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.DIRVOJE jau buvo raSyta,
kad Newarke, N. J., tremtiniai
ir vietiniai lietuviai pikietavo
komunstų koncertą.
Tai būtų nenuostabu. Bet
nuostabu tai, kad tas koncertas
buvo surengtas... šy. Jurgio
Draugijos salėje.
Bolševikai kaip bolševikai, bet
ką reikia galvoti apie šv. Jurgio
Draugiją, kurios principai yra
krikščionybė, katalikybė, o ne
komunistų globojimas! Tuo me
tu, kada popiežius ekskomunikuoja katalikus už dalyvavimą
komunistų partijoj ir už jų rė
mimą, katalikiška draugija glo
boja jų propagandą.
Šitoj svetainėj daugelis drau
gijų ir klubų laiko savo susirin
kimus, bet dažniausiai tik že
mai, o komunistai užėmė vir
šutinę salę ir gieda ten Stalino
psalmes virš mūsų galvų ...
šitą kartą buvo jų chorų kon
certas, bet reikia žinoti, kad
Bimba čia rengia ir savo masi
nius mitingus ir vis po patrono
švento Jurgio vardu. Jis čia iš
viliojo iš lietuvių daug dolerių
(paremia daugiausiai lietuviai
karčiamnykai).
Tremtiniai dėl tą j^io šios sve
tainės šalinasi ir savo susirinki

hmm
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Bombos, blokados, ginklai...

mus dažniau rengia parapijos
Iš pirmo žvilgsni® ramus dasvetainėje. Jurgine už tai pyks
bartinis laikas, tikrumoje yra
t a . O t u r ė t ų a n t s a v ę s p y k t i . . . dideliu įtempimu persunktas.
* ¥
Visų akys nukreiptos į toli
Vietiniame dienraštyje įdėta muosius Rytus: laukia, kas bus
pikietininkų fotografija. Kai ku
riuose plakatuose galima išskai
tyti užrašus: "Away with the tus Kinijai greit grąžinti!), rei
slaves of communism!", "Down kalauja specialių "mažumų tei
with the red abortis Dr. Kas..." sių" Siankiange, ir, įdomiausia,
reikalauja pusės milijono kinie
ir t.t.
čių darbininkų į Sibiro *sritis<
Koncerto rengėjai ir salės šei
mininkai, nusigandę pikietinin Šis paskutinis reikalavimas
kų, pakvietė policiją. Atvyko po yra ypatingas. Galima spėti, kad
licija, reporteriai bet kadangi jo tuo būdu "bus sutvaryta" de
kios netvarkos nebuvo, tai po portacija iš Kinijos į Sibiro
vergiją politiškai nepatikimų
licija nieko neturėjo daryti.
žmonių, nors Kinija dar ir nėra
Sietyno choro atstovė repor formaliai sovietų užimta.
teriui išsigynė, kad tas choras
turėtų ką nors bendra su komu Manoma, kad Kinijos "atsto
nistais ... Taip pat ir Aido cho vai" su tuo sutiks, kad tik Mas
ro atstovė aiškinosi reporteriui, kva sutiktų padėti jiems įsiga
kad tai esanti "progresyvi - li lėti Kinijoj.
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ŠIOJE ŠALYJE
CHRYSLER bendrovės automo
bilių fabrikų darbininkai paskel
bė streiką. Reikalauja, kad bend
rovė nuo kiekvienos darbo va
landos atidėtų į pensijų fondą
po 10 centų, arba atitinkamai
pakeltų atlyginimą. Bendrovė
siūlosi bė atskiro fondo garan
tuoti, kad kiekvenas darbinin
kas, sulaukęs- 65 metų amžiaus
ir dirbęs bendrovėje 25 metus
gaus $100.00 mėnesiui pensijos.
Unija su tuo nesutiko ir prasi
dėjo streikas, kuris, manoiiia,
gali gana ilgai užtrukti.

toliau, kuria linkme pra*dės lie- rengiamas! daryti, o gal ji jau
tis raudonasis tvanas.
ir daroma.
Bet ir Europoj padėtis nėra Bet iš sovietų girdėti, kad
ramesnė.
jie vandenilio bombos gaminimo
keliu esą dar toliau nuėję, negu
Yra ar nėra blokados?
Amerika. Kiek čia teisybės,
Berlyno blokada, kuri apie sunku pasakyti, bet aišku, kad
metus laiko buvo jau priprastas visas filosofijas atmetus į šalį,
dalykas, o paskui jau buvo pra tokias bombas gamins, kas tik
dėta pamiršti, dabar vėl mirgu galės. O jeigu gamins, tai kada
liuoja laikraščių skiltyse.
nors ir mes ... Klausimas, kas
Amerikiečiai pasirodė nuolai p i r m a s i r k u r . . .
•
dūs Berlyne ir atsisakė nuo nau
dojimo geležinkelių pastatu sa Ginklai plaukia į Europą ALGER HISS prisiekusiųjų teis
vo zonoje, kuriame veikia Ber Kai buvo svarstomas Atlanto me buvo pripažntas kaltas kreilyno sovietinės geležinkelio įs paktas, kilo klausimas, ar jis i vai prisiekęs, ir nubaustas pentaigos dalis, bet rusai šito nuo turės "dantis", ar bus tik taip ^erius metus kalėti. Už padidin
laidumo, kaip paprastai, neįver sau popierinė deklaracija.
tą iki 10,000 dolerių užstatą pa
tino. Tikriau sakant, įvertino,
Paskui buvo nutarta, kad leistas, nes pareiškė, kad pa
bet saviškai: jeigu nusileidžia,
"dantis" Atlanto sąjungai reikia duos apeliaciją.
tai reikia dar daugau spausti.
duoti. O duoti juos «ftli. tik Ta bausmė jam paskirta tik
Kiekvieną dieną iš Vokietijos, Amerika.
už kreivą priesaiką, bet tuo pa
nuo rusų zonos pasienio, atei
Amerika sutiko tai padaryti, čiu yra pripažinta, kad, būdamas
na vis kitokios žinios: čia, sa
•
bet reikalavo, kad būtų sudary aukštas valdininkas, jis išdaviberali" ir antireliginė organiza
ko, stovi dešimtys ar šimtai su
Prancūzijoje
turima
žinių,
tas aiškus tų "dantų" pavartoji nėnėjo valstybės paslaptis so
cija, bet kad būtų komunistinė
laikytų
ir
neįleidžiamų
sunkve
jog Jungtinės Valstybės netru
mo planas. Pareikalavo, kad vietų šnipams komunistams. O
— ne!
žimių, važiuojančių iš vakarinių
kus pripažinsiančios Viet Namo
būtų sudarytas jungtinis susi jis buvo artimas Roosevelto pa
Bepigu būtų kiekvienam vil valstybę, kurios priešaky stovi zonų į Berlyną su maistu ir ki tarusių šalių karinių pajėgų tarėjas nelemtoje Jaltos konfe
kui po avies kailiu pasislėpti, imperatorius Bao Dai, bei ku tokiomis prekėmis, čia vėl pra štabas ir bendras gynimoai pla rencijoje, jis aktyviai dalyvavo
jei dantys nelystų aikštėn ... rioje dar stipriai laikosi sukilė nešama, kad suvaržymas pa nas.
Jungtinių Tautų Organizacijos
lengvintas ir jau galima va
Bet laikas ir šv. Jurgio Drau liai, vadovaujami Hošiman.
stegime ir tt.
žiuoti. Kitą dieną vėl praneša Dabar tai padaryta. Lengva Daugiąusiai kalbt? sukėlė Vafc*
gijai pasirodyti, kas gi jii^ tokia
ma, kad rusai atrado naujų prie pasakyti, bet iš tikrųjų tar at
yra.
Newarkiškis
Vakarų Vokietijoj gresia ne žasčių sustabdymams. Tiesa, kai liktas milžiniškas ir sudėtingas tybės Sekretoriaus Achesono
darbas. Manoma, kad kovo mė amerikiečiai pasiuntė transpor darbas, pasaulio istorijoje dar pareiškimas, kuriame jis pasa
nesį 2 milijonai vokiečių neteks tą su kariška apsauga, tas trans negirdėto mąsto pasiruošimas. kė, kad Hiss yra jo draugas ir
jis net ir po šio teismo sprendi
darbo.
portas pravažiavo be jokių kliū Po to Amerikos ginklai pradė mo draugui nugaros neatsuks.
,•
pasaulio politikoje
čių ... Rodos tą dalyką visi tu jo plaukti į Europą.
Amerikos užsienių politikos rėtų suprasti...
šitų reiškinių akivaizdoje daž Senate dėl to kilo triukšmas.
Respublikonai senatoriai labai
pirmininkas
senatorius
Connally
SAUSIO 26
Kiekvienu atveju, amerffcfečių nas drąsiau pasijunta, nes tokie
pareiškė, kad vandenilio bombą ir kitų sąjungininkų transporto pasirengimai apsaugo nuo ne aštriai
i
Paskirstytos Parodos SAUSIO 25
.v. . kritikavo tą Achesono
?
'
i
.
k _ ad _^®
Amerika
turi
gaminti.
Daug
yra
dovanos
malonių netikėtumų. O vis dėlto
Anglijos konservatorių pas Valstybės departamentas iš panašių balsų, kurie-sako, kad lėktuvų pajėgos tebėra pasiruo drauge ateina mintis ir apie sonas, žinoma, gali neatsukti
šusios vėl pradėti maisto tieki
lietuvių Dailės Parodos bi kelbtoji rinkiminė programa ne leido papildomą pareiškimą, ku
"nugaros Hissui, bet tada prezilietų pirkėjams buvo numaty daug skiriasi nuo socialistų - riame įrodo, kad sovietai baigia tokią bombą galėtų pasigaminti mą, bet būsiančios panaudotos tai, kad tokie dalykai veltui ne- dentas tm
daromi. Kaž kas bus, kaž kas,
. ;i įsukti nugarą Achetos trys dovanos, kurių paskirs darbiečių pr6gramos. Konserva savintis šiaurės Kinijos provin ir sovietai, tad, esą, būtų visai tik tikros blokados atveju.
s onul lr
neprotinga
savanoriškai
užleisti
įvyks.
Kada
—
nežinia,
bat
pa-'
.
'
Valstybės Sekretotymas įvyko sausio 29 d. New toriai tik žada neiti toliau socia cijas. Sovietai tą vadina "baisiu
Tų pajėgų dydis ir organiza saulis neramus.
riaus pareigų paleisti, nes neleis
pirmenybę
kitiems
ginklavimosi
Yorke. Nustatyta tvarka buvo lizmo linkme, bet nežada ir nai melu".
cija laikoma paslaptyje, bet ne
tina, kad Amerikos užsienių poli
lenktynėse.
. traukiami numeriai ir paaiškė kinti to, ką socialistų valdžia
abejojama, kad po blokados nu
•
tikos vadovas būtų svetimos
jo, kad pirmąją dovaną — tele yra padariusi. Ta programa ma
ėmimo
jos
ne
tik
nebuvo
iš
valstybės šnipo draugas ...
SAUSIO 30
ŽUVO
vizijos aparatą — laimėjo bilie žiau konservatoriška, negu bet Ispanų laikraščiai piktinasi
skirstytos, bet dar labiau sustip
GELBĖDAMAS VAIKĄ
Ne visi tokią didelę reikšmę
tas nr. 37745, kurį buvo pirkęs kurių laikų liberalų programa. Achesono pareiškimu, kad san Neoficialus plebiscitas Kipro rintos ir patobulintos. Bent^vieskiria
šitai draugystei ir laiko
x čibas iš So. Boston, Mass.; an Taigi artėjančiuose rinkimuose tykių su Ispanija atnaujinimas saloje rodo, kad 95.7% tos sa nas išmintingas atsargumas... Bostone, Mass., gelbėdamas
ją
daugiau
asmeniško pobūdžio
los gyventojų nori prisijungti
trą dovaną — 100 dol. vertės Anglijos piliečiai turės balsuoti nereikštų pritarimo dabartinei
skęstantį amerikiečių vaiką, žu draugyste, tačiau vyrauja nuo
Kas
greičiau
turės
naują
Ispanijos valdymo sistemai . Sa prie Graikijos. Dabar toji sala
radijo aparatą — laimėjo nr. ne tiek už programą, kiek už
vo Robertas Mendeikis, nese monė, kad Valstybės Sekreto
bombą?
74^9, pirktas Detroite; trečią tai, kam pavesti jos vykdymą. ko, kad toks pareiškimas yra yra Anglijos "Karūnos koloni
niai
atvykęs iš Vokietijos. Ro riui nėra reikalo viešai tokią
kišimasis į Ispanijos vidaus rei ja" ir ji Anglijai yra ypač svar Atrodo, jog apie vandenilio
j
dovaną — 100 dol. karo pasko
•
kalus.
bi starateginiais sumetimais. bombą viešai pradėta kalbėti ne bertas Mendeikis buvo 20 metų draugystę pabrėžti.
los boną — laimėjo bilietas nr.
•
tam, kad būtų ką kalbėti. Ją jaunuolis, geras plaukikas.
33395, kuiį buvo pirkęs Jaunu Vakarų Vokietijos vyriausybė,
Kinijos
komunistai
kaltina
SAUSIO
27
tis Dagys, 1510 Lake St., Mel- bijodama susikirtimo su okupa
ATLftiftfhfab MINIMUMAS —
buvusį Amerikos konsulą Sian
cine valdžia, išleido atsišauki
75 centai valandai — jau pa
> rose Park, 111.
mą į piliečius, ragindama susi Prancūzijos komunistai orga kiange už šnipinėjimą.
sidarė privalomas įstatymo nu
KAM REIKALINGA PAŠALPĄ
nizuoja streikus uostuose, kad
laikyti
nuo
nacionalizmo
pasi
matytose darbo srityse. Atlygi
•
Mūsų korespondetams
Kinijos nacionalistams pasi Bu v. Wuerzburgo lietuvių sto Britų zonoje, netoli Bremeno, nimo minimumo įstatymas lie
reiškimo ir nuo griežtų reikala sutrukdytų ginklų siuntimą iš
Amerikos, kurie bus pradėti sekę pakelti Formozos gyvento
D3RVA1 dabar išeinant vieną vimų Saaro klausime.
vyklos gyventoja Petkūnienė su vienoje lietuvių stovykloje taip čia apie 22 milijonus Amerikos
silpti pagal Atlanto Pakto susi jų moralę. Pradžioj buvo ma
dieną anksčiau, prašome kores
sirgo akių liga. IRO gydytojai pat akių džiova susirgo lietuvis darbininkų. Tačiau daugumas iš
•
tarimus. Vyriausybė ėmėsi la noma, kad patys Formozos gy
pondentus laiškus su žiniomis
jų jau ir ligi šiol gaudavo dides
Italijoj dešinieji socialistai su bai griežtų priemonių prieš tą ventojai gali sukilti prieš čian- kuris laikas ją gydė be atlygini Naujokaitis. Vyras tik 33 metų
• > taip pat anksčiau išsiųsti.
nius
atlyginimus. Dabartinio įs
mo, bet akį pradėjo aptraukti — amžiaus, žmona ir du maži vai
Pirmadienį gautos korespon tiko dalyvauti Gasperri vyriau komunistų akciją, kuri yra ti kaišęjjįįį.ir stoti komunistų ji nustojo regėjimo.
tatymo
įsigaliojimą praktiškai
kai.
piškas sovietų "penktos kolonos" pusė ft*
dencijos visada gali būti įdėtos, sybėj
pajus
kiek
mažiau kaip pusantro
Ta vargšė moteris kreipėsi į Kad Naujokaitis neprarastų
darbas.
jei yra skubesnio turinio. Antra
milijono
darbininkų.
Bet ir jiems
privatų vokiečių gydytoją, akių nors sumenkėjusio regėjimo, rei
•
SAUSIO SI
dienį iš ryto gautos tik svar- Amerikos Valstybės Sekreto
atlyginimo
pakėlimas
nebus toks
ligų specialistą. Tasai greit su kia jį vežti į akių TBC sanatori
•
bios ir skubios žinios dedamos rius Achesonas Senato komisi Indija formaliai tapo visiškai Prancūzija pasirašė platesnę rado, kad akis apkrėsta džiova.
ją Schwarzwalde, esančią be didelis, kaip skirtumas įstatyme.
tą pačią savaitę ir tai yra pa joj pareiškė, kad jis, nors toliau nepriklausoma suvereninė res prekybos sutartį su Vakarų Vo Teko tą akį gydyti keletą mė
veik už 1,000 mylių nuo stovyk Įstatyme ligi šiol buvo minimu
vojaus, kad gali tekti jas trum- būdamas priešingas karinės pa publika. Pirmuoju jos preziden kieti^'
mas 40 centų, bet daugelis ir
nesių, kol sumažėjęs regėjimas los.
;
•' pinti. Trečiadienį gauti laiškai galbos teikimui Formozai, su tu išrinktas dr. Rajendra Praprieš pakeitimą jau gaudavo po
grįžo ir akis nuo ligos apsivalė.
•
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
' neatidaromi iki laikraščio iš- tinka, kad būtų sustiprinta pa sat. Indija tačiau pasilieka Bri
Kad čiankaišekas išsilaikytų Bet po kurio laiko pradėjo ir BALFo pastangomis Naujo 60, 65 ir 70 centų už valandą.
tanijos
bendruomenes
narys.
. , siuntimo. Taigi skubėti taip, galba ekonominėj srityje.
Formozoje, esą reikalinga kas karščiuoti ir pūliuoti antroji kaitis į Schwarzwaldą nuvežtas Tokiu būdu šio įtatymo įsiga
kad laiškas ateitų į redakciją
mėnuo 3,500,000 dolerių pagal akis. Pasirodo, ir ta jau buvo ir ten yra gydomas. Bet iš ko liojimas labai žymaus skirtumo
v"v>bent trečiadienį — maža prasnepadaro.
akių džiova apkrėsta. Vėl teko
bos.
Ififlortezijoj atsirado savotiš
dabar
gyventi
jo
šeimai
ir
kuo
'$?* i mės.
•
•
kreiptis į tą patį gydytoją, vėl
#
as nežino tikrai, kaip
kas "Želigovskis". Olandų ka
atlyginti
už
ligonio
gydymą?
į
Orientacijai kiek laiko eina riuomenės kai kurie daliniai, va
lino derybos su Kini- Siankiango delegatai atvyko f reikėjo keletą mėnesių gydytis.
SOVIETŲ valdininko Glfibičevo
v>; laiškai, nurodome šiuos pavyz- dovaujami nepaklusnaus kari nno#ji
cetungu, tačiau spėja Maskvą dalyvauti ten vykstan Dabar ta moteris, mūsų sesė Tokių atsitikimų yra šimtais ir Teisingumo Departamento
f adžius: iš Washingtono ir New ninko, kovoja prieš Indonezi ma, kad sovietai reikalauja sep čiose derybose dėl tolimesnių lietuvė, pasveiko. Tik turi su ir tokiems šelpti bei gydyti rei valdininkės Coplon byla d£l šni
Yorko sausio 30 d., pirmadienį, jos respublikos kariuomenę, ne tynių šiaurinės Kinijos uostų Maskvos santykių su Kinija. mokėti gydytojui už regėjimo kia lėšų. Tiktai suburtomis jė pinėjimo jau prasidėjo. Svar
C * K po pietų išsiųsti oro paštu laiš- įžiūrėdami, kad Olandija nusitarė, kontrolės, reikalauja Daireno ir Siankiangas yra viena iš tų pro išgelbėjimą 1,600 vokiškų mar gomis mes galime juos išgelbėti. biausias gynimosi tvirtinimas
i^kai, į redakciją atnešti tik vasa ir pripažino Indonezijos vyriau Port Artūro uostų kontrolę iš vincijų, kurios Achesono buvo kių (400 dolerių). Kol tos sko Nepagailėkime aukos mūsų ne yra, kad čia buvo ne Šnipinėji
r*
rio 1 d., trečiadienį 10 vai. sybę." Indonezijos vyriausybė piešti iki Čefū, Cingtao ir kitų paminėtos, kaip atskiriamos nuo los neatlygins, Vokietijoje yra laimingiems tautiečiams, esan mas, o tik meilės pjusiihatyTodėl' skubias žinias reikia iš ikaltina Olandiją, kad ji palai trijų salų (o j ule Stalinas buvo Kinijos ir jungiamos prie so- sulaikomas jos vyras ir du maži tiems tremtyje. Aukas siųskite mai... Coplon atskiroje byloja "2 *
Tv V1
neatidėliodami:
* jjau buvok nuteista.
vaikąt<;>; v TVį V-1
iškilmingai pasižadėjęs tuos uos- j vieti|ę
kanti tuos savo "sukilėlius".
siųsti sekmadienį.
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Amerikos . Lietuvių Tarybos
Vykdomojo Komiteto trys na
riai šį pirmadienj lankėsi Washingtone ir įteikė Valstybės
Departamentui memorandumą,
kuriame raginama nepasiten
kinti vien tik nepripažinimu Lie
tos okupacijos, o ir veikliau pa
sireikšti. Ypač remiamas Ge
nocido Konvencijai, patvirtini
mas ir taikymas.
Kai kurie laikraščiai buvo
paskelbę, kad vykstama pasi• matyti su Valstybes Sekreto
rium Achesonu, ir net buvo nu, rodyta, kad tai bus pirmas atsi
tikimas, jog lietuvių delegaciją
"
priims valstybės sekretorius.
Tačiau taip nebuvo, nes Acheso. no vardu delegaciją priėmė Eu
ropos reikalų direktorius Thomp
son.
Antradienį delegatai lankėsi
Sėiiato ir Atstovų Rūmų komi
sijose, kur irgi prašė paskubinti
Genocido Konvencijos patvirti
nimą bei lietuvių kalbos įvedi
mą į "Amerikos Balso" ;|5|dijo
pranešimų programą.
Kad neįvyko pageidautas pasimatymas su Achesonu, aiški
nama tuo, lead kaip tik tą dieną
Achesonas dalyvavo viešame ir
uždarame Atstovų Rūmų užsie
nių politikos komisijos posėdy
je, kur svarstyti Korėjos ir Formozos reikalai.
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STAMFORD, CONK.

Los Angeles, California

IX.

t>\f

NASHUA, N. H.

niai su daug didesniu susidomė
jimu klauso neseniai iš Europos
atvykusio
savo naujo draugo pa ILIUSTRUOTOS PASKAITOS
STMFORDAS PRAŠNEKO
mos savo kenčiančiai ir kovojan
sakojimų,
negu kokio nors, kad
Inž. K. Daugėla, šiuo metu gį$;
Atsįkvietus iš Vokietijos 14 čiai tėvynei, šios mielai priside
ir
labai
garsaus
profesoriaus pa
venąs
121 Central St., Manchea*
lietuvių šeimų ir 8 viengungius- da ir remia lietuvišką darbą, su
skaitos.
ter,
N.
H.., turi iš Europos aj|»*
es, lietuviška veikla Stamforde daro sutartis atvykti tremti
šiandien
turi
sąlygas
vykdyti
TAUTININKAI STIPRĖJA
niams iš Vokietijos ir atvyku
sivežs įdomios fotografinės ml|^
gerokai pagyvėjo.
if plėsti savo organizacinį darbą.
Įsisteigus ir pradėjus veiklą mėnesio pradžioje didesnę ge Ponia Vaitiekūnieinė ir B. Gedi LIETUVIŲ TREMTINIŲ DE džiagos apie DP gyvenimą. Pa# .
Anksčiau Naujų Metų, Vasa sius remia. Deja, ir čia vi
rio 16-tos ir kitų švenčių švęs sas vietos atžalynas beviltiškai Amerikos Lietuvių Tautinei Są- gužinę naujoms lėšoms surink minas ne tik kaip nariai asme MONSTRACIJA PRIEŠ KO kutiniu metu jis aiškino ir
jungai, pastarųjų dviejų mėne ti. Skyriaus nariai aktyviai ir niškai remia skyriaus veiklą,
dė tas fotografijas su projekto*,
ti Stamfordo susipratusieji lie ištautėjęs.
MUNISTUS
Greitu laiku laukiama dar at sių tarpe persitvarkė ir Los An kai kur vadovaujančiai dalyvau
riu ant ekrano Nashua, N. H.,
tuviai keliaudavo į New Yarką
bet mielai leidžia naudotis jų
vykstant 8 šeimų. BALFo sky geles, Cąlif., lietuviai tautinin ja bendrame vietos lietuvių vei
Sausio
22
dieną
Los
Angeles
Reviehe koledžo studentėms ir
(60 mylių).
Hollywoodo. restorano patalpo
rius dar nutarė sudaryti darbo kai.
gyvenantieji lietuviai tremtiniai gausiame Catholic Daughters of
kime,
kaip
Taryboje,
SLA,
šįmet BALFo skyrius nutarė
mis skyriaus susirinkimams ar
surengė protesto demonstraciją America brganzaicijos v&usirinVasario 16-tą minėti čia pat, ir buto garantijas penkioms ma
Karo metu čia įsisteigęs Lie BALFe, Los Angeles lietuvių pramogoms. Jų restorano pa
prieš komunizmą. Tam progą kime.
žai
darbingoms,
bet
gausingoms
*
Stamforde esamomis pajėgomis.
tuvai Vaduoti Sąjungos skyrius, namų statybos bendrovėje ir tt. talpose buvo sutikti ir Naujieji
davė vietos komunistuojančių
šeimoms.
J. Mašiotas.
Abi
paskaitos
Sausio 21 d. įvyko. įdomus
tada subūręs apie 40 narių, ga
sutikimas, suruoštas
Vietos lietuvių kolonija čia Metai. Tas
. . , ,. . .
,
lietuvių, susibūrusiu i taip va- ko po valandą. Aliem atvejais
1 na aktingai dirbo tiek šalpos nėra gausi, gyvena labai išsi daugiausiai
BALFo skyriaus susirinkimas. J
tautininkų pastan- ,.
.
..
• tv
T *• j.
, ,
_ _
. . r•
dinama Amerikos Lietuviu
Dar- solistė St. Df^liene ir jų duk
Dalyvavo 60 lietuvių. Skyriaus
srityje, tiek lygiai paremdamas blaškiusiai, naujųjų ateivių skai gomis ir dalyvaujant Lietuvos
Duodu lietuvių kalbos
bininkų Literatūros Draugiją, relė Rūta, padainavo po kelias
steigėjas Naikelis padarė išsa
kultūrinius ir politinius Lietu čius palyginti taip pat nedidelis. konsului dr. J. J. Bielskiui, senųsueiga - susirinkimas, padeng dainas.
P A M O K A S
vos laisvės gynimo reikalus. Ta Tačau paskutiniu metu visose ų dalyvių tvirtinimu, buvęs pats
mų 5 metų veiklos pranešimą.
tas labai nekaltu tikslu — savo
Sausio # vasario fti ^nesiais
Skyrius Įsteigtas dar 1944 me Kreiptis šeštadieniais, sekmadie čiau dėl įvairių priežasčių per srityse pajustas labai džiugi nuotaikingiausias ir geriausias
pastaruosius porą metų to sky nantis suaktyvėjimas. Dabar Naujų Metų sutikimas Los An mirusiųjų narių paminėjimu. i n ž D a u g § ia, j au turi apie 5 kvietais. Pradžioje buvo tik 9 na niais ar pirmadieniais pas
Nustatytu laiku prie sueigos timus skaityti paskaitas įvairiOr
riaus veikla buvo gerokai nu tiniu metu yra įsikūrę visų ke geles lfetuvių istorijoj. — bj*.
riai. Kitais metais jau buvo 25,
A. Strimavičienę,
vietos
susirinko apie 200 trem se N. Anglijos lietuvių kolo
silpusi.
o pereitais metais narių skai
turių idėjinių srovių skyriai ir
167 Pacific Street,
tinių
(jų
tarpe matėsi nemažai nijose. «
• .v
* ,
čius pakilo iki 38. Per 5 metus
Bet ALTS susikūrimas po trigubai tiek veika kitokių drau PASKAITOS APIE BOLŠE ir senųjų vietos lietuvių), su
Stamford,
Cotan.
surinkta nario mokesčio $97.-,
L•• ,.,,4 New Yorko seimo ir Los Ange gijų bei klubų. Be abejo, toks
VIKUS IR LIETUVĄ
plakatais, kuriuose buvo įra
aukų $420.-, BALFo centrui pa
les lietuviams tautininkams vėl susiskaldymas čia yra per di
Jjgns Angeles, Loyolos aukštes šai: "Milijonai, žmonių merdi
siųsta $519,80.-, drabužių su
davė naujo įkvėpimo pabusti delis ir nereikalingas, nes dau
Stalino kacetuose", "Visi komu
rinkta ir pasiųsta 1054 svarai,
ir iš naujo, jau kitais pamatais, gelyje draugijų ir net "politinių niojoj mokykloj mokosi lietuvis nistai yra akli Maskvos įran
maisto — 525 svarai. Atkviesta
PAVYKĘS LITERATŪROS
partijų" dalyvauja vis tie patys moksleivis Rimtautas Aleksan
SU DIEDELIA1S LENKTY- pradėti veiklą.
dras Dabšys. šis jaunuolis, mo kiai" ir tt. ir tt.
iš Vokietijos ir apgyvendinta
IR MUZIIiOS VAKARAS.
asmenys...
Prėjusių
metų
pabaigoje
iš
NIAUJAM
Besirenkant sueigos kviestiekytojų
jėzuitų
pakviestas,
viso
Stamforde bei apylinkėse 83
aktyvesnių buv. LVS skyriaus
Tautinės minties Los Angeles
susiorganizavę Lie
Neseniai
Nors Ansonijos lietuvių ben narių buvo sukurtas ALTS Los
se mokyklos klasėse, o jų yra siems svečiams, tarp jų ir tremtremtiniai. BALFo skyrius su
lietuviai Jturi gerų galimybių sa
tinių
kilo
maži
ginčai,
apsiėję
;
t
u
v
i
ų
K
u
l
t
a
r
o s R g m § jai Bostonet 18, skaito paskaitas apie
darė ateivių pašalpos fondą, druomenė yra nedidelė, bet sa Angeles skyrius (Nr. 13), sau
vo veiklą žymiai daugiau ir ge
be
jokio
skandalo.
Kai
kurie
;
^
]yi
ss.,
sausio
22 d. surengė
ne
a
vo veiksmu prilygsta didesnių pirmininku išsirinkęs nuoširdų
Lietuvą ir bolševizmą. Paskai
kurio kasoje yra $151.-.
riau sustprinti, rfes daug rimtų
atvykusieji
j
sueigą
pietus
irj
pirmą
d i d e l ( k u l t Q r o s i r „„a1950 metams BALFo skyriaus miestų bendruomenėms.
ir darbštų tautinės srovės vei- tautiečių ir naujų atvykėlių dar toms susidomėjimas didelis, o
pamatę 'pikietininkus" su pla-, kos v a k a r a T a r t a m e ž c d y j e o r ,
pirmininku išrinktas Cibulskis.
Šiais metais ruošiamės iškil- kėją Petrą Žilinską. Keletas nau- nesuspėta ar nesugebėta pri dar didesnė nauda mūsų lasvės
kata.s, nežiūrint kad ,.e visikai j K a n i z a c i j o a p i r m i n i n k a s K . M ocImant dėmesin, kad Stamfor mingiau paminėti Vasario 16-os j
ateivių taip pat iš karto įsi- traukti prie darbo. Netenka abe bylos reikalui.
nebuvo trukdomi Įeit. , sueigos k u s p a r e i š k ė > k a d L K u l t R g m f _
de gyveno apie 30 lietuviškos šventę ir įtraukti j veikimą kiek-j jungė | skyrių, nors tuo reiAtsimenant, kad mokykloje namus, gr,zo atgal. Na, ir s*-;
joti, kad dabar susikūręs bran
jaiJ
i a • sav0 eileg vigug
kilmės šeimų, kurių didesnioji vieną lietuvį, nors jis Lietuvą j kalu dar nebuvo pravesta ne
duolys tą uždavinį galės atlikti. mokosi apie apie 1,000 moks !ė.,e esančiųjų apetitas matant
žifl
skirtumo Uetuvlus. kudalis spėjo visiškai nutautėti, ke pažintų tik iš pasakojimų ar tik tinkamos, bet ir jokios pro- Tai parodė jau antrasisi sky leivių, tai po visų paskaitų apie
uz
lango
demonstrantus,
be
riems
r£|pi UetuvyWs išlaikymas.
letas šeimų vis tebegarbina "vi knygų.
pagandos.
riaus .susirinkimas Sausio 21 Lietuvą ir jai bolševikų daromas
abejo, buvo ne geriausias
į Pirmąjį L.K. R-jų literatūros
sų išmintingiausią, gudriausią,
Vasario 16-tos minėjimas bus
.
,.
_
. .. , .
Na.iasis ALTS skyrius biffe- dieną, kai į skyrių vėl įsirašę skriaudas kalbės mažiausiai apie
Demonstrantai, pademonstra- 1 •
,
.
, .
, .. .
šviesiausą tėvų tėvą, mokytoją vasario 19 diena, 6 vai., lietuviu .
. , .
. 1 1 m u z iMk o s v a k a r a r e iMk i a s k a l 
1,000 amerikiečių šeimų.
keli nauji nariai.
*
Į
tų
platinimu
jau
yra
parėmęs,
Tr
vę
apie
tris
valandas
laiko,
pri-,
,
.
,
.
, .
v _
smIpip Kviečiami
Kvippisimi ir
ir I
.
.
*
parapijos salėje.
ir tt., ir tt. ..." tenka tik pasi naraniiftu
,. .. . tyti labai pavykusiu tiek atsi
šiuo gražiu R. A. Dabšio pa „
o reikalui esant ateityje pasiry Savo tarpe skyrius turi to
ėmė
atitinkamą
rezoliuciją
ir
džiaugti ir gėrėtis darbais ke kaimyninių bendruomenių lietu-!
ląnkiusiųjų skaičiumi, tiek pro
žęs dar daugiau paremti Dailės kius patyrusius ir darbščius vie vyzdžiu turėtų pasekti ir kitų išrinko komisiją, kuri tą rezolių pasiryžėlių, kaip Naikelis. viai. Įėjimas laisvas. Programa
Parodos reikalus, taip pat vietos tos patriotus, kaip P. Žilinskas, mokyklų lietuviai mokiniai, ži liuciją, labai griežtoje formoje gramos turiniu. Municipal BuįlBudrys, Kliukinskai, Bortvikai, bus paįvairinta tautiniais šo
dįng'o salė prigužėjo tiek sveir bendruosius lietuvių kultū J. Uždavinys, A. Nausėdienė- noma, gabesniųjų lietuvių moki pasisakančia prieš komunistus, cl
,
... .,
.....
kad
A.
ir kt. Vos 14 šeimų išliko ištiki kiais.
rr
i-r
••
o
t.
i.
i
rinius bei politinius reikalus, ku Rose ir kitus. Bet gal labiausiai nių tėvai turėtų pasistengti su pasius Kalifornijos Gubernato- + Ų> ^ rengejai pritrukę biliex
riuos užsibrėžė savo programoje reikėtų pabrėžti du ypačiai entu daryti tokią progą, tai yra, duo riui, atitinkamoms valdžios įs j tų. Programoj dalyvavo rašy
siekti A.L. Tautinė Sąjunga. Ka- ziastingai nusiteikusius tautinės ti mokytojams mintį, kad jie to- taigoms Washingtone, vietos tojai B. Brazdžionis, Ą. Gustaiįdangi darbo pradžioje skyriaus srovės veikėjus, tai skyriaus sek kias paskaitas rengtų. Juk ga-j S F a u d a i , taip pat ir Amerikos1?8.1' S£
. ' .
*° r m a ": . I įf n ^ t a 8 ' r s . ol . ls *'
tinas ir seseris, o taip pat ir į»
dar gana liesas, tai retorių Bronių Gediminą ir S. Įima jiems tiesiog nurodyti čia lietu vių spaudai.
NAUJA LEGIONIERIŲ
ll)llnln al
paminėtą
Loyolos
mokyklos
paNors
vietoje
nebuvo
nei
vleijo
,. * a"fc'e !en(~' ir .
v,TU skyrių sutraukti vi»m lie-'™ldyba.lr narlai numato ru.0*" Vaitekūni.enjg, kurių iniciatyva
VALDYHA
!
K^enas>
vyzdį
Pažymėtina,
kad
moki,
demonstracijapra-|
!»**»»•.
policlninko
tuvius veteranus.
tjjva.r.u pramogų, o geguži fr nuolatine parama skyrius
nimo Kačinsko.
Lietuvių Legionierių moterų
ejo
be jokių incidentų.
Šio posto narių vajus truks
Visų rašytoju kūryba perskyrius išsirinko naują valdybą:
Pastaba, padarytina tokių devisą šį sezoną. Į lietuvių postą
pirm. Budrienė, vicepirm. Tvasmonstracijų rengėjams, — kad| Sun ^ a tėvynės ilgesiu ir jos beį
kviečiami visi abiejų pasaulinių
kienė, sekretorė Vancienė, iž
apie tai būtų informuota angliš- l i o s vaikų kančių pavaizdavimu,
karu lietuviai veteranai. Pažy
dininkė Kučinskienė, valdybos
koji spauda, šioje demonstraci- Į ^ a n ^ v a ^° žodžiais
Lietuva ^ai
mėtina, kad lietuviai veteranai,
a
ran
narės — Vokietaitięnė, Wasley
joje nebuvo matyti nei vieno į
P ^ te,
-i au "
priklausą į kitus postus, gali
ir Marmienė.
angliškosios spaudos atstovo.
žvelgdamas i šiaurę, kŲj
persikelti į šį postą.
Leidyklos PATRIA leidiniai:
ios. šir|iis Plaka' k u r j r "uovarPer
tai
tokios
demonstracijos
Naujoji valdyba pasiryžusi
Primenama, kad balandžio 1$
ne visiškai pasiekia savo tikslo. K y ' e
sy™- Brazdžionis savo
sutraukti į lietuvių legionierių dieną postas rengia didelę paGrožine literatūra.
kūryboj taria pranašiškus žo
V.
Bs.
moterų skyrių visas New Yorko' vasario programą Knapps Mandžius: "Tu sulauksi laisvės ryto,
1. Jurgis Jankus
Naktis ant morų
$ 2.50
lietuvių veteranų žmonas, mo- sion patalpose.
Tu kelsies kenčianti tauta". O
2. L. R. Tremtyje Metraštis
Tremties metai
3-00
tėvynės pavergėjams Vaidijįąs
3. Petrė Orentaitė
Marti iš miesto
0.75
DEMONSTRANTŲ REZO
Valiūno žodžiais pagrasina: - i
4. Vincas Ramonas
Kryžiai
2.00
LIUCIJA
5. Stasys Santvaras
"Dievo
teismo bals$ jums
Laivai palaužtom burėm
1.25
1950 sausio mėn. 22 d. mes, džiu" ...
Į
1.50
6. Antanas Škėma
Nuodėguliai ir kibirkštys
Pasikalbėjimas su J. Velžiu, kiekvienos šeimos norus. Mano
Los
Angeles
lietuviai,
susirinkę
2.25
7. Stepas Zobarškas
Savame krašte
A. Gustaitis savo jumoristivienp iš turtingiausių Baltinio* dabartiniame biznyje padeda ir
apie 200 asmenų 1438 Oak St.,
«*.i
u
„
,
.
.
.
iniais
eilėraščiais smagiai nuteiQ
. rės lietuvių.
sūnus, kuris studijuoja teisę,
pne Ingeneer Hall, kurioie ivy- 1 , . , ,
, .
. . v . ., v
Įvairūš leidiniai
i,„
i,
_
.
j,.
.
.
.
ke
klausytojus,
savaip įssireikšBaltimorės
universitete.
ko
komunistines
organizacnos
,
.
,
.
.
. .
lv
— Buvau 17 m. amžiaus jau
1. Dr. J. Balys
Tautosakos skaitymąi 1 - II dalis
S.00
—
Ar
su
tremtiniais
turėjote
"Lietuviu
Literatūros
Draugi""T*
"
palygim,
nuolis, vos mokėjau lietuviškai
2. Viktoras Gailius ...
Vokiškai - lietuviškas žodynas'
3.00
jos" susirinkimas, padarėme de- ™' S ' 5 ™ t u r t l n d a m a s Patektas
paskaityti ir parašyti, be jokio kokių nors reikalų? — užklau
3. Vik. Kamantauskas .
Prancūzų kalbos vadovėlis
0.50
..
, i , .
. į temas. Kas nenusisypsos, įsgirsiau
Velžį.
monstraciją su plakatais priešv L
. „ ...
„T . . '
turto, kai atvykau Amerikon —
4. Vik. Kamantauskas .
Ispanų kalbos vadovėlis .
0.50
ęS-,0 ^dz,US:
I r •' ei kada te
— Taip, kur gi neturėsiu. Kas
šios
organizacijos
išdavikišką
"
pradėjo pasakoti J. Velžis (751
5. Dr. M. Gimbutienė ...
Mūsų protėvių pažiūros į mirtį ir sielą
0.25
V
y
e
V
e
l
m
a
e
p
amiltl}' s u m '
tik
prašė,
visiems
padėjau
ir
veikia USA ir Lietuvos
"
"
W. Baltimore St.)
6. Dr. Pranas Skardžius
Lietuvių kalba, jos raida ir susidarymas
0.25
šiu Garliavon pavidale # salietros
popierius sudariau. O atvažia
giu ir nutarėme:
7. Arch. Sk. šlapelis ...
Lietuvos žemėlapis
0.50
— Nors labai buvo gaila pa
miltų" ...
vusius apgyvendinau savo na
liki savo gimtąjį kraštą — Pas
8. Pranas Naujokaitis •
Lietuvių literatūros istorija
2.00
1.
Kadangi
$i
organizacija,
H. Kačinskas meistriškai Pt&te
muose, nupirkau baldus ir kelios
9. Dr. A.
valio lygumas šiaurės Lietuvoje,
Lietuvos istorija (iš anksto užsisakant ir priskaibūdama komunistinė, 'tarnaujame Pulgio Andriušio "Anoj pušej
šeimos jau neblogiausiai gyvena.
bet leidausi tolimojon Amerikon
tant pašto išlaidas) 3.30
tiesioginiu ir netiesioginiu bū-j ežero" ištrauką ir Gustaičio f«lPradžioje nei nuomos neėmiau,
laimės ieškoti. Ar aš ją radau?
du
Sovietų Sąjungos imperializ- jetoną "Ne taip, kaip kiti'\..
kad tik jiems lengvu būtų įsi
Jaunimo
literatūra.
mui,
stengdamasi silpninti, kiek Paklausė jo interpretacijos, dau
— Jeigu turtą galima būtų kurti.
1.
Stasys
Laucius
Po
pilkais
debesėliais
0.50
imanoma,
USA vedamą kovą guma jsitikino, kad ten, kur H.
laikyti laime — gal būt radau. .—- Daug turiu darbo ir vi2. Jonas ir Adolfas Mekai
Knyga apie karalius ir žmones
0.40
prieš
komunistinį
totalizma ir Kačinskas nutupia, turi atsirasti
Atvažiavęs Amerikon tuo-|suomeninėje veikloje. Pav., pe3. Vytė Nemunėlis
Tėvų nameliai
0.50
visokiais
būdais
padeda
naikin ir lietuvių teatras.
jau stvėriausi darbo pas bat-jreitą savaitę turėjau net 6 po
4. Vytė Nemunėlis
Mažoji abėcėlė
1.10
ti
Lietuvių
Tautą,
užgirdama
Malonus paįvairinimas — abi*
siuvius. Dirbau ne tik ištisas sėdžius. Juk tam viskam reikia
reikiž
5. Vytautas Tamulaitis ..
Sugrįžimas
1.10
dabartinio okupanto kruviniau- solistai, kurie palydėti muz. J.
dienas, bet ir naktis. Pirštų ne skirti nemaža laiko.
6. Stepas Zobarskas
Aušrelė I dalis
1.50
sius
veiksmus Lietuvoje ir Kačinsko, padainavo skambių
galėjau ištiesti nuo ilgų da^bo
Esu girdėjęs iš kitų vietos
7.
Stepas
Zobarskas
'Brolių
ieškotoja
0.50
stengdamosi apgauti amerikie lietuvių kompozitorių dainelių.
valandų.
lietuvių, kad Velžiai yra turėję
8. Stepas Zobarskas
Ganyklų vaikai
0.8,0
čius suklastotais daviniais iš
Tokios programos paklausius,
— Po šešių mėnesių, su ke apie 100 nuosavų namų Baltimo9. Stepas Zobarskas
Riestaūsio sūnus
0.70
okupuotos Lietuvos, mes pro rašytojams tikrai nereikės pa
liomis dešimtimis dolerių kiše rėje. Dabar jų dalį jau yra par
10. Stepas Zobarstas
Per šaltį ir vėją
0.40
testuojame prieš
veiklą ir sekti A. Gustaičio žodžių: "Dai
nėje, šj darbą mečiau ir pradė davę ir sumažinę kasdieninius
darbą ir stojame aktyvion kovon nuokit giriose .poetai, sutūpę
jau dirbti pianinų pramonėje. rūpesčius.
Knygos svetimomis kalbomlis.
sų, šia draugija.
medžių šakose"...
«
Išdirbęs čia dvejus metus ir tu
Tas, buvęs 17 mefų jaunuolis,
1. Prof. Dr. V. Jungfer
Litauen, Antlitz eines Volkes
Koncerto
pelnas
numatytįp
rėdamas daugiau $1,000 "kapifa- nerimo kupinu veidu slinkęs
2. Prisidengdama nekaltu mi
2. Prof. Dr. V. Jungfęr Litauischer Liederschrein
*.
rusiųjų
draugų paminėjimu, ši Liet. Teatrui ir Lituanistikos
lo" mečiau šį darbą ir pradėjau miesto gatvėmis, nežinodamas,
3. Juozas Pašilaitis
Hearken • then Judge
K. Dft.
draugija remia Andriulio padė Mokyklai paremti.
bizniauti. Įėjau į lenkų tarpą, kur eiti, ką klausti ir kur nak
4. Maurice Scherer
Petras Kiaulėnas
tį, kad USA valdžia atsisakytų
nors jų kalbos ir nemokėjau.
vynės prašyti, — dabar jau yra
5. Stepas Zobarskas
Das Lied der Sensen
— Pradėjau mėginti savo biz gražiai pražilęs, malonaus veido,
^nuo ištrėmimo, kurio jisai tikrai WĄTBPPIIDV
f*"f*
užsitarnavo. Męs dėsim visas
6 i \."MI\T|
nieriškus gabumus fotografijos rimtas ir tylus vyras. Jis yra
Derinant leidyklos PATRIA knygų platinimo darbą pasaulyje, knygų kainos pa-'**'
srityje, šiamę biznyje išdirbau vienas iš veikliausių ir seniausių
pastangas, kad pą^reitintumę .
MIRĖ MAKARVIČIUS L
keičiamom ir galutinai nustatomos aukščiau pažymėtos nuo paskelbimo dienos.
ne tik šio žmogaus, 'bet ir jo
. .
37 metus. Ir čia dirbau ne tik tautinės srovės veikėjų.
M
Tr
w
M
C
,
y
S
dienomis, bet ir naktimis.
sėbru
T sotinį m
^'
f
P. Velžienė taip pat turi daug
TAVQ OICtŲtA KNYGA!
m " mire sausio ^5 d. Buvo. iU
"rojų".
•
-į!? Dabar jau galiu atsikvėpti j nuopelnų, nes ji buvo ir yra
Reikalaukime.fg pinigus arba vardinius pašto Money orderius aiųski^s. leidyklai
nomas Waterbuyy įr apylipkė^e,
.ir ihkjniau leisti savo gyvenimo visuose darbuose sumani padėDemonstrantų įgaliotiniai: K. kaip mokytas žmogus. Anksčiau
PATRIA, 45 St. Johns Pk, Stamtyrcl* Conn.
dienas. Turiu dabar 72 šeimas, jėja. Jį stipriai padėjo ieškoti
Barauskas, V. Kazlauskas, A. gyveno New Haven ir Anion tą,
gyvenančias manp pąmuose, ku tos laimės, kurią, tiesą, Yelžis
R?gis,. SL Tiknick, M. J. Aftukie- Conn. Amerikoj išgyveno, 50 me*
Leidyklos PATRIA įgalioti:
Vyt. Mazoliauskas, Jonas Rutkauskas.
rios nemažai sudaro rūpesčių kiek svyruodamas laime vadina.
nė, J. Sveiteris, O. Draugelienė, tų. Paliko žmoną, se
ir jyairių reikalų, kol patenkini
A. česonis
B. Draugelis.
teris ir du sūnus.
J

S. BOSTON, MASS.

ANSONIA, CT.

BROOKLYN. N. Y.
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Ilgą laiką Kanadoje ėjo ro buvo paliesti, kalbant apie nau Kanados lietuvių centruose. Pa
tatorium , spausdinama NEPRI joką, buvo nuomonių ir grynai reis daug ir nuo to, kokius užnu Anglis yra juoda... Bet ir kad, kai Lewis įsakė po visiško#
• J. J. BaČiūnas, visuomeninin Tragedy". Veikalą paruošė K. KLAUSOMA LIETUVA. Laik dėl techniško dalyko. Vieni sa garius tie laikraščiai turės, o dalykai, kurie dedasi apie anglis, darbo pertraukos grįžti į darbą
kas ir vasarviečių savininkas, Pelėkis, redagavo Runšaitis. An raštukas buvo nedidelis, kuklus, kė, kad naujasis laikraštis visai dar labiau nuo to, ar jie ištesės irgi dažnai būna ne ką baltesni. trims dienoms per savaitę, tai
sausio mėn. buvo nuvykęs į Ka glų kalbą žiūrėjo E. J. Harison. be pretenzijų.
Toks įspūdis susidaro taip pat daugumas nebepaklausė ir savo
be lietuviškų ženklų, kiti — kad būti gerais laikraščiais. O juk
nadą, Toronto, dalyvauti Inter • Prof. V. Stanka - Stankevi Tremtiniams pradėjus gausiau ne su visais ženklais, treti kad gerų laikraščių niekad negali bū ir apie angliakasių streikus bei "dievaičio". Nori arba, galų ga
national Testimonial parengi čius, buvęs Pabaltijo Universi plaukti į Kanadą, pasirodė, kad su keistais ženklais ... Ištik- ti perdaug. >
derybas su anglies Kasyklų sa le, dirbti normaliai visą savaitę,
muose, kur buvo pagerbtas ži teto rektorius, gyvena Washing- esafno laikraštuko permaža. Ga rųjų atsakymas čia labai leng TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS reda vininkų bendrovėmis.
arba tęsti streiką nebe juokais.
nomas Kanados turizmo organi tone.
lima sakyti, daugiausiai nauja vas: ženklai yra tik ant tų rai guoja žinomas istorikas Adol
* ¥
• *
zatorius D. Leo Dolan. Tame
• Dr. Jr Adomavičius, pasižy kurių pastangomis tas laikraš džių, ant kurių jie yra lenkų abė fas Šapoka. Jo vardas buvo daug
parengime J. J. Bačiūnas pasa
Anaif? laikais, kai nebuvo dar Tuo tarpu anglies trūkumas
mėjęs vidaus ligų specialistas, tis tapo spastuvėje spausdinamu cėlėj, ir, žinoma toki, koki lenkų kartų minėtas Kanados lietuvių
kė kalbą. Dalyvavo visi žymieji
bininkų
unijų, kasyklų savinin jau stipriai jaučiamas. Valdžia
vartojami, nes, matomai varto skilimo metu. Tas irgi kiek pri
atvyko į JAV ir pradėjo dirbti savaitraščiu.
Kanados turizmo veikėjai.
kai
galėjo
angliakasius darbinin tuo susirūpino ir federalinėis
sideda prie to, kad į naują laik
Šv. Juozapo ligoninėj, Indianoj. Pradžioj# NEPRIKLAUSO jamas lenkiškas šriftas.
kus
išnaudoti
beveik nesivar darbo įstaigos atstovas kreipėsi
Ar Kanadoje užteks "oro" raštį žiūrima, kaip į opozicinį
• šiais Katalikų Bažnyčios pa
• Lietuvių Sąjunga Anglijoje MOJ LIETUVOJ sutilpo visi, dviems lietuviškiems laikraš prieš J. Kardelio redaguojamą žydami. Neorganizuoti darbinin į teismą, prašydamas, kad teis
skelbtais šventaisiais metais ti
turi įsteigusi 60 savo skyrių. bet įvykus skilimui Kanados lie čiams, sunku dabar pasakyti. NEPR. LIETUVĄ.
kai negalėjo apginti teisingiau mas angliakasių unijų vado įsa
, .
kimasi, kad j Romą nukeliaus
tuvių visuomenėj, tapo aišku,
ir daug lietuvių. Lietuvius Ro • Lietuvos Diplomatinės tarny kad ir vieno laikraščio nebeuž Gal jiems palanki ta aplinkybė, Bet, kaip minėjome, kol kas sių savo reikalavimų, nes kasyk kytus streikus pripažintų nele
kad vienas Mšeina Montrealyje, tie du laikraščiai ramiai laikosi lų savininkams nesunku buvo galiais ir streikuoti uždraustų.
moje sutikti suorganizuotas ko- bos šefas ministras St. Lozo teks ...
.
nepatenkintą darbininką pašalin Teismas tą gali padaryti, jeigu
•mitetas, kuriam vadovauja vys raitis, grįždamas iš JAV, buvo Taip ir įvyko, Šiumetų Va kitas Toronte — didžiuosiuose kiekvienas savo "darže".
ti ir jo vieton kitą gauti.
bus įrodyta, kad streikavimo
sustojęs
Londone
ir
tarėsi
su
kupai V. Padolskis.
džioje Kanadoje pasirodė antras
Dabar visai kas kita. Unijų priežastys yra tokios, kurias pa
ministru B. K. Balučiu. Jis da lietuviškas savaitraštis — TĖ
• Vasario mėn.- iš Vokietijos lyvavo ir B. K. Balučio 70 metų
galybė yra didelė ir darbininkai gal garsųjį Taft-Hartley įstaty
VIŠKĖS ŽIBURIAI. Jį leidžia
į JAV išplauks aštuoni laivai. jubiliejaus iškilmėse.
jų dėka išsikovojo tokias sąly mą galima pripažinti neteisio
Kanados Lietuvių Katalikų Kul
4, 5, 6, du laivai 10, 14, 23 ir
gas,
kurios nuo senovinių jau mis. Kaip tik tą pačią dieną ir
25 d.d. Jie visi atveš 10,238 • Mažosios Lietuvos veikėjas ir tūros Draugija, berods, tam tiks
skiriasi,
kaip diena nuo nakties. valandą, kada buvo paskirtas
tremtinius. Reikia tikėtis, kad laikraštininkas J. Grigolaitis, 4 lui specialiai ir sukurta.
Bet gyvenimas toks jau yra, teismo posėdis tuo reikalu, Le
PIRMASIS ATSILIEPĖ
atvažiuos apie 1,000 naujų lie metus kalėjęs vokiečių KZ, šiuo Laikraštis už NEPRIKLAU
NEW BRITAINO LIETUVIŲ
kad pagerėjus darbo sąlygoms, wis pasiūlė savininkams tęsti
metu Vokietijoje serga.
tuvių.
SOMĄ LIETUVĄ didesnis la Tikslu apmokėti 600 lietuvių
ŽODIS
padidėja ir visoki gyvenimo rei derybas. Aišku, ar kas iš tų
pų
plotu
(kaip
DIRVA),
ir
at
ūkininkų
tremtinių
kelionę
nuo
Amerikos Lietuvių Tarybos kalai. Tiek padidėja, kad nei al derybų išeis, ar neišeis, bet
• Lietuvių Kalbos Vadovo gar • Tremtinių Bendruomenes Ko spausdintas švariau, tačiau "žir
bės prenumeratorium įsirašė miteto pirmininkui B. Vyliaudui ninėmis" raidėmis, tad medžia uosto iki ūkių Michigane, BAL- New Britaifto susirinkime, sau gų pakėlimas nei kitoki pageri teisme klausimas gali būti ati
vyskupas V. Brizgys. Jei visi išvykus į JAV ir J. Grigolaičiui gos gausumu NEPR. LIETUVOS Fo Direktorių Taryba kreipėsi sio 27 d., tarp kitų reikalų bu nimai visų naujų reikalavimų dėtas, dar pavilkintas.
Amerikos lietuviai kunigai pa dėl ligos pasitraukus iš Komite nepralenkia, o medžiagos įvairu į organizacijas ir visuomenę pra vo kalbėta ir apie apmokėjimą nebepadengia. Tada reikia reika Bet, jeigu teismas ir nutarei
uždrausti tuos streikus, tai Le
kelionės nuo uosto tiems lietu lauti naujų pagerinimų.
sektų tuo pavyzdžiu, Lietuvių to, įėjo kandidatai: gyd. J. Bal mu tai dar ir gerokai atsilieka. šydama sukelti $20,000.
čiūnas
ir
adv.
A.
Repšys.
Ko
Maspeth
parapijos
klebonas
wis
gali pareikalauti nors ir ne
viams,
kurie
turi
dideles
šei
Kalbos Vadovui būtų labai daug
Ir angliakasiai jau ne vieną
Toks įspūdis susidaro bent iš prelatas Jonas Balkūnas pirma
mitetui
dabar
pirmininkauja
J.
didelio
algų pakėlimo ir tuo pa
mas
ir
niekas
nenori
jų
atsiimti
padėta.
kartą dėl to kovojo, ne vieną
pirmųjų numerių.
Balčiūnas.
sis atsiliepė į Direktorių Tarybos iš tremties. 600-ms letuvių su kartą ir laimėjo. Todėl nenuosta matu toliau streikuoti...
Dėl šio laikraščio pasirodymo atsišaukimą ir parašė BALFui
• Lietuvių Tremtinių Sielova
rasta vieta pas Michigan vals bu, kad jų unijos vadas John
Yra dar ir kitas būdas strei
dos Tvarkytojas praneša, kad į • Vokietijoje atskirų tautų Amerikos lietuvių spaudoje jau šio turinio laišką:
tybės ūkininkus, apie Scotville. L. Lewis daugumos jų akyse kams stabdyti. Tai prezidento
tremtiniai
šiuo
metu
dar
leidžia
JAV žinioje esančią Guam salą
pasirodė vienas kitas pasisaky "Gerb.
Tą darbą vykdė BALFas ir ki yra kaip koks dievaitis.
įsikišimas.
pastoracijos darbams gali vyk 20 laikraščių. Jų tarpe tik vie mas : palankūs ir nepalankūs. Tremtinių transportacijai į
tos organizacijos, kurių negaliu J. L. Lewis šitą savo gerą var Pagal tą patį Taft-Hartley
nas
lietuvių
kalba.
ti du lietuviai kunigai iš Vo
Tuose pasisakymuose atsispindi Michigano ūkius prisižadu su išvardyti, nes nežinau, bet tai
dą angliakasių tarpe labai bran įstatymą, prezidentas gali už
kietijos.
'
• So Bostono, Mass., šeštadie Kanados lietuvių ginčai, kurie kelti ligi Velykų $500.00.
padarytas kilnus darbas.
gina ir siekia jį dar labiau su drausti streiką, jeigu tas strei
• Abisinija, norėdama padėti ninę mokyklą lanko 70 lietuvių visą laiką čia pas mus vis kaž Su pagarba Jonas Balkūnas"
Skelbiama, kad reikia sudėti tvirtinti. Jis nelaukia, kol anglia kas veda į bėdą visą kraštą. Bet
kodėl aštriau apsireiškia, negu
tremtiniams, sutiko į savo kraš vaikų.
$20,000 tiems žmonėms nuvežti kasių masės pačios ims ko pagei tas uždraudimas turėtų galios
pačioje
Kanadoje. Ir dabar at
tą jsileisti 12 DP ...
nuo prieplaukos į Michigan. Rei dauti ir Įgalios jį, kaip savo va tik 80 dienų. Taigi tas draudi
• Venecuelos centriniame uni
rodė, kad kai kurie čioniykščiai
LAIŠKAS,
kalas
skubus ir būtinas ir New
versitete
pradėjo
studijuoti
pir
• Vokietijoje, Schw. Gmuend
laikraščiai jau "griebsis už pei kurj turime visi paskaityti. Britaino lietuvių noras yra, kad dą bandyti tą iškovoti. Jis pats mas būtų tik laikinis vaistas.
nustato, ko jo vadovaujamiems Prezidentas Trumanas to vii*
stovykloje, sausio 12-13 d.d., masis lietuvis. Ta garbė teko lių dėl antro laikraščio Kanado
ir
kitos
lietuvių
kolonijos
tuo
Irenai
Staškevičienei
Balčiū
darbininkams reikia ir prade sto nenori ir vartoti. Jis sako,
VLIKo iniciatyva buvo sukvies
je, tuo tarpu ten, nei sename, nei BALFo Direktorių Tarybai.
reikalu
skubiai
susidomėtų
ir
naitei.
da
dėl to kovą. Angliakasiai ligi kad tuo tarpu kraštui nėra to
tas pasitarimas apsvarstyti prie
naujame laikraštyje. , bent kol Gerbiamieji,
keltų
pinigus.
p
šiol
jo klausė, kaip diktatoriaus, kios bėdos, dėl kurios jau reikė
mones lietuvybės išlaikymui. • Venecuelos lietuviai, gyveną kas, tų ginčų visai nepasirodė.
Susirinkimo
metu
buvo
su
;
nes
pasitiki, kad jis jiems tik tų prezidentui tąja teise pasi
Perskaitęs laikraštyje žinią,
• Skaičiuojama, kad, emigraci Caracaso mieste, įsteigė lituanis Būtų sveikiausia, jei jie, bent
rinkta
25.00
doleriai;
tai
tik
naudoti.
gero
nori.
aštresnėje formoje, nei nebepa- kad reikia išgelbėti 600 lietu pradžia. Organizuoama, kad
jai iš Austrijos baigiantis, ten tikos mokyklą.
vių ūkininkų, partraukiant juos
Vieni mano, kad pirrfdenr
.
• *
dar esą 219 lietjivių. Dauguma • Rašytojas Ignas šeinius - Jur srodytų.
Amerikos t»ietuvių Tarybos sky
tas
nenori nustoti darbininkų
iš
Vokietijos
į
šį
kraštą,
tuojau
jų turi labai mažas galimybes kūnas, gyvenąs Švedijoje, šiais Tarp kitų dalykų, kurie čia
rius ir Tremtinių Draugija tą
Paskutiniu metu Lewis yra balsų, todėl ir susilaiko nuo pa
siunčiu
$5.
Tie
žmonės
yra
tokia
emigruoti.
metais švenčia 60 metų amžiaus
didelė mūsų negirdėtu žiaurumu darbą vykdytų ir surinktų dide užsimojęs iškovoti angliakasiams naudojimo įstatymo, kuriam jis
sukaktį.
.
• Daug žalos tremtiniams pa
labai dideli šalčiai ir labai kie naikinamos Tautos vertybė ir lę sumą pinigų, nes reikalas yra daugiau, negu neseniai išsikovo pats nepritaria ,ir kuriam taip
dariusi Lahro pereinamoji sto • Istorikai* Simas Sužiedėlis, tai vargina apdriskusius ir iš reikalinga sukelti $20,000 suma labai skubus. Taigi, kas daugiau jo plieno unijos. Kai kas sako, priešinasi darbininkai.
kad jis tą darąs savanaudiškais Bet kiti mano, kad preziden
vykla, Vokietijoje, uždaryta. Da aktyvus katalikų srovės veikė badėjusius gyventojus.
yra tokia maža, kad ji turi būti prie to darbo prisidės?
Mes,
New
Britaino
lietuviai,
sumetimais. Esą, jis nori paro
bar tremtiniai iš prancūzų val jas, pakviestas dirbti į DARBI
Cook apskrityje (Chicagoje) per mėnesį laiko surinkta. Aš kviečiame kitų kolonijų lietuvius dyti, kad gina darbininkų rei to mintis esanti kitokia. Spėja,
domos srities vežami tik per NINKO redakciją.
kad prezidentas čia veda politi
esu
tikras,
kad
pusę
pinigų
su
į respublikonų sąrašus įtraukti
prie to darbo prisidėti.
kalus narsiau, negu kiti, kad jis ką kaip tik prieš Lewis. Esą,
Rastato stovyklą. Rastate įsikū
dės
buvę
tremtiniai.
Juk
tai
reiš
trys lietuviai: J. Brenza, banki
, Susirinkimo vardu — yra kietesnis. Jeigu jis ištiesų Lewis įbrido per toli ir jam jau
rė ir DP komisijos selektoriai, • Prof. M. Biržiška gyvena Waninkas — į apskričio iždininkus, kia tik kiekvienam iš 18,000
terbury
pas
Devenius
ir
rašo
K. Demikis daugiau laimėtų, tai jo autorite sunku išbristi. Tai, esą, tegul
tuo žymiai palengvindami emi
A. Lapinskas, advokatas — į vieną kartą atsisakyti kino. Aš
tolimesnius savo darbus.
tas iškiltų aukščiau už kitų, ir ir įklimpsta ... Prezidento įsiki
graciją /
miesto teisėjus, A. Petres, advo tikiu, kad kitą pusę lengvai su"
jis galėtų iškilti į pačias unijų šimas, sako, tik padėtų išgelbė
• Pabaltijo Universitetui Pine- • Chicagoje vasario 16 d. pro katas —|Illinois Valstybės at dės senieji lietuviai. Daug yra
NUMATOMAS
viršūnes...
ti Lewis autoritetą, nes tada, jei
mūsų tautiečių, kurie turi ge
berge užsidarius, Hannoverio ga rengiamose minėjimo iškil stovus 11-me distrikte.
TELEFONŲ STREKAS Darbininkams tas priekaištas gu ir nepasisektų lamėti, kiek
mėse
kalbės
senatorius
Scott
rus
biznius,
ne
po
vienus
namus
vyskupas pasakė: "Labai gaila,
• Cicero mieste vasario 18 d. ir ne po vieną automobilį. Kai CIO vadovybė skelbią, kad va nieko nesako. Tegul jis sau sie buvo užsimota, tai jau atsako
kad užsidarė Pabaltijo Universi W. Lucas. S. W. Lucas yra de
numatytas Lietuvos aukštųjų kurios draugijos skelbiasi tu rio 8 d. 6 vai. rytą, jeigu ne kia, ko tik nori, bet tik mums mybę būtų galima suversti pre
tetas — tai buvo didelė prieš- mokratų partijos vadas senate.
mokyklų personalo atstovų pa rinčios banke padėjusios po $ įvyks esminių, padėties pasikei bus geriau!
zidentui, niekas negalėtų sakyti,
bolševikinė tvirtovė".
• Australijos Lietuvių Draugi sitarimas. Jo iniciatoriais yra
kad Lewis ėmė ir nusileido...
100,000 ir daugiau, nežinoda timų, prasidės telefonų tarnau
* «
• Protestantų lietuvių kunigas jos naująją valdybą sudaro: A. dr. A. Gilys, prof. St. Kolupai mos, ką su tais pinigais veikti. tojų streikas, kuris apims 100,
O kad dėl anglies trūkumo
Ištikro, viskas būtų tvarkoj,
Urzdė, energingas veikėjas, Vo Baužė — pirm., Pulgis Andriu la ir dr. J. Balys.
Ko gero gali bankas bankrutuoti 000 telefonų tarnautojų ir prie jeigu darbininkams ta kova išei prezidentas nesijaudina ir sako,
kurių gali prisidėti dar apie
kietijoje organizuoja lietuviams, šis vicepirm., V. Šliogeris —
kad dar nėra didelės bėdos, tai
• Gen. P. Plechavičius, pagy ir pinigai prapulti.
tų į gera. Bet yra pavojaus, kad
sekretorius,
M.
Bogužas
—
iž
kilusiems iš Mažosios Lietuvos,
220,000.
tą
aiškina štai kaip. Anglies var
Aš
siūlau,
kad
BALFas
suda
dininkas ir kun. J. Tamulis — venęs trumpą laiką Clevelande, rytų planą sukelti $40,000 ir CIO vadovybė pareiškė pa gali išeiti ir priešingai.
gimnaziją.
totojai,
matydami, kad streikai
narys. Tik pirmininkas yra se nuvyko į Chicagą ir gavo darbą tiesioginiai išsiuntinėti paragi geidavimą, kad telefonų naudo Tokiuose dalykuose labai svar greit nesibaigs ir anglies tikrai
• Trys Argentinos lietuviai —
nas Australijos gyventojas, visi Carnegie 111. Steel Corp., S. Chi- nimus asmenims ir organizaci tojai streikininkus galį paremti bu stygą tempti, bet nepertemp pritrūks, ėmė persitvarkyti taip,
Petras Vydūnas, Vladas Palacogo, Ind., plieno fabrike.
kiti naujakuriai.
joms, prašydama aukoti tam nesusilaikydami nuo telefono ti, kad nenutrūktų ... O yra kad jiems anglies nereikėtų ...
Čionis ir Antanas Masiulis, Bu
pavojaus, kad Lewis savo užsi Pavyzdžiui, geležinkeliai —
enos Aires mieste įsteigė stiklo • Australijon, pagal pačių au • Anglijoje žada pasirodyti tikrą nustatytą mažiausią sumą. naudojimo, bet kuo daugiau jį
spyrimu kaip tik gali pertempti. ligi pereitų metų pradžios di
naujas
lietuvių
laikraštis,
kurį
naudodami:
tada
tele,fonų
au
Pusė gal neatsilieps, bet aš ne
stralų statistiką, iki praėjusi*}
fabriką.
Visi mato, koks yra Lewis ma džiausias anglies vartotojas •—
leis
Br.
Daunora.
Jis
Anglijoje
tomatai
"užsikimštų"
ir
bendro
su tokios blogos nuomonės apie
metų rugsėjo mėn. atvyko:
• Pietų Amerikos rašytojas Lynevras.
Jis siekia anglies ben dabar jau anglies vartoja ma
Coventry
turi
suorganizavęs
vės^
būtų
priverstos
greičiau
pa
mūsų tautiečius, kad daleisčiau,
17,500 lenkų, 8,000 latvių, 4,800
sandro Z. D. Galtier išvertė į
droves
privesti
prie tokios padė žiau, negu plieno pramonė, kuriai
spaustuvę.
siduoti.
v
jog du trečdaliai tylės. Ir pini
lietuvių (šiuo meipi jjp virš
ispanų kalbą visą eilę lietuvių
ties,
kad
anglies
pradėtų smar tam tikriems darbams dar nėra
Iš
bendrovių
pusės
toks
pa
5,000) ir 2,500 estų.
• J. Nevardauskas, gyvenąs gai bus sukelti. Jie turi būti su
liaudies dainų.
kiai
stigti.
Tam
tikslui
jis skel kuo pakeisti anglį. Geležinkeliai
tarimas
buvo
pavadintas
ragi
Kanadoje, išleido eilėraščių kny kelti. Svarbiausias dalykas —
•
Rašytojas
Jurgis
Savickis,
bė
visokiomis}
progomis
"šven anglinius garvežius keičia dizenimu
į
sabotažą.
• Lietuvių kilmės, bet prancū
gą "Užrūstinti dievai". Knygą tie žmonės turi būti atvežti.
gyvenąs
Pietų
Prancūzijoje,
Ka
tes",
arba
liepė
darbininkams
•LIETUVA
TIRONŲ
ziškai rašiusio, O. V/Milašiaus
liais. Kitos pramonės šakos irgi
išleido NEPRIKLAUSOMA LIE Su tikra pagarba
PANČIUOSE — teisy
dirbti tik tris dienas per savai pradeda daugiau vartoti žibalą
poezijos antologija išversta į is lėdų metu buvo nuvykęs į Da TUVA.
Dr. Jonas Balkjp ,
bės žodis apie tai, kas
tę. Tam tikrais laikotarpiais jis ir gasą.
panų kalbą. Vertė rašytojas Ly- niją.
Indiana University
atsitiko su Lietuva. 312
•
Laikraštininkas
Balys
Dundu
daug
kur
ir
visai
sustabdė
dar
gasą.
sandro Z. D. Galtier.
• VLIKas, planuodamas Lietu
Bloomington, Indiana
pusi. Kaina
$2.00
lis, nepriklausomoje Lietuvoje
bą. Tokia dabar yra unijos ga Koks rezultatas ? Ogi toks,
• Indianos gubernatorius Hen vos atstatymą, išleido knygą dirbęs LIETUVOS ŽINIŲ laik
lybė:
nebe savininkai, o darbin- kad anglies pareikalavimas ga
ry F. Schicker, vasario 16 dienos "Išlaisvintos Lietuvos ūkis" I raštyje, Amerikoje laikinai įsi
kų
vadovybė
gali nustatyti, kiek li sumažėti ir dalis angliakasių,
šventės proga jau išleido pro dalį. Knyga turi 214 psl. ir joje kūręs Omahoje, Nebr., persikėlė
anglies bus žemės paviršiuje. vietoj laimėję geresnes sąlygas
rašo visa eilė žinomų ūkinio
klamaciją.
gyventi į Chicagą. ^
^.
Tuo būdu Lewis nori priversti už kitus, gali likti visaį be dar
gyvenimo veikėjų. ;
savininkus nusileisti,
• žinomas laikraštininkas Sta sdgwwmėn.ų.kYįisž-n ^ūą-ijtli,a • New Yorko Pu&$e Library
bo. Toks gali būti gtygoa ^pertąpsys Pieža, dirbantis Chicago He•Į
Bet tie šį kartą smarkiai už pimo rezultatas. -y
savo
knygynui
pirko
lietuviškų
s " \
rald American, paskirtas to dien • Lenkijoje sudaryta speciali knygų: dr. J. Balio — Tautosa
sispyrę. Vos tik keletas smul
raščio atstovu dalyvauti 33 žy- policija gaudyti ten pasislėpu kos skatymai, F. Kiršos — To
kiųjų bendrovių nusileido, bet
. miausių Amerikos laikraščių sius lietuvius, baltgudžius ir uk lumos ir Pr. Naujokaičio — Lie
jos neiškasa nei 3% visos Ame
rainiečius.
ekskursijoj į Milaną, Romą, Varikoj
iškasamos anglies.. ..
tuvių literatūra, ir anglų kalba
ticaną, Paryžių, Lisaboną ir • Venecueloje, Maracay mieste išleistų knygų apie Lietuvą.
Tuo tarpu darbininkai prade rašydami DIRVAI, parašy
Madridą. Ekskursiją ruoš i a sunkvežimio nelaimėje žuvo
da pavargti nuo tų nuolat pasi labai aiškiai pačiame laiške.
Trans World Air line.
prieš porą metų nuvykęs A. Ver • Šiuo metu Šveicarijoje gyve
kartojančių poilsių.. Nes tų poil
Dėl neaiškumo ar klaidos
1
na tik apie 100 lietuvių. Lietu
bickas.
^
sių
metu
gyventi
vistiek
reikia,
Jūsų
parašytame adrese Jums
Vokietijoje anglų kalba išleis
vius Šveicarijoje mažina specia Scena iš filmos "Guilty of Treason", kuri nuo vasario 8 dienos o u ž d a r b i o n ė r a . . .
siunčiami
laikraščiai ar kny
ta knyga apie genocidą "Geno- • Anglijos laikraščių praneši lūs policijos patvarkymai, kurie
pradedama rodyti Clevelande, Allen teatre. Šioje scenoje vaiz- Kai kuriems jau tiek nusibo- gos grįžta atgal ir neturime
fcifię — Lithuania's Threefold mu, Pabaltijo kraštuose Siaučia atšaukia apsigyvenimo leidimus.
. duojamas kardinolo Mindseenty teismas, - r
Uo ta komplikuota strategija, kaip Jums apie tai
įi\t

Pagalba šešiem šimtams
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Wjumiette*
Redaktorius—VINCAS RASTENIS—Editor

6820 Superior Ave., Cleveland, 0.

PER S VARSTYKIME!
gALFo DIREKTORIAI nutarė įtikinti vfeuomenę, kad
centralizuotos šalpos vykdymas per BALFą yra ge
riausias, tiksliausias ir pigiausias. Prie to jie priduria,
kad atskiras asmenų bei grupių šelpimas iš surinktų
visuomenės pinigų nepasiekia tikslo, nes viėni gauna,
kiti negauna ir dėl to yra sukeliamas nepasitenkinimas
bei dezorganizacija.
Šalia to dar yra ir kitas m&arimas, kuriuo visos
tremtinių ir kitos tremtinius šelpiančios draugijos pa
ėsti BALFo skyriais.
Kitaip sakant, šalpos reikaluose 'Viskas tik per
BALFą ir nieko šalia BALFo!"
Nors to įsakmiai ir nepabrėžta, atrodo, kad ir prtvi.*
tūs asmenški siuntiniai neturi BALFo pritarimo.. v

TARYfcOS FINANSAI
IR DARBAI

Amerikos Lietuvių Tarybos
sekretoriatas skelbia, kiek aukų
ir kitų pajamų ji gavo iš visuo
menės pereitais metais nuo ba
landžio mėnesio 17 dienos iki
metų pabaigos. Skirstant tas pa
jamas pagal atskiras valstybes*
yra gautos tokios sumos:
California
163.00
700.00
Connecticut
Florida
10.00
Illinois
796.75
Indiana
372.00
Maine
25.00
Massachusetts
789.04
Michigan
971.00
*
*
19.45
Nebraska
40.00
New
Hampshire
ar
BALFo direktoriams pasiseks visuome
950.75
nę taip jtikinti, ypač, kada visuomenė jau turi progos New Jersey
1.486,20
New York
pasiklausti nuomonės tūkstančių tų, kurie buvo suinte Ohio
308.54
resuoti šaipa ir patyrė visokių šalpos metodų rezultatus. Pennsylvania
1,439.42
Visų pirma, kai BALFas skaičiuoja persiuntimo pigu Rhodes Island
150.00
45.00
mą, tai mums atrodo, kad jis ne visas persiuntimo išlai Washington
Išviso
$
8,366.15
das priima dėmesin. O reikia skaičiuoti visas išlaidas —
nuo aukotojo iki gavėjo. Pavyzdžiui, drabužių siuntimas. Čia neįskaitytos aukos, gautos New Yorko Kongreso metu.
Gal už laivą ir nebrangiai išeina, bet nereikia užmiršti, Tačiau ir jas pridėjus bei pri
kad yra dar ir surinkimo bei persiuntimo išlaidos čia vi skaičius, kas buvo sudėta iki
duje iki Brooklyno, yra sandėlio išlaidos, perpokavimo balandžio menesio 17 dienos (tos
išlaidos, o ten — anoj pusėj vėl išskirstymo, išsiuntinė sumos buvo pasklbtos pereitą
jimo ii* padalinimo išlaidos. Tuo tarpu tiesioginis siunti vasarą), aiškiai matyti, kad už
nys nuo aukotojo iki gavėjo nueina už 1® centų svaras simotasis 100.000 vajus nėra
įvykdytas.
<
be jokių papildomų išlaidų.
Užsimojimas
per di
Senai žinoma taisyklė, kad dvigubai duoda kas duo delis ir jis galėjo buti įvykdy
da greit. Tiesioginis siuntinys adresatą pasiekia viduti tas, tik, matomai visuomenė ne
niškai per penkias savaites. Centralizuotas siuntimas visiškai aiškiai pajuto konkretų
ir skirstymas tą laiką prailgina mažiausiai trigubai, jei reikalą. Visuomenė per mažai
ne daugiau. Ne naujiena, kad surinktos gėrybės kartais žino, ar Taryba dar ką nors
daro, ar nieko nebedaro.
iš surinkusiojo skyriaus į Brooklyną neprisireitgiamos Tiesa, kai Tarybos sekretoriui
išsiųsti ilgiau, ne^u penkias savaites... .
padarė kelerių metų apžvalgą,
Per dideli optimistai BALFo direktoriai ir dėl pa tai susirinko nemaža virtinė at
skirstymo tikslingumo. Kas gauna jam adresuotą siunti- liktų žygių ir buvo progos su
nj, tas jį ir turi — dėl to nėra jokių ginčų. Žinoma, ne minėti eilė ir teigiamų rezulta
gaunantiems liūdniau, bet priekaištams pamato vis dėl tų. Bet tai praeitis.
Dabar, rengiantis švisti Vm*to nėra. Jeigu yra buvę nepasitenkinimų ir priekaištų sario
16-tą, Taryba vėl paragi
dėl to. kad vieni gauna, kiti negauna, tai kaip tik dėl no visuomenę aukoti tolimes
centralizuotai nusiųstų gėrybių, į kurias visi jaučiasi niam veikimui, nors neskelbda
turį teisių ir daugumas teisingai ar klaidingai mano, jog ma vajaus tokiai ar tokiai su
skirstytojai netinkamai patenkino teisėtas pretenzijas... mai surinkti. Visi sutinka, kad
tą daryti reikia. Ir nėra abejo
*
*
nės, kad laikantis įprastos tra
žvarbiausias momentas, kurį BALFo direktoriai pra dicijos šios šventės proga bus
sudėta kiek finansinės paramos
leido, jva psichologinis.
Tarybos
darbams, bet iš anksto
Ne tik tarp giminių, bet ir tarp nepažįstamų asme
galima numatyti, kad tas parė
ninis kontaktas visada įdomesnis ir patrauklesnis, negu
mimas nebus nei labai entuzias
anoniminis. Ir galime būti tikri, kad tų gėrybių, kurias tingas, nei labai gausus.
tremtiniai yra gavę asmeniškai ar iš paskirų asmenų ar: To priežastis — regimas pa
iš jiems draugingų organizacijų, centralizuotu keliu jie syvumas Tarybos vadovybėje.
nei dešimtadalio nebūtų gavę. Tos dovanos būtų pa Po New Yorko Kongreso, at
silikusios aukotojų kišenėse, ir jokia BALFo propaganda rodo, Tarybos vadovybė ne tik
nesijaučia pasisėmusi naujų jė
jų nebūtų iš tenai išlupusi.
gų, bet ligi šiol dar tebesiilsi nuo
Iš tuo tarpu nepilnų duomenų, apimančių tik apie tų, be abejo, gana varginančių
į Ameriką atvykusių tremtinių, sprendžiama, kad dienų.
ko ne kiekviena tremtinių šeima asmeniškos pagalbos Spaudoje buve siūlyta, kad
yra gavusi vidutiniškai apie 100 dolerių vertes. Tai bus, Taryba organizuotų platesnę pa

tur būt, mažiausiai dešimteriopa suma, negu parama,
gauta centralizuotu keliu.
'
Tas rodo, kad praktikoje asmeftifisfs šelpimas buvo
pasekmingesnis. Ar tas gerai, ar negerai, patinka ar ne
patinka, bet tai yra faktas, iš kurio padarytos išvados
visda bus realesnės, negu išvados iš teorijų.
Tai rodo, kad asmeniškas šelpimas žmonėms yra
patrauklesnis ir tuo kėliu jie lengviau duoda, negu cen
tralizuotai. Ir paramos gavėjai daug augščiau vertina as
meniškąją paramą negu centralizuotąją, kadangi per ją
užsimezga ir glaudesni ryšiai, turį moralinės ir praktiškos
naudos. Tuo tarpu centralizuota parama riegali išvengti
tam tikrų biurokratinių kvapų, nekalbant jau apie pro
tekcionizmo pavojus ir riet galimus korupcijos atsitiki
mus, kurių vien tik šešėlis nepasitenkinimų ir dezorgani
zacijos sukelia daug daugiau, negu vien# pavydas kitam
dėl to, kad tas kitas gavo siuntinį.*
- % •
Nuo organizuotos šalpos atsisakyti nereikia
ji
suvaidino didelį vaidmenį ir ją reikia tęsti, tačiau eiti
monopolio linkme, turint ką tik minėtus patyrimus, būtų
visai neišmintinga. Mums atrodo kad reikia ir toliau
laikytis psalmės šaukimo: "Garbinkime Viešpatį yargonas ir cimbolais, garbinkime visokiais instrumentais!"
Geriausia būtų, jei BALFas rastų būdą kiekvienam
Vokietijoje liekančiam tremtinui bent po porą-trejetą
asmeniškų globėjų. Tai būtų praktiškas sprendime**

NAOJIENŲ žinios iš Lietuvos^.
NAUJIENOS turi malonumą
savo skaitytojams beveik kiek
viename numeryje duoti žinių
iš Lietuvos. Tik tos žinios taip
suredaguotos, kad nežinai, ar
ten gerai ar blogai dedasi. O
man atrodo,. kad NAUJIENOS
žino, kaip tfen yri*
NAUJIENŲ nr. 20, kalbant
apie Mažosios Lietuvos ir Ka
raliaučiaus likimą, rašo: "O Ka
raliaučius paverstas tikru so
vietų jūros uostu. Iš miesto ru
sai išsiuntė visus lenkus ir anks
čiau ten gyvenusius vokiečius".
Ką reiškik žodis '"išsiuntė"*
mačiusieji sovietinį terorą žino,
bet dalis NAUJIENŲ skaityto
jų tokiu pasakymu tikrai klaidi
nami. St. K., New York, N.Y.

Laisvoji valanda

EGIPTISKAS ROMANAS... ters gyvenimą sutvaryti.
Vienas mano kaimynas papasakojo,
kad jis pažįsta tūlą Zaki Hashem. Paskui
Pirmoji dalį
Zaki atėjo į mano namus. Jis man padarė
J6 Vardas
Zaki Hashem* Jis 27 me gerą įspūdį. Jis sakėsi; kad nori skubiai
tų. Ekonomistas. Egipto užsienių reikalų vesti, nes -jam reikia išvažiuoti f Ne\v
ministerijos pareigūnas. Egipto delega
Pagal mūsų papročius, mūsų vaikai
cijos Jungtinių Tautų Organizacijoje pa
tarėjas. J® tarnybos vieta — Lake Success, riegali neklausyti tėvų vedybų reikaluose.
Aš pasakiau dukteriai, kad ji netrukus
N. Y. y '
Taigi viskas dedasi fte faraonų lai turės susižadėti su Hashem. Nuo tos die
kais* o dvidešimtoj© wnziaua pačiam vi nos mergaitė persimainė. Ji vis verkė.
Paskui gydytojas man pasakė, kad
dury .. g
Bet, kaip tada, taip ir dabar, jauni aš Jokios širdies ligos neturiu. Aš paklau
vyrai kartais turi sužadėtines. Turėjo siau Narimaną tiesiai: **Ar nori ištekėti
sužadėtinę ir Zaki, Kaire, fegipto sostinėj. už Hashemo?" Ji man atsakė: "Ne, ne
Jos vardas Narimana ir jai tik 16 metų. noriu už jo tekėti. Aš neturiu jam jokių
jausmų".
*
*
Tada aš pasakiau Hasfiemo tėvams,
Dvidešimtojo amžiaus pusei baigian kad mano duktė dar per jauna tekėti
ramą iŠ visuomenės tiems sena
toriams, kurie stovi už Genoci tis, prieš Kalėdas, Žaki parvažiavo | Egiptą ir kad as nesutinku jos leisti.
do Kovencijos patvirtinimą. Bu atostogų. Ir rengėsi vesti. Pasikvietė gra
Visa tai atsitiko per kelias savaites.
vo keliamas klausimas apie pa žiąją Narimaną, nusivedė ją pas •auksa
Vedybinė sutartis nebuvo pasirašyta, net
čios Tarybos skyrių tinkamą su kalį ir paprašė parodyti žiedų.
tvarkymą. Buvo ir tebėra kelia
ir jos projektas dar nebuvo padarytas.
Auksakalis ne tiek klausė, ką Zaki
mas klausimas apie tai, kad Ta
Mano atsakymas buvo fte dėl Farttko,
rybos uždavinys yra kreiptis į sako, kiek žiūrėjo į Nerimaną. Ir jo min
kurio
mano duktė ligi šito sušižiedavimo
Amerikos valdžios įstaigas už tys sukosi labai greit.
tarti lietuvius tremtinius prieš
—- Ateikite, — sako jis, — rytoj šituo nutraukimo niekad nebuvo mačiusi. Aš
savotiškas IRO kai kurių parei pačiu laiku, aš juttis turėsiu gražiausius noriu, kad mano duktė būtų laiminga. Jei
gūnų priekabes ir akivaizdžios žiedus, kokių dar niekas Egipte dar nėra gu likimas nulems, kad mano duktė ište
diskriminacijos faktus. BUVo iš
kės už mūsų karaliaus, tai tas būtų jos
turėjęs.
keltas klausimas ir apie tai, kad
aukščiausia laimė.

Tarybos uždavinys yra valdžioš
įstaigose pasiinformuoti ir nu
rodyti lietuvių visuomenei, kaip
tkslingiau būtų reaguoti į gau
namus keistus gausingus laiš
kus iš Lietuvos su streptomicino prašymais, štai dabar išky
la labai aktualus klausimas apie
negalėsiančius iš Vokietijos emi
gruoti lietuvius: dėl j u taip pat
reikia kreiptis į valdžios įstai
gas. Juk Taryba gi dabar yra
vienintelė lietuvių . visuomenės
reprezentante toše įstaigose.
Deja, ligi šiol iš Tarybos nėi
vienu tuo klausimu negirdėti
joko atsiliepimo — nei teigiamo,
nei neigiamo. Ne tik visuomenė,
bet net ir Tarybos nariai — di
rektoriai, berods, ligi Šio laiko
neturėjo progos sužinoti, ar Vyk
domasis Komitetas buvo bent
kartą susirinkęs posėdžio ir ar
svarstė bent viena klausimą, ku
ris atrodo kaip tik dabar aktu
alus. Iš to susidaro įspūdis, kad
Taryba nieko nebeveikia, o iš to
įspūdžio savaime susidaro išva
da, kad ir finansiškai nira ką
remti.
Būtų labai malonu būti įtikin
tiems, kad tas įspūdis klaidin
gas. Tačiau tas įsitikinimas ne
susidarys pats, kol turėsime iš
Tarybos tik tokias informaci
jas, kaio ligi šiol — apie lapkri
čio pradžioj New Yorke pasaky
tas kalbas.... Būdinga ir tai,
kad pranešant net apie Tarybos
pajamas, Kongrese prieš tris
mėnesius gautų aukų apyskaita
težadama paduoti tik vėliau ...

RŪPESČIŲ DtfeNOŠ
Balys Gaidžiūltas
Palangėj paukštis balsu šaukia,
I žemę krinta rastos nuo obėte.
Tarp kryžkelių budėję-laukę,
Dažnai kartojam: žemę kas prikels?

*

*

Egipte nebėra faraorių, bet yra ka
ralius. Jo vardas — Farukas. Jis turėjo
žmoną Faridą. jų vardai buvo neatski
riami. Farukas ir Farida>
Bet paskui išsiskyrė. Sako, todėl, kad
nesusilaukė sosto įpėdinio. O gąi ir netodėl...
Auksakalis ne vien žiedus kala, bet
ir karaliaus širdies reikalais rūpinasi.
Auksakalio telefonas susijungia su kara
liaus rūmais.
Valdove, būk rytoj ketvirtą po pietų
balkone prieš mano krautuvę* Pamatysi,
ko tavo šviesiausios akys dar nėra den
gėjusios ... Ir prisiekiu pranašo barzda,
kad tavo širdis bus akmuo^ jeigu ji tau
nieko nesakys...
*

*

Kitą dieną po pietų Žaki ir Narimana
atvyko pas auksakalį. Žiedai buvo gra
žūs ir jie buvo laimingi*
Bet kai Zaki palydfjb Narimaną na
mo, jam bUvo pasakyta, kad šiandieną
jiš neturi įeiti į jos namus.
Zaki parėjo namo nesuprasdamas,
kas atsitiko. Namie sužinojo, kad ką tik
buvo karaliaus policija. Ir jis neberado
Narimanos laiškų bei fotografijų,..
Kitą dieną jis sužinojo, kad jam rei
kia greit keliauti į New Yorką, nes atos
togos yra sutrumpintos, tr sužinojo, kad
jis negali vesti Narimanos, nes Narimana
būsianti karalienė...
*

*

,Zaki nebegalėjo daugiau pamatyti Na
rimanos. Išvykdamas į Ne\v Yorką, pa
sakė *
*
*
— Aš tiekčiau
tifcfcjfeš, kad dvide
šimtame amžiuje gali dėtis toki dalykai,
bet dabar žinau... Bet Narimaha vistiek
jnajie myli.

Akilūs šio romano skaitytojai patys
tesprendžia, katra jo dalis yra arčiau prie
teisybės..»
; ^

LOGIKA
Prietaringi lenkai laukia 1951 metų.
Varšuvos kavinėse aiškinama kodėl. Ma*
Varšuvos kavinėse aiškinama kodėl. Mat,
ministeris pirmininkas Witos* kuris 1921
m. atsisėdo į min. kėdę, savo pavardėje
turėjo penkias raides. Jis valdžioje išbuvo
lygiai penkis metus. Sekantis, Pilsudski,
turėjo devynias raides ir valdė devynis
metus, Įpėdinis maršalas Rydz (-Smigly)
atsistatydino po keturių metų. Tolimes
nis Lenkijos valdovas — Hitler — pasi
traukė iš scenos lygiai po šešių metų. Pa
gal tos logikos reikalavimus turėtų prezi
dentas Bierut ~ kas nori gali taip pat
galvoti apie maršalą Stalin — šešis metus
valdyti. O tie šeštieji metai baigiasi kaip
tik 1951 fe.
(Der Spigd — LIETUVIS)
11 .in jį i m i' Įl'i lif m'toli

Neliktas atsakymas
Jauna, dar nepratus fnok^tdja, Masėje
skaito sakinius, leisdama mokiniams atspė
ti paskutinį žodį:
— Sfinksas, — sako ji, — turi akis, bet
negali jomis.. „
— Matyti, — priduria vaikai.
— jis turi ausis, bet jomis negali...
— Girdėti, — baigia mokiniai.
Jis turi nosi, bet negali...
— JoS nusišluostyti, — sušunka visa
klasė kartu.
Ir pamoka turėjo baigtis anksčiau,
negu suskambėjo varpelis.
'tikroji priežastis

Antroji dalis

Mažoji Marytė skundtfasi:
— Mama, man labai skauda pilyą.
Zaki atvyko į Lake Success, NeW
— Matai, vaikeli, išbėgai mokyklon be
Yorke. Cigaretę po cigaretės rūkyda
pusryčių, pilvas tuščias, todėl ir skauda.
mas, jis pasakė laikraštininkams:
Amerikos merginas gražios... , Pa-1Jeigu jame būtų kas nors, tada neskaudėtų.
Po pietų nuo stalo pakilęs dėdė Motiemetu tarnybą Jungtinių Tautų Organiza
cijojj nes esu pavargęs*.. Sužadėtinė? jus pastebi, kad jam suskaudo galvą.
— A* žinau, — paaiškino Marytė: —
Farukašt Nieko neturtu apie tai pasa
Tamstai
skauda galvą tik todėl, kad ji tuš
kyti !
čia. Jeigu joje kas nors butų, tada tikrai

Kas sugražins dianas ir jufrką
f pievas ir laukus gimtos šalies?
Kada paukšteliams giesmę suokiant
Vl&i į platumas sparnus ištiegf
Kada sugrįš namo artojai*
Užmirš pablūdusias kovų rt&fctis ?
žinau, sapnuos ilgai kartosis
$fanatų šūviai ir draugų mirtis.
tr dienos begs krantus pagl*iaužę,
Žaizdas užgydys žemėj perplėštoj.
Matysim, upės kaip ledus išlaužia
Ir blaivosi dangus šaly gimtoj.

Bet Narimanos tčvafc turi ką paša- nes^au^%
kyti. Ne kaimynams ir giminėms, o Uni
ted Press atstovui;
įsivaizduokite, aš su savo vyru turiu
— Spalių 25 dieną, kai Narimanai bartis kiekvieM savaite.
Suėjo 16 tnetų,- &Š pasijutau blogai. Mano
— Mudviem taip dažfia! tb rf&refea,
gydytčjas sakė, kad, gal būt, su mano Širšir- nes manasis algą tegauna tik vieną kartą^
d i m i negerai." Pagalvojau — reikia duk- p e r m g n e s i . p , . * >1 1 ' V , •"

mįbar palangėj paukštis šaukįįft*f
krinta rasos nuo obelt. t žemę
ž<
t

Tarp kryžkelių budėję-laukę
,4
j.- ..^ftaznąi kartojam: Hemę kas prikelsi
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DETROIT, MICH.

r^LllfKESE

Iškilmingas Lietuvos Nepriklau
somybes Paskelbimo 32 metų
sukakties minėjimas Detroite

Detroito Lietuvių Organizaci
jų Centras savo paskutiniame
GROTTO CIRKAS PUBLIC
SVEČIUOSE PAS OHIO
posėdyje išrinko komisiją 16-os
GUBERNATORIŲ
HALL
Vasario minėjimo iškilmėms pa
rengti. Komisijos sąstatan įėjo Vienuolikos laikraščių, iŠei* Į ,Nuo vasario 13 iki Ž8 dienon
žinomi Detroito veikėjai: E. PaU nančių Clevelande ne anglų kal Public Hall bus Grotto cirkil
razienė, P. Medonis, J. Pilka, A. ba, redaktoriai pereitą penkta vaidinimai kasdien 2:15 ir 8:15
Rinkūnas, muz. Br. Budriūnas, dienį lankėsi pas Ohio guber vai. p.p. Labai turtinga progra
dr. J. Brunza, Salądžius ir Pr. natorių Frank J. Lausche, ku ma. Rezervuotoms vietoms bi
ris juos pasikviete susipažinimo lietai iš anksto parduodami pas
Padalskis.
Richman Brothers bei Burrows
pietų.
Komisija parengė sekančią
Gubernatorius
skyrė
svečiams
krautuvėse
ir Public Hali kasoje.
programą:
į
Columbus
nuvykti
valdinį
lėk
Minėjimas įvyks vasario 19
d.", sekmadienį, Ukrainian Na tuvą. Kelionė juo buvo tuo sa
tional Temple salėje (4655 Mar votiška, kad visi keleiviai privaPADĖK
tin ave). Parengimo pradžia 5 lomai turėjo būti užsidėję pa
ANTANUI SMIGELS K 11JI,
vai. vak. Jėjimo bilieto kaina rašiutus ...
Parma,
Ohio, sudariusiam mums
Redaktoriai laikėsi guberna$1.00.
reikalingas
garantijas atvjktl
Minėjime kalbės Detroito Uni tūroj ir gubernatoriaus gyvena
į
Ameriką
ir
suteikusiam į ci&
Tremtinys našlaitis valgo stovyklos
Tremtinė šeimininkė galvoja, ką
Versiteto Prezidentas Very Rev. muose namuose (Governor's
Tremtinys senelis prie vięm savaitės
atvykus
tėvišką
globą bei para
Prof. Dr. Ceiestin J. Steiner ir Mansion), kur sVečius labai ma
pietus
virti
*
davinifr
*
loniai priėmė ir Mrs Lausche. mą, reiškiame nuoširdžią padė
Prof. Balys Vitkus.'
Prof, dr. C. J. Steiner yra pla Plačiau apie pasikalbėjimą su ką . įĮegina ir Jonas čiuberkiai
nes jie pajunta turį už savo pie mano tie, kurie patys to nėra pa
Dažnai skaitome BALFo ra bet ir . gyventi nėra kaip...
čiai žinomas Amerikos moksli gubernatorium bus kitame DIR
' .
ginimus aukoti į vargą pateku Remti reikia ir per BALFą ar čių asmeninę atramą. Asmeniš tyrę.
Ponams Salasevičiams, Miščininkas. Jis yra pagarsėjusio VOS numeryje. Pažymėtina,
siems tautiečiams. Eilę metų Vokietijoj veikiantį Lietuvos kus ryšius mezgant, atsiranda Tų 1,000 ar 2,000 mūsų tratikams, p-lei Spudžiūtei ir p. Sa
kad
gubernatorius,
paklaustas,
Detroito Universiteto preziden
įkaitant tokius raginimus, jie Raudonąjį Kryžių, bet reikia progų ne tik maisto ar rūbų tečių išlaikymas yra mūsų gar
kalui, už malonią pagalbą ruo
tas ir Amerikos Universitetų ką jis galvoja apie besiartinan
diaugelio akyse nubluko, nebevei neatsisakyti ir nuo pavienės pa stoką papildyti, bet ir morali bės dalykas. Senieji ir nauja
šiant
šokių vakarą, reiškiame
čią
Vasario
16-tą,
užtikrino,
kad
Sąjungos Nacionalinės Tarybos
kia taip, kaip anksčiau veikdavo. ramos. žmonės ypatingai aukš nes nuoskaudas užlyginti, dva kuriai turi tą pareigą pasidalinti direktorius. Jo dalyvavimas mū proklamacija, skelbianti tą. die gražiausią padėką.
Čiurlionio Ansamblio
Vienas kitas, skaitydamas tai vertina asmenišką paramą. Ji sią pagydytu O tai dažnai rei ir tesėti, kol tai bus reikalinga. sų iškilmėse ir jo pritarimas ną lietuvių Švente, tikrai bus
tokius
vargšus
labai
stiprina,
kia
vertinti
daug
daugiau,
negu
Vadovybe
B.
Vargas
tuos atsišaukimus, net prasita
mūsų laisvės kovai yra didelis paskelbta.
ria, kad, girdi, BALFas tam ir
laimėjimas. Mūsų kova dėl lais
yš*a, kad aukų prašytų... O to
vės perkeliama į Amerikos kul*
Public Auditorium
ahksčiau juk beveik negirdėdatūrininkų ir mokslininkų sluoks PASIKALBĖJIMAS SU ČIUR
LIONIO
ANSAMBLIO
Imtininkų
paradas vasario 7 d.
ttome. Tai reiškia, kad visi pra
nius. Ten mes randame draugų
VADOVU
dedame pavargti. Pradedame pair sąjungininkų. Prof. dr. C. J.
Mildred Burke, moterų imtyvfergti dar per anksti, neatlikę
Steinęr yra gerai susipažinę® Šios Savaitės lietuviškame ra nininkių pasaulio čempionė gins
8fevo pareigos iki galo...
su Lietuvos prarastos laisvės dijo pusvalandyje 'numatomas savo titulą prieš Mae Weston
byla
ir todėl ypatingai indomu pasikalbėjimas su Čiurlionio an Public Auditorium, antradienį,.
Iš Vokietijos praneša, kad ten Turizmas 1950 metais, ben
Rašo J. J. Bachunas jąją Zelandiją ir Australiją. Tas tuo klausimu
išgirsti pareiškimą samblio vadovu Alfonsu Mikuls- vasario 7 d.
stovyklose ir už stovyklų dar drai imant, bus didesnis kaip
laivas paims 650 asmenų.
iš Amerkos mokslininko lūpų. kiu.
yra apie 13,000 lietuvių. Dalis 1949 metais. Atsiras daugiau
NWA čempionas Lou Thess
Prof. B. Vitkus yar buvęs Kaip teko girdėti, Čiurlionio imsis su buvusiu to titulo čem
jų galės emigruoti į Ameriką ar žmonių, kurie keliaus. Transpor 1947 m/ keliavimas traukiniais
Lėktuvai
žemės Ūkio Akademijos Dotnu ansamlio pirmasis koncertas pionu Bill Longson. Thess pirmą
kitus kraštus. O jei dar bus tin to įstaigos tikisi, kad keliautojų sumažėjo po 22 bilijonus kel.
kamai pakeistas Amerikos imi- skaičius nei kiek nebus mažes- mylių. 1948 ir 1949 metais su 1950 metai lėktuvams bus di voje profesorius, po bolševikų įvyksiąs Clevelando Severance kartą pasirodo Clevelande po
džiausi metai ligšiolinėj oro okupacijos buvo laikinosios Lie
gracijos įstatymas, tai Vokie- njs> j^aip pereitais metais. Tačiau mažėjo 514 bilijonus mylių.
Hall salėje kovo mėn. pabaigoje, čempionato laimėjimo^
tijoje skaičius dar labiau su Amerikos turizmo įstaigos nesi Geležinkelių pareigūnai mano, transportacijos biznio storijoj. tuvos vyriausybės sąstate žemės balandžio mėn. ansamblis pa Gene Stanles, žinottias, kaip
mažės. Bet kiekvienu atveju Vo tiki gauti tokių pačių pajamų, kad tai yra grįžimas prie nor Kelevių, bagažo ir pašto bus Ūkio ministru. Prof. B. Vitkus kviestas koncertams į Chicago "Mr. Amerika" imsis su Fred
daugiau, negu kjkla nors yra
kietijoje
'
kaip pereitais metais, šventieji malaus keleivinių tijaukjnių kie anksčiau buvę. Keleivių skaičius neseniai atvyko iš tremties ir ir Pittsburgh^.
Bopic. Stantes yjca žinomas iš
:
5
!'
fj**!- vistfek likš l^OdO^ar 2,000
Metai ir keliavimas į Europą, ko kio. Jie mano, kad šįmet dar padidės bent* 10%. Iki balan apsigyveno Chicagoje.
televizijos.
Meninėje minėjimo daly|e pir
lietuvių. anksčiau nebuvo, nukreips šim- sumažės SV2 bil. mylių.
džio mėn. 1 dienos bus specialios mą kartą dalyvaus Detroito GĖLIŲ IR BUTO PAPUOŠALŲ Porinėse imtynėse Kay Bell
Ju padėtis tikrai sunki, šiuos >us miiijonų dolerių, kelionėms Geležinkelių autoritetai mano,
ir Fred von Schacht stos prieš
kainos* Tai bus didelis keleivių lietuvių skaučių draugovė, mok.
PARODA
Žodžius rašančiam pačiam tekojskirtų pinigį įg Jungtinių Vals- kad keliavimas traukiniais su
Lucky
Simanovich ir dr. Meske.
pritraukimas. Padaugės keleivių Pajaujienės vedama. Skautės
su tokiais kalbėtis ir išgirsti jų tybių kitur.
Pirmose
rungtynėse Don
Nuo
kovo
4
ki
12
d.
Clevelan
mažėjo dėl šių priežasčių:
į Pietų Ameriką, bet daugiausiai atskleis žiūrovams mūsų jauno
samprotavimus. 1
žinoma, daugumas turizmo pi 1. Daugiau žmonių turi savo į Europą, dėl šventųjų Metų.
do Public Hali vėl bus butų pa Evans prieš meksikietį Enrique
sios kartos patriotinį subrendi
Jų didžiausias noras, jei jau nigų liks čia, nes vidutinio pa- .
privačius automobilius, be to "Viena oro linijos bendrovė sa mą, išreikštą meniškomis formo puošimų ir gėlių paroda. Tarp Torres.
niekur iš Vokietijos negalės iš-|jėgUmo šeimos vyks kur nors
Bilietai
pas
Richmond Bro
kitų
dalykų
bus
daug
japonų
nebestinga padangų ir gazolino. ko, kad apie 4 -5,000 žmonių jau mis: bus gausu tautinių šokių,
važiuoti, tai kad bent būtų su-;gįa paį | kalnus ir vietines va
thers,
736
Euclid
Ave., MAift
meno
dirbinių,
ypač
iš
bambuko.
2. Autobusų kairios, konku užsisakė vietas lėktuvuose. Tai dainų ir deklamacijų.
traukti i vieną ar dvi vietoves ir sarvietes. Bet Europoje šventie
0967 ir Central Armory, PRosBus
net
bambuko
namas.
daug daugiau, negu normaliai. Detroitiečiams žinomas poe
ten nebūtų savo tautiečių už ji Metai tikrai atsilieps, nes rencijos tikslu, sumažintos.
pect 4121.
čia, JAV, bus tas pats, kaip tas Jurgis Kastytis Gliauda pa
3.
Tas
pats
ir
Imi
oro
susisie
miršti.
Pietų Amerikos ir JAV turistai
Kainos: Rezervuotos po $2.40
kimu.
1949 metais, tik įvairių siuntų sirodys su specialiai tai dienai
''Atsiminkit nttM visi, kwie vyks į Europą.
PRANEŠIMAS
ir
$1.80. Įėjimas — $1.20.
paskrta kūryba.
•
iirite nastoere ir turite ko vai-Į Valdžios turizmo ekspertai pa- 4. Geležinkelių bilietų kainos bus daugiau.
Durys atviros nuo 7:00 vai.
Beridros pajamos iš keleivių Detroito Lietuvių Radijo cho-(> Ryšium su J. E. Vyskupo Cle- vakaro. Pirmos rungtynės pra
gVti. Mes tain pat esame jūsų reiškė, kad pereitais metais tuo tarpu keliamos.
1949 metais buvo $765,314,865. ras, vadovaujamas muz. Br. Bu- velando lietuvių naujosios šv. sideda apie 8:30.
gimines — lietuviai, tik dausr ne- 680,000 žmonių keliavo į užsieAutobusai
driūno, dainuos naujas, dar De Panelės N. Pagalbos parapijos
laimini'esni, netekę sveikatos, nį. šiais metais tikimasi, kad į
Autobusų reikalai irgi tokio 1948 metais buvo $678,879,594.
troite negirdėtas, dainas, kurias vizitacija, šiai parapijai priklau
LIETUVIŲ KALBOS VADOVĄ
lieru skriaudžiami, neturintieji užsienį vyks 750,000. Jie pra- je pat padėtyje. Jie negauna pa Oro linijų išlaidų 1949 metais
choras
rengia šiam minėjimui. są lietuviai tremtiniai kviečiami
patogiausia užsisakyti, siunčiant
teis#s išvažiuoti iš Vokietijos.. leis 850 milijonų dolerių Euro- kankamai keleivių, nes daugelis buvo $720,484,617; Tai yra 8.%
Visiems yra žinomas aukštas to susirinkti vasario 5 d. tuojau po
$2.50
šiuo adresu:
Taio kalba jie, pasiduodami li- poje, bet į tą skaičių neįeina važiuoja nuosavais automobi daugiau, kaip 1948 metais*
10 vai. lietuvių pamaldų kleboni
choro meninis lygis.
Mr. J. Audėnas
liais. Jų viltis — ilgosios kelio Skaitydamas lietuvių laikraskimui, gana nemaloniam Mki-1 Meksika ir Kanada.
Programos vedėjas dr Pr. Pa jos patalpose pasitarti.
14
Townsend Street
Kiek didesnis šiais metais bus nės. Ilgų kelionių kainose bus čius pastebėjau, kad labai daug
mu i.
Iniciatoriai^
dalskis, detroitiecių mėgiamas
Būtu p-ėda mums visiems, jei- keliavimas į Vakarų Indiją, įskaitytas maistas, viešbučiai lietuvių važiuoja j Floridą ir dšl jo sąmojaus ir pranešimų tik-i
gu tas 1.000 ar 2.000 lietuviu, Daugiau niekur nenumatoma, ir t.t. Taip pat tikisi pasisekimo kitur. To nebuvo prieš 20-25 slumo, jungs visą programą į
karo aukų, būtu užmiršti ir lik- kad keliautų, išskyrus Europą, išnuomodami autobusus priva- metus. Ateityje turizmo biznis darnią, patriotinės nuotaikos
bus geras, nes pas žmones yta
tu nykti visiškai svetimoje ap Kanadą, Meksiką ir Vakarų In cioms grupėms.
daugiau
laisvo laiko Įjp gauna šventę, pargažintą puikios me
diją.
Taip
pat
laukiama
dides
linkumoje.
ninės dalies.
apmokamas atostogas *
Laivai
nio skaičiaus lankytojų valsty
Po programos bus šokiai, gro
biniuose JAV parkuose.
K* reikia daryti?
Kelionės laivais 1950 metais Lietuviams patartina eiti į jant geram orkestrui, ir bufiebus daug didesnės, negu prieš turizmo biznį, nors, kiek man tas.
Man atrodo, kad atsakymas
Automobiliai
karą ir anksčiau dėl šių priežas žinoma, jau ir dabar gražus lie DLOC kreipiasi į visus Detroi
labai aiškus. Reikia jau dabar
tuvių skaičius tame biznyje dir
nebe juokais rūpintis Vokietijoj Keliavimas privačiais automo- čių:
ba. Bet vietos ir progų dar yra to ir apylinkės lietuvius ir
pasiliekančius lietuvius sukelti biliais bus panašus, ka"ip 1949 1. Visi laivai Ims perpildyti labai daug.
kviečia juos gausiai dalyvauti
j atskiras stovyklas.
metais, o gal net ir didesnis. turistų Europon į šventųjų Me
šiame parengime, kurio pelnas
"American Automobile Ass'n" tų iškilmes. Daugumos laivų vie
eina Lietuvos vadavimo reika
Jei dabar tas reikalas nebus
atstovai
sako:
"Atrodo,
bus
di
lais. Tą dieną mums susiburti
tos
jau
užimtos
keletai
mėne
sutvarkytas taip, kaip turėtų
deli metai".
sių.
Kai
kurie
laivai
jau
parda
NAUJAUSI LEIDINIAI dtaugėn yra mūsų tautinė parei
buti, tai kai IRO veikimas pa
Motoristų
organizacijos
tiki,
ga ir mūsų patriotizmo manifes
vė
vietas
iki
liepos
mėn.
vidu
sibaigs, bus jau per vėlu. Vokie
Dr.
J.
Balys
kad
ekonominio
gyvenimo
įtaka
tacija. Turima žinių, kad Michirio.
čiai tada ta reikalą taip sutvar- '
Istoriniai
padavimai
kys, kad tiems žmonėms nieko j atostogų keliones, kuri pasirodė
gano
Gubernatorius ta proga
2. Kelionės laivais Ramiajame
1949
metais,
tęsis
ir
gal
net
Kaina
$1.25
išlėis
proklamaciją, skelbiančią
Vandenyne irgi bus didesnės.
neliks, kaip tik vargas ir asaros.
stipriau
augs.
Keliautojai
paro
tą dieną Lietuvos Valstybės die
Prabanginiai laivai kelionėms į
Tą sutvarkyti gali amerikie
na.
DLOC
čių, anglų ir prancūzų admini do savo tendenciją, pasirinkdami Vakarus, Japoniją, Kiniją ir ap
Vincas Krėv$
stracija. Todėl nieko nelau vietas ir patogumus. Dabar link pasaulį irgi jau užsakyti
Dangaus ir žemes
kiant reikia kreiptis i tas vyriau stengiasi pasirinkti butus žema keliems mėnesams.
Padčkite surasti
sybes ir prašyti, kad jos atitin ir vidutine kaina, šios rūšies 3. Bus daugiau kelionių f ffa-Į
sūnūs
kamoms įstaigoms lieptų tą pa turistų skaičių didina tai, kad vajų salas. Iš dalies todėl, kad
$aina $2.5§
' Aš, Jadvyga Kuzmickienė, gi
daryti. Tuo turi pasirūpinti Ame miestuose padaugėjo automobi Kalifornijoj žmonių skaičius pa
musi čiriūtė, ieškau savo pus
rikos Lietuvių Taryba, BALFas lių savininkų. Dirbančiųjų ap didėjo ir tie kur nors keliaus.
brolio TAMO ČIRO. Paeiname
mokamos atostogos taip pat ska
J, Nevardauskas
i* Lietuvos pasiuntiniai.
nuo Alytaus, iš Trakiškiu kai
4.
Daugiau
žmonių
važiuos
J
Toliau, būtinai reikia sukelti tina keliauti, susipažinti su sa Europą, negu į Pietų Ameriką,
mo, Perlojos valsčiaus. >
Užrūstinti Dievai
bent tiek lėšų, kad kai reikės, vo kraštu.
Malonėkite atsiliepti šiuo ad
"
Kaina $1.00
nes Europoj daugiau įvairumų.
galėtumėm tuos žmones paremti.
resu: Mrs. Jadvyga Kuzmickas,
Yra
atnaujintas
ir
sumodernin
Traukiniai
Užsakymus siųsti šiuo adresu:
... Sakau — kai reikės —, nes
7S3 McClelland St., Portage, Pa.
tas laivas, kuris veš daugiau
t:
'
. V '* •
. į|uo metu, kol veikia IRO, žmo Atrodo, kad keliavimas trau kaip 1,000 žmonių į Italiją kovo
)*l
i'11 >'*,•'1 1 1 1 iM'asgsagggt
v G a b i j a
nės dar šiaip taip laikosi. Tiesa, kiniais bus mažesnis bent 10%; 1 dieną. Taip pat atnaujintas
atstovas Ameriko Felix Adler, žymiausias ir mėgiamiausias ^pnnpltlifiiflh lilnuuim,
412 Bedford Ave, LIETUVIO
įalis laikosi tik todėl, kad^ iš jis jau sumažėjo 63,% nuo savo kitas laivas, kuris anksčiau bu
je —. St. Nasvytis, 4579 W. didžausias Al Sirat Grotto cirko juokdarys, nuo vasario 13 die
filO gauna tiek maisto ir ap- aukščiausio taško, kuris buvo vo vartojamas karo reikalams.
BrookljTi 11, N. Y. l$7th St., Cleveland, Ohio. Pre- nos per.dvi savaites dalyvaus cirko vaidinimuose Clevelande,
\Vi*
įgangos, jog mirti dar negalima, karo metu — 1944 m. 1946 ir Jis plauks j Piettt PaciliJttĮ, NauJriibjjfi HpI-

Turizmas 1950 metais
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Nelikim skolingi istorijai

Jau tūksančiai lietuvių trem 4-5 mėn. nuo tremtinio atvyki
tinių pasiekia J.' A. Valstybes. mo dienos, adresatus laiškai sun
Tačiau turime nepamiršti vie kiai bepasiekia. Be to> skelbia
no — tremtinių ligšiolinė eg muose sąrašuose neretai pavar
zistencija Europoje ir atsiradi dės esti labai iškraipytos, o
mas J. A. Valstybėse be mil dažnai ir visiškai išleistos.
žiniškos Amerikos lietuvių pa Grąžinant užpildytą anketą
ramos būtų buvusi neįmanoma. prašoma kartu pasiųsti ir chaTodėl, susitarus-- su VT Infor rakteringesnių Amerikos lietu
macine Tarnyba Europoje, BAL- vių laiškų, kuriuose atsispindi
Filmo je yra vafaduojftffMl vie
Fu ir Amerikos Lietuvių Kul jų noras r pastangos pagelbėti
nos vengrės mokytojos meilės
tūros Institutu ir gavus iš pas tremtiniams, su tremtinių glo
istorija, kuri Įsimylėjo rusų pul
tarojo
atitinkamą paramą, yra ba, šalpa ar kelione į JAV susi
kininką, o tas išnaudojo jos mei
pradedama
rinkti dokumentaci- jusių foto nuotraukų ar kitos
lę politiniams tikslams, ir taip
nė
medžiaga
apie Amerikos lie panašios medžiagos . (laivuose
kilo ta garsioji kardinolo byla.
tuvių teiktą ar teikiamą para> leisti laikraštėliai, Amerikos lie
mą lietuviams tremtiniams Eu tuvių nuotraukos, pavienios ar
Filmą yra pagaminta remian
ropoje
ir atvykus j JAV.
su atvykusiais tremtiniais).
tis duomenimis iš knygos "As
šio darbo imasi Lietuvių Tau Visa medžiaga siunčiama Lie
We See Russia", parašytos Over
tinės Martirologijos skyrius, ku tuvių Tautinės Martirologijos
seas Press Club of America na
rio pastangomis jau yra surink skyriui sekančiu adresu: Jonas
rių, o taip pat ir slaptais keliais
ta daug vertingos dokumentaci- Rimašauskas, 1847 E. 86th St.,
ffc anapus geležinės uždangos
nės medžiagos, vaizduojančios Cleveland 6, Ohio.
gautomis informacijomis.
lietuvių tautos ir pavienių mūsų
Filmą vadinas! . "Guilty of
tautiečių tragišką likimą. Toji
Treason" tai yra — "Kaltas iš
medžiaga paliečia virš 35.000
paskirų asmenų ir yra naudoja DVIP ARTINE POLITI
davimu". Joje vaizduojama ir
tai, kaip bolševikai išgauna
ma lietuvių reikalams ginti.
KA TIK EUROPAI...
"prisipažinimus" iš tų, kuriuos
šiuo atveju rūpi išryškinti šie Respublikonai užsienių politi
jie yra nutarę sunaikinti. Su
klausimai: _
koje dar sutaria su demokra
prantama, komunistinio fronto
1. Suregistruoti visus" Ameri tais dėl Europos politikos, bet
organizacijos nepaprastai prieši
kos lietuvius, kurie bet kokiu dėl Azijos nuomonės skiriasi.
būdu yra prisidėję prie tremti Numatoma, kad ateinančiuose
nosi šios filmos pasirodymui.
nių globos ir gelbėjimo akcijos; rinkimuose respublikonai nau
Kardinolo Mindszenty rolę vai
2. Bent apytikriai nustatyti dos pralaimėjimus Azijoje, kal
dina Charles Bickford. Paul
dolerių
sumą, kuria yra įverti tindami demokratus už "minkš
Charles Bickford kardinolo Mindszenty rolėje
Kelly amerikiečio žurnalisto ro
namos privačiu keliu tremtinių tumą prieš komunistus". Demo
lėje, kur jis stengiasi ištraukti
gautos iš Amerikos lietuvių ver kratai rengiasi atsikirsti, kad
tikrų žinių apie kardinolo bylą, na vengrės mokytojos rolę. Ji Dar dalyvauja Barry Kroėger, tybės Europoje ir atvykus į respublikonų pasiūlymai dėl po
apsuptą rusų propagandos mig yra puikiai pasižymėjusi gar Elizabeth Risdon ir Roland Win JAV;
litikos Azijoje sukeltų karą.
lomis. Bonita Grandville vaidi- sioj filmoj "Hitler's Children". ters.
3. Kuris procentas Amerikos
1
^
lietuvių, ištiesusių tremtiniams
DANTŲ TECHNIKAS
pagalbos ranką yra buvę jų
LIETUVIS
giminės ir
4. Kuris Amerikon atvykusių neseniai atvykęs iš Europos, ieš
tremtinių skaičius yra įsijungęs ko darbo. Adresas: S. Makutėį dar Ėuropoje likusių tremtinių nas, 4011 North Maridian St.,
gelbėjimo akcija.
Indianapolis 8, Indiana.
Tam reikalui jau turima Ame
rikon atvykusių tremtinių kar
toteka ir BALFo ,sudarytuose
NAUJOSIOS AUŠROS
sąrašuose .pažymėti ^adresai, ku
rie su aktyvia paskirų asmenų, pilną 1949 metų komplektą ga
organizacijų, draugijų ir klubų lima gauti papiginta kaina už
pagalba yra atitinkamai kore 2dol. (anksčiau kainavo 3 do!.),
užsakymą ir pinigus prisiun
guojami.
v
čiant
laišku.
Pagal turimu! Ir patikslintus
adresus šiuo metu tremtiniams Nuo šių metų pradžios šiam
Atsakymo | šį klausimą dažnai klausiate pas tuos, kurie matė vienus ir kitos. Ir
yra išsiunčiami laiškai ir anhfe- kultūros, mokslo ir meno žur
susilaukiate {vairių atsakymų... Tad nežinote, kur gi tikroji teisybė...
tos. Todėl visi. į JAV atvykę nalui sustojus, dar yra pasku
tremtiniai yra prašomi ko efek tinė proga jo įsigyti, žurnale
tingiausiai parelhti dedamas pas gausu mokso populiarizacijos,
GERIAUSIA - NUSPRĘSKITE PATYS!
tangas, ypač prisiunčiant adre meno ir literatūros klausimų na
sus tų tremtinių, kurie savo gy grinėjimo, poezijos, iliustrącijų.
Apie komunistus — bolševikus jau
esate giffdijf ir skfiltę. Apie nacius
venamąsias vietas yra pakeitę Užsakymus ir pinigus siųsti:
:
žiau. Tad paskaitykite
persikeldami iš vieno miesto ;
•
NAUJOJI AUŠRA ..
kitą.
2244 W. 23rd PI.
Daugeliu atvejų, praslinkus
Chicago 8, 111.

The Colonel Drives for Safety

Nuo vasario 8 dienos Cleve
landė, ALLEN teatre, 1407 Euc
lid Ave., pradedama rodyti nau
ja filmą, kurios turinys yra im
tas iš pernai visam pasauly pa
garsėjusios vengrų kardinolo
Mindszenti bylos komunistų tei
sme.

*

w

• //

geresni •

ONE OF THE MANY WAYS »h. U. S. Army gained in envlobl. auto «.fm
record, which tops comparable civilian experience by as much as 50 percent,
U through the use of such safety devices as the one above, which measures
the split seconds from the time a driver sees an obstacle until the time he
steps on the brake. The electronically controlled device is being demonstrated
to a group of Army drivers by Col. John S. Roosma, Provost Marshal and
Safety Director of the First Army. It is only one of the many safety measure*
constontly practiced by Army men, who ore, according to the National Safdtf
Council, among the safest and best drivers in the world.

KUR GAUTI

LIETUVIŠKU

Visame pasaulyje išleidžiamų lietuviškų kny
gų platinimu rūpinasi neseniai įsteigtas Lietuvių
Spaudos Centras Amerikoje.

Leidinių sąrašai

siunčiami nemokamai. Rašykite atviruką, kuris
tekainuoja 1 centą, šiuo adresu:
G a b i j a ,

412 Bedford Ave.,
Brooklyn 11, N. Y.

naciai ar komunistai?

Balio Gaidžiūno

parašytą knygą —

PAKELIUI I MIRTI

New" Refrigerator*DoorjOpens
and Closes^Automatically

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

Tos knygos autorius
yra vienas ii 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 Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto narių, nacių buvo suimtas, išvežtas į Vokie
tiją ir jau TIKRAI BUVO PAKELIUI J MIRTĮ, nuo kurios jį išgelbėjo tik Amerikos ką*
riuomenė. Po to šios knygos autorius vėl stojo į darbą Vyriausiame Lietuvos U*
laisvinimo Komitete ir tam paaukojo daugiau kaip ketverius

Dabar šios knygos autorių jau turime savo tarpe!
jfis 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:
y

1

DIRVA, 6820 Superior Ave., Cleveland 3, Ohio.
Laiške aiškiai įrašykite savo adresą Ir pridėkite tik vieną dolerį — knyga tuojau
|ųs Jums pasiųsta paltu.

HUS-TOE — DOOI OPENS WITHOUT
USE OP HANDS

MIT FOOD IN REFRIGERATQtw*
Fill HANDS AGAIN

Solved — after years of research—the housewife's problem of
opening and closing her refrigerator doors with both hands full
of food. A new refrigerator—just introduced by one of the country'#
leading kitchen appliance manufacturer, the Gibson Refrigerator
Company of Greenville, Michigan
—has a special automatic door
opener and closer. It works with
just a touch of the foot on the
attractive new pedal at the base
of the refrigerator. Called "PresToe," it enables the housewife
to approach the refrigerator
with hands full, open the door
automatically, deposit food' and
"load t up" again and shut the
door NO HANDS. With the new
"Pres-Toe" refrigerator trips are
cut in half — and when one counts
the 90 times a day the average j
housewife, without the conve

nience of Pres-Toe, opens her
refrigerator door ~ ifs really a
Ml »vb« in tiiae ud en***

Reserve District No." 4

REPORT OF CONDITION OF

Statę No. 188X

The Central Bank Company
of Lorain, Ohio at the close of business December 31, 1949,
a State banking institution organzied and operated under
the banking laws of this State and a member of the Federal
Reserve System. Published in accordance with a call made
by the State P.anking Authorities and by the Federal Re
serve Bank of this district.
ASSETS
Cash, balances with other banks, including re
serve balance, and cash items in process of collection $ 77Š.988.00
United States Government obligations, direct and
guaranteed
2,246,262.65
Obligations of States and political subdivisions
281,908.80
Corporate stocks (including $9,750.00 stock of Federal
Reserve bank)
...
. j 9,750.00
Loans and discounts
..
8,310,003.82
Bank premises owned $27,000.00, furniture and
fixtures $19,251.59
46,251.59
Real Estate owned other than bank premises
10,000.00
Other Assets
„j..
1,7£9.39
TOTAL ASSETS
L—-i——....
$(>,685,034.25
LIABILITIES
>
Demand deposits of individuals, partnerships, and
corporations
$1,492,180.53
Time deposits of individuals, partnerships, and corporation 4,12.9.356.89
Deposits of United States Government (including postal A
savings)
61,305.45
Deposits of States and political subdivisions
529,524.34
Other deposits (certified and officers' checks, etc.) __
58,600.54
TOTAL DEPOSITS
$6,270,976.75
'
"
Other liabilities
65 896.87
TOTAL LIABILITIES (not including subordinated
obligations shown below)
103686462
CAPITAL ACCOUNTS
,
'
Capital*
_ $ 100,000.00
r-;r
225.000.00
r—„T-.-l
Undivided profits
pqiRQRq
TOTAL CAPITAL ACCOUNTSZZIZIZZIZ1 $ sSlOMtt
TOTAL LIABILITIES AND CAPITAL ACCOUNTS $6,685^03425
•This bank's capital consists of:
~
~~
Common stock with total par value of $100,000.00
1
MEMORANDA
Assets pledged or assigned to secure liabilities and for
other purposes
f 959,810.^4
The following items are published pursuant to State Law:
Funds on deposit by Trust Department which are
preferential under Section 710,165, General Code
None
Hypothecated or Assigned Deposits under Section
710-180, General Code
$ 334,385.74
(Included in Line 14 above)
'
^
G. Pyle, Vice President and Secretary, of the above-named
bank, hereby certify that the above statement is < true to the best
of my knowledge and belief.

CORRECT—ATTEST:

H. G. PYLE
E. G. COOPER

W. C. McCONNELt
" s 1
1
J':
L. H. ROGERS—DirectorsSTATE OP OHIO, COUNTY OF LORAIN ss:
• ;; r * f , v . : *
Sworn to and subscribed before me this 9th day of January 1950
EVELTiN M. SCOTT, Notarįr Public
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MIRIMAI

PABALIENĖ Fąy M., 38 metų,
mirė spalio 14 d., Philadel
phia, Pa.
BAKU
N AS Bronius mire spalio
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI
19 d., Linden, N. J. ,
(Žinios apie mirusius Lietuvius Šiame skyriuje talpinama dykai
N. Y.
$tTSINAUSKA$ 4 Vladas mirė ABROMAS Pranas mirė rug BORIENĖ Elzbieta, 58 metų*
mirė spalio 30 d., Brooklyn,
lapkričio men., Grand Rapids, sėjo 30 d., Omaha, Nebr.
N. Y.
Mich.
. .< - ;
KERŠIS Vincas, 79 metų, mirė
SLANČAUSKIENĖ
Oiia, 69 me
GERVILIS Nikodemas, 70 m., rugsęję 24 d*, |*iiladetphi%
tų, mirė spalio 17 d., Pitts
mire lapkričio 9 d., Chicago, Pa. . . \
burg, Pa. (Raseinių ap., Erž
111. (Raeinių ap., Jurbarko par." DE NERO Olga (ftupšiutė), 24
vilko par., žvirlaukio km.)
Mikutaičių km.) Amerikoj' iš metų, mirė rugsėjo 26 d., Phi
ZUKAITIS
Jurgis, 56 m. mirė
ladelphia. Pa.
. =
gyveno 46 metus.
'
spalio 31 d., Brooklyn, N.Y.
BALTRUŠAITIS Juozapą®,; 52 BRAUMANAS Jonas,
metų,
BOGUŠINSKIENĖ Marė miri
metų, mirė lapkričio 10 d*, ^ imirė rugsėjo
d., iPhilaspalio 31 d., Wyoming, Pa.
Chicago, 111. (Raseinių ap«, i " delphia, Pa.
ARLAUSKAS
Liudvikas, 69 m.,
Viduklės par., Palypiu km.) VAZNIENĖ Juozapa >*mirė spa
mirė lapkričio 7 d., New Ha
UžDAVINIENę Antanina, 52 lio 8 d., New Britain, Conn.
ven, Conn.
metų, mirė spalio 31 d., Uti- DUKAVIENĖ Ona, 61 m., mirė
SKAISGIRIENĖ Ona, 67 metų,
ka, N. Y. (Trakų ap., Valki spalio 7 d., Philadelphia, Pa.
mirė lapkričio 1 d., Montreal,
ninkų par.)
<
ŠILINSKAS Rapolas, 76 metų, Kanadoj.
KAZAKEVIČIENĖ Natalija, 44 mirė rugsėjo 9 d., Philadel KAIRYS Kazimieras, 59 m., mi-.
metų, mirė spalio 31 d., Uti- phia, £a.
rė lapkričio 10 d., Brooklyn*
ca, N. Y. (Šiaulių miesto).
BRIEDIENĖ Veronika, 84 metų, N. Y.
'
' V
LĮURNELL - Špokaitė E. mirė, mirė spalio 19 d., Philadelphia,
KAIRYS Kazimieras, 59 m., mi
lapkričio mėn., Philadelphia, Pa.
rė lapkričio lft d., Brooklyn,
Pa.
DAUčIENĖ Ona, 40 metų, mi
N. Y.
Kun. STIMAITIS Kastantinas rė spalio 9 d., Philadelphia,Pa. ZEIKIENĖ Kastancija, 59* m.,
mirė lapkričio mėn., Albany, VAICEKAUSKIENĖ Veronika,
mirė lapkričio 8 d., Brooklyn,
N. Y. (Suvalkų rėd.)
56 metų, mirė spalio 20 dL,
N. Y.
DAGIS Karolis, 64 metų, mir& Brooklyn, N. Y.
ČIVILIENĖ PranciSka, 53 metu.
lapkričio mėn., Waukegan, UI. JABLONSKIS Antanas, 60 m.,
mirė spalio 20 d., Philadel
MOCKUS Dominikas, 67 metų, mirė spalio 19 d., New York, phia, Pa.
—
mirė lapkričio 20 d., Chicago, N. Y.
BLIKAšIUS Andrius, 62 metų,
111. (Telšių ap., Rietavos par., ĮĮORGAN Ona (Grigaliute), 34
mirė spalio SI d., Philadel
Vatušių km.) Amerikoj iš metų, mirė spalio 6 d., Dor phia, Pa.
gyveno 42 metus.
chester. Mass.
BAGOčIUS Jonas, 44 metų, mi
KRASCEVIčIUS Stasys, 65 m., Kun. URBONAVIČIUS Alfon rė spalio 27 d., Philadelphia,
mirė spalio 15 d., Wilkes Bar- sas mirė spalio 18 d., So Bos Pa.
re, Pa. (Suvalku rėd.. Miras- ton. Mass. (Tytavėnų par.)
BURNIENĖ Zuzana,
metų,
lavo par.) Amerikoj išgyveno BARODICA Antanas, 79 metų, mirė lapkričio $ &, Skston,
irė lapkričio mėn., Kenosha,
43 metus. ^
Pa.
SWONčAITJS Rožė, 35 metų, Wis.
TAVARAS Petras, 60 metu, mi
< mirė spalio 25 d., Brooklyn, RESTNSKAS Kastantas, 72 m., rė spalio 26 d., Philadelphiamirė spalio 28 d., Brooklyn, Pa.
N. Y.
ZLOTKUS Petras, 6G metų, mi
Reserve District No. 4
rė spalio 29 d., Montreal, KaState No. 167X
. nadoj.
' REPORT OF CONDITION OF
MĄNKIENĖ Veroniką, 60 m.,
mirė lapkričio Ą
Philadel
phia, Pa.
Of JLorain, Ohio, at the close of business Dec. 31, 1949, a
ŽALTAUSKIENĖ Agota, 58 m..
State banking institution organized and operating under the
mirė lapkričio 7 d., Hartford,
banking laws of this State and a member of the Federal
Conn.
(Raseinių miesto}.
Reserve System. Published in accordance with a call made
BALČIŪNIENĖ
Ona, 69 metų,
by the State Banking Authorities and by the Federal Re
mirė
lapkričio
16 d., Ozone
serve Bank of this District.
Park, N. Y.
ASSETS
1. Cash balances with other banks, including
ZUBRIS Antanas, 55 metu. mi
. reserve balance, and cash in process
rė lapkričio 16 d., Brooklyn,
of collection
JM98.9W.10
N. Y.
2. United States Government obligations, direct
and guaranteed
4,138,580.00
WALUžIEN4 T., 56 metų, mi
3. Obligations of States and politic*!'
rė lapkričio 17 d., Brooklyn,
subdivisions
'8,063,116.18
4. Other bonds, notes, and debentures
§73,950.43
N. Y.
5. Corporate stocks (including $15,900.00 stock of
RAMANAUSKIENĖ M., 83 m.,
Federal Reserve bank)
15,900.00
mirė lapkričio men., Pitts
Loans and discounts (including $ None
overdrafts)
4,253,267.92
burgh, Pa.
7, Bank premises owned $21,000.00 furniture and
SAVEIKIENĖ
Ojia, 69 metų,
and fixtures $16,000.00
37,000.00.
mirė
lapkričio
19 d., Brook
(Bank premises owned are subject to
$ None liens or assumed by bank)
lyn. N. Y.
8. Real Estate owned other than bank premises
7,5Q©.00
GRICEVIčIENĖ Bernice, 63 m.,
9. Investments and other assets indirectly representing
bank premises or other real estate
None
mirė lapkričio 19 d., Brooklyn,
10. Customers' liability to this bank on acceptances
N.
Y.
~
•
outstanding
None
DANUSEVIČIENĖ Karolina. 82
11. Other assets
2,264.14
12. TOTAL ASSETS'
*
14*890,544.77
r
metų, mirė spalio 29 d., Mon
LIABILITIES
treal.
Kanadoj.
13. Demand deposits of individuals, partnership!, •
KIRKUTIS Ignas, 58 m., mirė
and corporation#
„„L 4,095,497.36
14. Time deposits of individuals, partnerships,
lapkričio 19 d., Brooklyn, N.Y.
and corporations
8,783,714.63
SIMANAVIČIUS
Pranas. 50 m.,
15. Deposits of United States Government (including
> , postal savings)
140,789.58
mirė lapkričio 4
Montreal,
1$. Deposits of States and political subdivisions
572,924.50
Kanadoj.
17. Deposits of 'banks
None
NATKEVIČIUS Jonas, 38 m.,
18 Other deposits (certify and officers' checks,
etc.)
,
229,430.10
mirė lapkrį^ jflėn.*
PoJk
19. TOTAL DEPOSITS
$13,822,356.17
ton.
Mass.
20. Bills payable, rediscounts, and other liabilities
MACENIS Jonas, 60 metų. mi
for borrowed money
None
21. Mortgages or other liens, $ None on bank
rė rugsėjo 30 d., Detroit, Mich.
premises ąnd $ None on the real estate
None
Amerikoj išgyveno 40 metų.
22. Acceptances executed by gr fpr account pf thi&
bank and outstanding
None
STAKNIENĖ Ona (Vaškevičiū23.- Other liabilities
!:
29,884.07
tė), mirė spalio ^5 d., Fan24. TOTAL LIABILITIES (not including subordinated
•**
wood,
N. J.
obligations shown below)
!
12,852,240.21
CAPITAL ACCOUNTS,
STROGIENĖ
Marijona (Arlaus
s
25. Capital*
^
200,000.00
kaitė),
67
metų,
mirė lapkri
26. Surplus
„„..t
350,000.00
čio 5 d., Brooklyn, N. Y.
27. Undivided profits
1
88,304.53
28. Reserves (and retirement account fo'rALUKONIS
Kazimieras mirė
preferred capital)
100,000.00
lapkričio mėn., Omaha, Nebr.
29. TOTAL CAPITAL ACCOUNTS
!_
738,304.53
30. TOTAL LIABILITIES AND CAPITAL,
GINTALIENĖ Ieva (PečiausACCOUNTS
14,590,544.77
kaitė), 82 m., mirė spalio 27
"This bank's capital consists»of:
d., So. Boston, Mass.
Common stock with total par value
MEMORANDA : '
.
ALINSKAS Aleksandras mirė
31. Assets pledged or assigned to secure
lapkričio mėn., Hartford.Conn.
liabilities and for other purposes
.i. 1,014,621.91
V1TARTAS Romualdas mirė lap
32. (a) Loans as shown above are after deductiam
of reserves of
50,097.78
v
kričio 4 d.. Norwood, Mass.
(b) Securities as shown above are after deduction
,
BAKANAUSKAS
Tamošius, 73
of reserves of
93,128.07
33. Hypothecated or Assigned Deposits under
metų, mirė spalio 25 d., NaSection 710-180, General Code
69,656.13
cfcna. N. H. (Vilniaus rėd..
I,Harold Hammtr. Secy, fy Treasurer of, the ftbpve named bank,
Merkinės
par.)
hereby certify that the above statement is true to the b4st of my
knowledge and belief.
'
MEŠKAUSKIENĖ Anelė/74 m.t
HAROLD HAMMER
mirė lapkričio 14 d., So. Bos
,r "
_ * Comet Attest;
ton, Mass. (Marcinkonių par.]j
VEN'G. ROTH^.:
E. HA GEMA N
Amerikoi išgyveno 42 metus,
;
v
J. HAROLD CLARK, Dirsctott
JANKEVIČIUS
Donrųnykąs, 6f
STĄtK OF OHK>, ČOUNTY OF LORAIN, ss: . ~
Swocn to fend subscribed before me this 6th dav of Januarv 1950.
metu, mirė lapkričio 16 d., S04
ELPONĄ SMITH, Notary Public
&pstQ& M$ss, (įa^lių par.)
My Commission "Expires March 26, 1950
Amerikoj išgyveno 45 metus.

teisia r.

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps

MAY

NOS

L I EK

ŽVILGANČIOS NAUJOS MEDVILNĖS VISOKIEMS REIKALAMS

39c ir 49c spausdinti perkaliai
NAUJI PAVYZDŽIAI IR SPALVOS fAVAS SIUVINIAM#
Išsirinkite iš daugybės naujausių ir prašmatniausių pavyzdžių ar štisjnių spalvų pavasario siuviniams. Gatvinėms suknelėms, namų ap
siaustams, pižamoms, mokyklos suknelėms, yaįkų togoms. Šįoję nuosta
bi gaminįų grupėje yra ir daug "crisp ginghams", didžiausi pasiriiįkim^s., ? žemiausįomjs feųnouąis.

2&9 - 2,98 vilnos ir rayon. dirbiniai
Yra vientisų spalvų, dryžų ir
raštuotų geros vilnos ir dirbti
nio šilko mišinio, plius speciali
grupė vilnonių ir birbtinio šilko
gaminių, škotiško ir kitoko mo
dernaus rašto, dry$ų ir ištisinis
spalvos.

yardas

y*rda*

Regul.lSc
4 coL dirb.šil
ko satino rais.

4c
yardas

1

yardy paklodraiščių!
8c
I

\ Geros rūšies žvilgančio dirbtinio i
Į satinuoto šilko raiščiai dviejų ^

i

populiarių pločių. Išsirinkit iš
daugelio pageidaujaBUĮ 'atspal
vių ir norimo ilgio.

_Regul. 27e

6 col. dirb. šilko satino raš.

Jos galite prišildyti 6-iu kambariu
sava gyvenanti; name tuo, ką
sutaupysit vien ant karo
GASĄ
šiems keturiem*
didiesiems
ĮRENGIMAMS

|Ž|Į VAIZDU OKFf 1 Kiek
sutaupote vart o d a m i
GASĄ keturiems didie
siems jrengimams*, tuo galit
prišilyti šešių kambarių namą gasu! Naudodami GASĄ, turite magiausiai
išlaidų keturiems didiesiems reikalams. Kitas pigiausias paprastai varto
jamas kuras kaštųoj BRANGIAU nuo 15 centi^ (šaldytuvui) iki $5.15
(vandens šildyinvii) per mėnesį, negu GASAŠI

Pąžmrėkit, kaip sutaupote!
Gaso kaina mėnesiui
•Patarnavimas moder (Apskaičiuota pagal U. S. JCito datfgiausiai varto
Darbo Depart, statistiką, pa jamo kuro kaina mėn.
niais įtaisais
tvirtintą
mūsų
vidutinių (Pagrįsta Clevelando ribose
vartotojų Clevelande)

$ .61
1.15
.57
.59
f 2.92

$ 2.10
6.30
.72
1.74
$10 86

3AS0 vendens šildytuvu
Pigesnis šildytu
vas ... plius
didžiausia įrengi
mo ekonomija...
plius pigus
naudojimas!
Automatiškas,
iš apačios šiltfiimus, izoliuotagį.
gasinis šildytuvas
veikia geriausiai.. .
veikia
taupo kurą!

A
"N a r

i c>
ijC?

GASO šaldytuvu:
'

siui, arba $95.28 metams ... daugiau, nei
reikia prišildyti 6"ių kambarių namui!
TAUPYK LAIKĄ! TAUPYK DARBĄ! TAU• PYK PINIGUS! TAUPYK VISAIS BŪDAIS
SU GASU!
•'g-^TBAOT OHIO GAS
A- '- '4 '

GASO virtuve pi

skelbiamais skaičiais)

Taigi, GASU ŠUTAU PPT S 7.94 mėne

|V
w •

GASO virtuve:
gesnė pirkti ir
įtaisyti. Degikliai
amžini — sutaupo
te pakeitimo išlai
das. Sutaupote
kurą, nes gaunate
karštj iš karto,
nelaukiant. Ir su
taupote ant gaso
pigesnės kainos,
negu kito kuro
kaina.

jei vartosite

' V i r i m a s
'
Vąjądens šildymas
Šaldytuvais
Skalbinių džiovinimas
Išviso per mėnesį
"

yardas

Jus sutaupote
tisais budais
su GASU!

Clevelande

The Lorain Banking Company

28c
48c

79c iki $1.00 gryno, rayon
m dirbiniai
pasižyminti grupė apima tik
rą dirbt, šilko "celanesa taffe
ta", gryno dirbtinio šilko "celanesa satiną" ir dirbt, šilko
"failles" 39 ir 49 colių pločio.
Viskas koki# nori ilgumo.

NAUJIENA!

f

CO. S BASEMENT

TELEVISION! Watch Louisę. Winslow "Through the Kitchen Window"—Tues., W«4L
Thurs, at 2 p.m., WNBK, Channel 4

PpLEVZUA! Žiūrėkit Louise Winslow "Pro virtuvu langą" — antradieniai
trečiadieniais ir ketvirtacHeniafs,* 2i©fc vah' p.p., WNBM, kanalas 4j»

čia nėra judumų
dali ft, kurios
susidėvėtų, tai
sutaupote ant
taisymo išlaidu
G&ranti.ja raš|8(|
jus užtikrina,
kad šaldytuvas
veiks metais
ilgiau ... Ir
čia sutaupote.

Cu i

•flr1"

GASO džiovyklaV
Pilnas karštis
iš įkarto ... Neaikvoojate įkaitini-*
mui. Greitas džio
vinimas, vartoj
mažai gaso, go.
mažina išlaidas.
Sutaupote ant
pirmų išlaidų ...
ir ąnt pigios

•gasb

.-' *
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D I R V A
CIURLIONIEčIAI JAU
PASIRODYS

'INCOME TAX" DEKLARA
CIJŲ UŽPILDYMAS

Jau galutinai paaiškėjo ir
pradedama viešai skelbti, kad
pirmasis viešas čiurlioniečių
koncertas Amerikoje įvyks Cle
velande, Severance Hall koncer
tinėje salėje, kovo mėn. 26 d.
Taigi, clevelandieęiai pasirū
pinkim tą dieną skirti pirmam
tikram pasimatymui su čiurlioniečiais ir pasistenkime sukvies
ti kuo daugiausiai klausytojų ir
ne iš lietuvių tarpo.
* čiurlioniečiai jau turi visą
eilę susitarimų ir dėl kitų kon
certų :
Balandžio 16 d. — Chicagoje,
Operos salėję. Rengia MARGU
TIS.
Balandžio 29-30 d.d. trys kon
certai Pittsburghe. Rengia Pitts
burgh© ALT skyrius.
.Birželio 6 d. — Tpronte, Ka
nadoje. Rengia Lietuvių Versli
ninkų Sąjunga.
Yra visa eile kvietimu i# į
kitus JAV ir Kanados mies
tus, dėl kurių dar galutinai ne
susitarta^

Kam reikia pagalbos užpildyti
mokestinius ("Income Tax") pareiškimust gali kreiptis į DIRVĄ
pirmadieniais, antradieniais, tre
čiadieniais ir ketvirtadieniais
nuo 6 iki 8 vai. vakaro. Penkta
dieniais ir šeštadieniais galima
kreiptis tik susitarus su užpildytoju. Susitarti galima aukš
čiau nurodytomis diėnomis ir
valandomis telefonu EN 4486.

,
1

LIMKESE

yiw

•" •

VASARIO 104os MINĖJIMAI tirti, kad minėjimo programa TAUTINĖS SĄJUNGOS SKY
RIAUS NARIŲ POBŪVIS
Ir šiais metais Clevelande prasidė 3 vai. po pietų, kad ša
lia
paminėjimo
kalbų
bus
me
Vasario 18 dieną, šeštadienį,
įvyks du Vasario 16-tos pami
Ateinant reikia atsinešti su
ninė programa, kurią rengia sąryšy su Vasario 16-tos pami
nėjimai ...
savim nuo darbdavių gautus mo
Čiurlionio ansamblio dalyviai,
kesčių
atskaitymo lapei i u s
Prieš maždaug mėnesį laiko bus išraiškos šokiai (Aldona Va- nėjimu, Amerikos Lietuvių Tau
tinės
Sąjungos
skyrius
rengia
(Form
W-2).
Pageidaujama iš
įvykusiame keliolikos organiza leišaitė), atitinkamos deklama
narių
susirinkimą
—
pobūvį
dr.
darbdavių
gauti
ir Form 1040
cijų atstovų pasitarime nutar cijos (Petras Maželis) ir tt.
S.
T,
Tamošaičio
rezidencijoje.
(baltus)
arba
1040
A (geltonus)
ta tą šventę surengti vasario Numatoma, kad minėjime daly
Visus
narius
Valdyba
prašo
to
blankus, bet kurie jų neturės,
19 d., didesnėje ir gražesnėje vaus keletą žymių amerikiečių
vakaro
neužimti
kitais
reikalais
galės ir čia pat gauti.
salėje, pasikviečiant žymių ame garbė? svečių. Smulkiau apie
ir
dalyvauti
tame
pobūvyje.
Kurie jau yra gavę iš mokes
rikiečių. Pageidauta, kad tą pa prograifią bus pranešta kitą sa
Pageidaujama pasikviesti ir
čių
įstaigos tam tikras skylėtas
čią dieną įvyktų ir specialios vaitę.
pažįstųmus, kurie domisi Sąjun
kontrolės
korteles, tas. irgi rei
pamaldos bent vienoje iš Cleve Iš
Jurgio parapijos salė gos darbu, nors dar nėra į ją
kia
atsinešti,
v
land o lietuvių, bažnyčų.
je riurrtartomo minėjimo f engė jų įstoję.
Tačiau, kai sudaryto komiteto patyrėmė, kad ten minėjimas
atstovai kreipėsi į šv. Jurgio bus vasario 1 d., kad minėjimo
RKO Keith's 105th
bažnyčią pamaldų reikalu, tai programoje dalyvaus net trys TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
Vasario 1-7 dienomis "Prince
jie sužinojo, kad čia Vasario 16- chorai, kad ypatingai bus krei Pereitą šeštadienį CLEVE
Of Foxes" su Tyrone Power,
tos minėjimas ir jo programa piamas dėmesys įtraukti į pa- LAND PRESS surengta tautinių
Orson Wells,ir Wanda Henrix.
jau visiškai suplanuota vasario minėjmą vaikučius, ir kad visi šokių šventė per du kartu —
12 dienai. Tada būsiančios ir Clevelando lietuviai be skirtumų dieną ir vakare — sutraukė iš KULTURINĮO DARŽELIO SU
pamaldos užimtos, o, be to, pa kviečiame atsilankyti.
SIRINKIMAS
viso apie 6,000 žiūrovų. Dvide
jų, veikiančių ne šios parapijos
Iš visų girdėti apgailetavi- šimt trijų tautybių šokėjai bei
Vasario 10 d., 8:30 vai. vak.
ribose ir globoje, dalyvavimas mai, kad vėl įvyksta išsisklaidy dainininkai parodė ar bent ban
Lietuvių Salėje šaukiamas Cle
šventes rengime pasirodė esąs mas šios šventės paminėjime. dė parodyti savo tautinį meną.
velando Lietuvių
Kultūrinio
nereikalingas, nors ateiti ir da To priežastis esanti ta, kad ne
Programos pabaigoje pasiro Darželio narių metinis susirinki
lyvauti kviečiami visi.
pakankamai anksti pradėta tar dė ir lietuvių (čiurlioniečių) šo
mas. Kviečiami dalyvauti visi,
Naujoje parapijoje tą dieną tis apie šventės rengimą, todėl kėjų grupė su Blezdingėle ir kas rūpinasi Darželio padėtimi.
pamaldo užimtos, o, be to, pa ir pradėjo visi rengti taip, kaip Malūnu. Malonu pastebėti, kad
Modernus 7 kambarių
H
rapija ta sekmadienį rengia sa kas išmano. Ar nereikėtų jau ir šį kartą lietuviams tikrai bu
vienos šeimos namas
vo jubiliejinę vakarienę ir jos dabar pradėti pasitarimus dėl vo negėda to pasirodymo, nors
ties White a ve., E. 59 St.,
atstovai pageidavo, kad vasario 1P51 metų Vasario 16-tos mi gaila, kad jo žiūrėti turėjo jau
$ 5,900
19 dieną jokių kitų iškilmių ne nėjimo? ...
išvargusi ir namo beskubanti
Parduoda savininkas
būtų rengiama.
publika. Vis dėlto lietuvių gru
Telefonas EX 5044
Vis dėlto Kultūros Fondo Val
pei plojimas buvo gyviausias ir
PASKAITOS
dyba, turėdama keliolikos orga
energingiausias.
nizacijų atstovų pavedimą su Lietuvių Kultūros Fondo Cle Platesnį paskirų tautinių gru Dalis Clevelando žinių
rengti Vasario 16-tos paminė velando skyrius pirmadienį va pių pasirodymų įvertinimą įdė
5-tame puslapyje
jimą iškilmingiau ir platesniu sario 6 d., 7 vai. vak. Norwood sime kitame DIRVOS numeryje.
mastu, pasiryžo rengti tas iš bibliotekos patalpose (6315 Su
šios šventės scenoje dalyvavo
kilmes vasario 19 d. Public Au perior Ave.) lietuviu visuomenei iš viso per 500 įvairių tautybių
UNUS,
žmopus. vaikščiojąs ant
rankų pirštų j?alų.
ditorium Mažajame Teatre.
ęęngia dr. S. Tamošaičio paskai šokėjų bei dainininkų ir muzi
JOE WJALCH su nauju laukinių
Iš rengėjų tuo tarpu teko pa tą — "Neregimasis pasaulis". kantų.
TIK 4 MĖNESIUS GYVENO
žvėrių vaidinimu.

f/jįį1

rengia didžiulę

RADIJO BANKIETA
LIETUVIŲ PILIEČIŲ SVETAINĖJ,
1723 Jariė St., SS, Pittsburgh, Pa.
Labai įdomi programa,
kuri bus transliuojama per radiją,
WHOD Ortį

Į_ _ _ _

Iš anksto įėjimo bilietai parduodami
visose Marshall vaistinėse ir pas
visus Grotto narius.

tvįituJLij oi
TilCHMAN'S BURROVS
PUBIIC WAII
<5-

inamito p-il+u* i&t&ufa atfie UentflifQi* j
£ ka^dinalo- MindUįetnitf teUmo- padlcptU. \

4:30 — 5:30 programa, perduodama per radiją;
6:30 — 8:30 balikietas;
9*00 — 12:00 šokiai prie lietuviško orkestro muziko*.

*7«Ae

Suįi&UoĄ

A JACK WR ATHER-ROBERT GOLDU

.

8 Jloan Aiiociation

At the clotee of Business, December 31, 1949
jJJ*

ASSETS

LIABILITIES

Cash and U. S. Government Bonds
$ 994,759.22
Stock in Federal Home Loan Bank
23f00i0.00
First Mortgage Loans - Including G. I.
and F. H. A
2,016,302.15
Real Estate Sold on Land Contract
4,018.42
F. H. A. Remodeling Loans
8,319.19
Office Building - Less Depreciation
15,050.00
Other Assets
1,274.91

Savings Deposits
^_$2,o92,108.88
Advances from Banks
125,000.00
Loans in Process
127,245.47
Advances by Borrowers for Taxes
and Insurance
28,008.96
Other Liabilities
—
10,231.77
Permanent Stock
— 134,058.11
Reserves and Undivided Profits _i
248,070.70

TOTAL.

TOTAL

«TAI ji,
Jauna,
nekalta
mergina
plakama .
Ir kanki*
narna!

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

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

SAVINGS DEPOSITS INSURED UP TO $5000.00

'¥1,

Member of the Federal Home Loan Bank System

PAUL

Production starring

BONITA

*

j Nori pagražinti savd
I namus? šauk—

K. ŠTAUPAl

609-12 Society for Saving Bid.
Telel: MAin 1773.
Rezidencija: PENINSULA 252i

Namu Dekoravimas
musų specialybė.

Kambarių Popieriavimim
Namų MaliavojimasN ,

* KAUNAS*

16908 Endora Road

Batų taisymo
dirbtuvė

Telefonas:
Snmore 87!
Cleveland. Ohio

1463 Addison Rd.
(Wade Park kampas)

LIETUVIŲ KLUBE

Savininkas
Kazys Ivanauskas,
lietuvis — naujakuris

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

AUTO BATTERIES
Tiesiog iš Lietuvių dirbtuves

Pigiau negu kitur
TAISO IR SENAS BATTERIES

Antanas Kirkilas ir Sunus

"Telefonai:
EN 3844
MA 3359

1019 Woodland Ave.
Namų

adresas: 7204

Donald

Cleveland

Ave.

j!Mimini!iiiiiimimiiiiiiiiiiiiimmmiii!!iiiiimmiiiiiiiiiiiiiimiiii!imiiiiiiimii!i£

I I. J. SAMAS.JEWELER

j

Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvf

s

i
j

.

'

7007 Superior Ave.

Greta Ezella Theatrt |

Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laikrodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą.

j§
5
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I

į

i

Pilnai padengta apd rauda

UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO.

Namų Pagražinimas ii Vidaus ir iš Lauko

7526 Star Avenue

Cleveland 3, Ohio

INUNMIHtllUlliHimtNlltMimiHMIHf
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P J KERSIS

- '

RICHARD

KELLY • GRANVILLE • DERR

Wilkelis Funeral Home

and

CHARLES BICKFORD

Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė *
Aldona Wilkelis - Wirby

as Cardinal Mindszenty

VASARIO 8 DIENĄ
pradedama rodyti

Pilnas laidotuvių patarnavimas •
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

HEnderson 9292

6202 SUPERIOR AVE.

$3,064,723.89

SUOPIS FURNITURE
6921 Wade Park

JAKTJBS & SON

EX 8709

FUNERAL HOME

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

Lietuviška laidojimo įstaiga

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams
lietuviškoje krautuvėje

<

.;

Valdžios pripažinti laidojimo direktoriais
y<;:
Delia E. Jakubs
*
1
William J. Jakubs
-'
. *:

0-

"X /

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue
ENdieott 170$

h, '
fT s^1 ^ A
.

^

*>

*</

-

mt

r- ^

MEMIER FEDEKAL DEPOSIT INSDMRCE CORPOMTHM

P. J. KERŠIS

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS
į$w*\

A
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*
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Savers always welcome

OFISO TELEF.: MAin 1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste vba priemiesčiuoee, kreip
kitės i mane, gausta pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą {vai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir iSpildymat
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmenilkai.

ALLEN teatre, 1407 Euclid Ave.

^
<
&.i

independence!

009-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Olito

Radijo Komitetas

CLEVELAND, OHIO LIETUVIŲ BANKO
Financial Statement

security and personal

Telefonas: POtomac 6899

LAUKIAMĖ SVEČIŲ Iš CLEVELANDO!
KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI!

_ __ __

future

w i t h a f e e!i n y o f

495 East 123rd St

WALLENDA — vaikščiptojas viela.
IR DAUG KITŲ

REZERVUOKITĖS BILIETUS
IR PASIRINKITE VIETAS

look into thf

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo
pagražinimo suteikiama
bemokamai.

MIRIMAI

sekmadieni, vasario 5 dieną, 4:30 vai. p. p.

m cj n w h o w a n t s t o

Popieriuotojas

TUBLIC HRll

JAUNIEJI LIETUVIAI PITTSBURGHE

t

• t pi

bo important to Hie

L Namų Malįavotojas

{tflOTife

KAINOS — Dienomis (išskyrus va
sario 13, 14, >0 21) $1.50 ir $2.00,
įsk. mokesčius. Vakarais (išskyrus
šeštadienio vakarus, vasario 19 ir 26)
$1.50 — $2.00 — 2.40 ir $3.00. šeš
tadieniais ir Washingtono gimtadienį
dieną kainos kaip vakare.

•i&r
••

• Jb'

t

Lietuvis

t*

Jonas Kilikevičius, 51 metų,
lietuvis tremtinys, prieš 4 men.
atvykęs j Ameriką, sausio 29 d.
mirė Lima, Ohio, ligoninėje. Jis
dirbo ūkyje Lima, Ohio, pas atkvietėją, tačiau po dviejų savai
čių turėjo gulti į ligoninę: su
sirgo vadinama greitąją džiova.
Sirgo 3i/> mėn. Palaidotas vasaro 31 d. Kalvarijos kapinėse, iš
šv. Jurgio bažnyčios Clevelande.
čia liko jo žmona Antanina. Vo
kietijoje liko duktė ir žentas.
Laidotuvėms patarnavo Jakubs & Son Funeral Home.

V'»"

Savings will nIwoys

sfa%FEB.I3

AMERIKOJE

1

JONAS G.

% GREAT WEEKS

Programos tvafka:
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