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Persitvarkė VLIKo
Vykdomoji Taryba

(35-ti metai • 35th year)

ŠIOJE ŠALYJĖ

PRIVATINIS INVESTAVIMAS
per 1949 metus nukrito 18%,
palyginant su 1948 metais. Ir
BALFo nutarimai
šiais metais tas mažėjimas te
Kinijos komunistai neberimsta prie savo sienų. —
BALFo direktorių suvažiavi
VLIKo Vykd. Taryba, kaip tai tokiais atvejais būna, vado bevyksta. Administracijos eko
Tiesia rankas į kaimyninius kraštus. — Remiasi
mas, neseniai įvykęs New Yorke,
mus informuoja iš Vokietijos, vaujantieji, ypač pirmininkas, nomistai tuo susirūpino, nes dėl
nutarė:
hitleriškais šūkiais.
to labai mažėja darbas. Susirū
sausio mėn. 17 d. vėl persiorga susilaukdavo ir priekaištų.
1. Kreiptis į visas organizaci
pino
ir darbininkų unijų ekono
nizavo. Persiorganizavimo mo Lietuvos Raudonajam Kryžių
jas su prašymu, kad nuo kjekmistai.
Ir gali įvykti nuostabus
vieno parengimo bei pobūvio Kinijos komunistai, pasiekę tūrių šiaurinių Kinijos provin išsiplėsdama, "pastūmė" Lenki tyvai buvo tie, kad VT dėl emi Vokietijoje vadovavo dr. Do dalykas: darbininkų vadų eko
bent 5 r/r pajamų skirtif BALFui. Kinijos sienas, prie jų nerimsta. cijų — abiejų Mongolijų, Man- ją į vakarus, o paskui ir pačią gracijos jau buvo nepilnos su mas Jasaitis. Dabar dr. D. Ja nominiai patarėjai gali stoti ne
dėties ir vienam V. Tarybos saitis iš pirmininko pareigų atsi
2. Pritraukti daugiau narių, Kaip savo laiku Hitleris siekė džurijos ir Siankiano, — bet pa Lenkiją paėmė savo globon.
Panašiai
pradeda
darytis
ir
į
visus
kraštus
"vokiečių
globo
saulis
jau
neaklas
ir
mątQ,
kas
nariui, dėl darbo apimties, VLI statydino. Kiek girdėti, jis arti už padidinimą korporacijų mo
H
pasiekiant bent 10,000 skaičių.
kesčių, kaip tai ligi šiol buvo,
Kinijoj. Kinija yra "stumiama" Ko buvo pareikštas nepasitikė
3. Kviesti visas tremtinių ti", taip dabar Kinijos komunis dedasi,
miausiu laiku ruošiasi iš Vo bet už sumažinimą... Pavyz
draugijas ir kitas tremtinius tai labai susirūpino .. .kituose Ir komunistai# Kinijos vy plėstis į pietus, kad nebūtų taip jimas.
kietijos vykti į Jungtines Ame džiui, jau dabar jie linksta pri
šiuo metu į VT įeina krikš rikos Valstybes.
šelpiančias draugijas pavirsti kraštuose esančiais kiniečiais. riausybė iš Peipingo šaukia, kad skaudu skirtis nuo šiaurei!.
tarti iškeltam sumanymui, jog
BALFo skyriais ir prisidėti ne Vsų pirma tas "susirūpini niekas tų minėtų provincijų nuo Bet tas plėtimasis šiuo atveju čionių demokratų, socialdemo
reikia
panaikinti dvigubą apdėjau turėtų labiau paliesti va kratų, tautinio sąjūdžio ir lie
tik prie Vokietijoje esančų trem mas" krypsta į Prancūzų Indo Kinijos neplėšia.
jimą
mokesčiais,
kuris susidaro,
Bet... Juk ir dabartinė Len karų sąjungininkų interesus, ne tuvių fronto atstovai. Valstie
tinių šelnimo. bet ir prie atvy kiniją, kur Viatnamo komunistų
kai
mokesčiai
imami
ir nuo bend
vadas Hošimin seniai veda su kijos vyriausybė tuo labai pa gu Rytinės Vokietijos atkirti- čiams liaudininkams palikta lais
kusiųjų įkurdinimo."
rovių ir nuo jų dalininkų
tu
4. Steigti naujus BALFo-sky kilimą prieš prancūzų bei jiems tenkinta, kad didelė Lenkijos mas. Tai jau lipimą? ant nuos va vieta, kol jie pristatys kan
rimus
bendrovėse
indėlius.
palankių vietnamiečių valdžią. dalis įjungta į sovietus. Maskva paudų Anglijai, Prancūzijai ir didatą.
rius, kur jų dar nėra.
Kongresiniai ir Valstybės De
•
5. Įsamonininti visuomenę, Bet tai ne viskas. Daug kinie už tą grobį išderėjo Lenkijai Vo Amerikai. Ir jų kantrybė dėl to VT pirmininku paliko tas*pats partamento sluoksniai painfor
"SAUSŲ"
vietų
Amerikoj dai*
— M. Krupavičius.
kad centralizuotas šalpos vyk čių yra ir Ceilone (Tailand), kietijos dalį. Kitaip sakant, pati gali greičiau pasibaigti...
mavo ALT, kad Valstybės De yra... Tai yra, tokių vietų, kur
dymas per BALFa yra geriau kuris yra Didžiosios Britanijos
partamento sąmata sekantiems neleidžiama pardavinėti alkoho
sias. tiksliausias ir pigiausias. dominija. Kiniečių nemaža Ma
biudžeto metams, kurie praside linius gėrimus. Senato komisija
Atskiras asmenų bei grupių šel lajuose ir naujojoje Indonezijos
da 1950 m. liepos mėn., numato pritarė įstatymo sumanymui,
pimas iš surinktu visuomenės respublikoje. Visais tais kraštais
lėšas Voice of Amerika efektin-, ięUris numato uždrausti alkohopinigų nepasiekia tikslo, nes vie Kinijos komunistai jau rodo su pasaulio politikoje
gumui
praplėsti tarp kitko trans- linių gėrimų skelbimą lekliniuo1945
metais,
Vokietijoje,
VLI
ni gauna, o kiti negauna ir dėl sirūpinimo ir tiesia, į juos ran
liuojant ir lietuvių kalba. Biu se, platinamuose ne vien savo
Ko
iniciatyva
buvo
atgaivintas
SAUSIO 19 .
lerių paramos. Taip atsitiko ne
to yra sukeliamas nepasitenki kas.
Lietuvos Raudonasis Kryžius. džeto Biuras, veikiąs prezidento valstybėje, "šlapieji" tuo nepa
Jie jau pasiūlė savo globą ir Paskelbtas turinys Henry A. dėl nusistatymo prieš parama
nimas bei dezorganizacija.
Jam buvo pavesta rūpintis lie įstaigos žinioje, šią sąmatos da tenkinti ir rodo net tam tikro
6. Sukelti lėšų tremtiniams, Tibetui, kurį siūlosi "išvaduoti". Wallace slapto pranešimo, kurį Korėjai, bet dėl atstovų nepasi tuvių tremtinių šalpa ir sani lį jau patvirtino ir netrukus rei
susirūpinimo "sausųjų" taktika,
"Įęurių atvykimas priklauso nuo,Tibetas jau kreipėsi į kitus kraš- , j j 1944 metai« buvo įteikęs pre tenkinimo vyriausybės politika tarine apsauga.
kalą svarstys Kongreso komi kuria' siekiama sugrąžinti projfelionės išlaidų apmokėjimo iš tus pagalbos nuo to vadavimo •|zidentui Rooseveltui, pats tuo Kinijos reikaluose. Manoma, kad Lietuvos Raudonasis Kryžius, sijos. Artimiausiu laiku reikalą
hibiciją vietinių įafcktyBMt for
Maskva, be abejo, remia tuos metu būdamas vj^gęrezidentu. tas nutarimas dar bus atitaisy
uosto iki paskyrimo vietos.
nagrinės Atstovų Rūmų Appro moje, W'.--į
reikia
pripažinti,
nemažai
atliko,
v
-• V
- 7. Raginti atvykusius tremti "globos" ir "vadavimo" užsi Tame pranešime jis, po savo ap tas.
Rėmė tremtinius, pašalpas teikė priation Kommittee, Pakomisija
nius, kad jie laiku atsilygintų mojimus. Tai duotu progos ko silankymo Kinijpje, rekomenda
mokslus einančiam jaunimui. Valstybės Departamento Rei PERTEKLIAUS MOKESČIUS
Kelionės išlaidas toms organiza munistų valdžiai išplisti toli į vo Rooseveltui, kaip reikia elgtis SAUSIO 21
Dėl Li|& veiklear kaip papras kalams.
prezidentas pasiūlė sumažinti,
cijoms. kurios juos kreditavo, pietus.
su Kinija. Jo rekometidacja buvo Washingtonas įspėjo Bulgari
o vietoje to padidinti vienu bili
nes neatsilyginimas kenkia ki Nors Maskva ir labai griežtai — Čiankaišeką remti tik laiki jos vyriausybę, kad, jeigu ji ne
jonu pajamas iš mokesčių nuo
užginčijo,
kad
ji
nesisavina
ketiems atvykstantiems tremti
nai, kol jis reikalingas kare su atšauks savo notos dėl USA
korporacijų,
nekilnojamo turto
niams.
japonais. Jis dėstė, kad po karo pasiuntinio, diplomatiniai san
rašius
taikos
sutartį
su
Austri
Visų
optimistų
pranašystės,
ir
dovanų.
Siūlo
panaikinti mo
9. Prašyti atitinkamus orga
Kinijoj iškils nauji vadai, evo tykiai su Bulgarija gali būti
ja,
reikėtų
atitraukti
savo
ka
kad
jau
netrukus
bus
susitarta
kesčius
nuo
geležinkelių
bei au
nus įsteigti Vokietijoje Lietuvos
liucijos ar, greičiausiai, revolu- nutraukti.
riuomenę
ne
tik
iš
Austrijos,
pasirašyti
taikos
sutartį
su
Aus
tobusų
bilietu,
užmiestinių
tele
•
konsulatus, kad jie galėtu lietu
cijos keliu, kurie būsią tikrieji
bet ir iš kaimyninių kraštų. O fonų pasikalbėjimų, telegramų
triją,
nuėjo
niekais.
Maskva
aiš
viams tremtiniams teikti teisi Suomijos prezidento rinkimuo Kinijos vadai. Iš to daroma iš Bulgarijos komunistų politto Maskva kaip tik ir nenori. ir t.t., įskaitant tualeto įrengi
kiai tos taikos nenori.
nę pagalbą.
se išrinkta absoliute dauguma vada, kad Wallace jau tada ren biuras pašalino iš komunistų
šiomis
dienomis
"karo
kurs
mus, čemodanus ir rankinukus.
BALFo direktorių suvaaiavi- tokių elektorių, kurie vasario gė dirvą komunistų įsigalėjimui partijos darbo ministerį ir kitus
tytojų"
—
Amerikos,
Anglijos
Mokesčius
padidinti siūlo korpo
mas, kaip matyti, gana vaisin 15 dieną balsuos už ligšiolinį Kinijoje ir rekomendavo čian šešis žymius pareigūnus už
ir
Prancūzijos
pasiuntiniai
dar
racijoms,
kurios turi pajamų
gas nutarimais. Ypač pirmas ir prezidentą Paasikivį. Jo išrinki kaišeką tik tiek paremti, kad "apsileidimą ir nebudrumą".
kartą
kreipėsi
į
Kremlių,
ragin
daugiau,
kaip
50,000 dolerių per
•
paskutinis nutarimai, jei jie mas prezdentu užtikrintas.
jis paskui nebūtų kliūtimi ko
dami
eiti
prie
tikros
taikos
bent
metus,
o
tokių
esą tik dešimta
kūtu įvykdyti, būtu labai nau Suomija galutinai atsakė Mas munistams Kinijoje įsigalėti. Britanijos' ir Prancūzijos vy
Amerikiečių karinė adminis
su
Austrija.
Višinskis
"susirgo"
dalis
visų
korporacijų.
Apie nedingi. Kai kurie iš tų nutarimų, kvai, kad ji atmeta Maskvos rei Vyriausybei daromi priekaištai, riausybės neprisiderina prie
tracija buvo užsimojusi užimti
ir
nepasirodė,
o
jo
pavoduotojas
_|kilnojamų
turtų
mokestį
nieko
ypač 3 ir 5, be abejo, sukels kalavimą išduoti 300 "karo nu kad ji tos komunistams palan Achesono paskelbto politikos
namą Berlyne, kurs yra ameri- r"1 7J .4 r ų
Gromyko
atvirai
pasakė,
kad
kiečių zonoje, bet kuriame yrait^lesnw dar nepasakvta. Bus
daug abejojimo ir dėl to teks sikaltėlių". Visų pirma pati Mas kios politikos laikėsi ligi šiol ir, keitimo Ispanijos atžvilgiu.
Maskvos
vyriausybė
neturinti
pakalbėti.
Berlyno geležinkelių administra-'Pa l(f ?s ^ dldeles dovanos",
kva, kalbėdama apie 300, nu žinoma, susilaukė Wallace pra
noro
Austrijos
derybose
prieiti
bet kokio didumo — irgi nepaSAUSIO 22
cija, esanti rusų žinioje.
rodo tik 56 pavardes. Bet iš jų našautų reaiUtatų...
išvados..:
sakyta. Iš viso prezidento pasiū
Organizuojasi skautai Suomijos vyriausybė tik 4 su
Maskvon atvyko ir Kinijos šitaip esant, Vakarų sąjungi Geležinkelių administraci j a lymas išdėstytas tik bendrais
Skautai bene mažiausiai skel- rado. Kiti, nežiną, ar yra Suo Amerikos pasiuntinys prie komunistinės vyriausybės užsie ninkai galvoja kaip nors susi užima tik mažą namo dalį, o posakiais.
. bia laikraščiuose žodingų atsi- mijoje. Iš 4 surastųjų 2 yra Vatikano pasitraukė iš pareigų nių reikalų ministeris, todėl tvarkyti su Austrija be Mas apie 300 kambarių naudojami
•
iaukimų, bet, atrodo, praktš- Suomijos piliečiai, po kelioliką dėl susilpnėjusios sveikatos. Dar spėjama, kad Maocetungo ilgos kvos. Bet tai reiškia, kad ir Aus kitiems reikalams ir amerikie KONGRESE prezidentas laimė
Inausiai mezga ryšius ne tik metų gyvena Suomijoj ir jo nežinia, ar bus paskirtas kitas derybos yra baigiamos ir bus trija turės būti suskaldyta į dvi čiai norėjo ten įkurdnti savo jo svarbų punktą savo progra
įstaigas.
pasirašyta kokia nors sutartis. dalis, kaip dabar Vokietija.
Amerikoje, bet ir visuose kraš kių nusikaltimų nėra padarę. atstovas.
mos vykdymui, nes jo prieši
•
tuose, kur lietuviu skautų yra Vienas iš jų tarnavo Suomijos
Maskvos nenoras prieiti prie Rusai tam pasiprieSino, pradė ninkų pastangos atgaivinti se
Churchillis, pradėdamas rin taikos yra suprantamas: pasi- jo kliudyti geležinkelio susisie nas Teisių Komisijos taisykles
atsiradę. Jie leidžia Pasaulio kariuomenėje ir taikos su sovie SAUSIO 2# . ?
kiminę
propagandą, taip aiškina,
Lietuvių Skautu Sąjungos Biule tais derybų metu buvo suomių
kimą, pradėjo nebeleisti ir sunk nepavyko. Jie norėjo grąžinti
Valstybės Sekretorius Achetenį, kurį siuntinėja kiekvienam delegacijos vertėjas. Jis yra bu son oficialiai paskelbė vyriausy kodėl reikia balsuoti už konser
vežimiams iš vakarų zonos va tas taisykles, kuriomis buvo
skautų veikėjui, kai tik sužino vusio rusų caro pulkininko sū bės intenciją keisti politiką Ispa vatorius : "svarbiausia priežastis, nuo panaikinimo gazo vartojimo žiuoti į rytines. Atrodė, kad lengva užblokuoti nepatinkamą
jo adresą. Prie to prideda lapą, nus. Gal dėl to jį Maskva ir lai nijos atžvilgiu. Amerikos vy kodėl mes dabar negalime už suvaržymo.
gali būti vėl atnaujinta Berlyno įstatymo sumanymą, nors, jeigu
kuriame prašo surašyti kitų ko "karo nusikaltėliu" ... Liku riausybė remsianti pasiūlymą, dirbti savo pragyvenimui ir ne
blokada.
jis būtų paduotas svarstyti ir
skautų bei skautininkų adresus, siems dviems Suomijos vyriau kad Jungtinių Tautų Organiza galime tvrkytis kaip norime, yra SAUSIO 23
balsuoti,
galėtų būti priimtas.
Amerikiečių administraci j a
kuriuos biuletenį gavęs asmuo sybė irgi neranda tokių priekaiš cija atšauktų savo nutarimą, ta, kad mums neleidžia to dary
re
Vakarų Vokietijoje labai pa pareiškė, kad namas nėra tiek įP zidentas> reikalauja, kad Kon' lino. Registracijos Centro adre tų, dėl kurių jie turėtų būti iš kuriuo ji rekomendavo susiau ti." Todėl jis ir siūlo arba grįžti
didėjo
nedarbas. Amerikos ko- vertas, kiek kaštuotų jo iškovo-! ^efas būtinai priimtų civilinių
sas: Mr. A. Saulaitis, 853 Bank duoti.
rinti santykius su Franco vy prie laisvės, arba nertis dar gi misionferius McCloy, norėdamas jimas ir, nors turėjo visiškas teisių programos įstatymus, nors
Maskvos spauda vėl grasina riausybe. Taip pat pareiškė, kad liau į socializmą...
St., Waterbury, Conn.
visą vasarą posėdžiauti,
pritraukti į Vokietiją kitų kraš teises juo naudotis, pasitraukė
•
Suomijai, kad jos toks pasielgi vyriausybė yra pasirengusi tvar
iš to namo ir jį paliko vieniems Tačiau jau su įstatymo projektu
tų
kapitalą,
siūlo
neribotam
lai
mas galįs būti Suomijai tragiš kyti klausimą apie paskolos su Bandymas pagerinti santykius
aPie priėmimą tarnybon žmonių,
kui sulaikyti prieškarinių Vokie rusams.
• Rašytojas Antanas Vaičiu kas ...
tarp
Vakarų
Vokietijos
ir
Pran
teikimą Ispanijai.
žodžiu sakant, Ir vii princi- "įžvelgiant rases bei tikybos
laitis yra išrinktas į "Gallery of
cūzijos, atrodo, nueis niekais tijos skolų rekalavimus, kitaip
Vis dėlto, nežiūrint tų grasi
sklrtum ». J untama sunkum*.
•
Living Catholic Autors". Šiuo nimų, rinkimai Suomijoj įvyko
dėl nesutikimo Saaro klausimu. sakant, jas nubraukti. Apsimoka pas parduotas už pinigą;.. Bet
metu šiai galerijai priklauso 388 ramiai ir savarankiškai. Juos Bulgarija pareikalavo ji pa Vokiečiai nori, kad Saaras gau prisikolinti ir paskui karą su rusai savo principą palaiko ne MARGARINO federalinis
reigų atšaukti Amerikos pasiun
kelti ...
r
pinigu, o jėga. Amerika sakosi kestis (10 centų svarui) vis dėl
Jvairių tautų rašytojai.
tik šaltis gerokai sutrukdė: šiau tinį Heath, prikišdama jam, kad tų nors tokį tarptautinį statutą,
turinti
daugiau jėgos, negu Mas
1
rinėse vietose daugelis negalėjo jįs kišasi į Bulgarijos vidaus kokį turi Ruhro kraštas, o pran SAUSIO 24
to panaikintas. Sumanymai už
kva.
Bet
drąsos —- mažiau ... drausti margariną pervešti iš
nuvykti į balsavimo vietas. Spė reikalus. Sis Bulgarijos kaltini cūzai nori jį palaikyti savo ūki
vienos valstybės į kitą Hko at
jama, kad dėl'to susidarė kiek mas ir reikalavimas Washingto- nėje sistemoje. Amerika ir An Amerikos vyriausybė ragina
glija pritaria prancūzams, nors Senatą greičiau patvirtinti Ge
Sovietai, norėdami įtikinti, didesnis balsų nuošimtis už kraš
mesti.
Taigi margarinas dabar
NEUTRALUMAS
ne sukėlė didelį pasipiktinimą. pabrėžia, kad Saaro klausimas nocido Konvenciją.
Jcad jie labai myli savo sateli- tutinius dešiniuosius ir už kogalės laisvai rungtyniautis su
•
. , . .-J:
dėl' Anglijos rinkimų sviestu. Gal sviestas pagerės ,.
galutinai turės būti sprendžia
* * : f" *
f v : /įus, rengia propagandin i u s munstus, o socialistų balsų skai
1 "draugiškumo mėnesius".
čius kiek sumažėjo. Vis dėlto Amerikos Atstovų 5"ftūmtiose mas tik taikos sutartį sudarant. Staiga mirė Bulgarijoj komu Amerikos politikai stengiasi
^
Vasario tnėnuo skelbiamas komunistų gautų balsų skaičius dviejų balsų dauguma buvo at Sąjungininkų Komisija viešai, nistinės vyriausybės pirminin neparodyti simpatijų nei dar- ANGLIAKASIŲ tik tredWis n*.
"Vengrų
Sovietu draugišku- kaip buvo, taip* ir liko nereikš mestas vyriausybės prašymas įspėjo Vakarų Vokietijos vyriau kas Kolarov. Buv©( 73 metų am biečiams nei konservatoriams klausė savo vado ir gsgto prie
Anglijos rinkimų metu.
žiaus.
suteikti Korėjai 60 milijonų do- sybę nuo neprotingo žygio
trijų savaitės dienų daribo.
mingas.
p-^^no mėnuo".

AMERIKOS BALSAS
BUS LIETUVIŠKAI

ATSISTATYDINO
LRK PIRMININKAS

ŠEŠIOS DIENOS

g

SKALDYS IR AUSTRIJĄ.

PAASIKIVI VĖL suaMIJOS PREZIDENTAS

NUSILEIDIMAS
BERLYNUI
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WATERBURY, CONN
MUSŲ SKAITYTOJAMS

PAGIRTINAS RŪPESTIS

Mūsų bendradarbis Waterburyje nuo Naujų Metų pradėjo
eiti ir atstovo pareigas. Taigi,
dabar jis ne tik rašys mums ži
nias apie Waterbury ir waterburiečius, bet taip pat priims
pinigus už DIRVĄ, skelbimus,
aukas ir tt. Jei kas iš skaityto
jų norėtų pranešti ką DIRVAI
apie save, galės tai padaryti
per mūsų atstovą. Todėl visiems
mūsų Waterbury skaitytojams
reikėtų įsidėmėti jo adresą. Jis
toks:
Vladas Varneckas
2157 North Main St.
Tel.' 31346
DIRVOS Redakcija

šeštadienio lietuviškoji mo
kykla yra išlaikoma pačių tėvų.
Mokestis už mokslą nėra priva
lomas, moka kas gali. Surenka
mų pinigų nėvisada užtenka la
bai kukliam mokytojų atlygini
mui. Komitetas prašė paramos
iš organizacijų. Iki šiol atsilie
pė ALTS skyrius ir politinis
Klubas. Abi organizacijos davė
po 25 dolerius.
Teko patirti, kad ALTS vie
tinis' skyrius savo iniciatyva
1950 metų sąmatoj yra numa
tęs 100 dol. šitai mokyklai rem
ti. Tai gražus rūpestis. Jei šituo
pavyzdžiu pasektų kitos orga
nizacijos, mokykla neturėtų fi
nansinių rūpesčių.

•9

«8V. ANTANO DRAUGIJAI

rą išmokyti žymiausių kompozi
torių harmonizuotas dainas.

IŠSKRIDO NEW YORK AN

BROOKLYN, K. Y.

damas choras ir pasirodys smui Pereitą šeštadieni, gavusi ži
kininkas Vladas Motiekaitis. nią iš New Yorko, kad jos brolis
40 METŲ
listė V. Jonuškaitė ir pianistas
Mrozinskas.
deštadienj, sausio 21 d., iv. Tautinių;šokių grupė pranešė* mirtinai serga, Adele Mase-MasB. Brazdžionio, H. Kačinsko Antano draugija minėjo 40 me kad jie irgi jau ruošiasi daly lauskienė išsiskubino net lėktu
vauti. Mergaičių skaučių grupė vu. Pirmadieni išvyko ir jos
ir A. Gustaičio vardų jau užten tų sukaktį.
mano
pasirodyti su keliais da brolis Vytautas Kerševičius.
ka tremtiniams į koncertą su šioji draugija Detroite skai
lykėliais.
Pirmadieni Malvina Smailienė
traukti. V. Januškaitė čia labai tosi seniausia. Ji yra pagrindinė
irgi
gavo žinią iš New Yorko,
laukiama.
Kalbėtojais
rūpinasi
skyriaus
organizacija įsteigiant šv. An
Belieka tremtiniams palinkėti, tano parapiją.
komisija ir valdyba. Yra pa kad miręs jos brolis Jurgįs„ Bekad jie išjudintų senuosius susi Minėjimo proga draugijos na kviestas Michigan Valstybės gu keris. Ji skubiai lėktuvu 1|skrido j laidotuves.
domėti žodžio menu.
riai suruošė vakarėlį. Suvaidin bernatorius Williams ir vienas
.M .Sims
universiteto profesorius.
TREMTINIŲ SUSIRINKIMAS ta J. Gliaudžio vieno veiksmo
veikalėlis "Nelaimingas pynak- Jei viskas gerai pavyks, SfTriftit
Sausio 29 d£. 6:30 vai. vak. lis". Veikėjai savo partijas ge Lietuvos Nepriklauso m y b ė s
JUOZAS GARŠVA,
Lietuvių Klubo (48 Green St.) rai žinojo, tik jiems trūko prak šventę atšvęsim# i» dideliu d#*
žinomas
New Yorko visuome
salėje šaukiamas pirmas po stei tikos ir vaidybos.
mesiu.
"
. ALT SĄJUNGOS
nės
veikėjas,
laidotuvių direk
giamojo Tremtinių Draugijos su
Dvi
sesutes
—
Milda
ir
Graži
torius
ir
bankininkas,
231 Bed
šeštas
skyrius
mūsų
mieste
su
sirinkimas. Konkrečiai einama
PAŠVENTINO NAUJĄ
na
Memėnaitėš
pašoko
plastiš
ford
Ave.,
Brooklyn,
N.
Y., iš
sikūrė
1949
m.
rugsėjo
10
d.
prie draugijos užsimoto tikslo
BAŽNYČIĄ
kus
šokius.
Jų
šokiais
mes
labai
rinktas
vietos
United
Industrial.
Jaunas
skyrius
iš
savo
mažo
— pirmiausia supažindinti trem
RADIJO NAUJIENOS
ALT SĄJUNGįOS SKYRIUS
tinius su Amerikos lietuvių or gėrėjomės. Jonas Valiukas, te Si&ltfhadienį, sausio 22' <?., nau iždo pirmiausia aukojo $10.00 Bank viceprezidentu.
Sausio 15 d. ALTS Waterbu- Sausio 7 dieną lietuviškoji vie ganizacijomis. šiame susirinki noras, padainavo tris dainas. joje Dievo Apveizdos bažnyčioje &ALFui, Seimo metu Philadel- Juozas Garšva New Yorke ir
rio skyrius turėjo pirmą šių me tos radijo valanda gražiai pami me vietos ALT pirmininkas A. Jam akompanavo Helena Daily- įvyko didelės iškilmės — vysku phijoj $10.00 aukojo Visuoti- jo apylinkėje gerai pažystamas
v
pas Wosnickis pašventino nau ftiam Amerikos Lietuvių Kon savo visuomenine veikla. Jis yra
nėjo prezidento a.a. A. Smetonos Aleksis papasakos apie ALT daitė.
tų susirinkimą.
jąją bažnyčią. Dalyvavo šios pa-, gresui. Nusiuntė į jį du atsto įvairių organizacijų nariu ir da
Akordeonu
pagrojo
Juozas
Pagrindinis susirinkimo tiks mirties sukaktį. A. Smetonos struktūrą ir vietos skyriaus
rapijos
klebono kūn. J. čižausko vus: J. Narą ir Antaną Kanušį. lyvauja įvairių organizacijų ko
Dobilas,
Jr.,
ir
Ona
Russell
las buvo aptarti metinės veiklos gyvenimą ir nuopelnus gražiai veiklą. Po to bus informacija
senas
draugas
kun. Lipkus, iš Lietuvių Dailės Parodai atsi mitetuose. Jo namuose būdavo
Raseliūtė.
<
v
planą ir įvertinti praėjusių metų apibūdino tremtinys agr. Br. apie Amerikos pilietybės įsigyGrand
Rapids,
Mich. Jis sakė darius, skyriaus nariai ir jos ir dabar būna svarbūs pasitari
darbą. Susirinkimui pirmininka Dūda.
jimo procedūrą ir kiti aktualūs šv. Antano parapijos choras,
pritaikytą
pamokslą.
Vyskupas valdyba stengėsi ją paremti. Iš mai įvairių organizacijų atstovų.
vo skyriaus pirm. Jadv. Stul- Nuo sausio 14 d. kas šešta reikalai. Įėjimas . visiems lais vadovaujamas vargon. Blažio,
gyrė
lietuvius,
kurie
rūpinasi dalinta Parodos bilietų knygu Pažymėtina, kad DROBĖS B-ve,
ginskaitė. Sąjungos reikalų ve dienį duodama jaunimo valan vas. ,
VI. Vr. sudainavo kteletą dainų. Dainavo
lietuvių
imigracija,
žinoma,
ši čių, už kuriuos sąmoningi lietu taip sėkmingai veikusi Lietuvo
neblogai, tik kai kuriose vietose
dėjas painformavo susirinkimą dėlė. Jos programa skiriama
parapija
mažai
dar
su
šiais
rei
jaunimui ir atliekama paties
choristai su dirigentu ir pianu
viai įmokėjo: Antanas Kanin — je, buvo įęteigt* £*rsvos aft*
apie Centro sumanymus.
kalas susipažnusi. Imigracijos $5.00, John Banys (Media, Pa.)
nesudarė
glaudaus
kontakto.
Numatyta eilė kultūrinių pa jaunimo.
muose.
•
PHOENIX, Arizona.
Vakarą vedė senas tos drau reikalus tvarko BALFo narės ir $5.00. Antanas Tvaranavičius $ Bankinę karjerą J. Garšva
rengimų, viešų paskaitų apie
KVIEČIA APLANKYTI
PAVYKĘS KONCERTAS
gijos veikėjas Juozas Cress - atskiri asmenys, susirišę su DP 3.00, A. Januškevičius (River pradėjo 1923 metais, kada jis,
Lietuvą amerikiečių visuomenei,
ARIZONĄ
Krasauskas. Apie šv. Antano Komisija Detroite.
side, N. J.) $5.00, Frank Pūkas kaip populiarus lietuvis, buvb
skyriaus kultūrinio klubo suor
$2.50, Chas J. Roman (laidotu pakviestas su kitais įsteigti
ganizavimas, spaudos platini Sausio 22 d. čia įvyko koncer-1 Laikraščiai skelbia, kmd Ari- draugijos darbus įžanginę kalbą
mas, narių verbavimas ir kt. tas, kurį rengė lituanistikos krfr-'./ona tampa viena ~ įdomiausiu pasakė kun. klebonas I. Boreišis. ORGANIZUOJAMAS DIDELIS vių direktorius) $10.00, Lietuvių United Industrial Bank, 217 So.
VYRŲ CHORAS
Vėliau sekė šokiai ir linksmiEvangelikų Bažnyčia $5.00, Mrs. 4th St., Brooklyn, N. Y. Nuo to
Biudžetas numatytas $1.000. Nu sų komitetas. Dainavo buv. Vii- atostogavimo vietų
niaus
operos
solistas
baritonas
'
Sako
kad
taj
ra
Texaa
be
nimasis.
P.
Davidonis $5.00, JOhn Balta- laiko jis ir buvo to banko di
sistatyta Įnešti Centran ne maDetroite yra daug jaunų vyS.
Liepas
ir
jauna
dainininkė
M.
žiV>a]
,
Kalifornija
be
Hollywoodonis
aplankęs parodą asmeniš rektorius, o <}ahar išrinktas vice
Hau $300.
0
irų, kurie, dirbdami po pietų,
McGrath,
abiems
akompanavo
j
_
»
į
do
cia
esantj
saulsč
au8ia
VASARIO
16-TAI
RUOŠIAMA
negali dalyvauti ALB Radijo kai įmokėjo $6.00, B. J. Tribu- prezidentų.
Šiuo metu skyrius turi virš
saule"
SI PILNU TEMPU
klubo mišraus choro repeticijose, las $10.00, adv. Stanley F. Man60 narių. Jų didelę dalį sudaro Vvt. Marijošius.
šalia bankinės veiklos, Juozas
Sunku nemuzikui vertinti kon-j Toki'u-s" dalykug skelbia turfe _
naujakuriai.
Sausio 20 d. Organizacijų Cen kurios vyksta trečiadieniais 7 kas $5.03, Gus Tunaitis $1.00, Garšva yra -laidotuvių direkto
Kalbant apie Vasario 16-tos certą. S. Liepas dainavo nuo-mo j mon £ s
tras buvo sukvietęs atstovų su vai. vakare. Todėl dabar organi Dom. J. Earaminas (laidotuvių rium ir turi dvi koplyčias, šiam#
jaunoji M. McGrathl ~ ^TDirAc. i
i. •
minėjimą, susirinkimas pareiš taikingai,
,.
I,.4.
..-J O DIRVOS skaitytojas is sirinkimą pasitarti dėl Vasario zuojamas didelis vyrų choras, direktorius) $5.00, Mr. & Mrs. darbe jam padeda ir kiti šeimai
esanti lietuvaite) m,,, . T) rr j A
kė tam tikro nepasiteinkinimo (jos motina
^
. T.
^ . įPnoemx, P. Kundrotas, 2433 E. 16-tos. Esant labai blogam orui, kurio repecijos bus šeštadieniais Dom. Slyvinas (Darby, Pa.) nariai. Su žmona Kazimiera, gi
nedrąsiai. Ji
padainavo 2 dai
dėl vietinio AL Tarybos sky
$5.00, Pr. Strazdas $1.50, Br.
Earl Dr., rašo paprastai: Lie daug atstovų nedalyvavo. Bet 2 vai. po pietų Int. Institute.
riaus elgsenos. Viena srovė visą nas lietuviškai ir 2.angliškai. Pa tuviai čia apsilankę nesijaus vi dalyvavusieji stengėsi kuo ge Reikia tikėtis, kad visi vyrai, Į Vigelis (Camden, N.J.) $5.00, musia šimkyte, jiedu užaugino
dukterį Annitą, ištekėjusią ui
laiką reiškia kitų srovių panei girtinas jos pasiryžimas dainuo sai svetimi, nes ir čia lietuviu riausiai šią-šventę priruošti.
turintieji balsus, susiburs į šį J. Gasis $7.50, St. Maseliauskas
Jono Pauliukonio, ir sūnų JuozdL
ti
ir
lietuvoškai,
tačiau
jai
dar
gimą ir nesiskaitymą su jomis.
gali rasti, o vasario ir kovo mė Muzikinę -dalį pavedė komp. naują, chorą. Komp. Br. Budriū- $2.00 ir Wm. Botyrius $1.50. Vi Annita, Jonas Pauliukonis Iy-.
reikės
daug
padirbėti,
iki
ji
pa
Tokia padėtis, atrodo, negali tęs
nesiai čia visu maloniausi... Br. Budriūnui. Dainuos jo ve nas pasiryžęs Ėadijo Klubo cho- so $90.00, kurie pasiųsti pa sūnus Juozas baigė laidotuvių
tis ilgai... Susirinkimas nutarė kenčiamai tars lietuviškus dai
rodos sekretoriatui.
skirti $25.00 auką AL Tarybai nos žodžius.
Skyrius be to surengė specia direktoriaus mokslus ir dirba su
tėvu. Reikia pastebėti, jog jau
Vyt. Marijošius — tai jau
Vasario 16 šventes proga.
lų išvažiavimą į parodą.
nasis Juozas Garšva buvo armi
tėsi — buvo ne tik kuklus akom1949 spalių 16 d. ir lapkričio
DAILfiS PARODA WATERBU- panijatorius, bet ir solistų ryž
20 d. skyrius turėjo susirinki jos kapitonas, tarnavo Pacifike
tingas vadovas. Vieną galima
RY.IE
mus. Artėjant metinėms šven ir, berods, buvo jauniausias to^kio laipsnio karininkas.
drąsiai teigti — koncertas pa
tėms, gruodžio mėnesį susirin
Kaip jau skelbta, Lietuvių vyko ir visiems patiko, žmonių
Juozas Garšva Amerikoje jau
Leidyklos PATRIA leidiniai:
kimo nešaukėme, pasilaikydami
Dailės Parodos pasirodymas ko buvo pilna salė — apie 700.
45 metai. Biznio karjerą pradė
laiką surankioti parodos bilietus
lonijose bus įvykdytas, kiek ga
Koncertą gražiai aprašė ir
Grožinė
literatūra.
ir padaryti galutinas atskaitas. jo Vilniuje, kur su broliu laikė
lima, artimesniu laiku. Viskas
restoraną. Amerikoje J. Garšva
vietos amerikoniškasis dienraš
;2.50
1. Jurgis Jankus
Dabar susirinkimas yra šaukia
Naktis ant morų
daroma, kad kovo mėn. ji galėtų
tis. Plačiau paminėtas solistas
3.00
mas sausio 29 dieną, 2 vai. po pradžioje vertėsi siuvėjo amatu,
2. L. R. Tremtyje Metraštis
Tremties metai
būti atidaryta Waterbury. Pa
turėjo maisto reikmenų prekybą,
S. Liepas ir iš viso koncertas
0.75
pietų, nariams priprastoje vieto
8. Petrė Orentaitė
Marti iš miesto
rodai pinigiškai paremti, 26 va
vadinamas maloniu* rimtu ir
M0
je. Susirinkime numatoma suda vėliau mokėsi laidojimo amato
4. Vincas Ramonas
Kryžiai
sario Waterburvje ruošiamas kultūringu.
ryti veikimo programą 1950- ir dabar tuo amatu sėkmingai
5. Stasys Santvaras
Laivai palaužtom burėm
dainos ir žodžio vakaras. Tam
verčiasi. Dar prieš koncertą teko nu
tiems metams.
6. Antanas Škėma
Nuodėguliai ir kibirkštys
tikslui sudarytas komitetas, į
J. Garšva beveik kasdieną bū
girsti rengėjų nuomonę, esą kpn7. Stepas Zobarskas
Savame krašte
*
.. &25
Z. Jankauskas
kurį įeina: Laureckienė, dail.
na banke, bet tiesioginiam dar
certas baigsis bankrotu. Iš senų
Al/TS 6-to skyr. pirmin
Krasauskas, dainininkas Mačiu
bui pasirinko antradienius ir ke
{vairūs leidiniai
jų tautiečių buvo girdima, esą
lis, artistas Vaitkus ir Geotvirtadienius, kada jį ten gali
koncertai čia nemėgiami. Ta
8.00
1. Dr. J. Balys
Tautosakos skaitymai I-II dalis
naitis. Komitetui pirmininkauja
ma
rasti tarp 2 ir 3 vai.
čiau šis koncertas įrodė, kad
S.00
2. Viktoras Gailius
Vokiškai - lietuviškas žodynas .
Dr. Colney. Tokios rūšies paren
Tauriam
lietuviui Juozui Gar
koncertai gali būti mėgiami, jei
0.50
Prancūzų kalbos vadovėlis
3. Vik. Kamantauskas
gimų Waterbury iki šios dar nė
švai
Imkime
sėkmės naujose
jie rimti, meniški. Tą turėtų įsi
6.50
LIETUVIAI ŠACHMATININ
Ispanų kalbos vadovėlis ....»
4. Vik. Kamantauskas
ra buvę. Tai bus savos rūšies
aukštose
pareigose.
dėmėti visi vietos pramogų ren
0.25
Mūsų protėvių pažiūros į mirtį ir sielą .
KAI ĮVEIKfi BOSTONO
5. Dr. M. Gimbutienė
kultūros margumynų vakaras
gėjai ir ateity negadinti koncer
Lietuviu
kalba,
jos
raida
ir
susidarymas
0,25
MEISTERI
6. Dr. Pranas Skardžius ...
su geriausiomis dainos ir žodžio
tų vardo.
7. Arch. Sk. šlapelis
Lietuvos žemėlapis
•
0.50
meno jėgomis.
M. J.
Bostono šachmatų pirmenybės LEGIONIERIŲ SUMANYMAI
Ta proga negalima neužsiminti
8. Pranas Naujokaitis
Lietuvių literatūros istorija
2.00
artėja
į galą. Kiekvienas susi
aDie salę. Parapijos salė yra erd
9. Dr. A. Šapoka
Lietuvos istorija (iš anksto užsisakant ir priskaitikimas
darosi lemiamas. Lietu Lietuvių Legionierių Memorial
PAKEISTAS SUSIRINKIMŲ vi ir graži. Joje vyksta visi di
tant pašto išlaidas) 3.30
viai šachmatininkai, susitikę Postas rengia vasario iškilmės
desni vietos kolonijos parengi
LAIKAS
sausio 6 d. su Lynno Klubu, balandžio 16 dieną, Knapps Man-*
Jaunimo literatūra.
ALTS vietos skyriaus susi mai. Tačiau ji turi du didelius
sužaidė gana kukliai (nęturėjo sion salėje. Bus menii^ progra
rinkimai iki šiol būdavo trečią trūkumus, kurie ypatingai truk
0.50
1. Stasys Laucius
•Po pilkais debesėliais
ma ir šokiai.
'
tvirtojo sąstato)
mėnesio penktadienį, vakare. Da do klausytis rimtų koncertų ar
0.40
•Knyga kpie karalius !r žmones
2. Jonas ir Adolfas Mekai
Rudenį numatytas antras di
P. Tautvaiša - Schroer 14|>
bar jie bus trečią mėnesio sek paskaitų: 1. jos kėdės įkyriai
0.50
3. Vytė Nemunėlis
•Tėvų nameliai
dysis legionierių koncertas; Ir
K. Merkis - Brown 1-0
girgžda
nors
truputį
sėdinčiam
madieni 2:30 vai., Kudirkos sve
M0
•
Mažoji abėcėlė
4. Vytė Nemunėlis
jam diena jau numatyta —i
A. Keturakis - Pike nutraukta spalių 29 d., Webster Hall, New
tainėje. Atrodo, tas laikas bus pajudėjus; 2. rūsy po sale yra
5. Vytautas Tamulaitis ..
•
Sugrįžimas
1.10
V. Zenkevičius - Perkins 0-1
"bowling" sale ir iš jos visą
žymiai patogesnis.
6. Stej)as Zobarskas ....
» Aušrelė I dalis
Yorke.
1.50
P.
Šimonis - Richardson 0-1
laiką girdisi "bombardavimo"
šiuo metu legionas didina sa
7. Stepas Zobarskas §.•,.
Brolių ieškotoja
0*50
garsas. Tuo dalyku erzino ir šį
Nutrauktoj Keturakio parti vo narių skaičių vyrų ir mck
Ganyklų
vaikai
.«
8.
Stepas
Zobarskas
0.80
NEGADINKIM SAVO KALBOS kartą ne tik artistus, bet ir
joj laukiama Metropolitan Chess terų skyriuose. Nariais įstoti
9. Stepas Zobarskas
Rjestaūsio sūnus
0.70
Lygos
sprendimo.
Sausio 15 d., Waterburio Lie daugelį klausytojų. Būtų labai
kviečiami visi lietuviai. ir lietu
10. Stepas Zobarstas
Ėįr šaltj Ir vėją
0.40
Tačiau sekančiose rungtynėse, vės, dalyvavę i.r JI paaauliniųor
tuvių Tautinės Sąjungos sky gera, kad ateityje panašių kul
saasio 13 d., lietuviai šachma se karuose. . , .. .
Knygos svetimomis kalbomSs.
riaus susirinkime Jokubaitė ta tūringų pramogų metu bent žai
. .
tininkai gražiai laimėjo — įvei
rė kelis žodžius į susirinkusius dimas rūsyje būtų sustabdomas.
2.S&
Litauen,
Antlitz
eitfėi
Volkes
1. Prof. Dr. V. Jungfer
kė Bostono pr. metų meisterį
naujakurius, linkėdama jiems
2. Prof. Dr. V. Jungfer •
Lit6uischer Liederschrein
0.70
DIRVA' ~ vienatinis Lieti*
Boylstono Chess Klubą 3-2!
Čia sėkmingai įsikurti ir išmok VĖL KULTURINGA PRA
Hearken then Judge
3. Juozas Pašilaitis
0.25
viu
Ohio valstijoje,
MOGA
Gaila, kad šiose rungtynėse ne Kafnalaikraštis
ti anglu kalbos. Ji priminė, kad
Petras Kiaulėnas ...
too
4. Maurice Scherer
metams tik $S.00.
pavyko meisteriui Tautvaišai
mes. savo lietuviškos, taip gra Vasario 26 d., 2:30 vai. Lie
1.50
5. Stepas Zobarskas
Das Lied der Sen sen
tvirtai užbaigti laimėtos parti
žios ir turtingos kalbos ne tik tuvių Klubo salėje (48 Green
jos prieš Bostono ir Mass. Stei- A. Keturakis - Stroyman 1-6
nepamirštume, bet ir nemaišy St.) Dailės Parodai Remti Komi
Derinant leidyklos PATRIA knygų
tlffinfib darbą pasaulyje, knygų karnos pa
to
meisteri H. Daly (Tautvaiša Dabar po. 6 rungtynių (Boy>v
tume į ją svetimų žodžių, kaip tetas rengia kultūrinę pramogą
keičiamos ir galutinai nustatomos aukščiau pažymėtos nuo paskelbimo dienos.
jau buvo su figūra viršaus), ku ston po 7) Bostono pirmenybių
tai pasitaiko tarp seniau atvy — koncertą. Teko patirti, kad
rioje T. po 5 vai. losimo fvėlė padėtis tokia: Bbilston - 21, Ligk
AŠ TAVO BIČIULE KNYGAI
kusių, o kartais ir tarp... porą jau tikrai programoje dalyvaus
klaidą
ii* pralaimėjo.
. tuviai ir Hardvard Universite*
įpėnesių čia pagyvenusių.
rašytojas B. Brazdžionis, akto
Reikalaukite ir pinigus arba vardiniu# pašto Money orderius giųskite leidykla^
P.
Tautvaiša
Daty
()-l
^
• tas po 19^», Lynn - lOVa iįr
* Jokubaitė čia gimusi ir augu rius Henrikas Kačinskas, aktoPATKIA,
4d
John*
PI.,
Stąjpford,
Conn.
>
K.
Merkis
Gring
1-0
Newton - 4 t.
.
^
si, taip gražiai taisyklingai lie rius-rašytojas A. Gustaitis ir
K.
Merkis
e,dg—lcX
tuviškai ir jausmingai kalbėjo, dainininkas Julius Mačiulis. Dar
B klasėje varposi 13 klublį
Leidyklos PATRIA įgalioti:
Vyt. Mazoliauskas, Jonas Rutkauikcas. į
i, Edw. Staknys - Edelstein 0-1 Ten pirmauja Cambridge ir Ąįl
kad ne venam tremtiniui ašara tikrai nepaaiškėjo, ar dalyvaus
j K. Saudargas - Beeder 1-0
iš akių ištryško.
J. D. koncerte taip pat kviečiami soJingtonas.
'
* " * K.*'
f- <*•
«s J Ji t**,#'
1 - .

PHILADELPHIA

Čia lietuviškas lobis!

BOSTON, MASS.
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150,000 galimybių suklysti

KIEK PABĖGO Va
KIEČIŲ IŠ RYTINĖS
VOKIETIJOS
*

Išgelbekim 600 lietuviu!

Rytinėj Vokietijoj, kurią da
REIKIA 20,000 DOLERIŲ
bar
valdo sovietai, teroras nė
KptSS K&
:Kelcla» palyginimų apie lietuviuką spaudą Amerikoje.
kiek nemažesnis, kaip ir kituose
žįsta, kad jai lietuviškų laik sovietų užimtuose kraštuose. Bendrojo-, Amerikos Lietuvių Amerikoje 100 organizacijų, ku
Kiekvienoje tttllVOŠ eilutėje
1J DERVOS redaktoriaus paskaftoa Kultūros Fondo
raščių reikia, tai juos išlaikyti Dalis rytinės Vokietijos gyven Šalpos Fondo talkininkams ir rios tam tikslui gali aukoti po
: ,..'
paskaitą eilėje
yra apie 30 spaudos ženklų.
ir gerinti gali tik vienaip ar tojų išvežta į Rusijos šiaurę, ne bendradarbiams neseniai pavy $200.00? Ar yra Amerikoje 20,
Kiekvienoje jos skiltyje yra apie
kitaip organizuota parama šalia mažai vargsta koncentracijos ko gauti iš Michigan State Dis 000 lietuvių, kurie tam svarbiam
120 eilučių. O paprastame aštuo
placed Persons Commission 150 reikalui duotų tik po $1.00. No
vadinamos bizniškos apyvartos. stovyklose.
nių puslapių DIRVOS numeryje
nevardinių ir darbo buto garan rint išgelbėti šiuos žmones, rei
yra 56 skiltys.
' . •» .į.
Tam tikslui ir rengiami vi- Daliai vokiečių, dar karui te tijų. Pagal tas garantijas 150
2-3 žmonių, kurie kaltu yra ir kaštuoja M doleffa. Tuo tarpu
kalingus pinigus turime sukelti
Tuos skaičius sudauginę, gau- redaktoriai, ir administratoriai, vienas jo sekmadienio laidos nu soki vakarai bei koncertai laik beinant, pasisekė pasitraukti į
daugiavaikių šeimų, ūkininkų tu iki š- m. kovo mėnesio!
vakarus.
Bet
ir
šiuo
metu,
ka
įame nemažą skaičių — 201,600. r ekspeditoriai, ir rinkėjai, ir... meris savo tūriu beveik gali ly raščiams remti, daromos įvai
Tiek mtždaug raidžių turėtų šlavėjai. Tie 2-3 žmonės, paga gintis su lietuviško dienraščio rios loterijos, kartais tiesiog da eina penkti tariamojo poka ri progos atvykti ir įsikurti Praeityje visada lietuviai ne
būti DIRVOJE, ar kitame pa minantieji laikraštį, turi atlikti dailgiau kaip mėnesio komplek renkamos aukos ir t.t. žodžiu rio metai, vokiečiai vis tebebėga Jungt. Amerikos Valstybėse, bet laimėje ar dideliame reikale vie
našiame laikraštyje, jei jis būtų darbą nedaug kuo mažesnį, kaip tu! Tą patį laikraštį už $2.25 sakant, iš susipratusios visuo į vakarus. Kiekvieną mėnesį ke kas nors turi užtikrinti jų trans- ni ktiems pagelbėdavo. Atsimin
užpildytas vien tik straipsniais, anie šimtai. Tad jų ir uždavi gali gauti visą mėnesį, o tai menės laukiama, kad ir ji skir li tūkstančiai vis pabėga per ge portacijos išlaidas nuo uosto iki kite lietuviškas talkas sudegu
be skelbimų ir didesnių antraš nys apie 100 kartų sunkesnis. bus popierio daugiau, kaip bet tų įvairaus pasiaukojimo iš sa rai saugomą sieną ir vakaruose darbovietės. Kai tik tokia garan siam kaimynui. Ar tada atsa
randa prieglaudą, šiuo metu tija bus duota, 600 lietuvių, ku kydavo kas suteikti paramą kuo
čių.
Bet ar jie šimtą kartų blo kurio mūsų dienraščio visų me vo pusės lietuviškos spaudos la skaitoma, kad iš rytinių Vokie rie kitaip visai neturėtų gali galėdamas. O dabar ar ne toks
; Atmetus apie ketvirtadalį
bui.
giau tą uždavinį atlieka? To, tų komplektas.
tijos sričių į vakarus yra. pabė mybės atvykti ir įsikurti Ame reikalas? Ūkininkai sutinka duo
skalbimams, antraštėms, ilius
tur būt, nepasakytų nei pats Tas palyginimas neleidžia lie žinoma, visuomenės parama gę 12 milijonų vokiečių. Tie pa rikoj, tuojau bus vežami į šį ti darbą # butą. Sako, tik attracijoms, vis vien lieka dar
priekabiausias skaitytojas. Jei tuviškiems dienraščiams kelti daug pareina nuo to, kiek vi bėgėliai sudaro didelį rūpestį ne kraštą. Jeigu tokio užtikrinimo vežkite.
apie 150,000 mažųjų raidžių.
mūsų laikraščiai turėtų bent po prenumeratos kainos taip, kad suomenė raginama, kartais tie tik patiems vokiečiams, bet va negaus, 600 lietuvių turės pasi Būkime geri lietuviai, geri
Kiekviena raidė, kiekvienas
šimtąją dalį tų lėšų, kurias turi padengtų laikraščio leidimo iš siog spiriama parodyti tą pa karinių zonų sąjungininkams. likti Vokietijoje toliau vargą žmonės — ištieskime tiems -600
žėnklas turi būti pastatytas sa
didieji Amerikos laikraščiai, mū laidas. O kada dienraščių kaina siaukojimą.
Kaip Vokietijos katalikų vysku vargti ir, greičiausiai, niekur lietuvių savo pagalbą ir paro
vo vietoje ir turi būti toks, ko
sų spauda atrodytų visiškai ki yra tik 7-8 doleriai metams, tai Toks raginimas nėra malonus pai paskutiniame savo atsišau negalės išvykti.
dykime, kad lietuves lietuvio
kio reikia. Vadinasi, kiekvienas taip ...
savaitraščiams kilti per 3-4 do dalykas nei tiems, kurie ragina, kime į tikinčiuosius sako, reikia Kadangi transportacijos išlai neužmiršta.
ženklas yra galimybė suklysti.
lerius jau ir svajoti nebegalima. nei tiems, kuriuos ragina. Dėl surinkti apie 27 milijardus mar dos Amerikoje susidarytų dide šiam tikslui skiriamus pini
Kiekvieną savaitę laikraščio iš
Esant tokiai prenumeratos to ir matome dažname laikraš kių, kad sumažinus pabėgusiųjų lės, iš esamų lėšų BALFas ne gus siųskite BALFui pažymė
leidime yra apie 150,000 pavojų* Kodėl lietuviška spauda ne
kainai, prenumeratos augimas tyje tokią padėtį, jog jis eina skurdą.
pajėgia to padaryti be kitų or dami, kad jie skiriami "Trans
Aišku, jų visų išvengti nega- turi didesnių finansinių gali
laikraštį ne taip jau labai džiu tik dėka to, kad kas nors dirba
ganizacijų ir pavienių asmenų portacijos išlaidoms" Amerikoje
lima. Jeigu skaitytojas suranda mybių ?
gina, nes, ypač prie trijų dolerių jam keleriopai daugiau, negu
pagalbos.
apmokėti, nes šie pinigai bujjf
visame laikraštyje 15 klaidų, tai
Visų pirma todėl, kad lietu kainos, jau reikia dairytis, ar normaliai dirbama, ir už atly NAUJAUSI LEIDINIAI Minėtos šeimos bus gabena naudojami išimtinai tik minėtu
jis jau mano, kad labai blogai.
viai čia,palyginti, maža pramo kartais nepasidarys taip, kad ginimą keleriopai mažesnį, ne
mos į Michigan valstybę. Jų ke ūkininkų šeimoms aprūpnt.
Tiesa,' ir redaktorius tą patį
Dr. J. Balys
nės ir prekybos turi savo ranko kuo daugiau bus skaitytojų, tuo gu normaliai gaunama.
lionių
išlaidoms nuo New Yor- BALFo Centras nekantirai
mano... Bet reikia ir to ne
se. Nelietuvių rankose esanti didesnis nuostolis ...
ko
arba
Bostono, bagažas, maist laukia jūsų visų nuoširdžios pa
Istoriniai
padavimai
* *
užmiršti, kad 15 klaidų yra tik
pramonė ir prekyba negali per Dėl to lietuviški laikraščiai
Kaina
$1.25
pinigiai,
telegramos ir kiti su- ramos ir pagalbos. Turim vil
viena klaida iš 10,000 galimybių
daug domėtis laikraščiais, kurių turi naudotis tokia spaudos tech Kai kam kyla klapsimas, ar
irašinėjimai
kainuos iš viso apie ties, kad visi geros valios ir ge
suklysti... Tai nebūtų labai
spausdinama ne šimtais ir ne nika, kuri būtų kaip galima pi nebūtų galima Amerikos lietu
$20,000.00.
Ar
mes galime bend raširdžiai lietuviai ir jų drau
daug...
Vincas Krėvė
dešimtimis tūkstančių, o tik po gesnė, kad vis dėlto dar apsimo vių laikraščių skaičių sumažinti,
romis
jėgomis
tą padaryti? Ar gai teigiamai atsilieps į šį sku
Bet mes kartais rūgo jame net
keletą tūkstančių. Ir tai, paly kėtų ieškoti daugiau skaitytojų. bent panašios linkmės laikraš
Dangaus
ir
žemės
600
lietuvių
likimas
ir gerovė bios pagalbos šauksmą.
Ir 2-8 klaidas užtikę...
ginti, nelietuvių pramonė bei Skaičiuojama, kad atvykus į čius sujungti?
sūnūs
verta tų pinigų? Ar turime čia
B ALF Direktorių Taryba
« *
prekyba savo skelbimais lietu Ameriką keliolikai tūkstančių
Kaina
$2.50
Jeigu kas nors užmestų lie
Pavartykite kada nors ati višką spaudą daugiau paremia, naujų lietuvių, laikraščių skai tuvių visuomenei Goebbelso
tytojų skaičius atitinkamai pa propagandos ministeriją su jos
džiai žurnalą LIFE. Jis išeina negu patys lietuviai.
B. Brazdžionis
didės.
Lietuvių
pramonininkų
ar
pre
irgi kas savaitę, bet apie 110
teisėmis įsakinėti, uždaryti ir
Per pasaulį keliauja
Tas tiesa, v!si laikraščiai tą atidaryti, jungti ir skirti, tai
puslapių. Popierio jame randate kybininkų yra maža, bet ir tų
žmogus
apie 5 kartus daugiau, kaip DIR dauguma arba iš viso neįverti jaučia ir tuo džiaugiasi. Bet nė tada tas būtų įmanoma.
Kaina
$2.00
ra
pagrindo
turėti
iliuzijų,
kad
na
reikalo
garsintis
lietuviškoje
VOJE, ir daug geresnio. Skaity
Bet to nėra ir to niekas ne
tas
padidėjimas
gali
pakelti
spaudoje.
Dažnas
pasako
—
aš
mo, tiesa, ten yra ne daugiau,
nori. Niekas nenorės spaudoje
greičiausiai mažiau, kaip DIR iš lietuvių biznio nedarau ir man Amerikos lietuvių spaudą, kaip minties uniformos. Niekas ne
A. Vaičiulaitis
Anais metais bolševikų karo tuviško rugio varpa, Palangos
VOJE. Užtat labai daug gražių nėra reikalo garsintis lietuviš ant mielių.
norės geruoju išsižadėti ir vie
Italijos vaizdai
žygis
į Lietuvą buvo toks stai ar Klaipėdos pajūrio gintarai,
Keliolika
tūkstanęių
naujaku
kame
lakrdštyje
....
Jei
kuris
paveikslų ir dar daugiau puoš
tinių tradicijų. •
->:r
Kaina $0.70
gus,
kad
iš namų pabėgome, lietuviško rašto juosta, puikū#
rių
negali
duoti
kiekvienam
laik1
,n
nių skelbimų.
" duoda skelbimą į lietuvišką laik
Jei sujungtum kokius keturis
kaip
sakoma,
tik su terba ant lino ir kitoki audiniai, tautiniai
aščiui
keliolikos
tūkstančių
nau
šiaip ar taip, LIFE redakcija raštį, tai dažniausia žiūri į tai,
laikraščius į vieną, tai nereikia
pečių
...
Todėl
atrodytų, kad drabužiai. O kur dar knygos,
J.
Nevardauskas
jų
skaitytojų.
Tai
yra
tik,
maž
kas savaitę turi užpildyti maž kaip į auką, išmaldą... Ir ta
tikėtis, kad tas vienas turėtų
mes
nespėjome
nieko
kartu sl paveikslai, fotografijos, kur Lie
daug,
4-5
tūkstančiai
naujų
šei
Užrūstinti Dievai
daug 5 kartus didesnį plotą, ne- išmalda esti, kaip išmalda, nedi
keturgubai daugiau skaitytojų,
tuvos pinigų ir pašto ženklų rin
savimi
pasiimti.
mų.
Jei
kiekviena
nauja
šeima
delė, kitą kartą vargiai apmo
Kaina $1.00
M DIRVOJE.
negu turėjo. Greičiausiai liktų
prenumeruos
po
vieną
laikraštį,
Bet ištikrųjų taip nėra. Mes kiniai ir t.t. ir t.t.
kanti to garsinimo išlaidas...
vienas laikraštis gal su truputėlį Užsakymus siųsti šiuo adresu:
Susiraskite skiltį, kur yra su
atsivežėme ir didžios vertės Visa tai mums, tremtiniams,
Jeigu laikraštis turėtų tiek tai, išsiskirstę po visus esamus daugiau skaitytojų, negu buvo
rašytas redakcijos ir nuolatinių
laikraščius, jie pridės kiekvie
brangenybių. Ną, iš kur jau yra brangenybės, nes sudaro tikG A B I J A
jos talkininkų sąrašas. Ten ra bendradarbių, kad jis galėtų bū nam laikraščiui nuo trijų iki ligi tol turėjęs. Nes bus dau
rasias tautines relikvijas, kurių
ir kaip? — paklaus kai kas.
412 Bedford Ave,
site šalia vyriausio redaktoriaus, ti padarytas, dirbant jiems po penkių šimtų naujų skaitytojų. gelis tokių, kurie ligi šiol gal
Tiesa, aukso ir brangenybių jokiame svetimame krašte neįsi
pirmininko ir editorialų redakto 40 valandų per savaitę, ir gau Bus šeimų, kurios prenumeruos po visus keturis prenumeravo, o
Brooklyn
11,
N.
Y.
neatsivežėme. Bet mes atsive gysi.
nant vidutiniškai bent po 1 do
dabar bus tik laimingi, kad vie
riaus, dar štai ką:
žėme daug vertingesnių dalykų, Pasakiau — tautinės relikvi
lerį už valandą, ir jei laikraštis po kelis laikraščius, bet bus ir
Redaktoriai — 9, rašytojai — dar bandytų šiek tiek atlyginti tokių, kurios neprenumeruos nei nas besibeldžia į jų pinigines ...
jos. Ir tai tiesa. Tremtis gali
O daugelis skaitytojų visai mes LIETUVIO atstovas Ameriko prieš kuriuos ir auksas nu užsitęsti ir ilgiau. Svetimos aud
fotografai — 38, redaktorių bendradarbiams — turėtų ge vieno...
je — St. Nasvytis, 4579 W. blunka.
padėjėjai — 22, ieškojimų šta riau parinktų straipsnių, būtų
Na, o kelių šimtų ar net tūks skaitę lietuvišką laikraštį, jeigu 157th St., Cleveland, Ohio. Pre Štai jos, tos mūsų brangeny ros ne kartą mus blaškė ir gad
bas — 51, paveikslų biuras — gausiau paveiksluotas, tai vieno tančio skaitytojų prisidėjimas jis ne jo gyvenamame mieste
dar blaškys. Sunki kasdienybfi
numerata mėnesiui 50c.
bės: Gimtosios žemės sauja, lie- nuvargins ir kūno ir dvasios jė
13, puslapių tvarkytojų — 10, numerio išleidimui reiktų apie ypatingai didelės žymės nei vie išeina...
žinių tarnyba viduje ir užsie 500 dolerių.
gas. O tada, šventadieniško su
nam laikraščiui negalės pada Tuo tarpu yra tendencija laik
raščių
skaičiui
ne
mažėti,
o
dar
niuose — 59, leidėjas — 1, skel
sikaupimo valandą, mes išsi
ryti. Tai duoda galimybės re
bimų tvarkytojas — 1. Iš viso Tada vienos skilties vieno co dakcijų "štabus" padidinti įtrau naujų atsirasti.
trauksime tas brangenybes ii
lio savikaina būtų apie 50 centų.
Kanados lietuviai irgi nepasi
— 211.
savo nebaigtos kelionės ryšuliu
Paprastai skaičiuojama, jog kiant po kokį vieną žmogų, bet tenkino vienu laikraščiu. Aus
ir, patys iki ašarų susigraudinę,
Du šimtai Ir vienuolika žmo skelbimai turi būti bent tiek ap to žmogaus pagalba didele dali
rodysime jas savo vaikams, ra
nių vien tik žurnalo turiniui mokami, kad padengtų nors tris mi turės būti sunaudota padidė tralijoje jau eina trys. Angli
joje dar vienas, bet ir tai neži Dabartinės® - sąlygos® reikia
Viešų vakarų rengėjai turi gindami mylėti ir niekad nepa
paruošti. Tai yra beveik po du
jusiam
darbui
atlikti...
Tai
ir
kartus tiek ploto skaitomosios
nia, ar ilgam... .
dažnai ir garsiai skelbti kovą pasistengti iš savo vakarų ne miršti Tėvų žemės, kurios var
žmones vienam puslapiui! • Pus medžiagos. Nes gi, jeigu laik viskas.
už Lietuvos nepriklausomybę, daryti šiupinių. Jeigu dainų, me das — Lietuva!
Laikui
bėgant
gal
takraščių
lapiui, kuris yra vos kiek di raštyje bus vien tik skelbimai,
# «
skaičius ir sumažės, bet kurie šaukti lietuvius į bendrą darbą. no vakaras, kalbėtojų neturi bū Bet tas mūsų brangenybes
desnis už normalaus laikraščio tai tų laikraščių niekas neskai
puslapio ketvirtadalį. Daugumas tys. Tokiu būdu lietuviškuose Kokia gf išeitis? Kaip lietu sustos ir kurie liks — to niekas Bet keista matant, kai viename ti, nes ne tam žmonės susirenka. verta parodyti ir kitiems. Ir ijfc
tų puslapių yra užimti skelbimų, laikraščiuose skelbimai turėtų viškos spaudos padėtį sustip negali nuspręsti nutarimu iš lietuvių parengime žmonės nori Rengėjai sugadina nuotaiką net tik verta, bet ir reikia. O pifeanksto. Tą nuspręs leidėjų pa kalbų klausyti, o kitame nors geram kalbėtojui, reikalaudami moje eilėje reikia parodyti vi%
kurie kartą pagaminti daug būti apmokami bent, po 2 do rinti ?
Atsakymas
tik
vienas
—
jei
tvarumas : kurie ilgiau tesės, ir persiplėšk: nori, kad kalbėto jo "nekalbėti ilgai", o leidžia pa tos lietuviams ir jų vaikamjį
kartų kartojami.
lerius colis.
gu
lietuviškoji
visuomene
pripatie išliks, kurie greičiau pa jas trumpai kalbėtų, kad baigtų: eiliui dar kelis kalbėtojus, kiek Taip sakydamas aš turiu min
O prie to reikia dar pridėti
Tikrumoje daugelis duodan
vargs — sustos. O jei niekas publika sėdi ir nerimsta. Tokia vienam nervingai įsakydami — tį, kad reikia surengti čia, Clf»*
visą technikinį personalą, nes čių skelbimus į lietuviškus laiknepavargs — tuo geriau ir gra me vakare susidaro nejauki nuo "nekalbėk ilgai" ...
velande, parodą ir parodyti, ką
tie 211 žmonių raidžių nerenka, aščius moka dažnai mažiau kaip
taika ir publikoje ir rengėjų
žiau !
per
karo ugnį ir bombardavimus
nespausdina, ekspedicijos neat ketvirtadalį tos kainos, vadinasi,
Ir kalbėtojų kaltė, kad papra
tarpe,
žmonės
rūgoja,
sakydami,
išgelbėjome,
ką atsivežėme ||
likinėja ir, tikriausiai, nei šluoja nepilnai apmoka net to garsini
• e
šyti tarti žodį, gal būt, dėl to,
jeigu mus verčiate prakalbų
Lietuvos.
nei plauna savo raštinės grin mo savikainą. Kas duoda skel
kad nepaprasti svečiai, pradeda
Kad mūsų spauda būtų geres klausyti, tai daugiau neisime į
dų... Tų technikinių darbinin bimą, tas jaučiasi, kad jis re
Ne vieną tokią parodą mat#*,
rėžti ilgiausias kalbas.
kų, greičiausiai, suskaičiuoja mia laikraštį, nes jis nesijaučia būtinai reikia aiškiai parašyti, nė ir tvirtesnė, pirmoj eilėj rei jūsų parengimus...
me būdami Vokietijos DP stfr*;
ma dar daugiau, negu redakci turįs iš to tiek naudos, kiek už kada norite, kad DIRVA butų kia didesnio tuo susirūpinimo Kaip tada ką nors skelbti, Jei vakarai būtų griežtai pa vykiose, žiūrėjome, džiaugėme
iš inteligentiškosios mūsų vi jeigu niekas nenori klausyti? skirstyti: arba tik prakalbos, ar
nio štabo.
moka. Bet laikraštis irgi nesi siunčiama kitu adresu, negu suomenės dalies. Ji geriausiai Išeitis yra. Reikia tik žinoti tik koncertai, ar šiaip įvairūs ir verkėme. Jas matė to mel©
ir mūsų globėjai — amerikiečiai,
Ir visas tąs štabas (tikrai jaučia tąja parama žymiai su- ligi šioL Apie adreso pakeitimą supranta, kokie yra mūsų spau
kiekvienam dalykui tinkamą tautinių šokių ir dainų vakarai, anglai ir prancūzai. Jie grožėjosi
stengkitės pranešti bent
vertas tokio vardo) yra, be abe tiprintas... Ir nieko čia nega
dos trūkumai. Tą supratimą vie vietą. Pavyzdžiui, Clevelande tai lankytojai t{į labai vertintų. ir gyrė mūsų pastangas. Ir tą
jo, gana neblogai atlyginimas, lima kaltinti, tik reikia žinoti, DVI SAVAITES IS ANKSTO!
ni pareiškia trūkumų skaičiavi jau keliais atvejais nuotaika bu
Savas darė nuoširdžiai, m iš paprasto
nors žurnalo kaina prenumerato kad taip yra.
mais ir priekaištais dėl jų, kiti vo sugadinta, kai žymūs kal
mandagumo.
riams tik du kartu brangesnė, Kitas lietuviškos speudos fi
— pastangomis padėti tuos trū bėtojai sakė kalbas, nors ir la
kaip, pavyzdžiui, DIRVOS, o at
Visi tą žinome, kad parodos
nansinio sustiprėjimo šaltinis
kumus pašalinti, šie antrieji tik bai svarbias.
REDAKTORIUS
skiri, numeriai vos tris kartus
kalba
įspūdingiau ir aiškiau, ne
turėtų būti pajamos iš prenume Stuj. Ats. Kar. Korp. rai mūsų spaudą stiprina ir ge Priešingas pavyzdys buvo
brangesni. Iš to aišku, kad pre ratos.
gu
pačios
gudriausios prakalbo®.
nori
būti
senatorium
rina.
Lietuvių salėje, kur susirinkusi
numeratoriai ir pirkėjai vos
Parodai
rengti, rodos, ir s§Bet Čia galimybės yra irgi
Spauda nėra teatras. Teatre sausio 8 d. surengtos prakalbos Connecticut respub 1 i k o n ų lygos čia būtų palankios: turinis
menką dalį tų milžiniškų išladų
labai apribotos. Visų pirma —
publika susirinkusi žiūri ir klau gausi publika išklausė net ketu sluoksniuose kalbama, kad Hen juk lietuviškų salių, savų daigsumoka. Visa kita apmoka di
įtariai ir filisteriai
kaina. Palyginus lietuviškų laik
so, ką menininkai ten parodys, rių kalbėtojų ilgas kalbas ir iš ry R. Luce, trijų didelių žur
džioji Amerikos pramonė ir preninku, patyrusių organizatorių
raščių kainą su didžiųjų Ameri praneškite savo adresus: O po to vertina, gerai ar silpnai.
siskirstė patenkinta. Iš plojimų, nalų — Life, Time ir Fortune O eksponatų rasis beveik pair
kyba per skelbimus.
kos laikraščių kaina, lietuviški
Lietuvių sąlygose spaudoje tu- kokie sekė kiekvieno kalbėtojo -r vyriausias redaktorius norįs kiekvieną tremtini.
;*
t Q kaip su lietuviškais laik laikraščia atrodo brangūs.
Ju Simuti*
rėtų būti kuo mažiausiai žiūro kalbą, aišku buvo, kad klausy būti nominuotas kandidatu į
raščiais ?
čia
iškėliau
tik
mintį,
o
kam
Lietuviškų dienraščių kainos
Apt. 5 - B
vų, o* kuo daugiausiai "aktorių", tojai jų kalbas labai įvertino ir Senatą. Dabar tą vietą Senate
tai
arti
prie
širdies
—
pasvar
; Mūsų laikraščių, atsiprašant, yra 7-8 doleriai metams. Toks
41 West 82nd Street
kurie patys ^priąįde^ kad bū- jų kalbos, nors
gaaa ilgos, užima demokratas William Ben styk** ir- pasisakykite.
*ltabaiM susideda iš, maždaug, NE WYORK TIMES metams
New York 24, N. Y.
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Parodykim,
ką atsivežėm!

Apie prakalbas

Ne tik nauję, bet ir
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Dienos Klausimais
Redaktorius—VINCAS RASTENIS—Editor

CAVO LAIKU buvo pagarsėjęs vienas nuomones skirtu

mas dėl taktikos kovoj už Lietuvos nepriklausomybės
atstatymą. Amerikos lietuvių tautinės srovės veikėjai
tvirtino, kad reikia bendradarbiauti su visais išlikusiais
nepriklausomos Lietuvos valstybės organais, stengtis iš
naudoti jų galimybes ir padėti jiems tas galimybes sustip
rinti. Kiti veikėjai sutiko bendradarbiauti su vienu kitu
pasiuntiniu, bet labai griežtai pasišiaušė prieš bendradar
biavimą su prezidentu, o po prezidento mirties ilecą laiką
šalinosi ir nuo bendradarbiavimo su jo įgaltotiniu bei
diplomatiniu atstovybių formaliu vyresniuoju organu.
To pasišiaušimo priežastis buvo įsikalbėta baimė,
kad kiekvienas bendravimas su tais organais gali kuriuo
nors būdu pakenkti kovai už demokratinę santvarką
būsimoje Lietuvoje...
Tautinės srovės veikėjaij ir net pats prezidentas,
kol gyveno, ne vieną karta pabrėžė, kad pirmutinis visų
lietuvių tikslas vra — išvaduoti Lietuvą iš svetimos
okupacijos. O tada — patys Lietuvos gyventojai nusistatys, kaip jie norės susitvarkyti. Iš užsienių niekas neeali
nei nusiųsti, nei parvežti valdžios arba konstitucijos.
Ir dplomatinių įstaigų vyresnvsis bei prezidento įgalio
tinis ne vieną kartą yra pareiškęs: "Jei nors vieno Lie
tuvos valsčiaus plotas taps laisvas nuo svetimų okupan
tu, ir ten nors ir pirmas pasitaikęs policininkas ar koks
kitas asmuo bus pasirinktas Lietuvos vyriausybės galva*
ir bus matyti, kad nors viena didžioji Vakarų valstybė
jam tą titulą pripažįsta ir kaip su tokiu skaitosi, — nieko
nelaukdamas pasiduosiu jo įsakvmams."...
Nusistatymas, kad būsimosios Lietuvos valdžios ir
tvarkos pasirinkimas priklauso ne kam kitam, kaip pa
tiems Lietuvos gyventojams, ir yra pagrindinis dėsnis,
kuriuo remiasi demokratiniai kraštai, bandvdami padėti
kitiems kraštams atgauti laikinai prarasta laisve. Tačiau
ne visi su tuo sutiko. Kiti sakėsi, kad demokratinio pasau
lio pagalba Lietuvai nuo okupontu nusikratyti žymia
dalimi priklausysianti nuo to, kiek lietuviai, kovojantieji
už Lietuvos nepriklausomybę parodysia savo atsiribojimą
nuo visų buvusios Lietuvos santvarkos liekanų. Mat,
toji santvarka buvusi nedemokratiška, ir bet koki san
tykiai su tos santvarkos liekanomis visiems geriems demo
kratams susidarysią įspūdžio, kad lietuviai nori atstatyti
kaž kokią itartiną santvarka o okunantų Šalininkai tie
siog šauksią, kad norimai grąžinti fašizmą, ir tą jų šauks
mą sunku būsią atremti...
JJ i tokia nuomonė mums ^visada atrodė nepamatuota,

Neseniai iškilmingai pasigar
K. Apaščia žmona Agnieška vis burba: jau reikia ir
sino rašytojai, žurnalistai, o pra
ėjusią savaitę ir teisininkai, kad
furkočio, ir tokios skrybėlės, kad butg kaip
jie savo centrus perkelia į JAV.
rožių krūmelis...
Kas šią savaitę graudens
Nebeiškenčiau ir išsijudinau darbo ieš
VANDENILIO BOMBA vargšą lietuvį nuobodžiais atsi
Atviras pasipasakojimas
koti.
Bet, broliai tremtiniai, pasakysiu
šaukimais?
Iki 1,000 kartu galingesnė
Dabar jau rte tik profesoriai, bet ir atvirai: dvi savaites visur landžiojau, o
O gal be atsišaukimų, bet tie
dabartinę atominę
siai prie darbų ...
vaikai žirio, jog visais laikais žmonės trau darbo tame jūsų Clevelande taip ir negavau.
Dar galingesnė bombą, negu
B. V., Detroit, Mich. kė į Ameriką. Ir niekur kitur,# kaip į Ame
Pagaliau atėjo man tpkia mintis. Nėra
ligšioline atomine — Šios die
riką. Ką jau ten bekalbėti apie paprastus darbo — nereikia. Geriau paieškot tikros
Ar nesuklydo?...
nos kalbų tema.
Kokia tai bomba? Ar ji yra? Paskutiniame VIENYBĖS nu žmonelius, jei ir pats Kolumbas nenurimo laimės.
Europoje, tartum jam kas ant' jautrios
Ar ji bus?
.
Sakysim, ar aš negalėč surasti kur nors
meryje, pirmame puslapyje, įdė
Tuo tarpu tai yia tik "popie
vietos
druskos
būtų
užbėrę.
pamesto dolerių ryšulėlio? Arba deiman
ta nuotrauka su tokiu parašu:
rinė bomba" ... jos sumanymas "Belgrado gatvės vaizdas —
Anais metais ir aš su s^vo. ponia Ag tais nusagstytos apyrankės? Arba nors
yra išdėstytas popieryje, bet iki grupė Jugoslavijos ūkininkų gė nieška atsigriozdinau į šitą šalį. Sunki žiedo su briliantais? Juk čia gyvena tiek
įvykdymo dar tolif
risi sostine".
tiuvo kelionė, oi sunki: laivė tik ži&ugeiojau, •turtuolių. Argi jie nieko nepameta?
Ligšiolinės bombos pagrindinė
Ar nesuklydo VIENYBĖ dS- kaip tas katinas velniažolių prisižlėbęs, ir
Pameta, kur nepames! Reikia tik bū
medžiaga yra uranijus. Tos nau dama Jugoslavijos "tėvo ir riidAtlanto
vandenys
dėl
to
tikrai
nepasidarė
josios medžiaga būtų — vande
ti akylam ir — Surasti! O tada — ėuoka
kytojo" tokias laimingas nuo
švaresni... Bet vos tik išsiritau iš laivo, bučiuką, mano agnieškūte!
nilis (hydrogenas), tai yra mums
traukas?...
visiems gerai pažįstamo vandens
K. P., Cleveland, Ohio tai tuojau parpuoliau ant kelių ir, liedamas
Su šitokiomis intencijomis ir patrau
sudėtinė dalis.
džiaugsmo aš^as bei bučiuodamas pasi kiau ten, kur, maniau, jau guli turtuolių
Ligšiolinės bombos sprogsta
ilgtąją žemę, tariau:
pamestos ir man skirtos brangenybės. Pir
moji energija susidaro skylant bombos gamyboje yra tas, kad
—
Sveikinu
tave,
Nau
j
asai
Pasauli!
čia
reikia
sukelti
temperatūrą
uranijas
atomams.
Naujos
miausia iššniukštinėjau visą Public Sqare,
bombos jėga susidarytų atvirkš iki 15 milijonų laipsnių Celsi Sveikinu tave aš, pasenusios Europos sū bet ten nė surūdijusio cento neradau. Tik
čiai: sudarant naujus atomus. jaus. Takios temperatūros že nus. Ir atleisk man, kad tik per savo tėvų prisplakė prie manęs toks valkata juodu
Vandenilio atomai būtų paver mėje niekad nėra buvę, išskyrus kvailumą esu tenai gimęs. O, dangoraižių
kas: girdi, paskolink jam nors dolerį, la
čiami komplikuotesniais heli jaus tik atominės bombos sprogimo ir dolerių šalie, priimk ir globok mane ir
atomais ir to proceso metu ne momentus. Bet tai esą galima mano Agniešką, kaip tikrus savo vaikus! bai norįs atsipagirioti. V«a atsikrapinau
nuo jo.
i
sunaudotos dalys sudarytų ne padaryti, tik kaina aukšta...
Šituos žodžius betariant, tik kaž kas
Nors vandenilis ir pigi me
paprastą sprogstamąją energi
Po to nuskubėjau j Art Museum rajo
ją. Manoma ,kad tai būtų ta pa džiaga ir jos yra kiek tik nori, pokšt per užpakalį, kad net kelnės, atsi ną, bėt čia jau iš tolo pastebėjau policininką.
ti energija, kuri spinduliuoja iš bombos pagaminimas vstiek bū prašant, negeroj vietoj plyšo. Atsigręžiu
Dar iš Europos buvau atsivežęs tokią min
tų brangus. Pagaminti pirmai —ogi mano mieloji žmonelė Agnieška.
saulės.
Tokios bombos sumanymas nė tokiai bombai reiktų dviejų ar
— Greičiau stokis, tu, ožy neraliuotas! tį, kad prezidentą mylėk, o nuo policininko
gal
net
keturių
bilijonų
(4,000
ra visai naujas. 1935 metais
— suriko ji ant manęs. — Ko čia, kaip koks bėk, todėl kiek įkabindamas smukau tolyn.
milijonų)
dolerių
išlaidų
šią......
idėją jau^ turėjo
Aplankiau dar Euclid Beach, Cleveland
,
. vokiečių
... Ar Amerika gamins tokią bom pagonis rėplioji prieš tuos murzinus mū
Heists ir kitas vietoves, bet vis perniek.
tas klausimas teorijoje visiškai bą, dar nežinia. Tą nuspręsti rus, kur aš anei bažnyčios, anei koplyčios
Visiškai jau nuliūdęs ir pavargęs užsu
gali Prezidentas, bet pinigus nematau. Nedaryk man sarmatos. Matai,
išspręstas.
kau
į
vienas kapines. Sakau, nors poterį už
tam paskirti jrali tik Senatas.
į mus ne tik žmonės, bet ir policija jaU
Vandenilio bombos sprogimas
Ar Amerikai reikia tokios žiūri!...
numirusius sukalbėsiu, gal jiems-bus leng
būtų panašus, kaip ligšiolinės bombos ?
Agnieška tuomi mane baisiai užgavo. viau, o su manim vistiek jau amen...
atominės bombos: didelis karš | tą klausimą Amerikos po
Taip aš ir žengiu kapinių takeliu. Ar
tis, didelis spaudimas, radioak litikos vadai dar neturi aiškaus Norėjau su ja čia pat atsiskaityti, bet, atsi
tyvūs spinduliai. Bet ji galėtų atsakymo.
minęs, kad su moterimis ir vaikais nepra koikš popiergalis, ar koks blizgutis — vis
sunaikinti bent 100, o gal ir Pažymėtina, kad šios rūšies sidėk, užgniaužiau savo skausmą. Šluosty pakęliu ir patikrinu. Ką gali žinoti, gal
1000 kvadratinių mylių plotą. energija negalinti būti panaudo
v
doleris...
;
Karo metu panaudotos atominės ta kitiems tikslams, kaip tik damas ašaras, pakilau nuo Kolumbo pa
Taip IH®!% beslenkant ir prieitia prie
bombos sunaikino tik iki 4 kv. naikinimui. O sunaikinti ji ga laimintosios žemės ir ant pečių užsimečiau
savo
naštą,
susidedančią
iš
keleto
skudurų,
manęs
toks misteris su akiniais ant nosies.
mylių plotą. Teorijoj dabartinė lėtų nemažai. Bet kokiam mie
atominė bomba galėtų išsprog stui sunaikinti užtektų vienos to šukų ir dantų šepetėlio (šį turtą buvau su Prašnekino mane, o aš jam tuojau ir atskaidinti 10 kv. mylių.
kios bomboą. žinoma, josios sirankiojęs Europoje, o ten, sako, būk gavę čiau visą savo litaniją:
Ligšiolinės bombos gali būti sprogimas nesiektų labai dide iš užjūrių!)
— Esmi Europos sūnus, bet tik per sa
tik tam tikro dydžio: mažesnės lių plotų. Jei skaičiuojama, kad
Prakaituodanms, stenėdamas ir is ša vo tėvų kvailumą tenai gimęš. Neseniai at
nesprogsta, didesnės — sprogsta ji galėtų sunaikinti net 1000 kv. lies Agnieškai burbant, atsibaladojau į sto vykau į šį dolerių kraštą, tačiau dolerių
per anksti. Naujos bombos dy mylių plotą, tai vistiek tas plo tį. Čia tuojau mus apspito būrys moterų
dar neturiu, nes vis esu be darbo. Bet aš la
tas siektų ne daugiau kaip 30
dis galėtų būti neapribotas.
ir
vaikų.
Pagalvojau,
kad
juos
stebina
ta
bai myliu šitą šalį ...
Svarbiausias sunkumas tokios — 35 mylias skersai ir išilgai.

nenuosekli, gal būt, nėt nenuoširdi ir, kas visų svar
biausia, nenaudinga nei Lietuvos išlaisvinimo kovai, nei
pačiai būsimai Lietuvos demokratijai.
Nepamatuota todėl, kad, jeigu didžiųjų demokratinių
kraštų vyriausybės pripažįsta išlikusius Lietuvos valsty
bės organus ir nelaiko jų kliūtimi siekti Lietuvos atstaty
mo, tai kur gi yra pamatas baimei, kad lietuvių santykia
vimas su tais pačiais organais pagadintų jų vardą demo
kratinių vyriausybių akyse? Juk net ir tos vyriausybės,
kurios nebenori formaliai Lietuvos valstybės organų pri
pažinti, taip elgiasi ar pasielgė ne dėl to, kad Lietuvos
tvarka jiems būtų nepatikusi, o tik dėl to, kad norėjo
prisigerint galingiems, nors ir visiškai nedemokratiškiems
Lietuvos okupantams. O kad okupantų agentai gali šauk
ti apie fašizmo atgaivinima — tai jie gi vis vien tai]) šau
kia, ir, pav., socialistą Grigaitį jie ne mažiau kartų yra
vadinę fašistu, kaip ir Smetoną. Nei tas jų šaukimas, nei
tylėjimas didelės reikšmės neturi.
ta nuomonė vra todėl, kad, vengiant
v Nenuosekli
santykių su Lietuvos valstybės įstaigų liekanomis, reiktų
šalintis nuo visų, o ne tik nuo kai kurių. Reiktų tada skelb
ti boikotą ir pasiuntinybėms, ir girtis visam pasauliui: va,
kaip mes kovojam už demokratiškos Lietuvos atstatvmą
— net su ligšioliniu Lietuvos pasiuntiniu nebesisveikina
me! Ligi tokios nesąmonės, laimei, dar niekas, išskyrus
okupantu agentus, nenugalvojo. Bet iki pusiaukelio jau
buvo ta linkme nueita ir dar dabar tik atžagariai kai kas
tesitraukia...
Nenuoširdi tokia nuomonė atrodo todėl, kad ji, ban
doma pamatuoti Lietuvos išlaisvinimo interesais, tikrumo
je atrodo beturinti kitą siekimą: suvesti Lietuvos vidaus
politikos sąskaitas tarp kai kurių politinių grupių, užimti
labiau matomas pozicijas Lietuvai laisvę išrūpinant ir
tuo būdu sudaryti daugiau politinio kapitalo būsimai Lie
tuvos vidaus politikai...
Ir nenaudinga Lietuvos reikalams tokia. nuomonė
atrodo todėl, kad neva vardan Lietuvos bylos palengvini
mo ji kaip tik atsisako nuo visos eilės galimybių jai pa
lengvinti. O jeigu tas nelengvina Lietuvos išlaisvinimo
nuo svetimų okupantų, tai kokia gi iš to nauda būsimam
Lietuvos demokratiškumui, kuris juk bus galimas ne
anksčiau, kaip nepriklausomybe atgavus?
Amerikos Lietuvių Visuotiniame Kongrese Tarybos
sekretorius, paminėdamas, kad tautinė srovė Vėl grįžo į
bendrą darbą Taryboje, išsitarė, kad ii tai padarė, pasisa
kiusi už demokratinę santvarką būsimoje Lietuvoje.
Mes kartą jau pastebėjome, kad ne dėl demokratijos
iš Tarybos buvo pasitrakta, np dėl jos ir sgrįžta. Tas
pasitraukimas ivyko daugiausiai dėl čia išdėstyto nuomo
nių skirtumo Lietuvos byk)S vedimo taktikoje. Tautinės
sroves veikėjai visada buvo toš nuomonės, kad Lietuvos
vidaus politikos dalykai tuH būti atskirti nuo Lietuvos
nepriklausomybės gynimo, tuo tarpu kiti kai kuriems
tog rūšies klausimams skyrė tiek daug dėmesio ir enerj 5-tą pusi.)

Atsišaukimų perteklius...

6820 Superior Ave., Cleveland, O.
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SNUcmcniA
IEŠKOKITE, o RASITE...

SMUTKELIS
Faustas Kirša
§Wntameti8 senis ant tivelio dvaro
Drožia dievuliuką, kurs stebuklus daro.
Kai iš ūkio sūnų Sibiran išleido,
Tas kančias ir drožia Viešpačiui ant veido.
Drožia, skiedros krenta, diėvuliukats žiuri,
Dievdirbis skausmingą patį Dievą kuria.
Jis pats savo širdį, kančią kryžiavoja:
Dievui veria šoną ir subado kojas.
Ant galvos vainiką iš erškėčių pina,
Baltą medį drasko, drožia ir kankina.
Bisirėmęs ranką ant kaulytų kelių
m kančia ir siela gimsta pats snįūtkelis.
širdžiai nuraminti tiek skiedrų privelta:
Dievas atsistoja iš po senio kalto. <
j&ydirbfa niišvinta ir stebuklą mat#:
A|>ie Kristaus galvą spindulėlių yatą,
Kai smutkeliui plėšė paskutinę skiedrą,
Iš kūrėjo lūpų žodis pasigirdo; .
"Dfeve, ribčfjojti,' ar tam studb^M reiktų
Mano pirštų darbo, kad Stebuklas veiktu.
tu per kančią kruvinaisiais skruostai#
r —

Sakiai mano skaušmę, ašaras nušliiostai.

"Jei stebuklus rodai, aš ttfvęs maldauju:
Gtelbėk nekaltuosius, bausk, kurie kerštauja.*'
O kai jis Dievulį nunešė šventovė
tjiie krašto žmonės i grjžo | dbreitę.

tr patsai senelis už jaunystės vėjus

Atsiprašė, lūpas prie žaizdos pridėjęs.

mano kelnių skylė, trūkusi dėl švelnaus
Agnieškos palietimo. Buvo baisiai nesma
gu. Ant širdies lengva ir net smagu pasi
darė tik tada, kai išgirdau moteris aiški
nant savo vaikams:
— Žiūrėkit, šitie žmonės renka sku
durus. Bet jie gaudo ir blogus vaikus.
Todėl būkite geri, vaikučiai, kad nepakliūtumėt į jų nagus!
Bet viena ponia iš kart© mm ktpažint).
Ji tik kyšt man ir mano Agnieškai po sal
dainį su mediniu koteliu, brūkšt kiekvienam
į saują po kvoterį ir meiliai prašnekino:
— O, I know, you are from needy
Europe! How do you like...
Traukiniu šaute atšovėm tiesiog į Clevelandą. Mūsų globėjai pasitiko mus sto
tyje ir parsivežė pas save. Nieko negali
sakyti, puikūs žmonės. Paruošė gerus
pietus ir davė man vieną stiklelį "Four
Roses" (daugiau nepasiūlė, nors labai ko
sėjau, o paprašyti nedrįsau). Manoji Ag
nieška kelionės dulkes turėjo nusiplauti
su džindžirela. Vėliau mus apdovanojo: aš
gavau prezidento Wilsono laikų švarką,
panašias kelnes ir gal kokias penkias lie
menes, o mano Agnieškai gyvenimo pra
džiai prikrovė visą krepšį vartotų indų ir
dar priedo įdėjo tokį musėms mušti įrankį
su guminiu blynu ant galo (O, aš žinau ge
rai, kad nuo jo kentės ne muses, o mano
kakta..i)
t
Mūsų^gfobČjai, kaip Šaldau, btiVb gė'ri:
net į darbą neragino. Et, sako, pasižmonėkit, pasilsėkit, čia, Amerike, dar prisidirbsit. Ir aš pats taip maniau, nesgi teisin
gai yra sakoma: nub darbo būsi tik kupro
tas, o ne bagotas.
Bet kad tie mario pažįstami naujaku
riai niekur nedavė ramybės. Kur tik susi
tiks — ar prie bažnyčios^ ar prie klūbelio
— tuojau ir klausia: na, ar jau dirbi? O

Misteriui, matyt, patiko mano kalba:
jis pasamdė mane kapinių valyti. Pasirodo,
tai būta vyriausio kapinių užvaizdos. .Tai
va, kaip aš radau darbą ir, žinoma, dole
rius!
Ir dar pasakysiu, kad manb Agnieška
dabar jau vadinasi Mrs. Agnes. Iš May Co.
nupirkau jai furkotį ir tokią skrybėlę, kad
nei jos galvos nebematau, o tik tokį puikų
rožių krūmelį. (Tai niekis, kad iš to rožių
krūmelio kartais išgirstu: — Q, tu, ožy ne
raliuotas !...)
Broliai lietuviai! Jeigu atsitiks jums
mirti, tai prašykit, kad palaidotų mano ka
pinėse: matot, man smagiau bus dirbti sa
vo tautiečių labui . . .
'

•

*

Per vėlai
Per švenčių linksmybes Jurgiui ir•Pet
rui gerokai suplonėjo piniginės ir jie abu
sutarė daugiau degtinės nebegerti. Bet
Petras pastebėjo, kad vaistams vis dėlto
reikėtų butelį parsinešti. Kad nebūtų pa
gundos, jie užrakino jį spintoje.
Po kelių dienų Petras, nebeiškęsdamas,
sako:
Žinai, Jurgi, aš taip blogai jaučiuos,
kad greičiausiai būsiu jau ligonis...
Jurgis suprato ir, nelaukdamas spin
tos atrakinimo, pridūrė:
— Per vėl&į Petreli, aš jau vakar
dieną sirgau.
— Gal gali man iki grąžinimo dienos
paskolinti porą dolerių?
— Kaip tu supranti tą grąžinimo die-?
ną?' *
— Tai btt* t# iksią kad* ai tm škoią
gfrąžinsiu.
•
(
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• Sąjungininkų Aukštoji Ko
misija išleido įsakymą, kuriame gjjos, kad maža kas beliko Lietuvos laisvės kovai •. # Į tuos
išaiškina, kad DP, lygiai kaip klausimus įsivėlusi propaganda kėlė tik nesutikimus pačių
Bet vėliau, kai pačioj Vokieti ar kartais tttinis patrankomis ir JAV, Didž. Britanijos, Pran lietuvių tarpe, o Lietuvos klausimas ten, kur jo kėlimas
Rašo B. Gaidžiūnas
joj kilo revoliucija, tas karaliaus kryžiuočiai nekariavo prieš Lie cūzijos ir š. Airijos piliečiai, ne kur jo kėlimas buvo būtinai reikalingas, kurį laiką
iš Vokįetijos importavimo klau tuvą, princesė mane patikino,
.. y»"i" »m
gali būti vokiečių teismų tei buvo būtinai reikalingas, kurį laiką liko apleistas.
simas visiškai atkrito ir Lietuvoj kad taip nebuvo. Bet prisipažin
Tokios buvo kelių išsiskyrimo priežastys. Laikui bė
siami. Bavarijos teisingumo mi
tas liko net ne visiems žinomu siu, kad aš tuo patikinimu ir
gant
jos labai žymiai sumažėjo, ir tai buvo vienintelis
nisterija tai buvo priešingai išsi
atsiminimu. Tik partijų ginčuose šiandien netikiu ... Netikiu to
jjagrindas,
paskatinęs tautinę srovę įsijungti j bendrą
aiškinusi.
kartais vieni kitiems papriekaiš dėl, kad istorijos šaltiniai sako,
darbą, kuris, jos nuomone, atrado teisiogesiiį
prie
taudavo už Urachą, bet ne visi jog kaip tik iš tų vietovių, kur • Tremtiniams gerai pažįsta tikslo, negu tai buvo anksčiau;
Lietuvoj ir žinojo, kas tas Ura- dabar yra ta pilaitė, kryžiuočiai mose Augsburgo Haunstettino
•
•
anais laikais susilaukdavę dau patalpose apsigyveno JAV ka
kartais pasibara...
chas ir kodėl dėl jo politikieriai giausiai narsių riterių — sava riai.
r jau faktai patvirtina, kad iMtodJtfš, ktMas tid• J. Valaitis, pradėdamas an
norių Lietuvai "krikštyti"...
rėta paniekinti, yra labai reikalingos lietuvių ir Lie
Mūsų apsilankymo metu prin
truosius veiklos metus, kaip tuvos reikalams. Još pasirodo esančios tas šulinys, iš taftcesė paklausė, kap mes esam. Urachų ainiams, praėjus ka BALFo įgaliotinis Vokietijoje,
Mums atsakiusį kad lietuviai, la ralių ir princų gadynei, nelengva LIETUVYJE paskelbi rašinį rio reikia gerti, tad nevertėjo į jį spjauti...
Kai mirė Latvijos pasiuntinys Washingtone, dauge
bai gražiai ištarė Lietuvos Tary laikytis. Kadaise dideli turtai su- apie atliktus darbus.
lis
lietuvių
pagalvojo: juk ir mums gali šen ar ten panaši
bos vardą, pasisakė, kad jie esą menkėję, keli karai irgi nemaža
•
Iš
Queenslando,
Australijoje,
nelaimė
atsitikti.
Su nepaprastu susidomėjimu buvo su
Lietuvos karaliaus Mindaugo to nuostolių pridarę. Dadar prin
praneša,
kad
ten
lietuviams
įsi
tikta
žinia
apie
naujo
Latvijos pasiuntinybės vadovo pa
limi ainiai, katalikų tikybos. Ka cesių dižiausiaš rūpestis yra —
gyti
nekilnojamą
turtą
sudary
skyrimą
ir
priėmimą
Washingtone, kuris įvyko dėka
da jos tėvas Vilhelmas von išsilaikyti ir išsaugoti paveldė
tos
neįmanomos
sąlygos.
Vei
to,
kad
buvo
formalus
paskutinės
nepriklausomos Latvi
Urach patyręs jo kandidatūros jimą. Jos pačios tvarkosi daug
kiąs
įstatymas,
kuris
draudžia
jos
vyriausybės
aktas,
sudaręs
teisinį
pagrindą paskirti
rėmimą į Lietuvos sostą, jis ir istorinių vertybių turinčiuose
neturintiems
Australijos
pilie
naują
pareigūną.
Mes
tada
nurodėm,
kad
tai yra ir mus
pats ir savo vaikus tuoj pradė kambariuose, jos pačios aproditybės
įsigyti
nekilnojamą
turtą.
džiuginąs
precedentas,
nes
ir
mums
gali
tekti
panašiais
jęs mokyti lietuvių kalbos. Ir da nėja pilaitę ir jos istoriją paaiš
•
Vokietijoje;
britų
valdomoje
tfeisiniais
pagrindais
pasinaudoti.
Kita
mūsų
spauda
tą
bar,daug metų praleidę be to kina, jos pačios iš pilaitės išei
zonoje,
stovyklose
gyvena
apie
praleido
tylomis.
Tačiau
šis
nujautimas
pasitvirtino.
pažadėto sosto, dar visą eilę lie nantiems primena, kad yra au
Pernai mirė Lietuvos garbės konsulas Kanadoje. Sti
tuviškų žodžių atsimena, turi kų dėžutė, | kurią reikia įmesti 7,000 lietuvių tremtinių. Dar
toks skaičius lietuvių, kilusių juo lyg ir mirė vienintelė įstaiga Kanadoje, galėjusi fordaug simpatijų lietuviams, mie pinigu...
iš Mažosios Lietuvos, gyvena rtialiai ten atstovauti Lietuvos ir lietuvių interesus. Bet
liau viską aiškina, klausinėja
Mums
atrodė,
kad
šios
parei
privačiai.
štai dabar visi esame patenkinti, kad Kanadoje vėl yra
apie Lietuvą.
i'
gos kaip ir nesiderina su karalių ^ Toronte, Kanadoje, skaito, formaliai pripažintas Lietuvos konsulatas, ir net jau įiebfe
O teikia pasakyti, kad pilai papročiais, bet... mainos rūbai kad apsigyveno apie 3,000 lie su garbės, o su tikru karjeros konsulu priešakyje.
Lichtenšteino pilaitė Vokietijoje, kur gyvena
tėje yra šio to pažiūrėti: seno margo svieto, mainos ir preten tuvių tremtinių. Kyla rimtas
Ta žinia iš pradžių iš Kanados lietuvių tarpo paskli
Urachų ainiai, pretendavę į Lietuvos sostą.
vės ginklų, garsių dailininkų pa dentai į sostus. Visiems reikia
reikalas lietuviams įsigyti savus do gana keistoje formoje. Tiek keistoje formoje, kad,
veikslų, medžioklės įrankių, iš gyventi...
pavyzdžiui, mes ir kiti kai kurie lietuviški laikraščiai
namūs.
Sekmadienio saulė kaitriai ke-'Jie mėgsta gamtą, bet ne mažiau gėrimo taurių. Viena tokia tau
net
susilaikė nuo jos pakartojimo. Esą, Kanados vyriausy
*Argėffthi<te # ŪTafrvkjaus di
pino lietaus ištroškusią švabijos mėgsta ir savo istorines vietas. rė, iš kurios pats hercogas ger Mus nepaprastai interesavo,
bė
buvusi
tokia maloni, kad net paskyrusi Lietuvai konsu
džioji spauda paskelbė VLIKo
žemę. Danguje nebuvo jokio Jie tikrai moka iš praeities pa davo šampaną, turi kiek daugiau ar nėra pilaitėje dokumentų,
lą
Kanadoje...
Tai buvo perdaug keista, kad tuo būtų bu
tvirtinančių, kiek artimi gimi įteiktą Jungtinėms Tautoms me
debesėlio. Mes keliaudami kalbė sisemti stiprybės, bet ne mažiau kaip 5 pėdas aukščio...
vę
galima
pasitikėti.
Vėliau jau buvo rašoma tiksliau
morandumą dėl sovietų vykdo
jome, kad geresnės dienos nė ne moka ir ta praeitimi pasidi Aš nežinau, ar dar yra kur nystės ryšiai Urachus riša su
kad
Kanados
vyriausybė
"patvirtinusi" Lietuvos konsulą,
Mindaugo gimine. Princesė aiš mo genocido Lietuvoje.
reikia tokiai iškilai, kokią mes džiuoti.
nors pasaulyje tokia aukšta šam kino, kad dokumentų esą, bet • Chicagoje sausio 15 d. buvo o pagaliau prieita ir prie visai natūralios tiesos — kad
buvom sugalvoję — aplankyti Mums ne tiek rūpėjo pati pano taurė...
jie karo metu, kaip labai bran suruoštas iškilmingas 27 metų anados vyriausybė priėmusi ir pripažinusi Lietuvos kon
Lichtenšteiną ir pasižiūrėti, kaip Lichtenšteino pilaitė, kiek su ja
Klaipėdos susijungimo su Lie sulą. Tačiau iš kokio debesio tas konsulas iškrito, buvo
atrodą pretendentai į Lietuvos surišta Lietuvos istorija. Lich Pagaliau toje pilaitėje yra ir gūs ,buvo išslapstyti ir dar ne tuva minėjimas. Kalbėjo kon nutylima. Tik TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI neseniai prasitarė,
toks paveikslas, kuriame nupieš sutvarkyti. Tuo pačiu mums da
sostą....
tenšteine gyveno pats hercogas tas karys vis tiesiai į tave žiūri, vė suprasti, kad tokių dokumen sulas P. Dažvardls, pirmasis kad konsulas buvo paskirtas Lietuvos diplomatijos šefo.
Jei paimsi j rankas Vokietijos Vilhelmas von Urachas, pirmo
Mūsų turimomis žiniomis, šis pranešimas teisingas.
Klaipėdos komendantas Lacytis,
žemėlapį ir susirasi Wuerttem- jo pasaulinio karo metu preten ar tu paeisi į kairę, ar gerokai tų nepamatysim. Panašiai mums pirmas Klaipėdos gubernatorius Kanados vyriausybė negalėjo Letuvos konsulo nei skirti,
į dešinę. Jis tave, tarsi, visą lai atsakė ir į klausimą, ar mes nebergo sostinę Stuttgartą, tai nuo davęs į Lietuvos karalius.
igalim pamatyti laiškus, turinčius K. žalkauskas, aktyvus sukilėlių nei tvirtinti, o galėjo tik jį priimti, su juo skaitytis, kaip
jo į pietus, už 34 mylių, prie Deja, mes to pretendento jau ką seka...
ryšių su nepriklausomos Lietu dalyvis pulk. Kalmantas ir buv. su konsulu, jeigu jis yra teisėtu keliu paskirtas. O teisėtai
didelio kelio, vedančio į Šveica neberadome. Jis prieš kelioliką
vos veikėjais.. .JĮVIums tik pa Klaipėdos įgulos viršininkas paskirti jį galėjo tik teisėtas, kitų vyriausybių pripažįsta
rijos pasienj, rasi Lichtenšteiną, metų jau buvo miręs.
tvirtino, kad tokių laiškų iš pulk. Genys. Minėjimą vede klai mas valstybės organas. Joks visuomeninis komitetas, jo
Švabijos Albų kalnuose.
Bet radome dvi jo dukteris.
atskirų asmenų tikrai yra, bet pėdietis adv. Nagys. Minėjimo kia taryba, kaip besivadintų, to padaryti negalėtų.
Ant vienos uolos, stačios, kaip Viena jau ištekėjusi, kita dar te
metu įsteigtas fondas Klaipė
ir jie nesutvarkyti...
namo siena, pamatysi neregėto belaukianti "riterio", tik kažin
dos vadavimo reikalams.
Kelias valandafe praleidę pi • Argentinos lietuvių laikraš jjtai kodėl nepriklausomos Lietuvos įstaigos — visos,
gražumo reginį. Jį išvydęs su jau ar besulauks, nes amžius ei
laitėje
ir išlandžioję visus jos tis LAIKAS, globojamas Tėvų
stosi, susimąstysi... kiek jų yra, — Lietuvos reikalams yra naudingos ir
na j antrąją šimtmečio pusę ...
kampus,
mes atsisveikinom. Marijonų, pradėdamas leisti kas kodėl nuo jų ne tik nereikia nusigręžti, bet reikia jas
Lichtenšteino pilaite stovi ant Mes juokavome, kad kiekvienas
Princesė mus palydėjo per di dvi savaites. Anksčiau tas laik refriti ir kelti jų autoritetą. Tai naudinga Lietuvos ir
850 pėdų akščio uolos. Ji, tarsi, iš mūsų galėtumėm princesei
džiuosius vartus ir dar kartą raštis buvo leidžiamas kas mė lietuvių reikalams, ir tai, tarp ko kita, visiškai nekenkia
pačios gamtos išauginta. Apie pasipiršti ir t&pti Lietuvos val
mums parodė sienoje iškaltą nesį.
ją garsus vokiečių rašytojas dovais ...
jokiai demokratijai...
'
Lietuvos
vytį.
Iškaltą
ne
dabar,
Gustav Schwab taip rašo:
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, nesikišdama
Pretendentas į Lietuvos sostą
• Kun. Stasys Yla DRAUGE
bet prieš kelius šimtus metų ... paskelbė rašinį, pavadintą "Lie į būsimos Lietuvos vidaus politikos santykius, ir prisilai
"Iš gilaus, gilaus žalio slėnio, buvo aukšto ūgio. Pilaitės vado
kaip spindulys nuo uolos, šauna vė, pati princesė, aiškino,kad jis
Saulė auksinius spindulius bė tuviai kandidatai į švėntuosius". kydama seno tautinės srovės nusistatymo — gerbti ir
į dangų Lichtenšteino pilaitė." buvęs virš 6'7" aukščio. Jo gra
rė į ramųjį slėnį. Mes dar pa Kandidatais jis mini prof. Stasį branginti Lietuvos valstybę reprezentuojančias įstaigas,
Pirmą kartą išvydę Lichten žus portretas rodė, kad jis buvo
stovėjome ant uolų, pasigėrėjo Šalkauskį, rašytoją Mariją Peč- Dailės Parodai atidaryti pasirinko vyriausį šiuo metu
šteino pilaitę iš to žaliojo slėnio, vokiečių kariuomenės pulkinin
me švabijos gamtos grožiu ir kauskaitę ir Barborą žagarietę. esamą tokj reprezentantą. Malonu patirti, kad šia proga
kurį mini rašytojas, mes susto ku, turėjusiu daug pasižymėji
pakėlėme kepures galvodami, • Kazys Gineitis, knygos "Ame apsilankęs Amerikoje ministeris Lozoraitis turėjo ir visą
jome ir gėrėjomės. Gėrėjomės mo ženklų. Ir kiti minėjo buvus
kad istorija dažnai prikuria to rika ir Amerikos lietuviai" auto eilę politinės reikšmės pasimatymų, svarbių Lietuvos
ilgai, nes tai buvo nepaprastas narsų, protingą karį.
kių įvykių, kurių beveik negali rius, daug išgyvenęs laike so reikalams. Tų pasimatymų dėka jo, kaip Lietuvos repre
reginys, tarsi, paimtas iš tūks- Kokiu būdu tas vokiečiu pul
ma atnarplioti.
vietų okupacijos Lietuvoj ir Vo zentacinio organo padėtis tapusi aiškesnė ir tvirtesnė.
tanties ir vienos nakties pasakų. kininkas ir smulkesniojo masto
kietijoj,
atvyko J JAV ir apsi Tai, be abejo, turėjo reikšmės ir tokiame apčiuopiamame
Ir šiuo atveju, kdda mes pa
Mes ėjome keliu, kuris kilo didžiūnas tapo kandidatu į Lie
rfcikale, kaip konsulato Kanadoje atgaivinimas ir į aukš
gyveno
Bridgeporte.
Ant pilies didžiųjų vartų, de tys netekome tėvynės, mės ra ė Sydneyjuje (Australijoj) gy tesnį laipsnį pakėlims,. To dėka nebeatrodo beprasmiš
12 laipsnių statumu. Aplink ža tu vos karalius?
liavo medžiai ir iš jų tarpo kilo 1918 metais, kada Kaizeris šinoje pusėje, Urachų herbe dome Vokietijoje (dažnais atve veną lietuviai sudarė tautinių kas ir BALFo direktirių nutarimas daryti žygių, kad
jais nedraugingoje) visą eilę
nuogos, vėjų .ir lietaus nudailin nebesitikėjo visiškai laimėti ka
iškaltas ir vytis.
ženklų, sil mūsų tėvynfe surištų. šokių ansamblį, šokiams vado būtų įsteigti Lietuvos konsulatai ir Vakarų Vokietijoje,
tos uolos. Jos artodė tarsi sargy rą, bet dar turėjo vilties baigti
kur dar yra tiek daug lietuvių, reikalingų oficialiai pri*
Pagaliau, mes radome net ir vauja Kirlytė ir Asevičius.
biniai, iš pilaitės pasiųsti apsau bent ir ne visišku pralaimėjimu, Mus daugiau interesavo, kas
pažintų
globėjų.
•
E)r.
A.
Liaugminas,
Lietuvoje
Lietuvai didelį sentimentą. Man
goti kelią nuo nedorų žmonių Vokietija sutiko pripažinti Lie toje pilaitėje yra surišta su Lie
Ir daug dar gali būti, be abejo, ir bus reikalų, ku
akyse tebestovėjo naivus šva buvęs Pedagoginio Instituto rek
užmačių ... Bet mes, šiek tiek tuvos nepriklausomybę, tačiau tuva. Ir šį tą radome. Ant pilies
bas ūkininkas, kuris, išklausęs torius, dabar gyvėna Kolumbi riuose formaliai teisėtų Lietuvos valstybės organų buvi
žinodami Lichtenšteino istoriją, tik su tam tikromis sąlygomis. vartų, prie pakeliamojo tilto, iš
Urachų "giminystę" su Lietu joje ir profesoriauja Andų uni mas gali būti labai reikalingas.
tokiais nesijautėme. Vienas iš Vokiečiams patiko ta mintis, kad kaltas Urachų herbas. Jame,
Todėl svarbu, kad tie organai turėtų tvirtą pripažini
va, mari į ausį kuždėjo: "Jtik versitete.
mūsų juokavo, kad "savi esame Lietuva atsiskirtų nuo Rusijos, greta kitų žeąklų, yra ir Lietu
4
Muzikas
A.
Kučiūnas,
nese
mą
įstaigose tų valstybių, nuo kurių lietuvių reikalai
čia jūs jaučiatės, kaip Lietuvoj".
pas savus" ... Einame juokau bet jiems rūpėjo kaip nors suriš vos Vytis.
niai atvykęs iš Vokietijos ir daug priklauso. Todėl ir mes, visi lietuviai, turėtumėm
Deja, mes patys taip nesi jau kiek pagyvenęs Los Angeles, moraliai tų įstaigų veikimą ne kliudyti, ne niekinti, kaip
dami, patys nė kiek nesijausda- ti ją su Vokietija. Jie numatė
mi monarchistais, einame pas ne tik finansines ir karines są Pilaitės kieme, kur sukrautos tėm, nes mumyse buvo gyva Gal., šiuo metu bando įsikurti tai neretai pasitaikydavo, o remti.
pretendentą į karalius ...
jungas, bet netrukus pradėjo senos patrankos, irgi radome pa Lietuva, o čia matėm svetimų Chicagoje.
Tie, kurie nuo seniau buvo tos nuomonės, visai ne
Lichtenšteino pilis istorijos spausti Lietuvos Tarybą, kad ji žymėjimų, kad tie ginklai atvež tik praktišką Lietuvai rodomą ė Rež. ir artistas Stasys pilka norėtų tos moralinės paramos monopolizuoti vien sau.
knygose minima jau trylikta sutiktu paskelbti Lietuvos ku ti iš Lietuvos. Kai paklausiau, sentimentą«.,
sausio 29 d. Chica&oje pasirodo Jie kviečia visus prisidėti prie tokio nusistatymo, ir kvie
me šimtmetyje po Kristaus. Bet nigaikščiu vieną Saksonijos prin
su atnaujintu scenos pastaty čia tik Lietuvos bylos vedimo sustiprinimo tikslu. Pažanga
ši pilis, apie kurią noriu papa cą. Taryba svarstė tą klausimą
mu "Aušros sūnūs".
lietuvių visuomenėje šiud atžvilgiu yra įvykusi didelė.
sakoti, jau ne ta, kurią tada ri šiaip ir, taip. Pagaliau buvo su
• Lietuvos Pranciškonai, plės Belieka linkėti, kad ir nepamatuoti svyravimai būtu
teriai keliais atvejais puolė ir galvota neva priimti vokiečių
*
dami savo veiklą Jungtinėse užmiršti.
jos pamatų akmenis ritino į ža reikalavimą, tik pasirinkti kitą
Amerikos Valstybėse ir Kansaliąjį slėnį.asmenį j Lietuvos sostą. Tada
doje, praėjusių metų pabaigoje
ši, kurią dabar matėm, staty ir buvo užmegzti ryšiai su Ura
įkūrė savo ketvirtą vienuolynu • Teigiama, kad Prancūzijos tį. šiuo metu Kanadoje eina ir
ta žymiai vėliau, daugiau pra chu. Tarybos žmonės skaitė, kad.
Šv. Antano parapijoje, Bridge* svetimšalių legione tarnauja naujas laikraštis "Tėviškes ži
mogoms ~ medžioklės reika jeigu jau ir reiktų turėti karalių
ville, Pa. Vienuolyno viršininku apie 200 lietuvių.
buriai"; Tlams, ne apsigynimui. Ji išaugo iš Vokietijos, tai bent jau tokį,
paskirtas Dr. Viktoras Gidžiū *'• Sausio 14 d. Londono lietuviai
gyvesugriautosios vietoje.
kuris Vokietijoj ne toks žymus
^kilmingai minėjo ministro B. * DaH.
nas.
nanti
Kanadoje,
išaudė
gražų
Bet ir jai keliais atvejais te ir todėl lengviau galėtų pasiduo
• Misijonierius Tėvas J. Bru- K. Balučio. 70. metų sukaktį.
kilimą Kanados Kafechj moty
ko nukentėti. Net ir šio karo ti lietuvių įtakai. Tas Tarybos
žikas, dabar keliaujantis po An • * Rašytoja Karolė Požeraitė,
metu vienas patrankos sviedi nutarimas Berlynui tada labai
glijos lietuvių kolonijas, sakosi dabar gyvenanti Brazilijoje, mi vais, Kilimas, Montrealio lietu
vių vardu, buvo įteiktas lietuvių
nys kliudė laiptus, o kulkosvai nenorėjo su tuo sutikti. Ir Lieatlaikęs jau daugiau kaffp 700 ni savo kūrybinio darbo 25 metų prieteliui
A. Taylor.
džių kulkos išmaišė vitražinius nenorųjo su tuo sutikti. Ir Lie
misijų ir apkeliavęs didelę pa sukaktį. Ji atskiromis knygomis
langus.
tuvoj tas nutarimas nepatiko
yra \ išleidusi "Nusidėjėlė" ir • Suėjo 15 metų, kai mirė žy
Saulio dalį.; .
Kai mes patrankėme per uolas Net keli Tarybos nariai dėl to
"Liktūnas".
Dabar rašanti "Sve mus Lietuvos muzikas ir kom
i Iš lenkų Valdomo Punsko
j pilį, ten buvo žmonių .maišatis. iš Tarybos pasitraukė. Kiti irgi
pozitorius Juozas Naujelis. Jis
timi
vejai".
krašto praneša, kad lenkai tre
*« Mat, švabai mėgsta gamtą ir tuo labai nesidžiaugė, bet aiški Lichtenšteino pilaitėje yra keletas gražių salių; Čia mia į Lenkijos gilumą tenykš • Kanados lietuvių laikraštis labai daug prisidėjo prie Lietu
:
jie beveik su visom šeimynom no, kad tai būtų gal geresnioji matome senovės ginklų salę, nukabinėtą šarvais, jėti- čius lietuvius. Tremia tokiais NEPRIKLAUSOMA LIETUVA vos muzikinio gyvenimo pakeižeiti* & blogųjų,
»
, * * r«
ir saidokais - v
*
pat metodais, kaip^, ir sovietai.įšiaia metais mist 10 metų sukak
. #
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gis Jankus, K. Grigaitytė, Faus
tas Kirša, Gražina Tulauskaitė,
V. Tamulaitis ir kiti.
Skaitant šių žinomų rašytojų
darbus, dar kartą įsitikini, kad
nevisiems pasiseka vienodai gi
liai pataikyti į vaiko sielą. Vie
nur paplaukia paviršutiniškai,
kitur užkabina iki gelmių. Ne
labai pavyko ir Gražinai Tulauskaitei apibūdinti raidę B. — "B
tai lyg būtų siauras langelis, ku
rį Lilytė nupiešti gali". Vargu,
ar vaikai raidę B taip vaizduo
jasi ...
Mus kiek stebina, tai Fausto
Kiršos, to žilagalvio jaunuolio,
mokėjimas grįžti į vaiko dienas:
Poetas Bernardas Brazdžionis (Vytė Nemunėlis)
"Grybas kelia man kepurę
vaikų laikraščio EGLUTĖS redaktorius
Ir gražiai, gražiai pažiūri.
Ir taip taria: — Be tėvelių
Trejetas mėnesių prieš Ka pių, nedidelio formato. Kodėl jis
čia vaikai paklysti gali".
lėdas laikraščiuose buvo pagar pavadintas EGLUTĖS vardu ir
Reklaminiam skelbime sako
sinta, kad poetas Bernardas jam nepasirinktas kuris lietuvių
ma
—- "Kas tik pavardę suraito,
Brazdžionis (Vyte Nemunėlis) vaikams prasmingesnis vardas
tie
visi
Eglutę skaito". Bet to
apleidžia Pranės Lapienės "pe — nežinia. Redakcijos žodyje
kio
amžiaus
vyrams, kol kas, Eg
reinamąją stovyklą" ir vyksta, yra tik trys sakiniai, kurie laik
lutėje
beveik
nėra ko skaityti.
kun. Juro kviečiamas, į Law- raščio vardo parinkimą taip nu
Dabartinė
Eglutė
prieinama tik
rance, Mass. redaguoti vaikų sako : "Su gražiomis šeimos
pradžios
mokyklą
baigusiems
laikraštį.
šventėmis Kalėdomis ateina mū
ar
gimnazistams.
Iš šalies sunku pasakyti, kas sų šeimon Eglutė. Vienos lietu Tiesą pasakius, iš pirmo nume
pirmasis ėmėsi šios reikalingos viškos šeimos nuotaika te jungia rio dar nėra ko ir spręsti. Rei
iniciatyvos: B. Brazdžionis, kun. ji mus visus, esančius laisva kia manyti, kad, jei sako, tai
Juras ar kuris kitas. Bet tai jam pasauly. Ir težaliuoja lietu ir bus. Bent ateityje.
ir nesvarbu. Svarbu, kad vaikų viškoji Eglutė žiemą vasarėlę".
Miela Eglutę pasveikinti, kad
laikraštis pasirodė.
Laikraštyje savo rašinius, pa-' ji apstokai davė eiliuotos patrioTas naujasis vaikų laikraštis sakas ir eiles rašo visa eilė var tikos. Tik dar pasigendama Eg
pavadintas EGLUTĖS vardu. dą turinčių rašytojų: Leonardas lutėje iš Lietuvos istorijos ir
Laikraštis mėnesinis, 32 pusla Žitkevičius, A. Vaičiulaitis, Jur Lietuvos geografijos. O mūsų
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naciai ar komunistai?
Atsakymo į šį klausimą dažnai klausiate pas tuos, kurie matė vienus ir kitus. Ir
susilaukiate įvairių atsakymu... Tad nežinote, kur gi tikroji teisybe...

-c*

wž
W>

GERIAUSIA' - NUSPRĘSKITE PATYS!
Apie komunistui — bolševikus jau daug esate girdėję ir skaitę. Apie nacius ma
Tad paskaitykite

ita.

Balio Gaidžiūno

parašytą knygą —

PAKELIUI I MIRTI
kurioje aprašomi jo paties pergyvenimai vokiečių kalėjimuose. Paskaitę, tikrai patys
galėsite matyti, katrie "geresni"...

Tos knygos autorius

l?
• -''5

yra vienas iš Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto kūrėjų. Tas komitetas
buvo įkurtas Lietuvoje, 1943 metais, vokiečių okupacijos laikais. Dėl kovojimo už
Lietuvos išlaisvinimą iš svetimųjų vergijos, šios knygos autorius, kaip ir eilė kitų Vy
riausiojo Lieki vos Išlaisvinimo Komiteto narių, nacių buvo suimtas, išvežtas į Vokie
tiją ir jau TIKRAI BUVO PAKELIUI Į MIRTĮ, nuo kurios jį išgelbėjo tik Amerikos ka
riuomenė. Po to šios knygos autorius vėl stojo į darbą Vyriausiame Lietuvos Iš
laisvinimo Komitete ir tam paaukojo daugiau kaip ketverius metus.

Dabar SSos knygos autorių jau turime savo tarpe!
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POPIEŽIAUS SVEIKA
TA ESANTI SILPNA
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Jis atvežė mums didžiulę filmą iš tremtinių gyvenimo, kurią pats pagamino ir, tikimės,
netrukus galės mums parodyti. Ta proga susipažinkime su juo arčiau, perskaitydami
jo pergyvenimų aprašymą nacių kalėjimuose. Ta knyga yra ne tik asmeninių per
gyvenimų aprašymas, bet svarbus ir įdomus DOKUMENTAS apie vieną iš sunkiausių
mūsų tautos gyvenimo laikotarpių.
Norintieji įsigyti šią knygą, rašykite laišką šiuo adresu:

DIRVA* 6820 Superior Are., Cleveland 3, Ohio.
Laiške aiškia! fraSykfte savo adresą lt pridėkite tik vieną dolerį — knyga tuojau
bus Jums pasiųsta paštu.

Popiežius Pius XII dabar yra
73 metų. Ir šiaip jis esąs persi
dirbęs. O šventųjų Metų parei
mažiesiems kaip tik iš tos sri gos su daugybe vizitų gali būti
ties ir reikia, daug duoti, kad jau visai nebepakeliamos. Labai
jie ne tik Lietuvos neužmirštų, dažnai jį einantį tenka palaiky
ti, net ir lengvai apsirengusį.
bet ir jos ateičiai augtų.
Vaikams, kaip paprastai, mie
Esą, tarp Italijos kardinolų
la savame laikraštyje turėti jau prasidėjusios varžytynės dėl
tokius skyrius, kuriuose jie ga kandidatūros į Popiežiaus sos
lėtų duoti ir savo koresponden tą ... Padėtis esanti tokia, kad
cijas bei savo pirmuosius kūry dar nei vienam amerikiečiui kar
bos bandymus.
dinolui nėra'vilties būti išrink
Reikia manyti, kad Eglutė ir tam.
to neužmirš. Neužmirš ateityje,
kaip ir pirmajame numeryje,
papasakoti apie vieną kitą lie
tuvį rašytoją. Pirmajame nume 50,000 MALDININKŲ
Užsienių pasų skyrius nu
ryje vaikai supažindinami su
mato,
kad šįmet reiks išduoti
Jurgiu Jankum.
50,000
pasų daugiau, kaip pap
šiaip EGLUTĖ skoningai su
rastai.
Tiek
numato keliauninkų
tvarkyta, papuošta dail. P. Osį
Romą
šventųjų
Metų proga.
molskio, VI. Vijeikio ir E. Kra
sausko piešiniais bei keliomis
1
nuotraukomis.
EGLUTĖS metinė kaina 3,
KANDIDATAS
dol. Amerikoj ir 3.50 dol. kituo
JAU YRA
se kraštuose. Atskiro numerio
Dar
oficialiai
nieko nepadary
kaina 30 c. Adresas: P. Braz
ta
atnaujinti
diplomatiniams
džionis, 107 Concord St., Law
santykiams
su
Ispanija, bet
rence, Mass.
kandidatas į ambasadorius jau
yra. Tuo ambasadorium būsiąs
NESUSIGIEDOJIMAS prezidento štabo viršininkas lai
Senosios Britų dominijos — vyno admirolas Leahy.

cf
Lietuvoj labai dažnai tekdavo
girdėti nusiskundimų, kad nėra
tinkamų žmonių užimti atsakin
goms vietoms valstybinėse pa
reigose.
t.

sim atsargesni, saugosim mokes
čių mokėtojų kišenes.
šitie atsargūs pažadai ligi šiol
nepatraukė daugumos. Papras
tas žmogus galvoja: "Jegu jūs
Galėjai ę&manyti, j°g taip žadat tą patį daryti, tai kam
yra todėl, kad Lietuva nedidelė man jūsų reikia... Tegul pasi
ir dar taip neseniai nepriklau lieka tie, kurie jau daro!"
soma ...
čia ir yra respublikonų kryž
kelė.
Kai sakai "aš irgi", tai tas
Bet, pasirodo, ir Amerikoj
nedaro
įspūdžio, kai sakai "aš
tas pats. Tokios didelės partijos,
ne"
—
nepatinka... O viduri
kaip demokratų ir respublikonų,
nio
kelio
čia beveik nėra.
turinčios daugybę prityrusių
žmonių, kai tik susiduria su
Todėl jiems ir rūpi rasti kan
klausimu, ką statyti kandidatu didatą į prezidentus, kuris ne
į prezidentus, tai ir užsikerta. programa, o savo asmenybe pa
Juk gana keista, kad "prieš trauktų balsuotojus. Kitaip sa-v
pereitus rinkimus iš abiejų par kant, spekuliuoti politiškai gal
tijų buvo pasigirdę sumanymai vojančių ir aiškaus nusistatymo
kviesti generolą Eisenhdwerj į neturinčių žmonių balsais...
kandidatus. Tik jis atsisakė. O Štai kodėl respublikonų akys
jeigu būtų sutikęs, tai, ko gera, krypsta į Eisenhowerį. Jis netu
partija jį būtų priėmusi, kaip ri priešų. Jis garbinamas, kaip
savo kandidatą. Tai reiškia, kad buvęs laimėto karo vadas. Jei
iš savų veikėjų tarpo sunku bus daug žmonių, kurie balsuos
buvo pasirinkti tokius kandi už asmenį, o ne už programą
datus, kurių laimėjimu visi pa — gali laimėti.
sitikėtų.
Bet... Jeigu rinkikai pagal
Demokratai, kaip įsSkibo i vos, kad Trumaną mes žinom,
Trumaną, tai ir ateinantiems rin o Eisenhoweris sakosi pats neži
kimams, berods, nebegalvoja nąs, kas jis toks ... Ir ištikrųjų
apie kitą kandidatą.
— kas šiandien gali pasakyti
O respublikonai turėjo net apie Eisenhowerio nusistatymą
perdaug kandidatų, tik nei vieno vidaus arba užsienių politkos
Kanada, Naujoji Zelandija, Aus
nematė tikrai gero.
tralija ir Pietų Afrika nesiskųs
reikaluose? Nieko aiškaus. Tad
IRGI YRA"
Dabar stipriai kalbama, kad ar jis tikrai tinkamas kandida
bina pripažinti Kinijos komunis*
KANDIDATAI... respublikonai vėl galvoja apie tas, kurio populiarumas užtik
tų vyriausybės. Jos siūlė ir ki
toms dominijoms laikytis vie Oficialiai atgaivinus mirties Eisenhowerį. Jis jau dabar aiš rintų laimėjimą? Ne visai...
ningai ir, pagal galimybę, derin bausmę sovietuose, minimi jau kiau pasisakė, kaip respublikonų
Taigi, yra žmonių, nėra žmo
tis prie Jungtinių Amerikos ir pirmi kandidatai į kartuves... šalininkas. Bet...
gaus. Bet iki rinkimų dar pus
Valstybių politikos, kuri, deja, Tai būsią: Voznesenskis, buvęs Juk jis neseniai pasakė maž trečių metų. Gal ir išryškės kas
yra neaiški...
Politbiuro narys, ir Anatolijus daug taip:
nors...
Naujosios dominijos — Indi Barsovas, lakūnas, kuris su ki "Linkiu respublikonų parti
ja, Pakistanas ir Ceilonas, o taip tu draugu buvo pabėgęs ir kurį jai susidaryti tokią programą,
pat ir pati Didžioji Britanija, laiką važinėjosi po Ameriką, o kad net ir toks bukaprotis, kaip
aš, galėčiau matyti skirtumą
komunistų vyriausybę Kinijoj paskui įsigeidė grįžti.
tarp demokratų ir respublikonų" Ateinantį rudenį turės būti
pripažino, nelaukdamos Jungti
Dėl šio antro kandidato būtų
Tas jo pasakymas visai ne
nių Amerikos Valstybių nuo
galima
abejoti. Tas atgrąsytų rodo, kad jis bukaprotis. Jis tuo išspręstas klausimas, ar sena
monės.
kitus ne nuo bėgimo, bet nuo pasakė labai aiškų dalyką: pa torius Taft bus išrinktas į Se
Indijos ministeris pirmininkas grįžimo...
natą dar šešeriems metams, ar
sisakė prieš vadinamą "aš irgi" ne. Dvylika metų jis jau atsto-:
siūlo visiems Maocetungo at
politiką.
i
žvilgiu laikytis "atsargaus drau
vauja Senate Ohio valstybę*
Todėl
respublikonai
dabar, Jei neišrinks — jo politinė
giškumo" politikos. Tačiau se
girdėti, rengiasi išeiti aiškion karjera galės būti jau kaip ir
nosios dominijos kaip tik iš at KAIP NEPATOGU!
opozicijon
prieš visus demokra baigta. Jeigu išrinks — už poros
sargumo ir nesiskubina su pri Viceprezidento Barkley žmona
tų
partijos
didžiuosius pasiū metų jis gali būti stipriausias
pažinimu.
labai greit tapo populiari Wa
lymus:
prieš
socialinio draudi pretendentas kandidatuoti į pre
Didžioji Britanija nesusigie- shington© visuomenėj. Neseniai
mo
išplėtimą,
prieš namų sta zidentus nuo respublikonų.
da net ir pati su savim. Londo atsitiko, kad viename pobūvyje
nas Maocetungą pripažino, bet visi svečiai atsistoję sutiko ją tybos programą, prieš sveikatos Demokratams, atrodo, būtų
jo delegatas Jungtinių Tautų plojimais, o kai atėjo prezidento priverstinę apdraudą, prieš ūki labai įdomu turėti iš Ohio vie
Saugumo Taryboj New Yorke Trumano žmona... "užsimiršę ninkų gaminių kainų palaikymo toj Tafto savo žmogų. Tai būtų
programą ir tt.
atstovo įvedimą į Saugumo Ta sėdėjo".
didelis jų laimėjimas. PfrieS
Ar šitoks nusistatymas gaus Taftą ypač yra nusistačiusios
rybą dar nebalsuoja.
daugumos pritarimą, sunku pa darbininkų unijos — dėl to gar
sakyti. Visi tie demokratų siū siojo Taft
Hartley įstatymo,
lymai daugeliui žmonių labai kuris numato tam tikrus suvar
"RUSKINIEČIAI" ... VIZITAI Iš AZIJOS patinka.
Tai kas gi balsuos už
Kas jie tokie — "ruskinie- Neseniai Amerikoje lankėsi tuos, kurie sako, kad nedarys žymus streikų ir unijų teisiųsrityje.
čiai"? Rusiški kiniečiai ar kiniš Indijos ministeris pirmininkas to, kas patinka?
Bet yra gandų, jog Trumanas
Nehru ir Irano (Persijos) ša
ki rusai?
Respublikonai įrodinės, kad tie būtų labiau linkęs, kad... Taf
Kiekvienas pats gali spręs chas.
visi gražūs sumanymai negerai
ti. Sovietų rašytojas Simonov, Nors jie, ypač šachas, ir ne pasibaigs ... Tas gali būti, bet tas laimėtų.
Pravdos karinis korespondentas pasiekė čia to, ko tikėjosi, vis nepabandę ne visi tuo patikės ... Kodėl? O todėl, kad Truma
Kinijoj, labai išgyrė tris "kinie dėlto jų žygis sudomino ir kitus 1 Dėl šitos priežasties respubli nas mano dar kartą kandidatuo
čių komunistų armijos lakūnus". Azijos politikos vyrus. Netrukus konai ligi šiol ir nepassakė aiš ti į prezidentus 1952 metais ir
Tų išgirtųjų lakūnų pavardes žada čia apsilankyti Pakistano kiai prieš demokratų pasiūly jam, esą, mieliau būtų rungty
jis paskelbė tokias: Van Yu- ministeris pirmininkas, Afga»- mus. Jie elgėsi atsargiau. Jie niauti *su Taftų, negu, sakysim,
Shln, Pan You-Kou, Tan Yu- nistano karalius, Turkijos pre sakė — mes irgi tą darysim, su Eisenhoveriu... Prieš Taf
tą jis tikisi lengviau laimėti, ka
Shin.
zidentas ir Viet-Namo imperato tik pigiau ir geriau padarysim,
dangi Taftas turi daugiau prie
Bet net ir šitaip suskaldytos rius Bao-Dai.
nes nedarysim taip plačiai, bū- šų.
tos pavardės vis vien nėra ki
Todėl yra gandų, kad Truma
niškos. Tačiau kas moka rusiš
nas
Ohio demokratams patariąs
kai, tuo gali pažinti, kad tai
nestatyti
stipraus - savo kandi
yra Vaniušin, Paniuchov if Tadato.
niušin...
Ohio demokratai neprisipažįs
Nei jie rusiški kiniečiai, nei
KUR
GAUTI
ta,
kad Trumanas taip pataria.
kiniški rusai, o stačiai masko
Jie
sakosi veikią savarankiškai.
liai, kurie vaidina Kinijos...
Bet
labai stipraus kandidato
liaudį.
jie ištiesų neturi. Gal stipriau
sias būtų gubernatorius Lausche, bet jis nesutinka dabar
Sovietai labiau brangina
eiti į senatą, o be to, jis esąs
dolerius, negu auksą
žinomas, kaip neblogas Tafto ir
Amerikos iždas moka $35 už
garsaus jo įstatymo simpatikas.
unciją aukso kiekvienam, kas
Greigčiausiai nuo demokratų
Visame pasaulyje išleidžiami! lietuviškų kny
tik pasiūlo. Tuo palaikomas pa
kandidatuos Ferguson.
sitikėjimas doleriu.
gų platinimu rūpinasi neseniai {steigtas Lietuvių
Taftas rinkiminę agitaciją
Bet gali atsitikti, kad tą iž
pradėjo
jau nuo pereito rudens,
Spaudos Centras Amerikoje. Leidinių sąrašai
. -h
do politiką reiks peržiūrėti.
tai yra visus metus prieš rin
"i
Sovietai aukso turi daug: ver
siunčiami nemokamai. Rašykite atviruką, kuris
kimus. Jis jau aplankė daugu
' "I
gų darbu naudodamiesi jo pri
mą Ohio apskričių. Ten, kur dartekainuoja 1 centą, šiuo adresu;
~ •
>
kasa. Doleriai jiems reikalin
' —'
• f' •.
k? *į
bininkų unijos paskelbė boikotą
» - • •
•
' - '•
: '
f *1'
gesni, kaip auksas.
jo prakalboms, jis nuėjo pats |
Pastebėta, kad tam tikrais
Gabija,
dirbtuves ir ten asmeniškai su
keliais sovietų auksas jau per
sitiko su darbininkais ir ten
412
Bedford
Ave.,
daug plaukia į Amerikos iždą,
kalbėjo. Manoma, kad, norą
Brooklyn 11, N, Y.
€l
o doleriai iš iždo. Tas nekon
4*
unijos ir aiškiai pasisako prieS*^
troliuojamas dolerių plaukimas
S
Taftą, tAi taš dar nereiškia^ ^
k jff ' "f *
| komunistų rankas laikomas
'•'•V" *!< i
4
kad jis negaus daugelio darbi. '
•r*
Ai
'Oš*.*
-A
pavojingu*
ninku balsų,
v
V-;
'•
f
, \'
'i
M
»'
M
Jfi't
JkjL .
..-J'V'#*:
V*
73
U

Trumanas iž Taftą?
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NAUJAUSI NAUJAKURIAI

naujienos

v

Žilinskas Karolis, Auguste, Al
gimantas, Bernardai — Ė*
Boston, Mass.

*

>v-.-

UŽSISAKYKlf

1950 m. sausio 21 d., laivu Rasčiauskas Juozas, trenfe LIETUVIŲ KALBOS VADOVU
j ,
"General Muir" į New Yorką Chicago, 111.
Apie š. ffi. sausio 3# d, laivu
atvyksta šie lietuviai tremti Rimkus Marcelinu — Chicago, "General Hersey" į New Orle pas generalinį jo leidėjų įgalio
III.
PERRINKTA DAINOS DRAU vai. po pietų. Kalbės <$f. Arma- linusių menininkfq.
niai :
ans atvykta lie lietuviai tre tinį Amerikoje.
navičienė, red. J. Tysliava Ir Koncertas labai pasisekė. To
Radavičius Vytautas — Chica tiniai :
GUOS VALDYBA
,
Dėkite į laišką $2.50 čekį, af
dėl ir susirinkusi publika nepa Adamavičius Bronislava — Chi go, 111.
eilė kitų asmenų.
Sausio 17 d., Atletų klubo pa Kviečiami dalyvauti visi Bal- gailėjo mieloms menininkėms cago, 111.
"Money
Order", parašykit la^
šalčiūnas Marija, Juozas — Adomaitis Antanas — Model, bai aiškiai savo adresą ir siųs
talpose, įvyko metinis DAINOS
Akelaitis
Juozas,"
Otilija
fL
Colo, v
tomorėje gyveną naujakuriai ir taip gausių katučių ir gražių gė
Brockton, Mass.
draugijos susirinkimas. Draugi
Andruska
Peter, Anna, Alfre kite laišką adresuodami taip:
lių. Publikos buvo pilnutėlė di Andover, Mass.
kiti prijaučiantieji.
Salmonaitis Vladislava — Chi
jos valdyba buvo išrinkta ta pa
das, Irena, Reinard, Peter —
džioji Svetainės salė.
A. čs. Ankudavičius Albinas, Janina, cago, 111.
Mr. J. Audėnas,
ti, kaip ir pernai, būtent: pirmi SLA SUVAŽIAVIMAS BALTI
Nijolė — Gadyville, N. Y.
Morrhead,
Miss.
14 Townsend St.
Savickas Leonas, Vilhelmina —
ninku K. Andrėkus, vicepirmin.
Arlauskas Viktoras, Elena, JffOMORĖJE
Boston - Roxbury, Mass.
Baleišis Petras — E. Chicago, Chicago, 111.
St. Butkus ir adv. N. Rastenis,
zas,
Viktoras
—
Kansas
City,
Ind. * v
Šeduikis Antanas, Aleksandra,
MIAMI, FLA.
sekret. J. Rastenienė, iždininke Baltimorės kuopai birželio «k.
Mo.
Da? ne Tilo, M jau if ite
Ciparaitė
Barboros#-Arlington,
Gražina — Brockton,'Mass.
Ona Lukoševičienė. Revizijos ko- 25-30 d.d. pavesta suruošti Bal MINfiS VASARIO 16-TĄJĄ
anksti
lliami, Fla.
Minn. fe
Skliutas Jonas, Anna — Wor Barniškis Jonas
misijon — A. Kisielius, G. Ma timorėje SLA suvažiavimą —
r i i
šiais
metais
ir
Miamio
lietu
Bednarskas
Antanina
— Sum
Digrys
Vytautas;
Lidija
—
cester, Mass.
tulionis ir K. Pažemėnas. Muzi saimą. Tokius suvažiavimus SLA
viai pasiryžo Lietuvos Nepri Brooklyn, N. Y.
ter, S. Car.
Soma Jonas, Marta, Alfredas,
kos komisijon — J. Galkauskas, ruošia kas antri metai, šiais
klausomybės
paskelbimo
dieną
Krekoveckaitė Rūta — Water- Robertas, Anna, Ėrika, Jo Glazė Ona, Andrius, Jurgis, Ar TREMTINIU ADRE
Br. Jonušas, E. Juškauskaitė, L. metais kaip tik yra nutarta to
—
Vasario
16-ją
—
paminėti
SAI VOKIETIJOJE
vydas, Birutė — Mack. Colo.
kį suvažiavimą suruošti Marytown, N. Y.
nas, Biruta — Columbus, O.
Bekerskienė ir K. Praleika.
iškilmingiau
ir
įspūdingiau,
ne
Krekoveckaitė Danutė — Nia Sprindys Povilas, Marija, Vy Graudušius Kurtas, Ana, Jurgis,
Vokietijoje yra vedama te*
Kai kuriems nariams, prisi lando valstijoje.
gu kada nors anksčiau. Tam yra
gara, N. Y.
Herbertas, Fricaa — Coalinga, gyvenančių bei gyvenusių liti
tautas — Detroit, Mich.
dėjusiems dideliu ir nuolatiniu Kad būtų sėkmingesnis su
sudarytas komitetas, į kurį įei
tuvių tremtinių adresų kart^
darbu prie ruoštų parengimų, važiavimas ir kad lengviau jį
Krekoveckienė Juzefą — Sala Stacina Adolfas — South Bend, Cal.
na A. Kaulakjs, V. Bukšnys,
Ind.
paskirta nedidelė piniginė suma būtų galima suruošti, nutarta
manca, N. Y. '<
Jankus Mikas, Agota, Petras, teka. Ji vadinama CENTRALI
C. Brazė ir kt.
NĖ KARTOTEKA. Angliškai j*
Kupčiūnas Vanda — Chicago, 111. Šukys Broniiii — Pittsburgh,Pa. Jonas — Johnston, S. Car.
nupirkti jiems kuklias dovanė talkon pasikviesti draugiškas or
De Karalius Vincas, Ona, Dalija, vadina LITHUANIAN INDEX
les. Liet. Tarybai Baltimorėje, ganizacijas: DAINOS Draugiją, Paminėjimas įvyks didžiulėje Musteikis Jonas, Adolfina. Lion Tylas Matas, Valerija
giną, Algimantas — Roches troit, Mich.
suvažiavimo išlaidoms padengti, Atletų Klubą, Mindaugo ir Kęs policijos salėje, kurios adresas
Algirdas — San Diego, Cal. CARD.
2300
N.
W.
14th
St."Paminėji
tučio
saviš.
draugijas,
Moterų
paskirta vienkartinė pašalpa.
ter, N. Y.
Urbonaitė Stanislava, Zftifc
Kosmalski Wladyslaw, Aleksan Pranešama, kad ta įstaigai
Paskirta kukli piniginė suma ir piliečių klubą ir Legionierių pos mas prasidės 8 vai. vak. Pro Navickas Teresė
Rochester,
Ashland, Mass.
dra — Marked Tree, Arkansas dabar persikėlė į Muencheną 1*
gramoje bus prakalbos ir me N. Y.
tą.
tiltuviškai mokyklai.
Urbšienė Marija — So. Boston, Mešky s Juozas — New Orleans, jos dabartinis adresas yra*
ninė dalis, o vėliau bus ir šokiai.
Atskirai tenka pastebėti, kad
Muenchen, Rauchstr. 20, Ge*»
Paulikas Alfonsas, Stefanija, Mass.
La.
iš visų draugijos narių išsiskiria $30.00 DŽIOVININKAMS PA- Tikimasi, kad į paminėjimą
Aldona, Stefanija. Alfonsas, Valinskas - Daknevičienė Karo Milerienė Magdalena — Rich many, US Zone.
atsilankys daug lietuvių svečių,
REMTI
du jaunuoliai - čia gimę ir augę,
lina, Stanislovas — Chicago, mond Heights, Me.
Alfonsas — Detroit, Mich.
Kas nori rasti ten gytfensrt^
būtent: A. Kisielius ir G. Ma Praeitų metų pabaigoje Trem kurių tuo metu čia esti priva Riekevičiūtė Marija — OrwigsIII
V
Pavels Martynas, Grete, Irma, čius savo pažįstamus, gali kreipt
tulionis. Jie niekad nepraleidžia tinių Draugijos susirinkime bu- žiavusių ne tik iš tolimiausių
Važgauskas Karolis — Chicago,
Petras — San Francisci, Cal. tis tiesiai tuo adresu.
burg, Pa.
111.
repeticijų, susirinkimų. Be jų|vo suaukota apie 30 dolerių, kad Amerikos vietų, bet ir iš kai šakinis Jonas, Liudmila
Poliakas
Eselis, Anna — Boul
Ga
Venclavičieng Juzefą — Avon der, Colo.
pagalbos ir paslaugos nebūna su-|ug jUOs būtų pasiųsta Heilbrono myninių kraštų. Kaip patirta, ry, Ind.
DANTŲ TECHNIKA®
ruoštas nei vienas pasilinksmi džiovininkų sanatorijoje gulin- beveik visi svečiai yra patriotiš šermukšnis Jona0
Lake, Ohio.
Pomeringiene Sofija — San Ped
Omaha,
LIETUVIS
"
ki lietuviai, kurie Lietuvos rei
nimas ar minėjimas.
Vienožinskis Rimutis, Gražina, ro, Calif.
tiems ligoniams lietuviams rie kalus visados remia.
Nebr.
^
Malonu paminėti ir veikėją balų. šiuo metu siuntiniai jau
Vytautas — Chicago, III.
Ramanauskas Kazimieras — Be- neseniai atvykęs iš Europos, ieš
Gautas pelnas bus skiriamas Trampaitė Herta, Dagmafa — Zėlenkevičius Vytautas, Vanda
ko darbo. Adresas: S. MakutėJuliją Rastenienę, kuri jau 11 išsiųsti.
noit, Miss.
Detroit, Mich.
Amerikos Lietuvių Tarybai.
metų be pertraukos dirba šios
—
Saranac
Lake,
N.
Y.
Rutkauskas Augustas, Bronisla nas, 4011 North Maridian St^
Valanius Antanas —< Brighton,
Miamietis
draugijos valdybos sudėtyje.
ŽiČkus
Feliksas,
Amanda
—
PASISEKĘS KONCERTAS
va, Augustas, Irena — Clarks- Indianapolis 8, Indiana.
Mass.
DAINOS draugijos choro di»
Brooklyn, N. Y. *
dale, Miss.
Virbyla Ignas — Nutley —
rigentė yra pasišventusi L. Ba- Sausio 22 d., Lietuvių Svetai
NEWARK
N.
J.
nėje įvyko Juzės Augaitytės ir
Nutley, N. J.
kerskienė.
PIKIETAVO KOMUNISfŲ Vikaraitytė Ona (^-rf Weirton,
Galinos Leonienės koncertas.
KONCERTĄ
G. Leonienė skambino Pagani
West Virginia. ',
v
ALT SĄJUNGOS SKYRIUS
ni,
Granados,
Listo
ir
Čiurlionio
Virksaitytė
Marcele*
Weiron,
RUOŠIA PRAKALBAS
Sausio 21 d. Lietuvių šv. Jur
kūrinius.
gio
Draugija Newarke, N. J., W . V i r g i n i a . , , ,
Vasario 26 d. Amerikos Lietlivių Tautinės Sąjungos Balti- J. Augaitytė dainavo lietuvių buvo išnuomavusi savo salę ko
Apie> S. m. sausio-.0? 4., iBtvu
Ifiorės skyrius ruošia prakalbų muzikų dainas ir arijas iš operų. munistų organizacijai ruošti
LIETUVOS ISTORIJOS REIKALU
"General McRae" j^New Yorką
vakarą. Vakaras įvyks Lietuvių .Tai buvo puikus pasirodymas koncertą.
f
•- :
lietuviai ttfemiiSfetainčs patalpose. Pradžia 2; Lietuvoje išaugusių ir išsimoks- Newarke apsigyvenę tremti atvykst*
(Atviras laiškas)
. .
niai prieš koncertą pasirodė su niai:
,. ... s -y,fr
*.i
Didėjant pasiteiravimams, kada fiSefs iš spaudos dr.
antikomunistiniais plakat a i s,
Alkevičius
Marija.
; p- Amster
skelbiančiais, kas ištikrųjų .yra
A. Šapokos redaguota LIETUVOS ISTORIJA, skelbiame
dam, N. Y.
komunistai.
H
viešą leidyklos PATRIA pareiškimą:
w
Piketąvimą stebėjo policija ir Batisa Juozas ^ Rochester, N.
LIETUVOS ISTORIJA leidžiama prenumeratos ke
vietos .spauda. Nors koncertas Y.
liu.
Rinkdami prenumeratą, išleidimo datą buvome nu
ir įvyko, bet jo dalyviai iš pi- Bulgarauskaitė Irena — Wor
statę 1949 m. rugpiūčio men., bet kadangi šiuo veikalu
kietuotojų sužinojo, į kok| kon cester, Mass.
susidomėjusių
asmenų skaičius yra nepaprastai menkas,
certą jie buvo pakliuvę.
Bulota Vytautas,, Julija, Birutė,
todėl ir veikalo išleidimas automatiškai nusidelse.
Newark Sunday News pikie- Kristina — Chicago, 111.
tavimą plačiai aprašė pirmame Gelažius Bronius, Stefanija, BroVisi prenumeratoriai, kurie veikalą užsisakėte Vo
puslapyie ir įd§jo pikietuotojij in isi ava, Antanas
Chicago,
kietijoje, visais prenumeratos reikalais (adreso pakeiti
nuotrauką.
111.
mas ir tt.) prašomi kreiptis PATRIA, Fellbach-Stuttgart
Genevičienė Jadvygą — Fort
Beethoven Str. 5. PATRIA skyrius Amerikoje tiesio
Wayne, Ind.
SKUDZINSKO (ilMINĖS,
giniai rūpinasi tik savo gerb. prenumeratoriais ir knygos
Gerulis Jonas — Kearny, N. J.
ATSILIEPKIT!
bičiuliais Amerikoje, nors griežtai neatsisako; jei kitaip
Jankauskas Antanas, 'Apolioni-Lietuvos Konsulato Chicago- ja — Brooklyn, N. Y.
neįmanoma, kai kuriais atvejais pasitarnauti.
jfe jurisdikcijoje yra miręs Kle Juknaitis Robertas, Bronislava
Pastaruoju metu gavome patikinimų iš PATRIA
mensas Skudzinskas, ar Sku- — Bridgewater, Mass.
centro Vokietijoje, kad, jei nuolatos didės prenumeratos
zinskas ir palikęs šiek tiek tur Kavaliauskas Jonas, Teresė, Ar
skaičius, numatoma tuoj pat veikalą baigti, nes jo už
to. Jo įpėdiniai nežinomi. Jeigu vydas, Jonas — Detroit, Mich.
baigimui reikia tik 16 -18 darbo dienų, bet lėšų stoka
Amerikoje ar tremtyje yra ve- Kavaliauskas Liudvikas, Ona,
lionies giminės, prašom atsiliep Franciškus — Philadelphia,
verčia nemaloniai delsti, kas, žinoma, piktos valios
ti į
Consulate of Lithuania Pa.
žmonių visaip komentuojama. Tačiau turime gerbia
30 North LaSalle St. Kili jonas Stasys — Chicago, 111.
miems prenumeratoriams pranešti, kad LIETUVOS
Chicago 2, 111.
Kotkienė Aniceta —- Chicago,
ISTORIJĄ užsisakiusiems pradedama siuntinėti 1950
j IU
m. vasario - kovo mėn. Visi prenumeratoriai veikalą
NAUJOSIOS AUŠROS Kozeniauskas Romualdas — Bro
gausite tiesiog iš PATRIA centro Vokietijoje.
pilną 1949 metų komplektą ga- ckton, Mass.
Leidykla PATRIA visus LIETUVOS ISTORIJOS
lirrfe gauti papiginta kaina už Krasauskas Mečislovas, Eleną —
Chicago, 111.
renumeratorius laikydama tikrais lietuviškosios kny2dol. (anksčiau kainavo 3 dol.),
Lasaitis
Konstantinas,
Adelė,
os bičiuliais, prenumeratoriams skirtuose egzemplio
užsakymą ir pinigus prisiunr
Konstantinas — Rapine, Wise.
riuose įrašys atitinkamą įrašą.
čiant laišku.
Dfcbar — akis saugančių lempų galima gauti krautuvėse!
Todėl, tautieti, pažink Lietuvos praeitį ir tuoj put
Nuo šių metų pradžios šiam Laucevičius Antanas — RockJfis rasite ant grindų stovimų lempų, stalo lempų, kabinetinių,
ford, 111.
kultūros,
mokslo
ir
meno
žur
#iųsk
leidyklos PATRIA vardu — 45 St. John PL, Stam
sieniniu, tualetinių lempų ... daugybė jvairių stilių . .. didelis kainų
Lingvenytė
Elzė
-—
-Scranton/Pa.
nalui
sustojus,
dar
yra
pasku
ford, Conn. — $3.30. Tuo paremsi didelį darbą, o Tave
pasirinkimas.
tinė proga jo įsigyti, žurnale Lukošius Juozas — Brooklyn,
Tad vartokit akis saugančias lempas kiekvienam kambary.
nygų lentyna pasipuoš vertingu veikalu. Prenumeratos
Gėrėkitės jų grožiu. Saugokit savo šeimos akis. Gaukite DVIGUBAI
gausu mokso populiarizacijos, N. Y.
tikas skaitomas iki veikalo pasirodymo dienos. Veikalui
dfmgiau šviesos už tą pačią kainą!
meno ir literatūros klausimų na Naujalis Juozas, Hedwig — Eli
> Pasižiūrėkit akis saugančios lempos dar
Jšėjus
iš spaudos, kaina ne prenumeratoriams žymiai pa
grinėjimo, poezijos, iliustracijų. zabeth, N. J.
šiandien. 150 vatų lemputė čia nupieštoj
didės. '•
_ '"v ^
' V"
Užsakymus ir pinigus siųsti: Neveravičius Beatričę Joanna
lempoj sudaro vartojimo išlaidų mažiau
"hm
p&Čiu
kviečiame
visas
lietuviškas
mokyklas,
NAUJOJI AUŠRA ..
kftiji % centus per vakarą!
— Brooks, Minn.
lituanistikos kursus, organizacijas ir kitas lietuviškas
2244 W. 23rd Pl.
Orentas Eugenijus — Hartford,
Chicago 8, 111.
Institucijas talktoi — paremkite LIETUVOS ISTORIJOS
Conn.
Išleidimą įą užsiprenumeruodami.
•f"-*
""""N Petrukevičius Mečislovas, Geno
vaitė, Silvija
Ąmsterdam,
M A R G U T I S • N. Y.
fu pagarba
Skaitykit "Margutį", komp Piesina Ona — Norwood, Mass.
PATRIA
/#
A. Vanagaičio įkurtą mu Povilaitis Vincas, Monika, AnALWAYS Ą T Y p U R ' S E R V I C l
45 St. John R
zikos ir juokų žurnalą. Ei*
'i'OCAtipli t ir THE 114*101
taninfi. —. Jamaica Plains,
?
Jr
•fat- karta į mėnesį. Kainą i
Stamford, Conn.
M*
metams $2. Užsisakant Sių- '
i iĮI umiitjuįi
PhilaPranckevičius Pran
^ b'skit ir pinigus.
delphia, Pa.
fn
MARGUTIS
Pranęnas Stasė, Elena, Irena
-V
Detroit, Mich.
6766 So. Western Ave,
* VISOS NAUJAUSIOS DAINOS — VISI ŽYMIAUSI iVAIGŽDtS
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Taip patogu!
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Vartok akis saugančias
lempas...visame name!
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PRANEŠIMAS

Susivienijimo Lietuvių Ame
Juozas Kruglevičius (Kruger), rikoje Cevelando 136-toji kuopa
60 metų, 986 E. 79, Graphit savo organizatoriumi yra išrin
Bronze Co. dirbtuvėje elektros kusi tremtinį Bronių Bartkūną.
nutrenktas mirė sausio 20 d., Visi Clevelandan atvykę nau
palaidotas sausio 23 d., Lake- jakuriai prašomi įstoti į SLA ei
view kapinėse. Du jo sūnūs, Al- les. Visus reikalus jums padės
beras ir Eduardas, per 1 dieną sutvarkyti Br. Bartkūnas. Jo
atskrido į laidotuves lėktuvu iš adresas: 1017 E 69th St. Telef.i»
Pietų Amerikos. Liko dar žmona HE 7722.
PASKAITOS
CLEVELANDE
Frances, brolis Vincas, 3 sese
Jonas Alekna
ŠEŠTADIENI EIKIME I MUSIC HALL!
rys: Marijona Rausevičienė, se
m
Kuopos
Pirmininkas
Lietuvų Kultūros Fondo Clesuo Marija-Benedikta (vienuolė)
šį šeštadienį, sausio 28 dieną, Jonas Botirius, A. M. Praškevi velando skyrius pirmadieniais
ir Elzbieta Dumčienė. Velioniu
2:30 ir 7:30 vai. p.p., Cleveland čius ir Jonas Brazauskas.
7 vai. vak., Norwood Bibliotekos
buvo kilęs iš Pinsiškių km., Vei
SLA 14 IttjOPA
Press dienraštis rengia įvairių
patalpose (6315 Superior Ave.)
verių vl., Marijampolės ap.
Clevelande gyvenančių tautybių REDAKTORIAI PAS GUBER lietuvių visuomenei rengia pas
Laidotuvėms patarnavo Wil- Vasario 4 dieną rengia susipaži
kaitas:
meninį pasirodymą. Programoje
nimo pobūvį, susipažinti su nau
NATORIŲ
kelis Funeral Hoine.
bus 24-rių tautinių grupių tau
jaisiais kuopos nariais — nau
Sausio 30 d. % •AUgustinavitiniai šokiai. Dieną ir vakare Šį penktadienį visų ne anglų čienės "Jaunystė ir šeima";
jakuriais.
kalba Clevelande leidžiamų laik
programa ta pati.
Todėl visttfl kuopos narius
PADĖKOS
Vasario 6 d. dr. S. Tamošaičio
Nuo lietuvių programoje daly raščių redaktoriai bei leidėjai
kviečiame atsilankyti, o kartu
Didžią padėką reiškiame Ma
vius čiurlioniečių šokėjų grupė. yra pakviesti į Columbus, Ohio, "Neregimasis pasaulis".
pakvieskite ir savo pažįstamus.
rijai Muliolienei, padarius -i a i
Lietuvių pasirodymas progra pietų p** Gubernatorių J. Lau- Kviečiame atsilankyti.
Laiką tikrai linksmai praleisite.
Valdyba daug gero mūšų dukters mokslo Paįvairinimai bus šie:
moje numatytas pačioje pabai sche.
reikalais bei parodžiusiai daug
%
goje, kaip programos uždary
NAUJA
LIETUVIŲ
SALĖS
rūpestingumo
ir nuoširdumo ki Prie 15 stalų kortavimas, kiek
MAŽIAU
NELAIMIŲ
mas. Komisija mūsiškius šokė
vieno stalo laimėtojas gaus do
VALDYBA
tais atvejais.
jus taip nagerbė dėl dviejų prie*
vaną
(Kortas prašome atsineš
Per
pereitus
metus
Clevelande
A. ir E. Klimai
žasčių. Viena
kad tai vienin
16 dieną išrinkti Lietu buvo 20% mažiau automobilių
ti). Be to, loterijoje galėsite
telė grupė, susidedanti iš tik ne vių Salės direktoriai šį pirma
laimėti didelį, gražų gaidį, ska
VIENGUNGIS
seniai atvykusių tremtinių. An dienį buvo susirinkę posėdžio ir nelaimių, negu 1948 metais, žu
nų
tortą ir vyno bonką.
tra — komisija nujaučia, kad išsirinko valdybą: pirmininku vusių dėl tų nelaimių buvo 89, ieško "kambario su virtuve ar Bufiete rasite gardaus gėrimo
tai yra septyniais mažiau, kaip
lietuvių pasirodymas būsiąs tin — Joną Gužauską, vicepirminin
be virtuvės.
ir skanių užkandžių, jų tarpe
1948
metais, /
kamas vainikuoti programai... ku — Juozą Baltrušaitį-Baltrus,
Skambinti (patogiausia vaka ir lietuviško kugelio.
Miesto maydras T. A. ĖtiT&e rais) telef. RE 5216.
Music Hall yra tik 3,300 vietų. protokolų sekretorium — Juozą
Smagiai galėsite pašokti.
'
••••••: "r
Clevelandui tai nedaug, tad ir Saukiavičių, finansų sekreto ta proga dėkoja laikraščiams už y
Pobūvis rengiamas Lietuvių
patekti į salę nebus lengva. Svar rium — Povilą Chalko ir iždi nuolatinį priminimą gyvento
Salėje.
bu iš anksto nueiti į Music Hall ninku — Wm. Jakubauską-Ja- jams, kad būtų atsargesni, ir Eagle ir Anaya vasario 2 d.
Pradžia 7 vai. vakaro. Įėji
visiems, kurie tų priminimų pa
ir įsigyti bilietus dieninei ar va- kubft.
PUBLIC AUDTORIUM
mas tik 85 centai.
klausė.
karnei programai.
Kuopos Valdyba
J. Gansonas poruoja imty
. Įėjimas į Music Hall yra iš
BALF'O 68 SKYRIUS
nėms didžiąsias imtynių žvaigž
% Clair avenue, prie East 6-tos
©AUGIAU STATYS
des
Eagle ir Anaya. Bet jų kaina
sausio 31 dieną 8:00 vai. vak.,
gatvės.
Pereitais
matais
Clevelande
LIETUVĖ NAŠLĖ
yra
tokia, kad rengėjas buvo
Lietuvių Svetainėje (apatinėje)
yra
išduota
leidimų
statyti
9,083
pageidaujama
namų ruošos dar
priverstas imti didesnę salę ir
LIETUVIŲ BANKO METINIS šaukia visuotinį susirinkimą.
namams
su
11,500
butų.
Iš
tų
bams
prie
vyresnio
amžiaus vy
todėl šios rungtynės vakario 2
Bus valdybos rinkimai. Kvie
SUSIRINKIMAS
namų
8,826
bus
vienos
šeimos
ro
ir
sūnaus.
Kambarys
ir iš
H. bus PUBLIC AUDITORIUM,
čiami dalyvauti visi nariai ir
Pereitą ketvirtadienį įvyko
namai,
62
—
dviejų
šeimų,
195
laikymas.
Kreiptis
pas
Mrs.
Litkur yra per 10,000 vietų.
prijaučiantieji.
A. Banys
lietuvių banko (The Superior
—
po
daugelį
butų,
kuriuose
Programoje dalyvaus dar Dr. ke, 7025 Lawnview.
Pirmininkas
Saving and Loane Association)
:•*
bus 2,550 butų. Tai yra 55 r/< Meske su Lord Blears, Frank V
dalininkų susirinkimas, kuriame
daugiau, negu 1948 metais. Bet Talber su Jack Kennedy stos
AGOTA GRIGIENĖ,
išklausytos apyskaitos, žinoma,
LIETUVIŲ SAL®
tie namai daugumoje bus pasta- prieš Kay Bell su Fred Bozic,
pranešimas apie apiplėšimą ir DIRVOS skaitytoja ir uoli DIR jtyti tik šių metų rudenį ar net o prograrhos pradžioj Don Evans
'
išnuomojama
VOS talkininkė, išvyko kelioms ateinančių metų pavasarį.
direktorių dalies rinkimai.
prieš Lucky Somanovich.
koncertams, šokiams, vestu
Pereitų metų pabaigos ba- savaitėms poilsio į Tuscon, Ari
Bilietai pas Richmond Bro vėms ir kitokiems parengi
Itjisas — $3,064,723.89. Dėl api zona, pas sūnų Eduardą.
KIEKVIENAS PENKTAS
thers, 736 Euclid Ave., MAin mams. Iš anksto kreipkitės pas
plėšimo nuostolių nebuvo jBkių, CLEVELAND PRESS mote
0967 ir Central Armory, Pftoš- A. Šimkūną, Lietuvių Klube,
kadangi draudimo . bendrovė rų skyriuje neseniai ji buvo pa Clevelando gyventojas 1949-ais pect 4121.
6835 Superior Ave.
nuostolius pilnai apmokėjo. Di gerbta, kaip viena iš seniausių metais pasinaudojo -Raudonosios
£,
/
Kainos: Rezervuotos po $2.40 \
rektoriai, kuriuos šjmet buvo tarnautojų Halle Bros. Co. val Plunksnos (Red Feather) įstai
•LIETUVA
TIRONŲ
ir
$1.80.
Įėjimas
—
$1.20.
gų
patarnavimu.
Tai
pagalba
li
eilė perrinkti, vėl išrinkti tie gykloje, kur ji yra vyriausia
— teisy
goniams, benamiams, vaikams.
Durys atyiros nuo 7:00 vai. PANČIUOSE
patys, būtent: P. P. Muliolis, virėja.
bės žodis apie tai, kas
Iš viso tais patarnavimais pasi vakaro. Piripos rungtynės pra* atsitiko su Lietuva. 312
naudojo 260,172 žmonės. Tos įs sideda apie 8:30.
pusi. Kaina
$2.00
taigos išlaikomos pinigais, su
PASKUTINIS SKELBIMAS
dedamais pačių clevelandiečių
Kalendorius gaus, kas atsiųs užsakymus iki šio mėnesio galo. per Community Chest rinklia
Clevelandiečiai prenumeratoriai juos gali atsiimti iš redakcijos vas.
r

*p

be primokėjimo iki ateinančios savaitės galo.

1950 METŲ KALENDORIAI
DIRVOS SKAITYTOJAMS

JONAS G.

POLTER
Lietuvis

VLINKESE

LĖKTUVŲ MODELIŲ PA
RODA
Lėktuvų modelių paroda su
premijomis bus kovo 18 d., di
džiojoj Higbee Bendrovės audi
torijoj. Pereitais metais tą pa
rodą aplankė 8,000 žmonių.

Ir šiais metais DIRVOS skaitytojai, užsimokėję prenume Parodoje gali dalyvauti moks
ratą, gaus priedą — gražų sieninį kalendorių.
leiviai nuo trečiojo laipsnio pra
dedant, o taip pat ir baigęs mo
Morėdami jį gauti: —
kyklą jaunimas. Numatoma 81
I. Pasirinkite iš žemiau esančio sąrašo, kurio kalendoriau.4 dovana. Smulkesnių žinių gali
ma gauti rašant į Contest Head
norite ir laiške pažymėkite jo numerį.
quarters, 1001 Huron Rd., Room
tt Pridėkite 12 centų pašto ženklais ui supokavimą ir per 310, Cleveland 15, Ohio, arba
siuntimą (Pernai buvo 10 centų, o šįmet pašto mokestis pakeltas). telefonu CHerry 6850.
3. Labai aiškiai parašykite savo adresą.
GERĖJA CLEVELANDIEČIŲ
4. Jeigu jūsų prenumerata pasibaigė arba baigiasi, tai
SVEIKATA
pridėkite ir 3 dolerius prenumeratai atnaujinti.
Pereitais metais mirimų nuo
Kalendorių pareikalavimus galite siųgti tuojau, bet ne vėliau, plaučių uždegimo ir gripo buvo
kaip iki 1950 metų sausio mėnesio galo.
mažiau, negu kada nors yra bu
1. Washingtono Capitol su Amerikos vėliava .... — naujas vę. Jau antri metai, kaip čia
2. Vytautas ir kiti kunigaikščiai
— senas niekas nemirė nuo difterito.
3. Mergina su lietuviška vėliava Amerikoj
— senas Treti metai iš eilės Cleve
4. Mergina su lietuviška vėliava ant^žfiūftės rutulio — senas lande užregistruota daugiau
5. Ūkininkas girdo arklius
*
— senas kaip 25,000 giminių.
6. Kražių skerdynės
— senas
7. Marija su rožančiumi ir rožėmis
— senas
HIPPODROME
8. Šv. Antanas
— senas
9. Šv. Juozapas
— senas Nuo ateinančio trečiadienio
10. M a r i j a
— senas "Montana", Warner Bros., spal
vota filmą, nuotykių drama iš
II. Marija pasirodo piemenims
«— naujas
vakarų gyvenimo. Svarbiausioj
12. Kristus Alyvų Daržely
.. — naujas
rolėj Errol Flynn, pagarsėjęs
13. Vaikai važinėjasi pasikinkę šunį
. —- paujas
"Don Juano nuotykiuose", be
14. Mergaitė su ančiukais ir viščiukais ..........r— naujas
to, dar dalyvauja Douglas Ken
15. Mergaitė pievoj su šuneliu
•
—liaujas
nedy. James Brown ir Ian Mac
16. Mergaitė migdo katytę ir šuniuką
.-*•naujas
Donald.
17. Senas šuo gelbsti neatsargų ben?iuką
.'naujas
18. Meškeriotojas ežere
......... — naujas
RKO Keith's 105th
19. Kalnų eglynas prie ežerėliu -į..............— naujas Sausio 25-28 d.d. "Bride For
20. Upė ties kalnais ..
— naujas Sale" su Claudette Colbert, Geo
; # 21. Mergina su trimis šuniukais
— naujas Brent, Robert Young.
'Ą 22. Mergina su dideliu šuniu •_ *
naujas Sausio 29-31 d.d. "Inspector
-0- 23. Blondinė vakarinėj suknioj .............. — naujas General" w Danny Kaye.

CHINALANE

Cantonese Cuisine At Its Best

Serving the Finest AMERICAN AND CHINESE
FOOD AND LIQUOR
1739 EUCLID AVE. Builders Exchange Bldg.

Playhouse Square
Air-conditioned
MA 2273
OPEN DAILY 11 A. M. TO 2 A. M.
SAT. 11 A. M TO 4 A. M
OPEN SUNDAY

Namų Maliavotojas
Popieriuotojas
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo
pagražinimo suteikiama
nemokamai.

495 East 123rd St.

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

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

P. J. KERŠIS
609-12 Society for Saving Bid.
Telef.: MAin 1773.
Rezidencija: PENINSULA 2521

' ŠĖMOS' KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAI
'i-

A
Nori pagražinti savo
namus? šauk— ^ ^

K. ŠTAUPAS
Namu Dekoravimas
musų specialybė.

16908 Endora Road

Batų taisymo
dirbtuve

Telefonas:
KEnmore 8794.
Cleveland, Ohio

1463 Addison Rd.
(Wade Park kampas)

ijETUVIŲ KLUBE

Savininkas
Kazys Ivanauskas,
lietuvis — naujakųris

dabar yra įrengtas puikus tele
vizijos priimtuvas. Nariai ir jų
svečiai kviečiami apsilankyti ir
pasigėrėti.
Darom naujas

AUTO BATTERIES
Tiesiog iš Lietuvių dirbtuvės

Pigiau negu kitur
TAISO IR SENAS BATTERIES

r

Antanas Kirkilas ir Sunus

Telefonai:
EN 3844
MA 3359

1019 Woodlarid Ave.
Namų

adresas: 7204 Donald

Cleveland

Ave.

Į

I. J. SAMAS - JEWELER

E

Persikėlė ' į naują didesnę ir gražesnę krautuvę

§ 7007 Superior Ave.

Greta Ezella Theatre j

=
=

Dabar jau turime didesnf rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- j
rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą.
j

(

Pilnai padengta apdrauda

Į

j

j

UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO.

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko

7526 Star Avenue

Cleveland 3, Ohio

P J KERSIS

609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
OFISO TELEF.: MAin 1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2131
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir iipildynat
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

Patoitf vieta apsipirkti ftettiviams naujakuriams
lietuviškoje krautuvėje

Wilkelis Funeral Home
Valdžios pripažinta laidotuvių direktore
Aldona Wilkelis - Wirby

KĄ GALIMA ATLIKTI CLEVELANDO
LIETUVIŲ BANKE

Čia .galima nę tik pasidėti pinigus taupymo sąskaiton,
ar pasiskolinti pinigų namams pirkti arba taisyti
čia taip pat galima apmokėti ir sąskaitas už elektrą,
gasą, telefoną ir kt. — Visiškai modernus patarnavimas.

ARE LOW-COST
EASY TO ARRANGE

Kambarių Popieriavimas
Namų Maliavojimas

'KAUNAS'

EX 8709

Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys
virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui

CLEVELAND TRUST
PERSONAL LOANS

Telefonas: POtomac 6899

SUOPIS FURNITURE
6921 Wade Park

Why
Pay More ?

Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

6202 SUPERIOR AVE.

HEnderson 9292

PASINAUDOKITE PROGA!
Už santaupas, įdėtas iki 1950 metų sausio 10 dienos pa
lūkanų nuošimtis bus skaičiuojamas nuo sausio 1 dienos!
Kiekviena atskira taupymo indėlių sąskaita iki $5.000,~
yra apsaugota USA Federal Insurance Corporation,
šeštadieniai* atidaryta iki 1:00 valandos dieną

THE SUPERIOR SAVINGS
AND LOAN ASS'N.
6712 Superior Ave

*•

JAKUBS & SON
FUNERAL HOME
'

I
Lietuviška laidojimo įstaiga

'^ '

Valdžios pripažinti laidojimo direktoriai:
Delia E. Jakubs
William J. Jakubg.
25 metai simpatinga ir rimto patarnavimu
6621 Edna Avenue
ENdicott 1768

