieš
tai
kai su prašymu paremti šį didelį
Į kiekvieną tų tariamų gero tik tie, kuriems nusišypsojo lai gauti laisvę, įpareigoja mus pO
Chicago 8, Hi
2,000
"
į
Daniją
skelbia
jį
labai
diskredituojantį
kultūros darbą.
vių — klestėjimų galime tvirtai, mė numirti savo žemėj ir prisi savo kasdienių darbų dirbti ir
10,000
"
į Angliją
tvirtinimą.
lietuviškąjai spaudai.
argumentuotai atsakyti: tai jū dengti jos brangia velėna .. .•
Sausio
29
d.
fc>uš
užbaigtas
Būtent, jis sako, kad tuos
Siuntos jau ruošiamos ^1? ne
sų miražas, jūsų kliedėjimai,
Visa LIETUVA, kaip ir visi
Emigracija, išsaug o d a m a
"sparnuotus žodžius" apie savi Dailės Parodos pirmasis laiko trukus bus išsiųstos.
^
jūsų sapaliojimai ir melai. Ne- kiti Kremliaus pavergti kraštai, tremtinių fizinę gyvybę, bet gi
tarpinį amnestavimą dr. K. Gri tarpis. Tą dieną VIENYBĖS 1948 metais Amerikon vysku
jieškokit kvailių-nayvėlių mūsų vieno telaukia — karo, kad jis graso jų tautinei gyvybei. Iš LIETUVIŲ KALBOS VADOVĄ nius ne pats sugalvojo, o juos metiniame koncerte bus įvyk
tarpe, kurie toms jūsų "gra atneštų laisvę visiems paverg saugoti ir stiprinti emigracijo
dytas bilietų laimėjimas. Visi, pai lietuviams tremtiniams pa
pas generalinį jo iew&ju įgalio jam įteikė politiniai pakankamai
skyrė 650,000 svarų maisto i*
žioms" pasakoms tikėtų ... jūsų tiesiems.
je savo tautinę gyvybę yra tinį Amerikoje.
neišsilavinęs ir neišprusęs as kurie iki tos dienos prisidės per 35,000 dolerių, nekalbant
pačiu brolių, kaimynų retai atei- Kuprotą tik karstas pagvdis, svarbiausias lietuvių tremtinių
muo, esą, greičiausiai savais as aukomis, dalyvaus laimėjime. apie ankstyvesnes dovanas.
ną iš užu geležinės sienos laiš o piktos valios žmonėms jokia uždavinys ir jis sėkmingai bus Dėkite į laišką $2.50 čekį, ar meniniais sumetimais...
Kas greit duoda — du kart
kai yra ašaromis bei krauju tiesa nepasiekiama, nes jie už vygdomas, jei turėsime pajėgią "Money Order", parašykit la
duoda.
Tad nelaukdami — pa BALBFo pirmininkas kun. dr.
Nejaugi tai tiesa? Nejaugi
J. B. Končius pataria, kad lie
bai aiškiai savo adresą ir siųs
rašyti ir skelbia priešingas ži sispyrę tveria klaidoj ir jos spaudą.
buvęs Respublikos Prezidentas remkime Lietuvių Dailės Paro tuviai tremtiniai, susibūrę di
nias, o kartais ir jokia žinia ne nenori matyti, ypač, jei jiems
Daugumas Hėtuvių tremtinių kite laišką adresuodami taip: yra tiek nepajėgus, kad ne tik dą. Remkime visi, kad ir ne
desnėse kolonijose, savo susfc
ateina iš ten, kur tavo pavardę ta klaida apsimoka... Ją ginda laikraštininkų'įsikūrė Amerikos ~ Mr. J. Audėnas,
pats nebesugalvoja trijų žodžių, po daug.
rinkimuose priimtų revoliucijai '
. nešioja atgabentas ir įkurdintas mi, jie prikrauna savo kišenes Jungtinėse Valstybėse, kur gy > 14 Townsend St.
bet net nesąmoningai kartoja
bei padėkos pareiškimus vieu
kolchozininkas - mongolas ... judos skatikais.,*
V
vena apie milijonas lietuvių ar
Boston - Roxbury, Mass.
kaž kokio neišmanėlio jam pa LIETUVIO atstovas Ameriko tos Arkivyskui ar Vyskupui t#'
Vietoj savo tautiečių pavar- Praregė jo A u gsburgo kompar bent^ lietuviškos kilmės žmonių,
kištą mintį! Mintį, anot J. šal je — St. Nasvytis, 4579 W. jų duosnumą ir suteikimą gl<£
džių, jūs aiškiai matote atė- tijos valdybos sekretorius, pa kur lietuviai turi savo kultūrines Dar ne vėlu, bet jau ir ne
nos, tuščią ir nieko nereiškian- 157th St., Cleveland, Ohio. Pre bos daugumai lietuv^ vykstaiį
Jtnų - okupantų maskolškas pa matęs susirinkimo išvakarėse tradicijas, įvairias organizaci anksti
*
numerata mėnesiui 50c»
čią*
čių į Ameriką.
į:}
kai paskaitai Lietuvos išga
mų - bimbininkų tiradas tėvy
nes smaugėjui - Kaukazo razbaininkui I)žugašviliui... kai
saujelė parsidavėlių bučiuoja
Kremliaus tirono batus ir džiau
giasi Lietuvai daroma skriauda,
smaugiant ir naikinant mūsų
tautiečius.
. Jiems juoktis norisi, matant,
kaip minia patriotų, susirinkusi
didžiulin Kongresan New Yorke,
visam pasauliui skelbia jų niek
šybes ir protestuoja prieš Tėvy
nės duobkasius. Tai pakaruok
lio juokas. }
Kvailį pažinsi iš juoko ... Ko
kie mizerni yra tie keliaklupsti
liokajai iš "Laisvės", atsiprašau
VERGIJOS lagerio ... Pas juos
viskas išeina atvirkščiai, nes
jie viską mato Maskvos iškrai
pytoj šviesoj... kur normaliam
žmogui melas, jiems — tiesa,
kur teisingam žmogui žiauri ne
teisybė, jiems — laimė, kur
sąžiningam žmogui niekšybė,
jiems — dorybė ... Velnio iš
kraipytame veidrodyje viskas
išeina atbulai.
Kai visas padorus pasaulis,
pažinęs jų tikrą veidą, atsi
gręžia ir reikalauja šią raudoną
pabaisą nuo žemės paviršiaus
nušluoti — jie gvoltu šaukia
ir teisina nepateisinamus daly
kus.
Seniau žmonės draugų atsi
sakydavo vardan tiesos — Plato
amicus, magis amica Veritas ...
Dabar už Judos skatiką skebia
Dabar už judos skatiką skelbia
jie išsijuosę nesąmones, kuriom
patys netiki ir bijo, kaip jų de
portuojamas Andrulis vyks į
savo išgarbintą rojų ...
Pasaulio darbininkai^ jau nu
sigręžė nuo fantazistų, kurie jų
vardu prisidengę, juos pačius
baigia smaugti... ir visi, dar
nepakliuvę jų vergijon, vienija
si j naują internacionalą, j nau
ją pasaulinę darbininkų uniją,
būtent, 53 valstybių 50 milijonų
darbininkijos rašosi j taip va
dinamą "International Confede
ration of free Trade Union" ...
ir skelbia viešai kovą savo tei
sių naikintojui — komunizmui.
Ir tokie niekšeliai drįsta tei
sinti okupanto žygius, kuris bai
gia apsodinti Lietuvą mongolais
ir maskolių
kolchozininkais.
Jiems, sėdint laisvame demokra
tiniame krašte, nemačius tikro
vės, atrodo, kad ten ... dirba
geriausieji Lietuvos sūnūs ir
dukros, kad ten...

IŠSAUGOSIM TAUTINĘ GYVYBE,

Amnestija...
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Dauguma...

Tokiais ir panašiais šūkiais
juos maitina daugelis mūsų lie
tuviškų veikėjų, kurių dalis jau
savo politinę karjerą, dėl se
natvės ar kitų priežasčių, jau
yra tikrai baigę, ir kuriuos jau
GARSAS ir DRAUGAS dar kartą kovodami dėl
Redaktorius—VINCAS RASTENIS—Editor
6820 Superior Ave., Cleveland, O.
noji karta norėtų laikyti savo
susivienijimų "pirmgimystės teisių", pajuodintomis rai
dabarties bei ateities kovų švy
dėmis skelbia: "1901 metais 16 seime, įvykusiante Wilkesturiais bei įkvėpėjais.
Barre, Pa., katalikai turėjo daugumą atstovų. Taigi, ne
Bet, pavartę lietuvišką spau
MUMS RODOMI..,
katalikai, turėdami daugumą, išsiskyrė, bet liberalai,
ką gi matome?
KOKIE PAVYZDŽIAI dą,Kartu
kurie buvo mažumoje".
su vienybės bei tole
BUVO L AIKAS, kada Lietuvos vadavimo akcija beveik
rancijos
apaštalavimu,
lyg
pikti
Kad būtų aiškiau, kaip ta dauguma susidarė, už
apsiribodavo susirinkimais ir prakalbomis pačių lie Kalbos apie vienybę, toleran
šliuzai,
įkandin
seka
įvairiausi
leidžiame kiek vietos anuo metu buvusio sekretoriaus
tuvių tarpe. Paskui tapo pralaužtas kelias į įtakingus ciją, tur būt, taip senos, kaip
šio krašto politinius žmones, šiek tiek ir į spaudą. Šian -i žmonijos istorija. Ir lietuvių po- šmeižtai, partiniai nesuiprati!pasakojimui. Pasakojimo kalba pasilieka beveik nekei
dien Lietuvos reikalai judinami lygiai šio krašto valsty litinio gyvenimo lapus pavartę mai, o gal net ir asmeniškas
čiama.
'
•
!'!
visur rasime: "Vardan tos Lie pyktis, atsivežtas dar iš Lie
binėse, lygiai tarptautinėse įstaigose.
Bet tuose judinimuose liečiami daugiausiai taip tuvos ..." Ir partiniai ir "ne tuvos, iš senų senų laikų.
gi Philadelphijos kuopos iš 5-kių delegatų
Seimo diena
vadinamos "aukštosios politikos" dalykai, su kuriais, partiniai" visuomet iškilmingai Viešumon keliami tokie neįdo
mūs
ir,
svarbiausia,
šiandien
skelbdavo
ir
tebeskelbia
šias
kol nėra atėjęs tinkamas laikas, labai toli nueiti dar
Rytmetį, gegužės 21 dieną prieš 9-tą leido dalyvauti trims, kuomet Minnersviltaip
nebesvarbūs
faktai
fo
gal
kilnias
idėjas,
kada
jiems
tai
negalima.
lės vyskupo Valančiaus knygyno Draugi
O nereikia užmiršti, kad yra reikalų, kurie ne naudinga, o praktikoje šios vie ir prasimanymai), kurie skaity valandą delegatai pradė rinktis svetainėn. jos, kuri neturėjo tiesos nė vieno delegato
skrajoja aukštosios politikos debesyse, bet labai praktiš nybės nėra ir, tur būt, nebus ... tojui palieka tik kaž kokį kar Centro Raštininkas su knygomis ir rei siųsti, kadangi ji kun. Miluko buvo sutver
kalingomis popieromis atėjęs atsisėdo prie
ki, labai apčiuopiami, gana skaudžiai juntami, kuriais Kai garsusis Leonardo da Vin tų, nemalonų jausmą.
Pavyzdžiui,
daugelis
iš
.Lie
reikia susirūpinti, nes ir jie lygiai taip pat yra mūsų ci stojo tuometinio Milano val
stalo, o kiti delegatai susėdo į krases ir ta tik seimui iš senos Sus. kuopos narių,
Philadelphijos
tautą liečiantieji reikalai.
dovo Ludovico Sforza tarnybon, tuvos jaunimo girdėjome gene laukė pirmininko. Jiems laukti ilgai ne pripažino tris delegatus;
rolo
Ladvgos
vardą,
kaip
ko
Gedimino
Klubui,
kuris
panašiu
būdu buvo
Kaip tik šitiems reikalams rūpinti kartais pasigendame pažadėjo jo tėvo atminimui nu
reikėjo, nes tuojau audriai įėjo pirminin
votojo
už
Lietuvos
Nepriklau
įstaigų ar organizacijų, kurios apsiimtų ką nors daryti. kalti didžiulį bronzinį raitelį,
kas, paskui jį kunigas Milukas ir visas sutvertas iš 10-tos kuopos narių, taip pat
Žvilgterėkime bent į vieną kitą tokį reikalą.
vaizduojantį Francesco Sforza somybę, mūsų garbingos kariuo
leido seime dalyvauti.
menės pionierio, kuris 1919 me delegatų būrys, rūtomis apsikaišė.
ant arklio.
*
-v
Kunigų Miluko ir Kaupo nuskriaustieji
tais ties Radviliškiu sumušė ber
Pirmininkas atėjęs sėdosi už stalo, ku
yienas iš tokių reikalų yra... streptomicinas. Ką ga Deja, šios skulptūros jam nie montininkus, bet, perskaičius nigas Milukas šalia jo, nors ten jam visai delegatai, kitiems pritariant 'svetainę ap
li turėti bendro streptomicinas su Lietuvos reikalas? kad neteko užbaigti, nors buvo viename NAUJIENŲ numeryje
nebuvo vieta ir be jokių ceremonijų pir leido. Išėjo visi suspenduotieji delegatai
jau ir modelį sukūręs.
O vis dėlto turi.
dr. K. Griniau^ žodžius, sužino
ir 14 rūtuotųjų, numetę savo rūtas žemėn.
Daugumas tų, kurie turi Lietuvoje giminių, ar net Kitas tuo metu gyvenęs me me, kad tas pats generolas La mininkas, paėmęs popiergalį ir paišiuką Taigi viso iš seimo svetainės išėjo laukan
tik taip sau pažįstamų, arba kurių bent adresas prieš nininkas Michelangelo Buona- dy n-a ir keletas kitų karininkų, ėmė rašyti.
kelioliką inetų yra nuklydęs i Lietuvą ir ligi šiai dienai rotti, kuris Leonardo kaž kodėl atleistų iš kariuomenės... bu Toksai pirmininko pasielgimas pirmiau 43 delegatai, tarp kurių buvo du kunigai:
nemėgo, apie jį šitaip išsireikš
užsilikęs, gauna iš Lietuvos laiškelius.
vo girtuokliai!
atėjusiems delegatams atrodė keistu. Be Žilinskas ir žebris.
davo:
"Koks
čia
skulptorius,
kad
Išėję laukan delegatai ant greitųjų
Tie laiškeliai trumpi. Juos rašo dažniausiai laiškų
Skaudžiausia, kad taip laik jokių įžengtinių kalbų ar delegatinių ženk
net raitelio nemoka iš bronzos
gavėją giminių ar pažįstamų vaikai.
raščiuose kalba buvęs Lietuvos lelių padalinimo, jis pats ėmėsi priiminėti pasisamdė Stumpso svetainę ir ten seimą
Tuose laiškuose nieko nėra parašyta apie gyvenimą, nukalti!".
Respublikos Prezidentas.
atlaikė. Seimo pirmininku aprinko K. Drau
retai paminimas vienas kitas asmuo, bet juose būtinai Michelangelo nenorėjo matyti Tai tik vienas pavyzdys, vie delegatų mandatus ir užrašynėti pravar gelį, raštininkais P. Mikčlainį ir V. Am
esti nurodomas vienas šeimos narys, kuris, esą, serga,
stebuklingų kūrinių, kuriuos nas iš daugelio, kuriais šiandien des, ką pirmiau atlikdavo raštininkas. Jam
ir kuriam išgelbėti būtinai reikia streptomicino.
; Leonardo da Vinci sukūrė, bet įprasta maitinti lietuvių visuo rašant jo ranka drebėjo, o kunigas Milukas brazevičių, maršalka P. Kanapinskį.
Knygų prižiūrėtojais: V. Daukš|, J.
Teko matyti kelioliką tokių laiškų. Visi jie labai j
, t a i » k o anas neatliko,
vis jam į ausį ką tokio kuždėjo.
menę.
Ar ne
Žemantaucką
ir P. Kanapinską.
panašūs vienas į kitą. Kai kuriuose iš ju net nurodomas I
tas pats ir šiandieną? Deja. ir j»un įi karta, vieton
Kun.
Miluko
liepiamas
jis
atstatinėjo
Da u a
ar
mažiau
Spaudos komiai jon. I. J. GrkSių ir V.
vienos sovietinės agentūros adresas New Yorke, perT . ^ ^
nusipelnę to, kad "mestu rūbą seną", tar
kuria esą geriausia tą streptomiciną siųsti.
j veikėjai, kalbėdami ar rašydami pusavy skaldomi, ir dar mokvklos delegatus vieną po kito; atėjus prie 10 Daukšį.
Streptomicinas, palyginti, yra naujas vaistas ir ap . ,e savo . partinius oponentus, suole draugas ima nekesti drau kuopos, nuo kurios delegatu tarp kitų busu
vo ir Centro Raštininkas, suspendavo visus , .
Kazakevičium buvo išrinkt a m > kad parodytų
anksčiau jo vardas Lietuvoje nebuvo plačiai žinomas. t a i d a r o
go, nes anas kitaip galvoja. Ir
1S
eltl
as
kuomet
merginas
ir
mergiokštes,
kaip
va
^
™
P
advokatą pasiteirauti kas
O dabar, sprendžiant iš tų laiškų, ji jau žino paprasčiausi .visuomenei, ko anie nėra atli reikia tikėti, kad tam didelę ita1
.
.
.
_
°
'
fell
nvmiminc
T ėon
daryti
su
draugijos
tiesų luužtrtniaia
laužytojais. Lėšų
kaimo žmonės. Maža to — jie žino net agentūros ad kę (o galėjo atlikti) arba ką ką daro Jie kas kitas, kaip tie jaunytė kasininko duktė, priėmė. Visi tik
resą, per kurią tuos vaistus esą geriausiai siųsti. Ame yra (gal būt) netiksliai atlikę. negeri pavyzd/iai, kuriuos mams dairėsi ir klausė, ką visas tas be ceremonijų tam tikąlui suaukota $.15.00.
rikiečių dauguma^, to adreso nežino, o Lietuvoje žmo Ir be pasigailėjimo lieja savo rodo m ūsų pirm lakūnai.
delegatų braukimas reiškia.
Trijų raštininkų areštavimas iš seimo
nės net ir per geležine uždangą ta adresa sužinojo iri tulžį ant galvų jau mirusių arba Baigiant, mintys nukrypsta
Pirmininkas
atsisukęs
į
raštininką
pa*
;
dar
gyvų
esančiu
mūsų
tautos
moka jį teisingai parašyti, pamokyti amerikiečius, kaip
v;
pas mūsų partizanus,
Seimą atidarius, seimo raštininkas 1\
.
. t .kurie
. miš- kuštomis pasakė jam, kad jis turįs tiesa ten
veikėjų...
reikia siųsti.
kuose lieja kraują.'Jie eina pe- \
\ ,
Mikolainis
pareikalavo nuo Centro Rašti
:
,..
. sedeti,» nors ir .suspenduotas
kaip dele1
Pasirodo, kad tokių laiškų gauna ne vien lietuviai, Ar tai yra kelias i vienybę? .tys .j et4.j, ..
jie vienas kitam be,
' 1
bet įvairių tautybių amerikiečiai, kilę iš sovietų už Lietuvos jaunimas buvo ir te "amnestijy" senai atleidę, nesi^ »
^ įastininkas, nieko neatsakyda- ninko jo knygų. Tasai, atnešęs svetainėn
bėra
jvairiais
būdais
skatinamas
grobtų kraštų
vienybej galybė : mūsų tautos mas vartė knygas, kaip ant ylų sėdėdamas knygas, padėjo jas ne ant stalo, prie kurio
Kokios mintys ateina į galvą susiduriant su tokiu sl . , , s i c 0 1 . n ! 1 ! i "°! 1 ' i s m o k l , - *\ e r , , t !lššviesesnė ateitis.
ir dairėsi kaip čia kudašių iš ten išnešus. seimo komisija sėdėjo, tik ant stalelio prie
faktu? Ar tai atsitiktinis dalykas, kad visi, kurie tik kilu įsitikinimus ir vieningai
Dėl delegatų atmetimo kilus triukšmui, sienos, ant kurio sėdėjo pypkę rūkydamas
J. Voldemara
tu»*i tokių pažinčių ar ryšių Amerikoje, yra susirgę džio kovoti vardan Lietuvos laisvės.

Dienos Klausim
KIENO PAREIGA?

buvo leista kalbėti tik tiem, kurie buvo 6-tos Plymoutho kuopos delegatas M. £arūtemis apsikaišę, bėručiai gi, kurie tik lieckas. Už valandos į svetainę atėjo konpakėlė balsą, tuojau buvo užrikti riksmu štabelis ir reikalavo nuo seimo knygų. "Vie
— tylėk! Juo tolyn, juo triukšmas ėjo nybės Liet." leidėjas Juozas Paukštis sma
didyn. Pagaliau kun. Žilinskas gavęs pro giai ant jo suriko, klausdamas, kokios jis
DIRVOS redaktoriaus V. Hasten b žodis
gą kalbėti užklausė: "Na, kodėl jūs .neduo knygos norįs. "Ar šitos?" klausė jis rody
Prezidento A, Smetonos paminėjimo progų
date tiems žmonėms balso? Kas gi ir už ką damas savo užrašų knygelę iš kišeniaus.
Konštabelis papurtė galvą ir sakė, kad
Prieš 15 su puse metų, kai dabar, reikšdami jam pagarbą, tas dabar *yra?"
e
ne,
klausdamas,
kur yra raštininkas. Paukš
Kaune buvo surėngtos gražios reiškiame ją ir Lietuvai. Kaip
Bet rūtuotieji tuojau ant jo sušuko:
škilmės Lietuvos Prezidento An- j j palaikai čia, Clevelande, mums "Žilinske, tylėk!" ir tas žmogus nutilo. tis jam parodė pirštu į sėdinčius prie stalo
seimo raštininkus. Konštabelis, manyda
Vokietijoje išeinančios lietuviškos spaudos skiltyse nuoSmetonos 60 metų amžiaus yra ne tik asmens, bet ir Lie- B į triukšmui nepasibaigiant, kun. Žebris
latos randame aprašomus faktus, kurie dažnai atrodo j "Abejui paminėti, atsakyda- tuvos brangi relikvija, laukianti p įp še balso ir išgirdo tą patį rūtuotojų mas, kad tai jie ir yra tais vyrais, kurių
mas
tiesiog "į dangų kerštu šaukiantieji" faktai.
? dau ^ v ^ sveikinimu ir dienos, kada galės būti perkelta — tylėk. Tas vienok jo neapstabde ir jis jam reikia, priėjo prie Mikolainio ir Am
Pavyzdžiui, viename laikraštyje aprašoma, kaip IRO Pf |
pareiškimų, jis
pre- i vėl laisvą Lietuvą, taip ir mes pasilipęs ant krasės pasakė: "Kunigai, ku brazevičiaus ir juos išsivedė. Raštininkus
tamautoja užsispyrusi vieną lietuvį būtinai išmesti iš;?! f f Smetona — maž daug čia šito paminėjimo proga ben
konštabeliui išvedus, išėjo paskui juos ir
stovyklos ir atimti DP teises, remdamosi tuo, kad jis į šiais žodžiais pradėjo savo at- draujame vienoje mintyje apie nigai! Jūs operacijas daryti galite^ šlaunį daugumas kitų delegatų.
Lietuvą, stipriname savo tikėji išpiauti lengvą, bet aną žeidulį kaip užgy
nesirūpina savo emigracija. Kai tas po trumpo laiko j saky ™?.J* svei ki m isiems:
Tarp pasilikusiųjų svetainėje delega
padėjęs jai prieš akis darbo - buto garantijų nuorašus,!
Ačiū Jums už ty didelę gar- mą būsima Lietuvos laisve, ti do site? .Kunigai, kunigą! .Blogą sėklą sė
tų buvo ir pats kaltininkas, Centro Rašti
tai "globėja" įširdusi sudraskiusi tuos ^dokumentus j
čia man suteikcle. Bei kėjimą, kurį tvirtai ir nesvy jate, blogą vaisių valysite!"
ninkas A.,Astramskas. Už kokios 10 minuruodamas
visais
sunkiaisiais
Lie
vistiek vedanti bylą teisių atėmimo linkme, o tas žmogus a s ' " >
£
did/ia
Jam
taip
bekalbant,
rūtuotieji
pradšjo
tų konštabelis vėl atėjo į Stumpso svetai
iš stovyklos jau esąs išvarytas.
|
_
asmeniui pri- tuvos laikais skelbė Antanas
visu balsu rėkt ir švilpt; kun. Milukas nę, dabar jau su pagelbininku Aukštakal
tuw
Šitokių ir panašių faktų yra laiškuose kuriuose ji e | k,auso P»*? '>ėie ne Smetona.
kreipiasi į Amerikoje gyvenančius pažįstamus ir net| Drivi ! lu * mwsru ' ^et ir Lietuvos Bet ir ne vien kaip Lietuvos prie jo priėjęs taip jį stuktelėjo, kad jis niu iš Shenandoah'rio, kuris jam reikalingą
nepažįstamus, prašydami kokios nors pagalbos.
Prezidentą. lad toil patrarba pri- Prezidentą minime Antaną Sme ko per langą neišlėkė.
žmogų parodė.
Ar kas nors iš mūsų žino, kur ir kaip tokiu atveju ! k,auso , r ^ letuv *l> kai P tautai, toną, nes mes gerbiame visus
Kada visų akys sužiuro j kunigą ŽebT. Astramskas buvo suareštuotas, bet
kreiptis?
*"
kain valstybei.
mūsų tautos žymiuosius žmones. rį, raštininkas pasinaudodamas proga iš
Susivienijimo
knygos likosi ant stalelio po
Jaučiuos laimingas, kad man J u atminimas, ju mintys, kė
užstalės
išėjo
knygas
po
pažastim
nešinas;
Saliecko skvernu, kurias viena moterų, pa
.
.
.
. sulaukus ši<o amžiaus mano jrytautos susiuratimą, mums
iš svetainės išėjęs knygas padavė Ambra- sikišusi po palerina, tuojau išnešė paslėpti.
no gi pai eiga pasu upjnti tokiais dalykais? Ar tokie i venime. likimas leido būti Ivsr lusios
yra brancios. vertingos i r iš i u
....
,
.
. ,
, • _
i'ikalai nera dalis kovos už mūsų tautos teises? Ar tuo simboliu, irer kuri turite rnes
semiamės sau' lietuviškos f evlc1 "'' 0 P^ui sugljzo atgal svetamen,
Astramckas, eidamas policijos stotin,
tikslinga yra į tolimąjį, didįjį tikslą įsižiūrėjus, nematyti, proira na reikli savo nasrarba stiorybės. Mes minime ir Badabai ėjo liksmas dėl kun. Pautie- galvojo, kad jam svetimame mieste, netu
lęas dabar čia pat dedasi?
_ načiai Lietuvai, kuri
ir meile
niaus rinkimo seimo pirmininku. Diduma rint kas už jį laidą užstato, be abejo, priMums atrodo, kad šitie klausimai negali būti išspręsti UV,
ko^pask/r* *mogu la sanavičiu ir Kudirką, mes mini
me čliuna ir Burba, minime Va delegatų jam priešinosi dėl to, kad jis buvo seis pasėdėti. Tas jį vienok nenugąsdino;
vien tarp mūsų pačių. Tokiais reikalais reikia kreiptis. biausiai to nusipelno,
lančiu ir Daukantą, minime Mai- renkamas ne pagal tiesas, šitiems ginčams
j Amerikos valdžios atitinkamas įstagas, o kartais irai
kad ir sėdėti reikės, jis visgi knygų nu
*
*
roni ir Vaižgantą, ir Smetoną, ir neapstojant, kun. Milukas pašaukė poli
net ir i tarptautines. Ir kreiptis ne dėl vieno kito atsitiki
sprendė
neišduoti.
mo, o dėl paties principo. Atskiri faktai yra tik pa Aš pats mačiau daugelio aky visus, kurie savo idėiomis ir ciją, kuri ten jau buvo laukusi tik žodžio, Bet jo baimė buvo bereikalinga, nes
dideliu visuomeniniu ar politi
dėties pavaizdavimas, paaiškinimas.
se sužvilgusias ašaras po šitų
bet kadangi jokių, peštynių nebuvę tai ji ėjus stotin pas kitus du areštuotuosius,
Amerikos lietuvių visuomenei svarbu žinoti, kur ir žodžių, kada Lietuvos Preziden niu darbu, kad ir kiekvienas negalėjo maišytis.
tuojau atėjo'T. Paukštis, Pittstono 7-tos
kokia tvarka galima nukreipti skundus dėl neteisėto mū tas Antanas Smetona jam pa saviškai, inešė dideli indėli į
m
ūsu
tautos
gyvenimą.
Minėda
Delegatams
neatleistinai
reikalaujant
kuopos
delegatas su pinigais ir juos visus
sų tautiečių, daugeliu atvejų net ir giminių, skriaudimo. duota sveikinimų ir pagarbos
mi
juos,
statome
jiems
pamink
žinoti
29
delegatų
atmetimo
priežastį,
kun.
tris išėmė, policijos viršininkui pasakyda*
Amerikos lietuvių visuomenei svarbu žinoti, kaip vainiką šitaip padėjo Lietuvai
tinka pasielgti, gaunant reikalavimus iš anapus geležinės PO koju, pats kukliai jai nusi lus savo širdyse, o tie pamink Kaupas tą patikrinti paskyrė komisiją iš mas, kad tuojau ateis ir advokatas.
lai yra mūsų. ateities dideli kun. Miluko, kun. Kuro ir Pr. Burbos, kuris
uždangos, prašant siųsti ten vaistų, kurie normaliu keliu lenkdamas.
Policijos viršininkui ėmus Astramcką
ramsčiai.
| tenai negali ar neprivalo patekti.
štai kur yra geriausias pa
net delegatu nebuvo, nes mandato neturėjo. kvosti, kur tos knygos yra, tas jau teisino
Kas iri gali ir kas privalo visuomenę apie tai pain aiškinimas, kodėl mes čia. toli Klysta, kas šių gryniausių
Žinoma, toji komisija jokios priežas si, kad svetainėje kilus sumišimui, bijo
formuoti, kas privalo tas informacijas visuomenei iš val nuo tėvynės, minime Lietuvos patriotiniu jausmu pareiškime
ties negalėjo rasti nei savo rankovėse, bet damas, kad knygų kas nesuplėšytų, išneše
džios įstaigų gauti?
Prezidento ja-u nebe amžiaus ju ieško partiniu politinių siekimų.
visgi
5-tos Plymouth'o kuopos, 11-tos Wa- jas iš svetainės laukan ir pasiuntė jas ki
Mū>'i manymu, niekas kitas, kaip tik Amerikos Lie biliejų, o mirties ,liūdnas sukak- Mes per tokius paminėjimus
tuvių Tan ba. Ji turi būti vadovas — kelrodis dideliuoseįtuves."
žvelgiame tik i Lietuvos ateitį, terburio kuopos ir 34-tos Bostono Vytauto ton vieton, o kur jos tuo tarpu buvo, jia,
^Draugijos delegatųą^at^tatė vįsus, įO-tos girdi# nežinąs,Ir
reikaluose, liečiančiuose tautoj
1 o vfs yfcn» kaip tada, taip ir kurios norime šviesesnės.
1•-•"•r. v •.
. te*
. - >+*
va? Ar ištikrųjų tie žmonės, kuriems prašo tų vaistų,
serga? Ar čia kartais nėra kokios kitokios "ligos"? Ar
tikrai tie žmonės, kurie tų, tarp ko kita. gana nepigių
vaistų prašo, tuos vaistus ir gaus? Ar čia nėra orga
nizuotas būdas gauti iš Amerikos tu vaistų visai ki
tiems reikalams?
Žmonės, kurie gauna tokius laiškus, eina šen ir ten,
klausdami patarimo, ką daryti. Siųsti, ar nesiųsti? Gaus
ar negaus? Reikia, ar nereikia?
Kas gali tikrai atsakyti?

Kodėl Jį Gerbiame?
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A. Olio kalba Clevelande Ministeriui st. Lozoraičiui i
siškai viskas tvarkoj.
vo sėkmingas ir Lietuvai nau
Vienas asmuo, kuris gy spaudą.
(Atkelta iš 1-mo pusi.)
Štai,
pavyzdžiui,
turėjome
Vi
dinga.
Jis daug: kur ir daug
Iš
to,
kas
spaudoje
buvo
vai
seka
Lietuvos
bylos
Lietuvos išlaisvinimas yra rei
suotinį
Kongresą.
Jis,
be
abejo,
kam
priminė
Lietuvą, jos kan
syta
ir
privačiai
pasakyta,
mi
gynymo
eigą,
atsiu
n
t
ė
kalas, kuris mūsų tarpe nekelia
pasisekė,
buvo
labai
naudingas
čias,
nusistatymą
ir troškimus.
mums šias savo mintis apie nistro Lozoraičio didžiausiu įna
nuomonių skirtumų. Todėl ir
ir
gražus.
Bet
nelaikau
jo
visiš
ministerio St. Lozoraičio šu Lietuvos bylon tenka laikyti Tą priminimą jis darė, kaipo
Tarybos uždaviniai yra apribo
kai
pasisekusiu.
Finansų
Lie
jo žygius UN organizacijoje. Nepriklausomos Lietuvos mi
apsilankymą
Amerikoje.
ti šiuo uždaviniu. Jei į tą susi
tuvos
vadavimo
reikalams
šita
Čia
jis dirbo apie mėnesį laiko. nistras. Jis kalbėjo ir savo, ir
tarimą norėtumėm įtraukti švie
proga
sudėta
apie
$8,000.
Tie
Lietuvos
Diplomatijos
šefui
Tame
laikotarpyje jis matėsi, kitų ministrų vardu — valdžios
timo, auklėjimo, bendrai kultū
sa,
buvo
minėta
bene
$13.000,
St.
Lozoraičiui
Europon
išvykus,
kaip
pats
savo pareiškime sako, vardu, visos Lietuvos ir visų
ros reikalus, susitarimas būtų
bet
reikia
pastebėti,
kad
apie
tinka
jo
vizitą
Amerikoje
pa
"su
Generalinės
Ansamblėjos lietuvių vardu. Jis dėstė Lietu
sunkesnis, neištvermingas...
5,000
tų
pinigų
buvo
surinkta
analizuoti
ir
pažiūrėti,
koks
yra
pirmininku
Romulo
ir su gau vos teises, nurodynėjo jai pada
Todėl tie kultūros ir kiti vi
daug
anksčiau,
tik
buvo
laukta
to
vizito
balansas.
singais
visų
kontinentų
delega rytas ir daroma skriaudas, jis
suomeniški uždaviniai, kurie
iškilmingos
progos
juos
įteikti.
reiškė tautos valią būti laisva
Svečias
atvyko
Amerikon
ati
tais";
jiems
tyuvo
nuodugniai
nėra tiesiog surišti su Lietuvos
Tuo
tarpu
kelionei
ir
vieš
ir nepriklausoma. Jis tikrino ir
daryti
Lietuvių
Dailės
Parodą
nušviesta
Lietuvos
būklė,
iš
jų
išlaisvinimo bylos vedimu, yra
bučiams
delegatai
išleido
apie
New
Yorke,
dalyvauti
Visuoti
buvo
prašyta
parama
Lietuvos
kristalizavo
žygius ALT, VLIKo
už Tarybos programos, už sro
$40,000.
Tai,
jeigu
tiek
kaštuo
niam
Amerikos
Lietuvių
Kon
ir
kitų
tautinių
veiksnių. Jo
bylai.
vių susitarimo ribų, paliktas
pastangos,
kartu
su tautinių
grese,
pasitarti
su
tvirčiausiojo
ja
$8.000
sudėjimas,
aš
negaliu
čia
tenka
konstatuoti
faktą,
kiekvienai skirtingų pažiūrų
veiksnių
pastangomis,
reikia ti
Lietuvos
posto
kapitonu
minispasakyti,
kad
čia
viskas
tvarkoj.
kad
praeitas
UN
generalinis
su
grupei, tegul jos sau veikia to
kėtis,
atneš
gerų
vaisių
Lietu
teriu
Žadeikių,
patikrinti
Lietu
sirinkimas
lietė
Lietuvos
rei
Čia
reikia
pagalvoti
apie
tinse srityse, kaip jos tą supran
vos
įstaigų
padėtį,
pasikalbėti
kalus
daugiau,
negu
bet
kada
vai
ir
lietuvių
tautai.
ta ir kaip išgali. Net ir Lietuvos kamesnius metodus.
Iš to, kas aukščiau pasakyta,
bylo reikaluose bendro veikimo Yra ir daugiau dalykų, kurie su pasaulio delegacijomis UN pirmiau. Tas, aišku, nereiškia,
mums
atrodo, kad logiška ir
susitarimas apima tik tuos da dar neina taip, kaip turėtų bū organizacijoje ir susipažinti ar kad tai buvo pasėka vieno Lo
zoraičio žygių. Tačiau, reikia praktiška strategija mūsų ko
lykus, kurie yra tokios rūšies, ti. Jeigu negalvosime, nekalbė čiau su Amerikos politika ir
žmonėmis.
pripažinti, kad jo žygiai drauge vai už Lietuvos laisvę turėtų
sime,
niekad
jų
nepataisysime.
kuriuos būtinai reikia atlikti
Netobulumus, negerumus turi Apie Dailės Parodą ir Kon su ALT, VLIKo ir ministro ža- būti sekanti: 1. Lietuvos Vy
visuomenės vardu.
gresą dabar kalbėti nebetenka. deikio žygiais padėjo Lietuvos riausybės vardu kalba jos liku
Ir tai kurį laiką Amerikos me kelti aikštėn, kalbėti apie
Jie abu atliko savo paskirtį reikalą tarptautiniame forume čiai — laisvieji ministrai; 2.
juos,
nurodyti
ir
ieškoti
būdų
lietuvių tautinė ar tautininkų
ir
davė nemažai naudos Lietu-4 iškelti ir atitinkamai atžymėti. VLIKas remia vyriausybės žy
jiems
pataisyti.
Tokia
kritika
srovė tame bendrame veikime
vos
laisvinimo bylai. Abiejuose Iš kelių šaltinių yra patirta, gius ir kalba rezistencinių ir
nedalyvavo, buvo iš jo pasitrau nebus vienybės ardymas. Mes
įvykiuose
Lozoraitis dalyvavo kad UN organai yra susiintere- politinių veksnių vardu; 8. ALT
kusi. Taip buvo ne dėl to, kad turime žinoti, kad klaidingu ke
ir
pasakė
kalbas.
Jo kalbos bei savę Lietuvos reikalu — renka ir kitos užsieny esančios lietuvių
toji srovė būtų buvusi priešin liu net ir vardan vienybės ne
pareiškimai
buvo
cituoti
angliš žinias ir, kaip tik jas surinks, orgartizaicijos remia valstybės
ga pačiam tikslui, bet dėl to, reikia eiti!
kos
spaudos,
šitą
punktą
tenka Lietuvos kančių bylą atitinka ir tautos atstovybes ir kalba
*
«
, v, _ ,
± j. j.
v , , .
kad ji nesutiko su tuo metu įsiskaityti teigiamu.
savo organizacių vardu į savas
mam forume iškels.
Darbstus
tremtiniai dirba ir Mielas tautieti, suselpk juos galgjusiais veikimo metodais.
stengiasi savo būklę pagerinti Aukas siųskite neatidėliodami Ji, tautinė srovė, arba jos , O kas gi tai yra Amerikos I Pasitarimai su ministru Ža Amerikos įstaigose St. Lozo vyriausybes ir kitus atitinka
Lietuvių i autinė Sąjunga, Ku-j deikių bei konsulais mums ne raičiui taip pat teko dalyvauti mus organus. Tarp šitų trijų
sunkiose stovyklų sąlygose. Ta BALFui šiuo adresu:
veikėjai, buvo tos nuomonės, nos Uieveianao skyrius šiandien
žinomi. Tačiau, pasiremiant ir su daugeliu žmonių išsikalbė veiksnių turėtų būti susitarimas
čiau yra tūkstančiai senelių, li
United Lith. Relief Fund
kad pirmoje eilėje reikia galvoti cia suKviete šį gražų susirin
spauda,
atrodo, kad ir jie buvo ti — Lietuvos bylon šį tą įnešti, ir darbų sukoordinavimas —»
gonių, invalidų ir našlių su maof America, lac.
apie Lietuvos nepriklausomybės kimą.
|
teigiami.
Visi pareigūnai su še jos poziciją sustiprinti.
taktikos nustatymas ir didžio
žails vaikais, kurie be jūsų pa
105 Grand Street,
atstatymą, o ne apie tai, kokia
fu
konferavo,
su
juo
kooperavo
sios
kovos vykdymas. To me*
Formaliai tai yra dar labai i
Iš viso to seka, kad ministro
šalpos negali pragyventi.
Brooklyn 11, N. V.
lietuviška partija tada Lietuvo
ir
apie
jo
vizitus
informavo
r
jauna organizacija, susikurusi
Lozoraičio vizitas Amerikai bu linkme valstybės vyrams.
je valdžią turės. Jie galvojo, kad
vos
prieš
septynius
menesius,
kovoje už nepriklausomybe tu
ri būti panaudotos visos jėgos, pereito gegužes menesio gaie.
nuoširdžiai nenriklausomvb ė s njiKsaau jos vietoje veiKe d
žymesnes tautines sroves orga
Azijos kraštui. Jis pridūrė, jog siekiančios, nekreipiant dėmesio
(Atkelta iš 1-mo pusi.)
nizacijos: Lietuvai Vaduoti są
galimas dalykas, kad Amerikos į tų pajėgų senas sąskaitas. Ir
kad iš Jungtinių Tautų Organi
junga, Amerikos Lietuvių Tau
vyriausybė irgi pripažins ko jie galvojo, kad Lietuvai mes
zacijos būtų išvarytas čiankaitininkų
Centras ir Amerikos
munistinę Kinijos vyriausybę. nedaug tepadėsime, jeigu veik
šeko vyriausybės delegatas.
Lietuvių
Misija. Dar anksčiau
sime tik savo tarpe, lietuviu
šios
srovės
jokios žymesnės or
Philadelphijoj pakrauti i lai- tarpe, jeigu nesistengsime ieiti
SAUSIO 9
ganizacijos
nebuvo.
Bet tautinė
vus 300 tankų ir šarvuočių, ku-'su Lietuvos reikalu į Amerikos
Amerikos Senate įvyko ai riuos Kinijos vyriausybė nupir- visuomene, jeigu nenritrauksi- arba tautininkų srovė savo am
trūs ginčai dėl Kinijos politikos. ko iš ligšiolinių pagalbos fondų. me Prie Lietuvos reikalų gvni žiumi Amerikos lietuvių visuo
Senatorius Connalli, demokratų Tie tankai plauks į Formozą.
mo įtakingų Amerikos politikų. menėj yra daug senesnė už ma
užsienių politikos vadas, kalti
Šitais pagrindais veikdama ne patį, nors esu jau, ameriko
no respublikonus, kad jie Ki- Amerikos vyriausybe 4 ta* tautinė srovė, tai Amerikos Lie- niškai tariant, "grandpa" ... Ji
nijos klausimą nušvietę išvirkš- nautojas moteris perkėlė iš For- tuvių Misijos, tai Lietuvai Va jau buvo tada, kai... mano
Atsakymo į šį klausimą dažnai klausiate pas tuos, kurie matė vienus Ir kitus. Ir
ciai, tikslu tai panaudoti savo mozos į kitas tarnybos vietas, duoti Sąjungos, tai Amerikos tėvas Olševskis leido lietuviškas
susilaukiate
|vairių atsakymų... Tad nežinote, kur gi tikroji tetsyb#f
knygas
ir
laikraštį
LIETUVA.
vidaus politikos reikalams. Res- Diplomatų šeimoms įsakyta iš Lietuvių Tautininkų Centro varJi
jau
buvo,
kai
kūrėsi
Susivie
publikonų senatorius Knowland, Formozos išvažiuoti.
du pramynė tam tikrus takus,
nijimas Lietuvių Amerikoje...
kuris neseniai grįžo iš Rytų ir
•
j kurie pasirodė Lietuvos bylai
GERIAUSIA - NUSPRĘSKITE PATYS!
šių žmonių — tautiečių, tauti
siūlė, kad Formoza būtų gina-( japonų komunistu partiją reikšmingi ir svarbūs.
ma, kaltino demokratus, kad Maskva kritikuoja beveik pana- Laikui bėgant minėti nuomo- ninkų — idėja visada buvo: iš
Apie komontetos — boUerikM jMl
.cMtt ftrttft Ir akaU* A*i» aactaa
jie kartoja "antrąji Mueneheną". šiai, kaip jugoslavų. Bet japonų nių skirtumai dėl veikimo pa- laikyti čia, Amerikoje, lietuvybę
tvirtą
ir.
ištiesti
pagalbos
ranką
žiau.
Tad
paskaitykite
(Kaip žinoma, 1938 metais An- komunistai, atrodo, nelinkę tai grindų ir metodų sumažėjo ir
glijos ministeris pirmininkas kritikai pasiduoti. Vieną savo štai prieš daugiau kaip metus Motutei Tėvynei, kuri ir tada
Chamberlainas ir Prancūzijos partiios veterana. kuris palaikė laiko Amerikos lietuvių tautinė tokius sunkius laikus gyveno.
Balio
— Daladier susitiko Muenchene Kominformo kritika, partijos srovė vėl įstojo į Amerikos Lie- Ir dabar mūsų rūpestis yra
paradytą knygą mSU Hitleriu ir Mussolini ir nu vadovybe pašalino iš partijos. , tuvių Tarybą bendrai dirbti Lie — išlaikyti Amerikoje lietuvy
bę tvirtą. Ir dabar mūsų di
sileido Hitlerio politikai Če
tuvos išlaisvinimo darbą.
koslovakijoje, patikėdami, kad Anglijoje paskirti nauji rin Turiu pabrėžti, kad tas su džiausias noras yra — ištiesti
tai yra "paskutinis teritorinis kimai. Jie įvyks vasario 23 d. grįžimas j Amerikos Lietuvių Motutei Tėvynei ranką, padėti
reikalavimas". Vėliau pasirodė, Parlamentas paleidžiamas vai- Tarybą įvyko veikiant gana di- jai prisikelti iš nelaisvės ir di
kad tai buvo
tik pradžia...)
sario 3 d. Naujas turi susirink- deliam spaudimui kaip tik iš delio vargo.
t
•
Europos, kaip tik iš Europoje Mes nekovojame už social —
ti kovo 6 d.
Sovietu delegaciia Jungtinių Ministeris pirmininkas Attlee tada dar buvusiųjų mūsų drau- ar kitokių, demokratų ar dar kie
Tautu Oreanizacijoie dar du tuo būdu ryžosi nelaukti, kol gų tarpo,
no kito teises turėti valdžią Lie
* •
kartus reikalavo pašalinti seno sueis pilni penkeri metai, ir pa
tuvoje. Mes tiesiame ranką, kad
sios Kinijos vyriausvbės dele- skyrė rinkimus kiek anksčiau. Nors mes dabar veikiame šiuo Lietuva būtų laisva, kad mūsų
kurioje aprašomi jo paties pergyvenimai vokiečių kalėjimuose. Paskaitę, tikrai patys
gata. Kaip tik ši mėnesi Kinijos Mat, paskutiniu metu laikas klausimu vienoje organizacijoje, broliai lietuviai pasijustų savo
galėsite matyti, katrie "geresni" ...
delegatui tenka pirmininkauti veikia darbiečiu vyriausvbės ne esame Amerikos Lietuvių Tary krašte lygiai laisvi, kaip mes
Saugumo Taryboje.
naudai. Juo ilgiau lauktu, juo bos nariai, aš negalėčiau pasa čia jaučiamės, ir mes tikime —
Tos knygos autorius
daugiau galimybių pralaimėti. kyti, kad dabar tai jau joje vi mūsų Lietuva to susilauks.
SAUSIO 10
Tr tai reikia tik nedidelio balsų
yra vienas iš Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto kūrėjų. Tas komitetas
buvo įkurtas Lietuvoje, 1943 metais, vokiečių okupacijos laikais. Dėl kovojimo tsl
Sovietų atstovas Malik išėjo pakrypimo konservatorių pusėn
kad
i
valdžią
vėl
grįžtų
ChurLietuvos
išlaisvinimą iš svetimųjų vergijos, šios knygos autorius, kaip ir eile kitų Vyt"
UODAI,
SUSTOK
VALANDĖLEI...
iš Saugumo Tarybos posėdžio,
cbillis.
,
riausiojo
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto narių, nacių buvo suimtas, išvežtas į Vokie
kai Taryba nesutiko tuč tuojau
Liudas Dovydėnas DRAUGE čia, besistengiant atremti
Ir
dabar
yra
abejojančiu,
ar
tiją
ir
jau
TIKRAI BUVO PAKELIUI Į MIRTĮ, nuo kurios j| išgelbėjo tik Amerikos ka*'
svarstyti jo pasiūlymo dėl Ki
aiškinasi — ginčijasi su P. Jur- priekaištus, persistengta ir nu
darbiečiai
atsilaikys,
bet
ir
kon
riuomenė. Po to šios knygos autorius vėl stojo į darbą Vyriausiame Lietuvos Iš*
nijos delegato pašalinimo. *
gėla ir kitais priekaištautojais eita daug toliau, negu patys
Dr. Ciang, Kinijos delegatas, servatorių laimėjimo eralimvbės dėl to nelemto "Liaudies Seimo", bolševikų propagandistu drįso
laisvūutno Komitete ir tap pumkflje daugiu taip ištveriąs vfmtm
pirmininkaudamas Saugumo Ta tuo tarpu nėra labai didelės. kuris "nutarė" Lietuvą įjungti nueiti!
ryboje, paskyrė posėdį kitai die Todėl vasario 23 dienos daug į sovietus, ir kurio prezidiume Liūdai, tik pagalvok, ką pasa
Dabar Sos knygos autorii| jau turime savo tarpe!
nai, kur | darbų tvarką, šalia kas pasaulyje lauks, su labai di likimas buvo lėmęs būti L. Do kei! Lietuvoje iš viso buvo ne
deliu
susidomėjimu*
kitų klausimų, įtraukė taip pat
vydėnui.
pilni trys milijonai gyventojų,
Jis atvežė mums didžiulę filmą iš tremtinių gyvenimo, kurią pats pagamino ir, tikimės,
•.
ir sovietų delegato rezoliucijos
Daug teisingų ir jtikinančių su visais vaikais, tai kaip gi ga
netrukus galės mums parodyti. Tfe proga susipažinkime su juo arčiau, perskaitydami
Numatoma, kad Šiomis dieno dalykų tame straipsnyje pasa
svarstymą.
lėjo už Tave ir kitus trys mili
jo pergyvenimų aprašymą nacių kalėjimuose. Ta knyga yra ne tik asmeninių per*
mis atsistatydins Italijos vy kyta, bet ten, kur kaltinimą
jonai balsuoti! Bolševikai, nors
gyvenimų aprašymas, bet svarbus ir įdomus IX)KUMĮ$!£$>A$ apie vieną iš sunkiausių
Tris valandas Valstybės Se riausybė. bet neabejojama, kad bando nuo savos ant kitų galvų ir skelbė, kad kai kur balsavo
mūsų tautos gyvenimo laikotarpių.
.
^ ^
kretorius Acheson diskutavo Ki nauja vvriausybe sudarys tas perkelti — ten kaip tik reikėjo net... 120% — vistiek trijų
nijos politikos klausimus Senato oąts.krikščioniu demokratų par sustoti ir pagalvoti.
milijonu balsų nepriskaitė...
Norintieji fsigyti šią knygą, rašykite laišką šiuo adresgu
Užsienių Komisijoj. Jis griežtai tijos vadas de Gasperri.
Mes negalime neprotestuoti
Pagaliau, juk, tur būt, žinai,
laikosi nusistatymo neduoti tie
prieš tokį L. Dovydėno pareiš kad balsavimo rezultatai buvo
siogines karinės pagalbos Forkimą:
visai ne tokie, kaip laikraščiuose
DIRVA, 6620 Superior Ave., Cleveland 3r Ohio.
mozai ginti, nurodydamas, kad blanku darbo-buto garantijoms, "Sakykim, dideli išdavikai bu skelbta, kad ištikruių balsavime
pacifiko gynimosi linijoj For ar paaiškinimų, kaip formalu vo 79 "liaudies seimo" kandi dalyvavo tik- keliolika % Lietu
Laiške aiškiai įrašykite savo adresą ir pridėkite tik vieną dolerį
knyga taojai§
moza Amerikai esanti nereika mus atlikti, kreipkitės šiuo ad datai, vėliau — atstovai, bet kas vos gyventojų. Tai kaip gi ga
bus
Jums
pasiųsta
paštu.
linga. Jis taip pat nepripažįsta resu: ULRFA
-M
gi buvo trys milijonai Lietuvos lima" savo pasiteisinimui šitaip
reikalo duoti karinės paramos
106 Grand St.
.
gyventoju, kurie balsavo už tuos neteisingai apkaltinti visą tau
bet kokiatri nekomunistiniam
Brooklyn 11,
išdavikui?**
tą?
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PARTIJŲ REIKIA...
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Sako, jog iš partijų mūsų tau
ta yra sulaukusi vien arba bent
nemaža blogo. Tai tiktai dar
(Diskusinis straipsnis)
vienas pagrindas, dėl ko ateity
Lietuvybės išlaikymo proble pasaulio jaunimu; ji savo tau| bes išlaikymo problemą. Tad te- je mes iš partijų turėtume su
LIETUVOS ISTORIJOS REIKALU
ma, dėl kurios daugelis rūpina tiniu turiniu ir tautinėmis am j nebus nei vieno jaunuolio-lės — laukti ir nemaža gero.
mės, yra lietuviško jaunimo pro bicijomis konkuruoja ir išsiski ; lietuvio, kuris nepriklausytų šiai Partijos, tai juk sambūriai,
(Atviras laiškas)
blema. To jaunimo, kuris Čia ria kitų tautų jaunimo tarpe; ji j organizacijai. Pasirūpinkim, kad tvirtesniais ideologiniais ir anks
Didėjant pasiteiravimams, kada išeis iš spaudos
gimęs, ir to, kuris iš Lietuvos jaunimo laisvalaikį sunaudoja į ši organizacija apimtų visą lie- tyvesnio bendro darbo ryšiais
A. Šapokos redaguota LIETUVOS ISTORIJA, skelbiame
sujungtos, rimtai pasiruošusios
Čia atsirado, likimas tas pats. asmenybes ugdymui, naudoda tuvišką jaunimą.
pajėgos.
Jos
savo
įpareigojančiu
šį viešą leidyklos PATRIA pareiškimą:
Jaunimo išlaikymas lietuvy ma visas kultūrinio auklėjimo
Dr. Br. Kalvaitis (charakteriu turi daugiau galimy
!
bėj yra tėvų ir ji| organizaci priemones; ji sugeba jaunuoliui
LIETUVOS ISTORIJA leidžiama prenumeratos kebės parūpinti ir medžiaginių pa
atidengti ir parodyti tautinio
jų uždavinys.
liil. Rinkdami prenumeratą, išleidimo datą buvome nu
Kalbant apie tėvus, kurie at grožio ir meilės paslaptj; ji už ! Nuo Redakcijos: • Mes kvie- grindų organizuotam veikimui,
statę 1949 m. rugpiūčio mėn., bet kadangi šiuo veikalu
vyko prieš 30-40 ar daugiau grūdina jaunimą fiziniai, pada jčiame šio klausimo žinovus pa- negu kokie laikini susibūrimai.
susidomėjusių asmenų skaičius yra nepaprastai menkas,
metų, tenka prisiminti, kad jie ro jį savistoviu — sugebančiu ! sisakyti* ypač dėl dviejų dalykų: Tiesioginė Lietuvos partijų
todėl ir veikalo išleidimas automatiškai nusidelsė.
paskirtis
dabar
laikinai
suspen
atvyko iš anų laikų Lietuvos... orientuotis visokiose padėtyse; |1. Kuris elementas — tautinis
Visi prenumeratoriai, kurie veikalą užsisakėte Vo
kur nebuvo "nei žodžio nei raš šią organizaciją remia viso pa ;ar tarptautinis — daugiau turi duota. Tačiau tuo nepasakoma,
kietijoje, visais prenumeratos reikalais (adreso pakeiti
to". Jie negalėjo atsivežti laisvo saulio valstybės; o kas svarbiau į progos pasireikšti skautų orga kad partijos nereikalingos. Jos
krašto kultūros ir tradicijų, bet sia, šios organizacijos nevaržo nizacijoje Amerikos sąlygose? turi jėgų; ir mes šiandien ne
mas ir tt.) prašomi kreiptis PATRIA, Fellbach-Stuttgart
jie vis dėlto atsivežė lietuviš jokie sroviniai varžtai. .. .... 2. Ar lietuvių skautų vienetai turėtumėm palikti jas neišnau
Beethoven Str. 5. PATRIA skyrius Amerikoje tiesio
Amerikoje, ir apskritai išeivi dotas. Mes norime jas matyti
kos žemės pagimdytas dainas
giniai rūpinasi tik savo gerb. prenumeratoriais ir knygos
Todėl per Lietuvos skautų or joje, tikrai, kaip šio straipsnio įjungtas į lietuvių tautinį dar
ir to meto liaudies tradicijas.
bičiuliais Amerikoje, nors griežtai neatsisako, jei kitaip
šių tradicijų palaikymas ji| ganizaciją, greta kitų teigiamų autorius tvirtina, yra apdrausti bą emigracijoje.
neįmanoma, kai kuriais atvejais pasitarnauti.
širdyse tebėra giliai užsilikęs. lietuvybei institucijų, mes tinka nuo srovinių varžybų dėl įta Centrai tegu rūpinasi tauti
ne
reprezentacija
ir
tarptautine
kos
bei
vadovavimo
šiai
orga
mai
išspręsime
jaunimo
ateitį,
Pastaruoju metu gavome patikinimų iš PATRIA
Net bimbininkai, ir tie, tarnau
propaganda.
Padėkime
jiems.
nizacijai.
o
tuo
pačiu
išspręsime
lietuvycentro Vokietijoje, kad, jei nuolatos didės prenumeratos
dami "raudonajam carui", grie
Tačiau partijos, kaip pajėgios,
biasi šių "nacionalistinių" for
skaičius, numatoma tuoj pat veikalą baigti, nes jo už
nė emigracijoje neišbirusios or
mų, žinoma, tik tam, kad pagau
baigimui reikia tik 16 -18 darbo dienų, bet lėšų stoka
ganizacijos, gali atlikti daug
tų daugiau žuvelių j savo tinklą.
verčia nemaloniai delsti, kas, žinoma, piktos valios
svarbių uždavinių, ir tie už
Bet kas atsitiko su jaunimu?
žmonių visaip komentuojama. Tačiau turime gerbia
daviniai jų tiesiog laukia.
Kur jis pranyksta? Kodėl kar
Svarbiausias mūsų dabartinės
miems prenumeratoriams pranešti, kad LIETUVOS
tais garbingų, visą savo gyveni Be mokslo ir knygos žmogus būtų dvasios ubagas! Knyga veiklos baras: tautinės gyvybės
JSTORIJĄ užsisakiusiems pradedama siuntinėti 1950
mą lietuvybės reikalams pašven
apsauga
ir
ugdymas.
Tai
labai
žmogaus kelrodis gyvenime.
m. vasario - kovo mėn. Visi prenumeratoriai veikalą
tusių ir dabar dar lietuviškame
platus baras. Jis apima tautinės
gausite tiesiog iš PATRIA centro Vokietijoje.
visuomenės veikme uoliai daly
siekį. Dr. Jonas Basanavičius, kultūros kūrybą, jos perdavimą,
Mažai
rasime
žmonių
pasauly,
Leidykla PATRIA visus LIETUVOS* ISTORIJOS
vaujančių tėvų vaikai, žiūrėk,
dr. Vincas Kudirka ir visi kiti populiarizaciją, auklėjimą, ide
silpnai bekalba lietuviškai, kar kurie nežino, kad mokslas ir kul
prenumeratorius
laikydama tikrais lietuviškosios kny
mūsų tautos vadai kovojo ir ologinį jaunimo įtūrinimą ir pan.
tais visiškai nebesirodo lietu tūra žmogų tobulina, o kultū
gos bičiuliais, prenumeratoriams skirtuose egzemplio
daug kovų laimėjo su knyga čia ir noris pageidauti, kad
viškame gyvenime ir net neno ringu žmogumi gali būti kiek
mūsų
partijos,
užuot
savo
veiklą
riuose įrašys atitinkamą įrašą.
rankoj: kitiems ją teikė, patys
riai beprisipažįsta lietuviais esą? vienas, nors colegijos bei uni
suspendavusios,
sukauptų
turi
iš jos idėjas sėmėsi.
Todėl, tautieti, pažink Lietuvos praeitį ir tuoj pat
O juk kilmės krašto tradici versiteto nelankęs, jei tik skai
Tad išnaudokime knygas, kaip mas jėgas ir veiklą net sustip
to
knygas,
semia
dvasinius
tur
siųsk leidyklos PATRIA vardu — 45 St. John PJ., Stam
jos ir tautiškumo palaikymas
kultūrinės kovos įrankius. Ne rintų, laikinai persikeldamos su
ford,
Conn. — $3.30. Tuo paremsi didelį darbą, o Tavo
šiame demokratoškame krašte tus iš jų.
pamirškim, kad nevisados fizi visais darbininkais ir galimy
Prof.
Jablonskis
yra
pasakęs:
knygų
lentyna pasipuoš vertingu veikalu. Prenumeratos
ne tik nedraudžiamas, bet net
nės galios yra galingiausios. bėmis iš grynai politinio į kul
"žmogus
būna
iš
prigimties
ta
remiamas.
tūrinį barą. Kodėl, kaip jau pa
laikas skaitomas iki veikalo pasirodymo dienos. Veikalui
lentingas, bet jei neįgyja moks Dažnai dvasinės jėgos nugali sielgė Amerikos liet. tautininkai
išėjus iš spaudos, kaina ne prenumeratoriams žymiai pa
Žinoma, tai labai jautrus da lo, jei nesemia žinybos iš knygų, fines ir sudaro sąlygas mažoms
lykas, bet kartu ir labai svar nelavina savo proto, neįturtina tautoms laimėti net prieš di su Ant. Oliu, visos, tiek emigra
didės.
cijos, tiek naujosios tremties
bus. čia nenorima kam prikišti savo sielos dvasiniais turtais, deles.
Tuo pačiu kviečiame visas lietuviškas mokyklas,
ar ką įžeisti, bet tik norima nežino savo talento, neiškyla vi Tiktai |sfvaizduokime sau: jei partijos ir joms giminingos or
lituanistikos
kursus, organizacijas ir kitas lietuviškas
mėginti rasti atsakymą į klau suomenėje vadu, kūryboje geni dabar visi sąmoningieji Ameri ganizacijos, negalėtų susikaupti
institucijas talkon — paremkite LIETUVOS ISTORIJOS
simus, kylančius besirūpinant jų, palieka dvasios ubagu".
kos lietuviai taptų moderniais nuolatiniam darbui, tapdamos
lietuviškos
kultūros
mecenatais,
išleidimą ją užsiprenumeruodami.
lietuvybės išlakymo reikalais.
Taip sako ir kiti žymūs aka knygnešiais — knygų leidėjais, kultūros darbininkų kuopomis ?
Kiekvienas pastebim, kad vai demikai — mokslo žmonės, kal sava ir kitomis kalbomis, — ko
Su pagarba
Viena aktyvi, tačiau griežtai
kai yra veikiami stiprių vieti bėdami apie žmogų, mokslą, kia būtų milžiniška jėga! Mūsų
PATRIA
nių veiksnių: sportas, viso jau knygas ir kultūrą.
knygos būtų visuose amerikie žmogaus dvasią ribojanti ir ne
nimo bendravimas, mokykla, Prof. Bender yra pasakęs: čių, anglų, prancūzų ir kitų kny per daug tolerantiška visuome
45 St. John PI.
ninė grupė stengiasi ir iš tiesų
vietinės tradicijos, socialinės
gynuose,
o
šiose
knygose
būtų
Stamford, Conn.
"Be kultūringo žmogaus nebūtu
sąlygos ir politinė valstybės ga me turėję knygos ir mokslo, ginama Lietuva. Kiek mes ras į savo rankas suima visą svar
biąją dalį pasaulio lietuvių kullybė — visa tai pagauna jauną
bet žmogus be knygos ir moks tume simpatikų ir talkininkų tūrinių-tautinių reikalų: kultū
sielą. O pridėjus dar filmas, te lo būtų dvasios ubagas!".
pasaulyje! štai kur glūdi "orga
ros žurnalą, dienraštį, kultūros
leviziją, specialią spaudą —su
Mokslas, knyga tai žmogaus nizuotos kultūrinės kovos už institutą, svarbią dalį knygų lei
prasime, kad jaunuolis negali kelrodis į sekmingesnį, laimin tautos laisvę paslaptis.
dimo, "Centrinę" Biblioteką, mo
tam atsispirti.
gesnį gyvenimą, žmogus gali
Todėl reikia Į šiuos dalykus įgyti aukštą kultūrinį lygį ir Būkime knygų leidėjais ir kyklas ir, numatomai, aukštuo
sius lituanistinius kursus.
platintojais
rūpestngiau įsižiūrėti. Mūsų jau nelankęs colegijos ar universi
žinoma, reikia džiaugtis, kad
nimas yra veržlus. Jo gyve
teto, bet negali to pasiekti be Štai kodėl nuoširdžiai kviečiu atsiranda žmonių ir grupių, ku Aš matau vien mūsų laisvo
nimui reikia ne sustingusios, o knygos.
Amerikos lietuvius stoti į Tėvy rie toliau pramato arba suranda siose partijose tinkamą pagrin
gyvos ir įdomios veiklos. Jam
nės
Mylėtojų Draugijos narių,
reikia sporto, meno, muzikos ir Thomas A. Edisonas išėjo į knygų leidėjų eiles. Prašau vi daugiau galimybių nudirbti nau dą kurti pastoviai, organizuo
kitų kultūrinių pasireiškimų, ko pasaulį nebaigęs pradžios moks sus kolonijose pasikalbėti, tą dingų darbų. Tačiau reikia pa- tai didesnio masto atsparai prieš Yra viena skruzdžių rūšis, va riais — po 100,000 iki 15O,0®0
kio nori turinio, bet tik atitin lo. Knyga buvo Edisono kelrodis prašymą apsvarstyti ir kurti tebėti, kad jokia uniformizmo uniformuojanČią dvasią — iš dinama Eciton hamatum. - Jei ištisine srove, be pertraukos,
rūšis, ypač kultūrinio, jokiai kur ji bebūtų stengiamasi pri šios rūšies skruzdę įdėsi į lėkš keliauja per neišžengiamus Ama
kančio jo jaunatvišką nusitei į jo visus gyvenime laimėjimus
TMD skyrius, būti mūsų bendri bendruomenei' nėra naudinga. mesti.
ir
mokslinius
"stebuklus",
ku
V. Kelkis tę, ji pradės ratu bėgti aplinkui zonės miškus. Skruzdėlynų jos
kimą.
ninkais.
ir bėgs tol, kol pavargs, nusipls neturi, yra amžinos klajoklės.
riuos
jis
davė
žmonijai.
Yra
Ką gi jis gauna iš savo tėvų
Tėvynės Mylėtojų Draugija
ir
daugiau
mažamokslių,
nediir žus. Vaizdas bus tas pats, Tačiau jos eina tik anksčiau
ar jų sukurtų organizacijų, ku
jau prieš 50 metų talkininkavo
plomuotų
žmonių,
kurie
tačiau
Jei
lėkštėn įdėsi daugiau tos pa ėjusių kvapo pėdsakais.
rios dažniausiai yra srovinės?
The Two Best of The 50th
dr. Basanavičiui ir dr. Kudir
pasiekė
didžių
laimėjimų
kūry
čios rūšies skruzdžių. Jos bėgs
vr
Tik srovine, kartais net antaKvapas atsiranda iš to, kad
kai kultūrinėje kovoje už lieauboje
ir
moksle,
semdamiesi
ži
International
Show
ir
bėgs viena paskui kitą, kol pirmiau bėganti skruzdė išlei
goniška nuotaika persunktus pa
» ii
nias ne iš mokyklų, o iš kny vių tautos laisvę. Ir dabar Tė
neliks nė vienos gyvos.
rengimus.
džia tam tikro skysčio, kuris
vynės Mylėtojų Draugija turi
gųKas čia atsitinka? Ar nu paskui bėgančias priverčia ver
Polkos, nevykusiai dainuoja
tokį patį tikslą, o jam siekti
stoja veikęs gyvio instinktas, giškai laikytis pirmosips kelio.
mos dainos, jiem mažai supran Šios respublikos kūrėjas Ben
naudoja tą patį ginklą — leidžia
jamin
Franklin
tapo
genijalus
kurio
jis visada klauso? Iš da O jei patys vadai pameta kelią,
tamos ir todėl nuobodžios kal
knygas ir platina jas Amerikoje.
diplomatas,
mokslininkas,
di
lies
j
šį
klausimą galima atsa jie pradeda klaidžioti, vingiuoti.
bos, nevisai švankus girtavimas.
Tad kviečiu visus būti TMD
džios
garbės
žmogus,
o
jis
ne
kyti
"taip",
nes intinktas nėra Po vienos audros, ant betoninio
Ar tai gali atitikti jaunuolio
nariais: akademikus, profesio
lankė
nei
colegijos,
nei
universi
priaugęs
prie
nepaprastų situ tako, buvo pastebėtas 1,000
dvasinius polėkius ir jo jaunat
nalus ir paprastus piliečius dar
teto.
acijų.
*i 1
viškus reikalavimus? Aišku ne.
skruzdžių ratas. Lietus buvo
bininkus — jaunus ir senus.
Spraginę širše savo gyliu nu nuplovęs kolonos pėdsakus, va
štai kodėl, man atrodo, mūsų Henry Ford, žymiausias Ame
Prašau į TALKĄ visus, ypatin
žudo vabzdį, iškasa duobelę, į dai, beieškodami kelio, rado pas
jaunimo gretos retėja. Tėvai pa rikos industrialistas nelankė
gai naujuosius iš tremties at
universiteto,
bet
buvo
genijus,
ją įtempia savo auką, sudeda kui juos einančių skruzdžių kva
siliko sau, o vaikai eina savais
vykusius. Nuo jūsų prisidėjimo
kūrėjas,
technikas
ir
dvasios
kiaušinėlius
ir duobelę vėl už po pėdsakus, ir instinkto klausy
keliais.
priklauso šios draugijos ir mū
milžinas.
Būtų
galima
labai
daug
kasa,
kad
išsiritę
jaunikliai ras dami,'pradėjo jais bėgti. Dieną,
Ar padėtis beviltiška? Atrodo
sų tautos tikslo pasiekimas. Ne
tokių
pavyzdžių
prisiminti.
tų
sau
pakankamai
maisto. Ta temperatūrai kylant, pradėjo di
ne. Jaunimas eis su mumis, jei
Bet būtų nesąmonė sakyti, svyruokime, budėkime, nelauki
čiau
jai,
širšei,
besidarbuojant
mes jj sutelksime f gyvą ir ak
dėti ir jų bėgimo tempas. Nuo
kad žmogus, nebaigęs mokslo me ilgai, dabar būkime garbin
su nužudytuoju vabzdžiu, ant greičio padidėjo rato skersmuo.
tyvią jaunimo organizaciją. Į
colegijoj ar universitete, gali gai kovūnais, moderniais knyg
duobelės kranto padėsi kitą nu Po pieaų iš rato pasidarė elipsė.
tokią organizaciją, kuri žengia
būti kultūringas ir gyvenime nešiais !
žudytą vabzdį, ir ji, iš duobelės Vakare ji suskilo į du ratus.
jaunimo Gyvenimo keliu su laiko
aukštai iškilti be knygos pagal
CHICAGO, ILLINOIS. "Judge Roy Bean" (right) a 1240 pound
išlipdama
pastebės, jai atrodys, Kitą rytą gyvų skruzdžių jau
Walter
M.
Chase,
dvasia. Organizaciją, kuri tu
Hereford steer from Texas, and "Chino 8062" an 850 pound junior calf
bos. Knygas skaitantieji žmo
kad
ji
savo
auką užmiršusi už ituvo maža belikusių. Tačiau pus
TMD
Pirmininkas
of the same breed from Maryland, were selected by Judge A. D. Weber
rėtu šio gyvenimo sąlygų pri
nės pasiekia ir mokslo, tampa
of Kansas State College as Grand and Reserve Grand Champion fat
kasti.
Ji
atkas
duobelę, bet čia gyvės vis dar tebebėgo ratais,
pažintą ir priimtiną formą ir
steers, respectively, of the 50th Anniversary International Livestock
kultūringais žmonėmis ir be mo
ras
užkastąjį
vabzdį;
reiškia, kuriuos sudarė žuvusiųjų lavo
Show held recently. It is unusual for a junior calf to win one of the
lietuviška turinį.
kyklos pagalbos, nes jie per kny
top honors at as big a steer show as the International — more unusual
duobelę
reikia
vėl
užkasti.
Ir tai nai. Kvapo pėdsakų psichozė
Mūsų laimei, mes tokią orga
for the two best to be of the same breed.
gas įturtina savo protą ir sielą. Ne tik nauję, bet ir
kartosis
tol,
kol
širšė,
visiškai
A
new
International
Show
record
price
of
$11.50
per
pound
was
estab
nizaciją jau turime ir ji pra
jas privertė žūti, nors kelias
lished when the "Grand Champ" sold to the highest bidder. He returned
išsisėmusi, čia vpat ras mirtį. į visas puses buvo laisvas.
deda savo darbą šiame krašte.
to
the
Pecos
County
4-H
Club,
the
group
by
whom
he
was
fed
and
shown,
Knygos reikšme didelė
SENĄ ADRESĄ
Taigi, gamtoje yra situacijų,
a total of $15,155 including $1355 in prizes awarded by the International '
Tai yra Lietuvos Skautų SąjunLIETUVIS
Show and the American Hereford Association of Kansas City.
prie
kurių instinktas nėra pri
Kūnui reikia maisto, žmogaus
"Judge
Roy
Bean"
is
a
grade
Hereford
from
the
500
cow
herd
of
a
gabūtinai reikia aiškiai parašyti,
augęs. Minėtosios skruzdės daž
Fort" Stockton rancher, Jack Allison, who has used top registered Here
Šios organizacijos principai dvasiai tiek pat.
ford bulls for years. A specialty built trailer house served as transporta
kada
norite,
kad
DIRVA
būtu
nai ir be lėkštės pradeda bėgti •LIETUVA TIRONŲ
tion, lodging and dining hall for both the steer and the seven club mem
mums žinomi ir priimtini. Todėl Knyga duoda jai tą maistą. siunčiama kitu adresu, negu
ratu.
Kas jas paskatina? Auga PANČIUOSE — teisy
bers
who
made
the
trip
from
Fort
Stockton
to
Chicago
with
their
County
a§ čia trumpai tepastebėsiu, kad Tad knygų skaitymas būtinas, ligi šiol. Apie adreso pakeitimą
Agent, W. T. Posey.
las,
užmuštas
vabzdys? Ne. Tik
bes žodis apie tai, kas £
Reserve Champion "Chino 8062" sold for $3.75 per pound. He was
ši organizacija skiepija jaunuo kad dvasia nenuvystų iš bado.
stengkitės
pranešti
bent
kvapo
pėdsakai.
exhibited
by
the
Chino
Farms
of
Church
Hill,
Md.,
and
was
fed
and
Knyga
yra
svarbus
ginklas
atsitiko
su Lietuva. 312
k. r' liui pareigas Dievui, Tėvynei ir
thown by Arthur McArthur, who fitted the grand champion steers of
šitos
skruzdės
dideliais
bū
tautos
kovoje
už
laisvę
ar
kitokį
DVI
SAVAITES
Iš
ANKSTO!
pusi.
Kainą
§>2.00
fcoth thfi12M
1237 IltoB-tifinal Shows,.
Artimui; ji bendrauja su viso
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Žmogus ir Knyga

Skruzdžių kelione į mirtį
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MURAUSKIENĖ Ona mir€ spa lyn, N. Y.
ŽYMANTIENĖ Rožė, 67 metų,
lio 8 d., Maspeth, N. Y.
mirė rugsėjo 27 d., Montreal,
Jieškomieji ar apie juos ži
iTAKNIENĖ Ona mirė spalio
nantieji prašomi atsiliepti į:
Kanadoj. (Seinų ap., Budamėn. Newark, N. J.
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI
minos valsč.)
JATKAUSKAS Antanas mirė
CONSULATE GENERAL OF
»nrn« apte mirusiu* Lietuvius Siame skyriuje talpinama dyka
LITHUANIA
spalio 11 d., Brooklyn, N. Y. PARČIAUSKAS Jurgis, 76 me
41 West 82nd Street
ŽILINSKIENĖ Marė mirė rug tų, mirė spalio 7 d., Pitts
N«w York 94. N. Y.
MILKEVIČIENĖ Mikalina, se Chicago, 111. (Rietavo par.,
sėjo mėn., Foxcroft, Me.
burgh, Pa. (Kauno rėd.)
no amžiaus, mirė rugsėjo 7 Paminėjų km.) Amerikoj iš
ŽILINSKIENĖ
Jieva (Juraševi- RAMOŠKA Benediktas, 59 me
Antanaitis, iš šakių ap.
d. ,Brooklyn, N. Y.
gyveno 50 metų.
čiūtė) mirė rugsėjo 28 d.,
tų, mirė spalio 15 d., Brook
Astrauskas Jurgis, Kazys ir Po ORLA Juozapas mirė rugsėjo VOVERIENĖ Monika (UrbuNewark, N. J. (ĮUusdij^ par., lyn, N. Y.
vilas, iš Dvareliškių (Šilėnų)
mėnesi, Pittsburgh, Pa.
čiutė), pusamžė, mirė spalio
Kaimelių km.)
km., Panemunės vl., Kauno
ARMONIENĖ Kazimiera (Alek 17 d., Chicago, 111. (Raseinių POVILAITIS Joiias, 54 metų, PUZINAS Rapolas J., 56 metų,
apskr.
mirė spalio 16 d., Cliffąide,
naitė, pusamžė, mirė spalio ap., Jurbarko par., Kuturių
mirė spalio 9 d., Woodhaven,
Bielskus Andrius, iŠ Margavos
N.
J.
km.) Amerikoj išgyveno 45 N. Y.
22 d., Chicago, 111. (Tauragės
*
km., Igliškėlių vl., Marijam
ap., Laukuvos par.) Amerikoj metus .
BEKERIS Antanas, seno am PAULIUKONIS Jmm J. mir§
polės ap., gyveno Kanadoje.
išgyveno 40 metų.
TIKUŠIS
Julė,
40
metų,
mirė
žiaus, mirė spalio 1 d», Bing- spalio mėn.,. Gilberton, Pa.
Bliuvas, iš šakių ap.
spalio
17
d.,
Chicago,
UI.
VAIČEKAUSKAS
Vincas,-35Jm.
hamton,
N. Y.
Goštautas, iš Gaščionių vienk.,
URBONAS Martinas, 64 metų,
CHICAGO, ILL. — Bashful, 22-year-old Shetland pony owned by
(Šiauliu
ap.,
šiaulėnu
par.
tų,
mirė
spalio
23
d.,
Chica
Šeduvos vl., Panevėžio ap.
mirė spalio 19 d., Martin
the Curtiss Candy Farms, is no longer in the farms' six pony hitch.
ŠERMUKŠNIENĖ Ona, 59 metų,
Stelmoku km.) Amerikoj iš
go, 111., kur buvo ir gimęs.
Living up to his reputation as the "best wheel pony that ever stepped
Rimkevičius,
iš
šakių
ap.
Beach,
N. Y.
mirė
spiiU®
3
d.,
Jersey
City,
in and out of a ring," however, he visited the International Live
Rimkevičiūtė Marija, iš Papiš- MICKUNAS Povilas mirė rug gyveno 37 metus.
Stock Show to watch the present team, composed of his sons and
N. J.
ŠARKAUSKAS Jomis, 61 metų,
daughters, go through its paces. Bashful, in recent years called
ADOMĖNAS Petras, 87 metų.
kių-Papų km., Kaimelio vl., sėjo mėn., Clinton, Ind.
Tespectfully "Pappy Bashful," received his 20-year pin from Otto
mirė spalio 4 d., Philadelphia,
MALINAUSKAS
Stanislovas,
40
GRONSKIS Alfonsas, 80 metu,
mirė spalio 21 d., Chicago, 111.
Schnering, president of Cuj-tiss, this fall and retired to the pasture
šakių ap.
Pa.
metų,
mirė
spalio
8
d.,
Brook-!
©n the company's farm near Cary, 111. Son of King Larigo, a national
(Rokiškio ap., Panemonių par.
šipaila, iš Kraujučitf km., Barz mirė rugsėjo m., Clinton, Ind.
champion at the Panama exhibition of the early 1900's, he can look
(Panevėžio
ap.)
Mikoliškių
km.)
back on a colorful career during which he has traveled 1S,000 miles
dų vl., šakių ap.
a year and participated in hundreds of performances at horse shows,
T
Stukas Jurgis, iš Jurkštų km., JOC ENĖ Marijona, 63 metų, VAIČIKAUSKAS Kazimieras
gtate fairs, war bond rallies and other special events. He can stop
worrying, now, about the gray hair at his temples which has had
mirė spalio 12 d., Clinton, Ind. i 42 metų, mirė spalio 5 d., ŽMONĖS MĖGSTA ŠITĄ
Šimonių vl.
to be'touched up with black hair dye the last few years, and he won't
(Prienų par.)
j Woodhaven, N. Y.
Stulgaitis Jonas, sūnus Silves
have to watch his weight so closely. Till now he has had to keep down
to a trim 550 pounds. Eight of his sons and daughters are carrying
SAVO RESPUBLIKĄ...
tro
ir
Barboros
Bakšvtės-StulPETRAITIENĖ
SalomSja.
60
j KADŽIUS Simanas, 60 metų,
on in the show ring, and he has two "little ones" at home who also
join the teams of the three Curtiss hitches when thev are old enough
metų, mirė rugsėjo 23 d., j mirė spalio 4 d., Easthamton,
gaitienės.
j N. Y.
Vasiliauskaitei Autose ir Ona, Waukegan, 111.
šalia dedamo REPUBLIC STEEL skelbimo turinys lietuviškai
iš Voniškių km., Plokščių vl., STUMBRIS Jurgis, 75 metų, j LATVYS Jurgis, 62 metų, mimirė rugsėjo 28 d., Waukegan, j rė rugsėjo 25 d., Cliffside, N. * Republic Steel yra nuosavy pirko savo dali šalia santattpu.
Šakių ap.
111.
į J. Amerikoj išgyveno 43 m. bė 60,000 žmonių ... jo dali Kitas dalykas, kuri pamaty
1950 m. sausio 9 d., laivu "Ge- ardas — Chicago, UI.
ŠĘPUTIENĖ Domicėlė (Urbo- RUDINSKAS Jonas mirė liepos ninkų. Daugelis ju ... 20,000, iš- tumėt iš tų atsakymų yra šitu
neral Heintzelman" j New Yor-į Mackevičius Vladas — Cicero,
riaitė), pusamžė, mirė spalio; 24 d., Lawrence, Mass. (Pan- tikrųjų ... turi tik po mažą da žmonių pasididžiavimas, kad
ką atvyko šie lietuviai tremti-1 111.
Stnd. Ats. K*r. Korp.
9 d., Chicago, 111. (Vainutos dėlio par., Laukminiškių km.) lį; po 25 ar mažiau
jie dalyvauja sukūrime tokios
niai:
jMarazas Mykolas — S Boston,
par., Gainikų kaimo). Ameri- Amerikoj išgyveno 40 metų.
bendrovės, kaip Republic. Jie
Mass.
koi išgyveno 48 metus.
RAMOVĖ
GUDLIAUSKIENĖ Agota. 69 Neseniai klausėm keletą tūks^ žino, kad tai jų ir tūkstančių
Alkaitis Antanas, Valerija, Aud- MakSyS XįU(jas — Pittsburgh,
TRUČINSKAS Julius, 37 metų, metų, mirė spalio 3 d., Cam tančiu šitų mūsų savininku, kas kitu tokių, kaip jie. pinigai pa
ronė, Saulis, Algimantas —! p a
mirė palio 9 d., Chicago, 111., bridge, Mass. (Pasvalio par.) jie tokie yra, ką jie veikia ir dėjo sukurti Amerikos pramo
nariai ir filisteriai
Scranton, Pa.
Marcinkevičius Juozas — Clekur buvo ir gimęs.
MIKONIS Juozas, 20 metų, mi kodėl jie pasirinko Republic ne, sudaryti milijonus gerai ap
Baltuška Petras, Aleksandra —
veland, Ohio.
praneškite savo adretuis: MONTVILIENĖ Monika t Jan rė rugsėjo 25 d., Harrfson- įmonę savo pinigams įdėti.
mokamų tarnybų ir suteikti ga
Chicago, 111.
Marcinkus Pranas, Matilda, Dankauskaitė) mirė spalio 13 d., Kearny, N. J.
Mes
norėtumėm,
kad
jūs
palimybę amerikiečiams gyventi
Baniukaitis Antanas, Kazė, Brow
guolė, Arūnas — St. Cloud,
A. Simutis
Chioatro. 111.
VEŽEVIČIENĖ Apolonija mirė' matytumėt visus šituos atsa- feriau negu dauguma kitų sa
ne — Chicago, 111.
Minn.
ŽEBRAUSKAS Julius F., 28 me rugsėjo mėn., Maspeth, N. Y. kvmus. Iš jų pamatytumėt, kad lų bajortjos.
Brazaitis Antanas — Cleveland, Makštutis Juozas, Irena, Rena
Apt. 5-R
tu, mirė spatio 15 d., Chicago, KIRDIENĖ Anelė mirė rugsėjo Republic savininkai yra dau
Tokie yra žmonės, kuriems
Ohio
ta — E Chicago. Ind.
mėn., Maspeth, N. Y.
111. Gimęs Kankakee, 111.
41 West 82nd Street
gumoje vidutiniai paprasti pi priklauso Republic. Mes mano
Cinkus Jonas — Chicago, 111.
Mikoliūnas Antanas, AleksandMARTINKUS Vincentas, seno KUZMICKAS Bernardas mirė liečiai. Iš jų taip pat pamatytu- me, kad tai yra puikūs žmonės
New York 24, N. Y.
Dirda Petras, Agota, Viktoras ra — Georgetown, 111.
amžiaus, mirė spalio 16 d., rugsėjo mėn., Maspeth, N. Y. ;mėt, kad daugelis šitų žmonių ir mes tikime, jog iūs sutiksi
— Slngerlands, N. Y.
Niaura Alfonsas — Hebron,Ind.
te. kad jie gauna iš Republic
Drunas Paul, Carolina, Paulina, Į p a ii u li s Petras, Elena, Teresė,
pritinkamą atlyginimą už jų
Irene — Minot, N. IX
Birutė, Petraa, Dalius — Atsantaupų
naudojimą.
Dambrauskas Juozapas, Zofija, hol, Mass.
Vytautas, Bronis — Lemont, Patlaba. Valė, Marija — RenREPUBLIC STEEL
Gera
viela dirbti —
111.
saelaer, Ind.
Gaigalas Pranas — Cicero, 111. Plėnys Aleksandras — Brook
gera vieta pasilikti
Gausys Stasys — Cleveland, O. lyn, N. Y.
Gudaitis Pranas, Agota, Irena, Pociura Lionginas, Jūratė —
.ŠTAI Iv* SAKO KAI KURIE
Vladas, Aldona — Kearny, Orange, Mass.
REI'UHLIC DALININKAI •..
N. J.
Prokuratas Petras — Chicago,
Jasinskienė Marija — Chicago, 111.
"Dėl darbo Republic bendro
111.
Radzevičiūtė Bronė — Chicago,
vėj
tfaliu pasakyti, kad esu su
Kakstas Ansas, Ona, Vytautas, 111.
interesuotas*
bendrove daugiau,
Ruta — Ocean View, Del.
Ramanauskas Aleksandras, Venejjfu
vienu
atžvilgiu.
Republic
Kanusis Juozas — Chicago, 111.
rcnika* Remigijus, Namida,
m***"
gera
ar
bloga
ateitis
yra
mano
Kilius Zofija, Povilas — E. Chi Snieguolė — Brockton, Mass.
ateitis*.
cago, Ind.
Rimkus Adolfas — Detroit,Mich.
"*«!'•
Republic Chicagos dirbtuves
Kovalskas Vladas, Marta, Alek-, Sabaliauskas Juozas, Kotryna,
****.'•S.,*
Here is what soim
darbininkas — Rigger
:
sas, Virginija, Brigita — Pink- Antanas. — Brooklyn, N.Y.
v *•£
Republic
Stockholders
neyville, 111.
Sadauskas Eduardas — Albany,
"Aš
esu
langų
plovėjas, vedęs
Say....
Kubilius Vytautas — Chicago,
N. Y.
ir turiu porą vaiku. Kai tik
Sakalauskaitė Eugenija — CIe
111.
"On account of macSdag la# ftcpiiblic, I
sutaupau bent kiek pinigų, in
am interested in the company in more
Kuncaitis Juozas, Elena, Marija veland, Ohio.
than one way. Republic's good or bad
vestuoju jas j akcijas, šitas in
future is my future."
— S. Boston, Mass.
Sakavičius Klemensas, Elena,
-A Rigger in Republic's Chicago PU»t
vestavimas padeda taupytojams,
Liutkevičius Zenonas— E. Chi Gražina — Buffalo, N. Y.
•
•
*
pramonininkams,
darbininkams
cago, Ind.
Seibutis Leonas — Chicago, UI.
"I am a window washer, married and
ir
jų
šeimoms".
have two children. Whenever I save a
Macaitis Andrius, Marija, Edu- Šimulis Izabelė, Valentinas —
little money, I buy stock as an investment.
Langy plovėjas, Chicago, M.
Athol. Mass.
Investing in stock helps investors, indus
# *
tries,
workers
and
their
families."
Stanevičius Leonas, Valerija,
—A Chicago (III.) Window Washer
"Mano vyras patari man pirk
Leonas — Chester, Pa.
Good News for Mom
*
*
*
ti
Republic Steel. Sako, plienas
Suduikis Vytautas — Brooklyn,
«M|r husband suggested that I buy
bus
reikalingas visada, kol mū
Republic Steel, saying steel will always bi
N- Y- .
in demand as long as our country stand".."
sų
kraštas
gyvuos".
Svieiulytė Nijole — E. Chicago,
—A Wheeling (W. Va.) Housekeeper
Namu
šeimininkę
*
*
«
Ind.
iš
Wheeling,
W. Va"I believe in capitalism as being the
Tamošaitis Alfonsas, Inga, Lai*
most stimulating system of business and
# *
Republic
Steel
is
owned
by
60,000
people
...
its
stockholders.
mutė — Watertown. Connt
industry."
Many of them . . . 22,000, in fact . . . own only a few shares
"Ai tikiu, kad kapitalizmas
—A Retired Pittsburgh (Pa.) School Teac'.itr
Vaičius Stasys — Watertown,
apiece; 25 or less.
yra
sistema, labiausiai paska
Conn. *
"It makes the investor feel that he is par
Recently, wc asked several thousand of these owners of ours
tinanti
biznį ir pramonę".
Vainauskas Adolfas. Janina, Vi
ticipating in the development of American
to help us answer some questions about who they are, what
Atsargos
mokytojas
industry."
'•
da — Gardner. Mass.
they do and why they chose to invest whatever extra money
—A Long Island Sheet Metal Worker
Pittsburgh,
Pa.
Valeika Kazys. Valerija, Julius,
they had in Republic stock.

Watches Youngsters Carry On

MIRIMAI

PAIEŠKOJIMAI

NAUJAUSI NAUJAKURIAI

People like these
own Republic • • •

*

t" '-k*

**•
I v.>.

. •
,
«. • .
t***.* f
»"*
' •' * > , I V ' .

* v»

f

*

We wish you could see all the answers. They would show you
that the owners of Republic are, for the most part, average,
everyday citizens. They would show you, too, that a lot of
these people bought their stock out of savings.

"The investment of funds is part of oar
free enterprise system and a cooperative
fofrm of furnishing capital for the oper
ation of business."
—An Illinois Controller

TREMTINIU ADRE
SAI VOKIETIJOJE

Another thing that these answers show is the pride of these
prople in helping to make a company like Republic possible.
They know that it is their money and the money of thousands
of others like them that has helped to create American industry,
to make millions of well-paying jobs and to enable Americans
to live better than most of the nobility in other lands.

"I have faith in American industry as con
ducted by honest, capablc men of t h? tcirvl

*

K your little one's just learning
to feed himself, and gets more on
chin, chest and floor than he does
in his mouth, here's news of a gad
get that will help solve your prob
lem. It's a new dish called Dee's
Scoop featuring two divided cavities
which are undercut in front with
sloping sides and bottom, making
it easy for the small gourmet to
trap even the last bit of food with
Hi** spoon.
Manufactured by a firm special
izing in children's needs, the dish
ęomes in a pink or blue set complete
with special spoon. The spoon de
signed for the "clenched fist grip"»
used by all children, has an angled
shank which permits a simple cir
cular motion to bring the food to
th« mouth.
' Made of plastic, the dish with
stands normal household knocks
without breaking. It's easy to clean,
jmay be boiled, and will not absorb
food odors or tastes. Extra thick
jwalls and warm air pockets help
keep the food warm while in the

*

Saulius— E. Chicago, Ind.
Zickus Alfonsas — Brooklyn,
N. Y. "

Vokietijoje yra vedama ten
gyvenančių bei gyvenusių lie
tuvių tremtinių adresų karto
teka. Ji vadinama CENTRALINĖ KARTOTEKA. Angliškai ją
vadina LITHUANIAN INDEX
CARD.
Pranešama, kad ta įstaiga
dabar persikėlė į Muenchevią ir
jos dabartinis adresas yra:,
Muenchen, Rauchstr. 20, Ger
many, US Zone.
Kas nori rasti ten gyvenan
čius savo pažįstamus, gali kreip
tis tie^įąi tuo adresu,
f,ir ^
i,*1'
'v? -

These are the kind of people who own Republic. We think
that they are mighty fine people and ^ye believe you will agree
that they deserve from Republic *-fair return for the use
of their savings.

REPUBLIC STEEL
A GOOD PI ACE TO WORK—

Ji aoob PLACE to STAY
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that have built our country up to its pre
eminence over all countries in the world."
—A Florida Widow
#

*

"I belteve in free enterprise and want f
have what interest in it I cr.n, however
email."
—A Virginia llauscu'ijc

*

*

"Investuotojas jaučiasi, kad
jis dalyvauja Amerikos pramo
nės išplėtojime".
Plieno lapu darbininką®
iš Long ls)^pn|
#

*

*

*

s

j '

"Fondų investavimas yrš mu
šu laisvos iniciatyvos sistemos
dalis ir kooperatyvinė forma
tiekti kapitalui biznio varymui".
Kontrolierius iš Illinois
*• *
|T
"Aš tikiu Amerikos pramone,
kaip vedamą garbingų, gabių
žmonių, tokiu, kurie iškėlė mū
sų šalį aukščiau visų šalių pa
saulyje".
Našlė iš Floridos
"As tikiu laisva iniciatyva ir :
noriu kiek galima turėti joje
interesą, nors ir mažą",
šeimininke iš
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LIETUVIŲ RADIJO VALANDOS
KONCERTAS
1949

m.,

gruodžio mčn. lSdieną, Cleveland Auditorium

SĄSKAITOS!

SASKAITOS!

MOKĖK JAS GREIT,
PASINAUDODAMAS
PIGIA PASKOLA
•
Jei sausio mėnesio sąskaitos persveria Jūsų pini
ginę ... užeik i artimiausį Bank of Ohio skyrių ir
susitvarkyk pigią paskolą. Grąžinsi mums lengvai
išdėstytą. Mūsų pigios paskolos yra didelė pagalba
žmonėms kiekviename gyvenimo žingsnyje.

ir jau seniai yra atgyvenę daly
vauti "skiepuose" ir surūkusio
se svetainėse. Ir kad gera pro
grama visados užtikrins gau
singą publiką be jokių "specia
KULTUROS FONDO NARIŲ
šis vakaras pasiliks, kaip vie lių" pritraukimų, kaip pav.: šo
APIPLĖŠĖ LIETUVIŲ BANKĄ
SUSIRINKIMAS
nas iš jaukiausių Clevelando lie kių, gėrimų ir "užkandžių".
Atsilankyk arba telefonuok MAin 8100
Plėšikai sugauti
tuvių
gyvenime. Teisybė, buvo
J. Augaitytė savo maloniu ir
Šį sekmadienį, sausio 15 d.,
6 SKYRIAI — East Side, West Side, Downtown
vienas panašus vakaras ir pir išlavintu balsu visus sužavėjo
Šį trečiadienį, maždaug 15 mi tai pralėki automobilis. Nors 11 vai. prieš piet, Lietuvių Salė miau, kada Ona Kaskas pas
ne tik tautiškomis dainomis,
nučių prieš 11 valandą iš ryto, moterų jis ir neužkliudė, bet je šaukiamas Lietuvių Kultūros mus lankėsi. Bet šis vakaras,
bet ir operos arijomis — lietu
Fondo
Clevelando
skyriaus
narių
THE
lietuvių banke, DIRVOS redak pralėkė taip arti, kad jos v iš
suruoštas naujakurių pastan vių kalba. Mums, Amerikos lie
susirinkimas.
Visi
nariai
ir
tie,
cijos kaiminystėj įvyko apiplė tiek parvirto ir apsidaužė, o se
gomis ir atliktas jų talentų, tu tuviams, buvo ne tik įdomu, bet
šimas. Bankas jau veikė, tar nutę net nugabenti į ligoninę. kurie, pagalvoję, turėtų sąžinin rėjo savyje kažką nepaprastą. ir nuostabu, kaip gražiai skam
gai prisipažinti, kad privalėtų
nautojai buvo savo vietose, buvo
Tas, matomai, atkreipė kitų būti jo nariais, kviečiami būti Pirmiausia, buvo surengtas ba svetimos arijos mūsų gimtą
921 Huron Road ir Skyriai
keletas interesantų, be to, kaip dėmesį ir kaž kas ėmė tą auto
nai apsilankyti. O nariais turėtų jaukioje svetainėje, kur ne gėda ja kalba dainuojamos. J. Au
tik buvo atėję ir du iš banko mobilį vytis. Plėšikai pamatę,
būti visi, kurie jaučia lietuvišką atsilankyti. Antra, publikos bu gaitytė ne tik mus sužavėjo.
direktorių: P.P. Muliolis ir Obe- kad su automobiliu per miestą
pareigą paremti svarbius kul vo labai daug ir rinktinės. O Net garsus kritikas Elwell, ku
lienis.
sunku išbėgti, Wade Park Ave. tūrinius sumanymus, tokius, ku trečia ir svarbiausia — progra ris yra labai "šykštus" savo pa
Staiga įėjo į banko patalpą automobilį pametė ir šoko bėg
K Ą GALIMA ATLIKTI CLEVELANDO
rie be platesnės visuomenės pa ma'buvo gražiai sutvarkyta ir gyrimais, jos dainavimą pagyrė.
trys jauni vyrai, atstatę ginklą ti pėsti. Tačiau du iš jų buvo
Jis ypatingai atkreipė dėmesį
ramos negalėtų būti įvykdyti. skoningai artistiškai atlikta.
LIETUVIŲ BANKE
visiems įsakė pakelti rankas ir tuojau sugauti, trečiam tuo tar
Naujakuriai parodė Clevelan i Birutės Smetonienės pasižy
Ta proga verta paminėti, kad
pasilikti savo vietose. Vienas pu pavyko pasprukti. Jo namuo
Čia .galima ne tik pasidėti pinigus taupymo sąskaiton,
Čiurlionies Ansamblis įtemptai do seniesiems rengėjams, kad mėjimą, kaip gabios, sąžinin
per užtvarą įšoko į tarnautojų se surasta 7,000 dolerių. Pas
Amerikos
lietuviai
turi
skoni
ar
pasiskolinti
pinigų namams pirkti arba taisyti
gos
ir
pilnai
išlavintos
pianistės.
rengiasi pirmajam savo pasiro
skyrių, atidarė duris kitam, pri sugautuosius pinigų nerasta. Pa
čia
taip
pat
galima apmokėti ir sąskaitas už elektrą,
Jos
pažanga
yra
nuostabi
ir
nėra
dymui, kuris numatomas kovo
ėjo prie atviro seifo, susikrovė bėgusio namuose budėjo policigasą,
telefoną
ir
kt.
-r- Visiškai modernus patarnavimas.
abejonės,
kad
savo
skambinimu
mėn. pradžioje vienoje iš geriau
f krepšį ten buvusius pinigus ir ia. Paryčiui į tuos namus atėSLA 11 KUOPA
ji
pasieks
ko
nors
nepaprasto,
sių Clevelando salių.
PASINAUDOKITE PROGA!
pasišalino... Seife tuo metu io vienas vyrukas, kurį policija
Kultūros Fondas, šalia kitų vasario 4 dieną rengia susipaži nes jos artistiškumas, įgimtas
buvę apie 38,000 dolerių pinigų. norėjo sulaikyti, bet jis bėgo ir
Už santaupas, įdėtas iki 1950 mėty sausio 10 dienos pa
rėmimo būdų, turėtu labai veik nimo pobūvį, susipažinti su nau jausmo perdavimas ir publikos
Nei tarnautojai, nei kiti plė nolicija ji nušovė. Bet tai neda
lūkanų nuošimtis bus skaičiuojamas nuo sausio 1 dienos!
liai prisidėti prie to koncerto bi jaisiais kuopos nariais — nau sužavėjimas liudija, kad ji yra
šimo metu nieko negalėjo pada lyvavęs Lietuvių Banko apiplė
Kiekviena atskira taupymo indėlių sąskaita iki $5.000,-lietų išplatinimo. Tai bus svar jakuriais. Pobūvis rengiamas nepaprasta menininkė.
ryti. Jie tik pastebėjo plėšikų šime, nors, matomai, iš tos pa
St. Baranauskas visus suža jm apsaugota USA Federal Insurance Corporation,
bi ir reikalinga parama šiam Lietuvių Salėje.
automobilio numerius.
vėjo savo ryškiu, jausmingu
lios "bendrovės".
svarbiam kultūrinio gyvenimo
šeštadieniais atidaryta iki 1:00 vtelandos dieną
Bankas dėl to apiplėšimo
balsu ir mes, lietuviai, labai ar
įvykiui, parama — darbu.
nuostolio neturėtų, nes banke
DRAUGO ORESPONDENTO timoje ateityje apie jį daug gero
esami gryni pinigai iki 60,000
išgirsime, nes jis turi visus di
THE SUPERIOR SAVINGS
MELAS
ŠI PIRMADIENĮ
dol. yra apdrausti.
Gruodžio 17 d. DRAUGE buvo delio artisto atributus. Jam tik
KITĄ PIRMADIENĮ
AND LOAN ASS'N.
Tačiau nlėšikams nenavyko.
taip parašyta: "Dr. P. Skar reikia progos, o pasirengimo, ga
Jie labai skubėio. Kain tik tud sausio 16 d. 8 vai. vak. Lietuvių iausio 23 d., 7 vai. Lietuvių Sa- džius, vienas iš žymiausių mūsų bumų, jausmo jis turi gana.
6712 Superior Ave.
HE. 2498
metu iš DIRVOS redakciįos bu Salėje įvyks visuotinis Lietuvių lėje įvyks Amerikos Lietuvių kalbininkų, gyvena Clevelande.
Programoje
buvo
atliktas
ir
...
vo išėjusi Ona Tramaust<ienė, k? Salės Bendrovės dalininkų susi- Tautinės Sąjungos Clevelando
innc>mis a
ir
ienomis
rinkimas
—
bus
renkama
nauja'skyriaus
narių
susirinkimas.
Nu-|
^
Jis vienas V. Jakubėno veikalas. V.
tik atnauiinusi DIRVOS pre
susidūrė
su
dideliais
nemalonuTakubėnas visiems akompanavo
numeratą ir gavusi dovanu sie valdyba, padaryta metinė apys matoma apsvarstyti keletas įdo- m ais k a d a b u v 0
ir buvo ryšku, kad jis yra mu
Darom naujas
miu
sumanymu.
Visi,
kurie
gal-'
,
'
netikėtai
pa
nini kalendorių su savo patrone* kaita ir svarstomi kai kurie įs
zikos
žinovas
—
menininkas.
hktas be
asto
§s
P
*
šv. Onos na veikslu. Ji, palaukusi tatų pakeitimai. Visi dalininkai voja įsijungti j skyriaus darbą, Tai grynas
melas. Dr. P. Skar Tad, kaip senas amerikietis,
kviečiami
įstojimo
pareiškimus
žalios šviesos, ėio skersai gat kviečiami dalyvauti, arba duoti
džius ne tik nebuvo netikėtai girdėięs daugybę lietuviu ir kitu
Tiesiog iš Lietuvių dirbtuvės
ve ir dar pagelbėjo pereiti vie įgaliojimus (proxies) kitiems, užpildyti dar prieš susirinkimą,
paliktas be pastogės, bet jo šei- artistų, sveikinu šiuos Lietuvos
ar
Pigiau negu kitur
kad
jų
balsai
neliktų
neišnauba
atsinešti
juos
į
susirinkimą,
nai senutei. Staiga, visiškai prieš
1 8
buv0
arū
illta ,abai
šis
susirinkimas
bus
be
jokiu
I
"
'
P
»
Kera
žiedus'
ir
linkiu
jiems
didelės
TAISO
IR SENAS BATTERIES
jas nepaprastu greičiu neteisė-;doti rinkimuose.
paskaitų, bus svarstomi grynai" ast °8 § - J i s s u š e i m a b u v o ^ateiti-s, nes manau, kad jie
Telefonai:
a*r
tiktas Clevelando stoty, parvež-jsavo gabumais ir pasišventimu
skyriaus darbo reikalai.
EN 3844
1019 Woodland Ave.
Cleveland
tas i gerus namus, vaišintas, j to pilnai užsitarnavę ir ją atMA 3359
Namų adresas: 7204 Donald Ave.
mvietas, medžiagiškai ir pini-]sieks.
DIDELIS IŠPARDAVIMAS
PASIRENGIMAS VASARIO giškai pradžiai aprūpintas. Pas j Pabaigoje norėčiau pasakyti,
JIIIIIIIEI!imiUII!UlUIIIUII!lllllllllll2]llllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllll!lllllllllllJg
16-TAI
mus svečiavosi dvi savaites, nors : jog patartina, kad mūsų renATIDARYMO PROGA
Trečiadienį Lietuviu Salėje nei giminė, nei pažįstamas, vie- į gėjai paruoštu daugiau tokiu
įvyko pasitarimas dėl Vasario i 110 ^ priimtas. kaip tikras bro- vakarų, nes tokiu būdu mes
Ameriką su =
16-tos minėjimo Clevelande. Da-i lis - S a v a i t e , a i k o b u v o v e ž i o "
suoažindinti Amerika
Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę
=
LINOLEUMAS
lyvavo 16-kos organizacijų atJ i a m a s ' mėginant *"•<>? rasti, tikrais Lietuvos talentais, ku
stovai. Nusistatyta rengti bend-i a sava 't® ~ ieškant pasto- riais mes galime drąsiai di | 7007 Superior Ave.
Greta Ezella Theatre |
sunkaus audinio pamušalas
P. J. žiūrvs
rą minėjimą, bet laikas ir vie-'vaus buto- Kambarys, tiesa' džiuotis.
laikinis, buvo surastas nas Juo= Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Lftik- s
59 c kv. jardas
ta dar nenustatyta
. .
,
.. za Urbšaiti. kuris mielai Skar=
rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą.
=
IŠNUOMOJAMI
Mineįimo rengimui vadovauti , v .
>, .
x rr ii.t-, i ™
idziu su seimą pneme ir leido
r«l!llllllllltllll!!llllllll||||||||||||||||||||||||||||||||||||||i|||||||||||||||||||||||||||||||||||||§
pavesta Kulturos Fondo Cleve-I
,
. , , , . , . ..
2 apstatyti kambariai,
; .
.
., , . , .
. naudotis .10 butu tol. kol jie suNEMOKAMAI - NEMOKAMAI - NEMOKAMAI
landos sk. valdybai, Jcaip vie- s l > a ( l o n u o j a ti n f l> u ta. Todėl D§ 1 informacijų
telef.
lacijų kreiptis
kre
Pilnai padengta apdrauda
UTah 1-4515
ninteliam vienetui Clevelande,
M U 5284
DRAUGO korespondentą iš Cle
matuokles — DUCO — dažų valytojai
apimančiam visas sroves.
velando prašau ta mela atšaukti
Numatomos atitinkamos
j ir pasirašyti savo tikrą pavarNamų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
kilmės ir Lietuvių Darželyje ir ^
vjgj ^jnotu. kas meluoja.
CENTRAL
ARMORY
7526 Star Avenue
Cleveland 3, Ohio
speciali radijo programa. Visais
I.J. Samasa
Visų
žvaigždžių
pasirodymas
šventės rengimo reikalais in
3547 Avalon Rd.
FRANK BICKOFF & CO.
Kay Bell, kuris dalyvavo
formacijas teikia Fondo sekre-*
"Samsono
ir Dalilos" imtynėse,
torius J. Daugėla, teL AT 9871
sausio 17 d. vėl dalyvaus prieš
NUOŠIRDUS KVIETIMAS
Don Eagle.
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
Pradėdama 1950 metus Kata- Pusfinaly Lord Bleers, anglų
123 Wade Park Ave.
HE 8250
OFISO TELEF.: MAin 1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
ELENOS SCHNIEDERIENĖS, |likų Spaudos Rėmėjų Draugija tituluotas lordas, imsis su Jack
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
gruodžio 30 d. (ne 31 d., kai P ; r e n « i a vaidinimą. Geriausi see- Kennedy.
kitės į mąne, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
•i.
T^TT>Arrkc
Inos mėgėjai-os vaidins komedi- Populiarusis Cyclone Anaya
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
pereitame DIRVOS numery pa-i.
*
. . ,,
.
Sutaisau paskolas pirme morgečio. Patarnavimas i9 ttpildyma#
!
As numiriau". TT
Vaidinimas susitiks su raudonuoju Vagnone
žym.) mirusio Elmer Schneider^ S j s e k m a d i e n į > s a u s i o 1 B d ._
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniSkai.
trečiose imtynėse.
žmonos plati padėka už visas j 4 v a j p p g v Jurgio parapijos
Įžanginėse imtynėse imsis
užuojautas, gėles ir aukas bus į salėje. Kitą programos dalį at Don Evans su Dr. Ed. Meske.
sekančiame DIRVOS numeryje. ( liks šv. Jurgio parapijos cho- Nepraleiskite šito visų žvaigž
ir vietos solistai-ės. Vėliau džių pasirodymo.
Beer — Liquor — Wine
šokiai prie puikaus Al. Nemanio
TELEVISION
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė
orkestro, taip pat vaišės ir už
* ' "V V V ' 'H! «'• •/ •r"' * •
Aldona Wilkelis - Wirby
•
>>Vv
'
kandžiai. Įžanga 75 c.
Visus nuoširdžiai prašome at
Pilnas laidotuvių patarnavimas
Eleanor & Tony Budas, savininkai
JUOZAS ŽILIS, 64 metų, 5224
silankyti.
Kom*
—HAMMOND VARGONAI PER SERMENIS—
Woodland Ave., staiga mirė
darbo
metu
GMC
dirbtuvėje,
6202 SUPERIOR AVE.
HEnderson 9292
1157 East 71st Street
EN 9687
sausio 9 d. Palaidotas sausio 13
d. Lakeview kapinėse. Liko žmo
Vieną kartą per dešimti me
na Antanina, 2 dukterys — Mei tų pasirodo tokia gera filmą, ko
lutė Benedict ir Palaima, visi kia dabar nuo ateinančio tre
gyv. Berwyn, 111., taip pat se čiadienio, sausio 18 dienos, bus
LOANS TO
suo Turlienė, gyv. Wallingford, rodoma HIPPODROME teatre. R E P A I R , M A I N T A I N ,
6921 Wade Park
EX 8709
Conn.
Tai yra "The Hasty Heart", is MODERNIZE YOUR HOME
Laidotuvėms patarnavo Wil- torija apie šešis kareivius, kilu
OR BUSINESS PROPERTY
Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys
kelis Funeral Home.
sius iš įvairių kraštų, pateku
Lietuviška laidojimo |staiga
virtuvei ir kiekvienam Jtt0į| buto kambariui
sius į ligoninę ir turinčius iš
Valdžios pripažinti laidojimo direktoriai:
LIETUVĖ NAŠLĖ
laikyti paslaptį prieš vieną iš
Delia E. . Jakubs
pageidaujama
namų
ruošos
dar
ŽEMOS KAINOS
savo tarpo, kuris įsimylėjo į
MALONUS PATARNAVIMAS
bams prie vyresnio amžiaus vy slaugę ... Tai drama, kurioje
William J. Jakulis
ro
ir
sūnaus.
Kambarys
ir
iš,
kaupu
ir
juokų
ir
ašarų.,,
su
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams
25 metai simpatingo 1* rimto patarnavimo
laikymas. Kreiptis pas Mrs. Lit- Svarbiausiose rolėse Ronald Refc*
lietuviškoje krautuvėje
6621 Edna Avenue
ENdicott 1763
kę, 7025 Lawnview.
gan, Patricia Heal ir Richard
Toddr Anglijos filmų žvaigždė,

*pyiMESE

Dedame dar ir šį, vėliau
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