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Redaktorius

Vincas Rastenis

Kaftm mietams, užsimokant !š anksto?

Jungtinėse Valstybėse
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Kanadoje
$4.00
Kitur — $4.50
Užsisakyti galima kiekvienu metu, nereikli
laukti metų, pusmečio ar mėnesio pradžios.
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Th« only Lithuanian Newspaper published in Ohio reaching a very largt majority of the 100,000 Lithuanians in the State and in Cleveland.
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6820 Superior Ave.
Cleveland 3, Ofei*
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Subscription per year li advaaee
In the United States
$iJf
In Canada — $4.00
Elsewhere
Mil
Entered at Second-Class matter Dsesni*
bet 6th, 1915, at the Cleveland PostoffleM
under the act of March 3, 1879.

Lietuva Europos SąjDdžio narys
Vasario 16-toji J
Lietuvos Respublikos Diena

Chicagos ir apylinkių lietuvių
buvusių tremtinių susirinkimas,
PROCLAMATION
* kiuri ame dalyvavo apie 500 as' menų, nutarė skelbti boikotą Republic Of Lithuania Day February 16
tiems, kurie remia ir užtaria
bolševikų okupaciją Lietuvoje.
WHEREAS, The Republic of Lithu
Tokie Lietuvos priešų ir nai ania was one of the victims of World War
kintojų rėmėjai pirmoje eilėje II devastation in Europe, and although this
nurodomi laikraščiai "Vilnis" ir brave little country is now under the rule
i "Laisvė", o taip pat ijr organiza
of military dictatorship, hope is in the
cijos, atvirai ar slaptai veikian
hearts of thousands of Americans of Li
čios komunistų fronte.
Kada lietuvių tauta bolševikų thuanian origin that it will eventually be
yra taip skaudžiai kankinama, restored to its former place among the
kiekvienas kankintojų teisinto- independent nations of the world, and
jas, užtarėjas ar pritarėjas pats
WHEREAS, The independence of Li
darosi dalyviu budeliškų veiks thuania is based on the long standing
mų prieš lietuvių tautą. Todėl principles of American foreign policy, that
. ir santykiuose su tokiais budelių
^ talkininkais reikia daryti atitin all peoples in all parts of the world shall
have the right to elect their own govern
kamas išvadas.
Nuosekliai galvodamas, susi ment, and
rinkimas nutarė priminti lietu
WHEREAS, February f6th, 1950 is
viams verslininkams, kad garsi- the Thirty-Second Anniversary of the In
nimasis laikraščiuose, kurie tal dependence of the Republic of Lithuania,
kininkauja lietuvių tautos žu
and this anniversary is thus an occasion
dytojams, yra irgi to žudymo
rėmimas. Todėl lietuviai preky of imjįprtan^ Jto Americans of Lithuanian
bininkai ir kitokie verslininkai origin in the State of Ohio.'
yra kviečiami pagalvoti apie
NOW, THEREFORE, I, Frank J. Lautai ir nuo tokio rėmimo susilai sche, Governor of the State of Ohio, do
kyti. Tie, kurie ir toliau garsin- hereby proclaim Thuxsday, February 16th.
sis pas lietuvių tautos priešų
agentus, turės būti laikomi są- 1950, as "Republic of Lithuania Day" and
urge the observance of the occasion by all
lllhningais jų rėmėjais.
Iš to išvada — lietuviui netin interested groups, organizations and indi
ka turėti ką nors bendra su to viduals.
kiais rėmėjais. Prieš Lietuvos
IN WITNESS WHEREOF,
priešus nukreiptas boikotas tu
rės būti taikomas taip pat ir
I have hereunto subscribed
jiems.
my name and caused the
Chicagiečfai kviečia dalyvauti
Great Seal of the State of
feįme boikote visus sąmoningus
Ohio to be affixed at Colum
lietuvius. Vadinasi — ne tik
bus, this 18th day of Janu
neremti prenumerata ar skelbi
ary in the year of Our Lord,
mais komunistinių laikraščių,
One Thousand Nine Hun
bet ir nesikreipti jokiais reika
lais pas tuos verslininkus, kurie
dred and Fifty.
tokiuose laikraščiuose garsinasi,
tuo remdami lietuvių tąutoš iš
/
Prank J. Lausche
davikus.
GOVERNOR

Vasario 16 — Lietuvos Respublikos Dienos
PROKLAMACIJĄ^
*

KADANGI Lietuvos Respublika buvo
viena iš II Pasaulinio karo sunaikinimų
Europoje aukų ir, nors šis narsus mažas
kraštas dabar yra valdomas karinės dik
tatūros, tūkstančių lietuvių kilmės ameri
kiečių širdyse tebėra viltis, kad jis galės
būti grąžintas į savo pirmykšte vietą tarp
nepriklausomų pasaulio tautų,j ir
i

i

KADANGI Lietuvos nepriklausomybė
yra paremta pastoviais Amerikos užsienių
politikos principais, pagal kuriuos visos
tautos visose pasaulio dalyse turi turėti
teisę išsirinkti savo nuosavoj vyriausy
bę ir
!
KADANGI 1950 metų vasario 16 diena
yra trisdešimts antroji Lietuvos Respubli
kos Nepriklausomybės metinės sukakties
diena, todėl ši proga yra svarbi lietuvių
kilmės amerikiečiams Ohio valstybėje,
TODĖL DABAR, AŠ, Frank J. Lau
sche, Ohio Valstybės Gubernatorius, skel
biu ketvirtadienį, 1950 metų vasario 16
dieną,"'"Lietuvos Respublikos Diena" ir
kviečiu atitinkamai ją paminėti visas su
interesuotas grupes, organizacijas ir as
menis.

V
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Praėjusiais metais, kada ta yra paskirta Vykdomajame
Strasburge (Prancūzijoje) ėjo Komitete bendrai visoms BaEuropos Sąjūdžio suvažiavimas, tijos valstybėms — Lietuvai,
mūsų delegacija darė visas pas Latvijai ir Estijai."
tangas, kad Lietuva būtų pri Tuo pačiu metu į Europos
imta į tą Sąjūdį ir kiekviena Sąjūdį buvo priimtos ir kitos
proga galėtų kelti Lietuvos lais dvi Pabaltijo valstybės — Lat
vės klausimą. Deja, tada mes vija ir Estija.
gavome patirti tam tikrą nusi
vylimą. Mums tada dar pasakė, šis priėmimas laikomas labai
kad reikės palaukti ir atlikti geru ženklu, nes visos trys Pa
eilę formalumų. Kai kieno tada baltijo valstybės, būdamos Eu
manyta, kad tik atsikalbinėji ropos Sąjūdžio nariais, visrfda
mas, kuris nieko gera nežada. gaus iš Europos didžiųjų valsty
bių moralinę paramą, kovodamos
Bet šitos pesimistinės mintys dėl savo teisių. Europos Sąjūdžio
dabar sulaužytos. Vyriausiajam garbės pirmininkais yra šie Eu
Lietuvos išlaisvinimo komitete ropos politikai: L. Bliumas, W.
buvo gautas raštas, kuriame sa Churchill, Alfce de Gasperri ir
koma: "Turiu malonumą Tams Paul Henry Spaak.
tai pranešti, kad Europos Są
jūdžio Ttarptautinis Vykdoma Lietuvos atstovas j EtifGpss
sis Komitetas savo paskutinėje Sąjūdžio Tarptautinę Tarybą
sesijoje, kuri įvyko sausio mėn. tuoj bus paskirtas. Jį skirs Eu
20 ir 21 dieną Londone, suteikė ropos Sąjūdžio Tautinis Komite
savo pripažinimą Europos Są tas, kurį sudaro beveik visi VLIjūdžio Lietuvos Tautiniam Ko Ko nariai. Gi bendrą narį į Eu
mitetui. Buvo nutarta taip pat ropos Sąjūdžio vykdomąjį Ko
duoti Jūsų organizacijai vieną mitetą paskirs Lietuvos, Lat
vietą Europos Sąjūdžio Tarp vijos ir Estijos Europos Sąjū
tautinėje Taryboje ir viena vie džio komitetai.

(steigta Kanados
Tautine Sąjungą

(35-ti metai • 35th year)

ŠIOJE ŠALYJE
PREZ. TRUMANAS nutarė nau
dotis Taft Hartley įstatymu an
glies streiko reikaluose. Prie to
jį privedė angliakasių unijų vado
J. Lewis užsispyrimas. Pradžio
je buvo pasiūlyta, kad jis sutik
tų su 70 dienų paliaubomis, ku
rių metu veiktų faktų patikri
nimo komisija ir bandytų su
rasti pagrindą susitarti. Lewis,
kiek laiko palaukęs, tą pasiūly
mą atmetė. Dabar prezidentas
vistiek paskiria trijų asmeni§
komisiją patikrinti faktams ir
pasiūlyti išvadoms. Greičiausiai,
kad prezidentas paskelbs strei
ko uždraudimą 80-čiai dienų.
Tačiau yra pavojaus, kad ir tu»
atveju dalis angliakasių uždrau
dimo gali nepaklausyti.
Trumanas, kurio rinkiminėj
programoj vienas iš svarbiausių
pažadų darbininkams buvo Taft
Hartley įstatymo panaikinimai
ryžtasi dabar pats tuo'įstatymu
pasinaudoti. Tą jis daro jaa
aštuntą kartą per savo preziden
tavimo laiką. Trečią kartą jis
juo pasinaudoja prieš angliaka
sių uniją.
TELEFONŲ STREIKĄ, kuris
turėjo prasidėti jau šią savaitf,
tikimasi dar atidėti bent poraį,
savaičių,, o įfei tai pavyks, tai
gal pavyks ir visiškai jo iŠ*
vengti.

RESPUBLIKONŲ PARTIJOS
politikos
nustatytojų suvažia
TAM PALIUDYTI, čia pa Dar pereitų metų rudenį Mon- Kad šios Sąjungos steigimas
vime
Washingtone
priimtas šū
sirašiau savo pavardę ir trealyje gyveną tautinės srovės buvo pribrendęs, rodo jau vien
kis
šių
metų
rinkimams:
"Lais
pavedžiau pridėti Didįjį lietuviai pajuto gyvą reikalą tas faktas, kad Sąjungos veik
vė
prieš
socializmą".
Bet
visiš
Ohio Valstybės Antspaudą organizuotis. Ypač įvykęs Kana la gyvai domisi lietuviai, gyve kos vienybės tarp partijos vadų
dos lietuvių skilimas ir Pasaulio ną ir kitose Kanados vietose.
Columbus mieste, Mūsų Lietuvių
Bendruomenės organi Jau organizuojami Sąjungos nebuvo pasiekta. Visa eilė žymių
Viešpaties tūkstantis devyni zavimas Kanadoje tai paskubino. skyriai Toronte, Hamiltone ir partijos veikėjų tuojau po susi
rinkimo pareiškė savo nepasi
šimtai penkiasdešimtais me Po kelių pasitarimų pereitų St. Catharines miestuose.
tais, sausio mėnesio 18-tą metų spalių mėn. 23 d. įvyko Visais Sąjungos reikalais ga tenkinimą.
oficialus Kanados Lietuvių Są lima rašyti šiuo adresu: Mr. K. Respublikonų partija nusistati
jungos steigimas. Buvo išrinkta Andruškevičius, 6882 Beaulieu griežtai priešintis visai eilei/
svarbiausiųjų Trumano progra
laikinė Sąjungos valdyba, į ku St., Montreal 20, Que.
Frank J. Lausche
mos punktų vidaus politikoje.
rią įėjo: agr. K. Andruškevičius
GUBERNATORIUS
Dėl užsienio politikos respu
— pirmin., agr. J. Jankaitis —
blikonai
vieningiau nutarė toliau
MIRĖ
M.
MAŠIOTIENĖ
pirm. pavad., dr. J. Senikas —
• , Lietuvos
Estijos
palaikyti
vadinamą "dvipartinę"
iždin., J. VoloSkaitė — sekret. Š. m. sausio 31 d. 8 vai. rytą,
šventės
sistemą,
t.y.
tokią sistemą, kad
ir Stp. Kęsgaila — valdybos na po sunkios ir ilgos ligos, Augs
' Baltų - Skandinavų draugija K<į motėfVi ir girdėjom
užsienio
politikoje
abiejų partiją
rys.
burgo DP ligoninėje, Vokieti j o-llashingtone, D.C., vasario 21
turi ir toliau reikštis su»
§.m. sausio 29 d. įvyko visuo je, mirė žinoma visuomenininke:
!I J ai - Vienas pasitarimo dalyd. rengia Lietuvos ir Estijos ne
tinis narių susirinkimas, ku Marija Mašiotienė, aušrininko I
priklausomybės . sukakčių pami
riame priimti Sąjungos įstatai Prano Mašioto žmona, •d«iku8i^.ls.s,uleJat?,fkyti nuo
tinės suderintos užsienio poli
nėjimą vienu metu, nes vasario
78 metų amžiaus.
ir įsirašė naujų narių.
tikos, bet jam vos pora atstovų
24 dieną yra ir Estijos nepri
tepritarė.
klausomybės diena. Minėjimo Ohio Gubernatorius Frank J. rius Frank J. Lausche vertina, tumas milžiniškas. Prašo šimtai:
meninėje programoje dalyvaus Lausche jau pereitais metais kaip svarbų Amerikos gyvenimo ir net tūkstančiai, o priima vos
Vis dėlto respublikonai grieitai kritikavo administracijoj
lietuviai menininkai: pianistė G. buvo planavęs pasikviesti susi- veiksnį. Tą jis parodė, skirda po kelias dešimtis... Tuo tarpu
veiksmus užsienių politikoj^
Leonienė ir smuikininkas A.
. 8u ne
kalba , eidžia .
mas dieną laiko susipažinti su esąs didžiausias gydytojų trūku
Paukštys Mnej.mas ,vyks In-jmų šioje valstybėje jvairių "svetimkalbe" spauda, tikrai mas, o ypač valstybinėse ligoni Lietuviškoje spaudoje jau nu 30% jų būtų ūkininkai. Atstovų ypač ankstyvesnius slaptuosiiM
tern. Student House saleje,_18251 laikrašaių redaktoriais. Aplinky- draugškai pasidalindamas su nėse, į kurias joks, bent kiek pri skambėjo per ankstyva žinia, Rūmai tuos nuostatus nutarė susitarimus Jaltoje ir Potsdamu
R St., N. W, Was mg on, . .,
^ jQ sumanymą teleido įvyk- redaktoriais įvairiomis mintimis, vačios praktikos turįs, gydyto kad Tremtinių Imigracijos Įsta panaikinti. Senato komisija dėl kurie sudarė daug neteisingi*,
8;30 vai. v#tfc
dyti šių metų sausio mėnesio bet visiškai susilaikydamas nuo jas nenori eiti, kadangi priva tymo papildymas ir jo pratęsi ūkininkų dar pridėjo reikalavi mų ir didelių pavojų visame pa
saulyje.
bet kokių vadinamų agitacinių čiai jis nesulyginamai daugiau mas dar vieneriems metams jau mą, kad jie turi įrodyti nors
gale.
poros metų praktiką žemės ūkio Partijos pareiškime sakomą:
yra patvirtintas.
Jei kas domisi tokio susipaži sugestijų,
uždrba.
Sumanymai
"Mes stojame už, tvirtą politiką
darbe.
Gubernatorius pasiryžęs imtis Iš tikrųjų toks pakeitimas yra
Naujų laikraščių sumanymų nimo priežastimi, tai atsakymo
žygių, kad daugiau jaunuolių priimtas tik Atstovų Rūmų. Da Dabar tos pačios komisijos prieš komunizmą ar fašizmą n|i
tuo tarpu nestinga. Buvo suma reika ieškoti ne toje aplinkybėje,
mie bei kitur ir mes reikalauji?
nymas netrukus pradėti leisti kad šį rudenį vėl bus rinkimai — Kiekvieną kartą aŠ degu, galėtų studijuoti mediciną. Ta bar Senato teisių komisija irgi pirmininkas nori pridėti dar du me, kad Amerikos pastangos
naują laikraštį LIETUVIŲ KE ir Frank J. Lausche vėl kandi kai susiduriu su tuo reikalu! — proga mes pamiriėjom, kad da priėmė tą pakeitimą, ne tokį suvaržymus. Pagal jo siūlymą šita linkme nebūtų vadovauja
LIĄ, bet tuo tarpu to laikraščio datuos į gubernatoriaus vietą kalbėjo gubernatorius užsirė bar atvyksta iš Europos nemaža patį, kaip Atstovų Rūmai, o pa tremtinių įsileidimas turėtų bū mos tokių žmonių, kurie simp§>
dar nėra ir nežinia, ar tas su ateinantiems dvejiems metams, męs ant savo rašomojo stalo ir gerų kvalifikuotų gydytojų. Yra čiame Senate tas klausimas vis ti sulaikytas, jei bedarbių skai tizuoja komunizmui ar fašiz
čius būtų didesnis kaip 4 mili
manymas tebegyvas. Dabar VIE o toje, kad dabartinis Ohio gu rodydamas kelioliką raštų ir jų atvykę ir į Ohio, bet čia jie dar nėra išspręstas.
mui".
laikraščių
iškarpų,
liečiančių
gy
negali
praktikuoti
nei
egzaminų
bernatorius
pats,
nors
ir
Ame
Senato komisija sutiko su tri jonai, arba jei šeimų, gyvenan Susirinkimo dalyviai gf kartą
NYBĖ skelbia, kad buv. MUSŲ
laikyti, kol neturi pilietybės. mis svarbiausiais Atstovų Rūmų čių bendruose butuose su ki
KELIO, Vokietijoje ėjusio laik rikoje gimęs, yra vienas iš tų dytojų klausimą,
valgė pietus tik už vieną dolerį
amerikiečių,
kurie
labai
aukštai
raščio redaktorius D. Penikas
— Aš nesu ' "socializuotos" Yra gerų gydytojų, bet jie ar pakeitimais: skaičiaus padidini tomis šeimomis, skaičius būtų ir turėjo prisisegę ženkliukus
žada netrukus čia išleisti laik vertina iš Europos į Ameriką medicinos šalininkas, bet taip, ba dirba ligoninėse tokį darbą, mu, įstatymo pratęsimu viene didesnis kaip 2 mil.
atneštas kultūrines vertybes ir kaip dabar pas mus yra, negali kurį gali atlikti ir medicinos riems metams ir "kritiškos da Bedarbių dabar yra mažiau, su užrašu: "Pavargęs mokesčių
raštį tuo ipčiu vardu.
'
mokslo neėję žmonės, arba dir tos" perkėlimu į 1949 m. sausio kaip 4 mil., bet šeimų, gyvenan mokėtojas"*
brangina tu vertybių palaikymą pasilikti!
ba šiaip fabrikuose, kaip papras 1 d.
čia Amerikoje, aukštai vertina
čių drauge su kitomis šeimomis,
; MARGUClObalius amerikiečių ryšius su savo se Ir pradėjo jis mums rodyti ti darbininkai.
ir dabar yra kiek daugiau, kaip • Apskaičiuojama, kad šii*
Senato
komisija
paliko
nuosta
skaičius, kiek yra norinčių stu Gubernatorius tuo susidomėjo,
i . Vasario 12 dieną MARGUTIS nosiomis tėvynėmis.
2
mil. Taigi suvaržymas prak metu Jungtinėse Amerikos Vals-1
tą,
kad
bent
40%
įleistinų
trem
, Chicagoje, Morrison viešbutyje, Todėl ir laikraščius, kurie čia dijuoti mediciną, ir kiek trys sakydamas, kad ligi šiol niekas
tinių turi būti kilę iš sovietų tiškai įstatymą paverstų tik tybėse yra 152 milijonai gy.
'rengia vakarienę-bajįų su iš yra tų europinių vertybių di Ohio aukštosios medicinos mo- jam apie tai nepasakęs. Prašė
ventojų.
,
j
pasisavintų kraštų, ir kad bent popieriit*
(F®rkelt» i 6-t* pusi.)
džiausi palaikytojai, gubernato-j kyklos studentų tepriima. Skirkilminga programa.
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Detroit, Mich., Naujienos

BROOKLYN, N. Y.

salėje, Maspethe. Jau dabar, tiefe
vietiniai, tiek atvykę iš Europos .
Po paskutinio karo Brooklyno lietuviai domisi šiomis rungty*
* PASISEKĘS BUV. TREMTINIŲ(nio komandose. Neturėdami savo
lietuviai sporto srityje rodė ma nėmis ir tikimasi susilaukti žiū
gas, Taip, lyg sapne ... Nutilo
komandų, jie prisidėjo prie ki
Pietlls.
VAKARAS
Pertrauka pasibaigi.
žai iniciatyvos. Pereitą rudenį
rovų net iš kitų miestų. ši0S
Valgant pietus mes gėrėme ir mes netikėtai atsiradome vėl
Ir vėl Galina prisėdo prie pia Sausio 29 dieną Tremtinių tų amerikiečių, dalyvaudami įvyko posūkis, kai prie Lietuvių
rungtynės bus didelis įvykis
•dviejose
lygose:
Tappa
House
vyną. Juozas sakė, kad gal aš ką ant žemės ...
no. Jos pirštai 1 randa stygose D-jos ruoštas vakaras visais at
Atletų Klubo susiorganizavo iš
Brooklyno lietuvių tarpe.
stepresnio įpyliau į vyną. Jis Delnai pleška.
League
ir
Intercenter
League.
įvairiausių garsų ir vaizdų. Taip, žvilgiais praėjo sėkmingai. Pro
Europos atvykę krepšininkai ir
Visko Čia buvo. Net ir šventajaučia, kad syaigina...
kad nevisus ir ausys įstengė pa grama buvo įdomi. Publikos pil Penkių rungtynių rezultatai lie netrukus pagarsėjo, kaip Stip
DRAMOS STUDIJA BROOKLY— Ne, — ištariau. —Jpia tik sis Pranas ėjo viršum van- gauti. Ir ji pati tiek buvo susi nutėlė salė, net statiems vietos tuvių pusėj 273 prieš 117.
rūs sportininkai.
dens ... Kai pasibaigė ČiurlioSausio
23
d.
žaidime
su
Cleve
vynas.
jaudinusi, kad net jos plaukų pritrūko.
Antanas Škėma, buv. Vilniaus
Nors atvykę krepšininkai dau
land
Highschool
ir
Washing
Po piet, susitarę, mes išva nies nokturna, pyškėjo delnų kuokštos nusvyro ant akių.
Vakaro programą atidarė tos
giausia žaidė su amerikiečių ko teatro aktorius ir režisierius,
žiavome. Buvome viešnagėje. audra.
Pasitenkinimo gausus plo D-jos pirmininkas A. Naruševi ton B. C. laimėjo 59:17. Pirma mandomis, bet buvo surengta pereitų metų pabaigoje įsteigė
Gražuole Juzė.
— Ko tu taip tankiai žvelgi į
čius. Jis perstatė buvusį Lie me ketvirtyje mūsiškiai laimėjo celetas rungtynių ir su Brookly dramos studiją Brooklyne. Į šią
jimas.
Aukšta,
gražiai
nuaugusi,
Žalaikrodį ? — tarė.
tuvos seimo narį A. Gilvydį. savo naudai 14:00.
Tyla.
no Vyčiais. Iki šiol vietiniams studiją įstojo keliolika abiejų
šiandieną iškilmės, atsa vėjančiai švelnios išvaizdos, su
Kalbėtojas pareiškė didelę pa Taškus pelnė šie lietuviai: V. ietuviąms atvykėlių įveikti ne lyčių scenos mėgėjų, kuriems du
Ir
vėl
Juzė.
Ji
ilga,
kiau. — Aš nenoriu būt per toli auksine šypsena, tai tikra Au- kaip iš dangaus erdvių nusi dėką seniesiems Amerikos lie Grudzinskas 23, V. Baziliaus- pavyko ir dabar iniciatyvos ėmė kartus savaitėje skaitomos pas
nuo namų. Reik juk pasipuošt gaitytė.
tuviams už uolų tremtinių glo kas 13, A. Šlepetys 10, A. Ar si du žymūs Brooklyno biznie kaitos apie scenos meną, akto
driekusi kometa ...
Vėl
Galinos
pirštai
užgavo
sty
malis 6, V. šimutis 6, A. Macu
ir reikės eit.
Galina ramiai užgavo stygas. bojimą. Jis jautriai nupasako levičius 1. Iš 9 Daudų išnaudo riai: Lisauskas ir E. P. Mitchell. riaus pasiruošimą, daromi etiu
gas.
Iš
Juzės
lūpų
ore
sklinda
— Iškilmės? — pertrauk#.
jo Lietuvos skaudžius įvykius
Pirmasis yra rungtynių rengė dai ir kt. Numatoma po kurio
žavėjančiai malonus dainos ai Vėl tvinsta tas puikus sielą vir ir jos žmonių pergyvenimus*
jo 7.
Kelintą valandą?
laiko pastatyti studijos vedėjo'
das. Jis paliečia ausis ir nu pinantis aidas. Dabar ji daina Toliau buvo vaidinamas A. Kęli iš šių vyrų dar žaidžia ir jas, o antrasis tikisi sukomplek Antano Škėmos dramą ŽIVILĖ,
— Vakare, pasakiau.
tuoti stiprią komandą, kuri žais
vo arijas.
Gustaičio "Sekminių vainikas". futbolo komandose prie kitų tau jo vardu, šios rungtynės numa kuri buvo išspausdinta AIDŲ
— Mes irgi būsime iškilmėse, skamba į sielos gelmes ...
Pasibaigė.
tų lygų. Jaunas vyrukas A. Ma
Puiku!
— tarė. — Ta mergužaitė, ką
Visų širdyse gailestis, kad Veikalėlis atliktas gana gyvai culevičius, būdamas Vokietijoj, tomos vasario mėn. Klasčiaus žurnale Vokietijoje.
Garsai
vaivorykštėje
skrenda
ir vaizdžiai, nors, kas gerai vei
laimėjo gražuolės titulą, šian
dangaus erdvėse ir ima baimė, taip trumpai ir taip greit. Iš kalą žino, sako, kad daug kas prancūzų zonoj, ir lankydamas
dien išteka.
kad nenutiltų daina ir taip ne delnų vėl kibirkštys žaibuoja ... jame buvo praleista. Veikalą universitetą, jau gerai prašl
— O!
sinori vėl nutūpti ant žemės ... Ar gi ji būtų beširdė dar vieno režisavo Z. Arlauskaitė-Mikšienė. iaužė į sporto lauką. Jis čia žai
Ir mes atsisveikinome.
Kai žmogus skendėji žavėjan- saldumyno nepridėt? Ir ji grį Po po to pasirodė solistė P. džia ir vandensvydį prie West
Sausio 29 d. buvo pirmas turiningo koncerto Bostone nėra
Autas švilpia ir mes pleškame,
čiame džiaugsme, tai atsitolini žo su šypsena ir mes dar gir H. Bičkienė iš Chicagos. Solistė Detroit Camp lygos. Jo komanda bažnytinio choro koncertas, va buvę nuo tų laikų, kada buvo
žiūriu į laikrodį.
dėjome ...
nuo tikrenybės ...
susilaukė puikių ovacijų ir rei sausio 22 d. laimėjo 14:5. Macu dovaujamas muziko Jeronimo Mikas Petrauskas ir vadovavo'
Pakelyje sustojome ir vaiši
Su
širdies
skausmu
jos
pali
Štai ir nutilo tas puikus aiGABIJOS chorui.
kalavimų kartoti. Ji dainavo: levičius laimėjo 6 taškus, už ką Kačinsko.
nomės šaltakoše. Kelias gražus,
ko
garsųjį
slėnį
Kaune.
Ten
au
jį kapitonas labai išgyrė.
da$. Dar sieloje tebėra tas di
žmonių prisirinko pilna sve-.
kaip juosta ir jis leada po ratais. delis džiaugsmas, bet jau mes ga tulpės ir narcyzai. Pavogė "Kad aš našlaitėlė" — KačaMarija Sims
VASARIO 12 DIENĄ
nausko, "Na, tai kas" — Kavectainė. Vėliau atvykę nebegavo
Ir mes pleškame. •
viską
subeprotėjęs
priešas.
Ta
ant žemės ...
NEPRIKLAUSOMYBĖS
ko, "Mano sieloj šiandien šven
kur sėsti.
Netrukus jau mes buvome
ALTS 4 SKYRIAUS
Delnų viesulą ūžia, pleška. čiau ji savo sielos gelmėse už tė" — Tallat-Kelpšos ir "Kur
MINĖJIMAS
name. Jau ir po vakarienės.
SUSIRINKIMAS
Choras labai, labaį gražiai iš
Juzė linktelėjo galvą ir siun slėpusi atsivežė dainą ...
Laiko dar yra. Aš atsisėdau
Amerikos Lietuvių Tarybos
Ir štai dabar, tarsi kokia pro bakūžė samanota" — Šimkaus.
čia visiems savo malonę, žavin
Amerikos Lietuvių Tautinės mokytas. Dainavo daug dainų. So. Bostono skyrius pakvietė
Antroje dalyje solistė daina
paskaityti. Vėliau pasipuošiau ir
cesija — kelios grupės atnešė
čią šypseną, kuri taip pat žavė
S-gos 4 skyr. mėnesinis svarbus Dauguma choristų yra dabar muziką Jeronimą Kačinską pa
einu. žmonės eina būriais. Se
ir apkrovė jas gyvų gėlių puokš vo ištraukas iš įvairių operų.
jo žmogų, kaip ir jos daina...
susirinkimas įvyks sekmadienį atvažiavę iš tremtimi, q
klyčioje susėdome ir laukiame
ruošti muzikinę programą Vasa
tėmis taip, kad tarp tulpių ir Solistei akompanavo muzikas
Pertrauka.
vasario 12 d., 12:30 vai. po pietų,
Dideli įspūdį padare vyrų cho rio 16-tos minėjimui, kuris {vj^BS
narcyzų, tarp rožių ir lelijų vos Br. Budriūnas.
Siaubas.
— Iš kur ji gavo tokį gražų
šv. Antano parapijos mokykloje, ro dainuotos trys dainos: Valio, vasario 12 d. 2 vai. p.p.
matyti Juzės ir Galinos veidai. Prof. V. Motiekaitis smuikavo
Pasirodė Galina. Jis atfffftedo, balsą? — tarė.
25th ir Vernor H'way
piovėjėliai,. Užaugo, berželis ir
Raudą
—
Br.
Budriūno,
Tykiai,
Yra pakviestas svečias kalbė
čia ne sapnas, bet meilė ir
pasislinko šiaip ir taip. Pamikli — Už tai ji turi sakyti ačiū
Narius ir besidominčius šia Namo. Taip pat atsižymėjo ir tojas Juozas Tysliava ir keletas
tykiai
—
Vlado
Motiekaičio
ir
pagarba.
no rankas ore ir jos pirštai už savo mamytei, — ištarė Daiva.
Siuntė mane motinėlė — A. Ka- organizacija kviečiame dalyvau- solistai Juzė Krištolaityte ir Sta kitų.
Naktis savo juodu pūku jau
gavo klavišus. Stygos prarado
— Mamytei?
čanausko. Jam taip pat akompa ti.
Visi bukite pasirengę vasario
ALTS 4-to Skyr. Valdyba sys Liepas.
buvo apgaubusi žemę ir mes
ramybę ir tylą... Viesulas, uži
— Taip, — pridėjo. Kai ji
navo B. Budriūnas.
2
d. pasiklausyti geros muzikas,
Mano supratimu, visi Bostono
mąs, audra ... Pranyko žemė augo, tai jos mamytė kepė vo visi susijaudinę ir pilni džiaugs Tremtinių grupė dar pašoko
lietuviai tokius koncertus turėtų dainų ir prakalbų.
ir mes visi garsų vaivorykštėje lungių liežuvėlius ir ją valgy mo ijome į sapnų valstybę.
porą tautinių šokių, kurie,taip
vertinti. Man atrodo, kad tokio
Jonas Kasmauskas
Juozas šliburis pat visiems patiko.
skriejom ore virš debesų ... Nu dino ...
tilo ir pirštai ramiai užgavo sty
Tremtinių D-jos vakaras, su
— Ar tai galima?
KALBĖS BIRŽIŠKA IR
daro gerą reputaciją rengėjams.
— Taip, — pridėjo. — Ir gir- •LIETUVA TIRONŲ
PAKŠTAS
PANČIUOSE — teisy
*Baltimorėje įvykusio Juzės Au- dė ją paukščio pienu... Ir todėl
bės žodis apie tai, kas
TAUTINĖ^.SĄJUNGOS KON PittsjSurghe Vasario 16 iąkil
gaitytės ir Galinos Leonienės ji ^dabar gali čiulbėti...
MINĖSIME VASARIO 16 ' muz; A. Aleksii, W tautinių'
atsitiko su Lijetųva. 312
mės ruošiamos* 'v&šario 12 d.,
koncerto įspūdžiai.
— Gal būt?...
pusi. Kaina
$2.00 CERTAS CTĖGUŽĖS 7 DIENĄ
,3 vai. po pietų, Piliečių sve- Nepriklausomybės sukakties kių grupė.
Tv
Is anksto pranešame, kad T»u-| tajnžje _ 1 7 2 3 J a n e s t . s . s . minėjimą, kaip visada, ir šį Nepriklausomybės sukakties
tines Sąjungos 4 skyriaus kon- M i n ė j i m a r u o š i a A m e r i k o s met rengia ALT vietinis sky minėjimuose čia visada gausiai
apsilankydavo vietos gyvento
certas ruosiamas gegužės 7 d.,| Ljetuvi
darybos Pittsburgho rius.
Art Institute Jame jau paoi-| gkyrius- Minėjimo kalbėtojais
Minėjimas bus vasario 12 die jai ir sudėdavo nemažai aukų.
zadejo dainuoti žymi operos so-; b u s
. M y k o ] a s B i r f i s k a jr ną (sekmadienį), 7 vai. vak., Tikimasi, kad ir šįmet tautiečiai
lįste Antanina Dam bra - Dam- • » *r r, , v,
„ „
, ,
prof. K. Pakstas. Pažadėjo daly- parapijos svetainėje. Iškilmėse gausiai dalyvaus.
brauskaitė. Tariamasi ir su so
vauti ir atitinkamą kalbą pa prižadėjo dalyvauti miesto ma Lietuviškos Radijo valandos
Leidyklos PATRIA leidiniai:
listu. Tai bus šių metų žymiau
sakyti Pittsburgho miesto ma- joras R. E. Snvder, taip pat vedėjas dr. M. J. Colrtey vasa
sias lietuviškas koncertas De
kviečiamas valstybės guberna rio 16 d. išsikovojo kiek laiko
yoras.
Grožine literatūra.
troite.
Meninę minėjimo dalį atliks torius. Kalbėtojais tikimasi tu WWCO radijo stoty Nepriklau
Naktis ant morų
$2.50
1. Jurgis Jankus
neseniai įsteigtas Maironio vai rėti garsiuosius Amerikos ora somybei paminėti. /
Tremties metai
3.00
2. L. R.• Tremtvįe Metraštis
DALYVAUKIME INTERNA
Tiksli programa dar nenusta
do ansamblis, dainininkė An- torius prel. Balkūną ir adv. J.
Marti iš miesto
0.75
3. Petrė Orentaitė
TIONAL INSTITUTO BALIUJE
Bagočių,
o
taip
pat
tremtinį
žur
tyta,
tačiau jau žinoma, kad
driulionytė
ir
tautinių
šokių
šo
Kryžiai
2.00
4. Vincas Ramonas
Š]
šeštadienį,
vasario
11
d.
nalistą
A.
Merkelį.
ji
prasidės
10 vai. vak. ir, grei
kėjų
grupė.
Laivai palaužtom burėm
1.25
5. Stasys Santvaras
Masanic
Temple
įvyksta
Tarp
Meninėj
daly
pasirodys
pa
čiausiai,
bus
vien anglų kalba.
Pittsburgho
ir
apylitikiR
lie
Nuodėguliai ir kibirkštys
1.50
6. Antanas Škėma
tautinio
Instituto
metinis
ba
rapijos
choras,
vadovaujamas
tuviai
kviečiami
iškilmėse
gauVI. Vr.
Savame krašte
2.25
7. Stepas Zobarskas
lius. Dalyvauja grupė ir. lie-'siai dalyvauti.
Juoz. Virbickas
tuvių šokėjų, kuri susiorganiza
Įvairūs leidiniai
vo iš buvusių tremtinių. Lietu
Tautosakos skaitymai I-II dalis
,. .. . 3.00
1. Dr. J. Balys
viai šioje organizacijoje turi ge
Vokiškai - lietuviškas žodynas
3.00
2. Viktoras Gailius
PASIRUOŠIMAS, V ASAKIO 16 ministras žadeik'is, Maryland©
rą
vardą ir lietuvė Katarina Što
Prancūzų kalbos vadovėlis
0.50
3. Vik. Kamantauskas
ku
šiemet
išrinkta
į
Instituto
8V; KAZIMIERO DRAUGIJAI
Ispanu kalbos vadovėlis
0.50
4. Vik. Kamantauskas
Liet. Draugijų Taryba Bal- valst. gubernatorius, Baltimorės
direktores.
50 METŲ
Mūsų protėvių pažiūros į mirtį ir sielą
0.25
5. Dr. M. Gimbutienė
timorėje ruošia iškilmiagą, Va majoras, du senatoriai ir daug
Vertėtų
ko.
daugiausiai
lietu
kitų aukštų pareigūnų^ pasižy
Lietuvių kalba, jos raida ir susidarymas ....... 0.25
6. Dr. Pranas Skardžius
Vienas iš seniausių lietuviu sario 16-tos minėjimą, •
vių
nuvykti
f
šį
balių.
Moterys
mėjusių asmenų bei draugijų
Lietuvos žemėlapis
0.50
7. Arch. Sk. šlapelis
susivienijimų New Hampshire Į minėjimą bus kviečiami
gali dėvėti balines sukneles ar
atstovų.
'
Lietuvių literatūros istorija
2.00
8. Pranas Naujokaitis
yra
šv.
Kazimiero
D-ja Nashua
tautinius
rūbus.
Vyrai,
kaip
.
^
..
_
T
9. Dr. A. Šapoka
Lietuvos istorija (iš anksto užsisakant ir priskaiŠventės programa 'bus plati
nori. Pradžia 9 vai. vak. Kaina m i e s e - l sl u r u s i 1899 metų spatant pašto išlaidas) 3.30
DIRVA — vienatinis Lietu ir netilps vienos dienos rėmuose.
lių
mėn.
3
dieną,
ši
draugija
š.m
2 dol. Bilietų bus galima gauti
vių laikraštis Ohio valstijoje Ji bus tęsiama vasario 19 dieną.
sausio 28 dieną atšventė savo Kaina metams tik $3.00.
Jaunimo literatūra.
ir prie įėjimo.
Tą dieną šv. Alfonso bažnyčioje
Vasario 5 d. DETROIT NEWS 50-ties metų gyvavimo auksinį
Po pilkais debesėliais
0.50
1. Stasys Laucius
bus iškilmingos pamaldos ir lie
jubiliejų
įsidėjo lietuvių šokėjų paveikslą.
Knyga apie karalius ir žmones
0.40
2. Jonas ir Adolfas Mekai . ..
tuvių
svetainėje prakalbos.
| iškilmingą vakarienę didžiu
Tėvų nameliai
0.50
3. Vytė Nemunėlis
PAMINĖTOS RINKUNŲ 35 lėj vietinės mokyklos sporto sa
Mažoji abėcėlė
1.10
4. Vytė Nemunėlis
NAUJI CHORAI
METŲ VEDYBŲ SUKAK lėj susirinko gausus būrys senos RUOŠIAMA LIETUVIŲ DIENA
Sugrįžimas
1.10
5. Vytautas Tamulaitis
mūsų
emigrantų
kartos
atstovų
Columbus mieste gyveno la
TUVĖS
Aušrelė I dalis
1.50
6. Stepas Zobarskas
(D-ja šiuo metu priskaito iki bai nedaug lietuvių, bet pasta Baltimore j e įsisteigė vyrų ir
Brolių ieškotoja
0.50
7. Stepas Zobarskas
mišrus chorai iš naujakurių,
Pereitą šeštadienį vasario 4 700 narių) ir svečių
8. Stepas Zobarskas
Ganyklų vaikai
0.80
d. suėjo Augusto ir Onos Rinkū- Sveikinimo kalbas pasakė New ruoju metu čja atvyko kelios kuriems vadovauja muzikas Jo
Riestaūsio sūnus
0.70
9. Stepas Zobarskas
nų 35 metų vedybų sukaktuvės. Hampshire gubernatoriaus Sher tremtinių šeimos. Tad bendromis nušas. Pirmasis šių chorų pasi
jėgomis Columbus mieste nu
10. Stepas Zobarstas
Per šaltį ir v#||
0.40
A. Rinkūnas čia žinomas, kaip man Adams atstovas, Nashua tarta paminėti Vasario 16-tosios rodymas įvyks Vasario 10-tos
nuoširdus veikėjas daugelyje or may oras Hug Gregg, Assist. U. šventę, surengiant Lietuvių Die minėjime.
Knygos svetimomis kalbomis.
ganizacijų. Rinkūnus per radiją S. District Attorney K. J. Ka ną. Minėjimas įvyks Pociaus
Choruose dalyvauja gana gau
1. Prof. Dr. V. Jungfer
Litiiuen, Antlitz eines Volkes
2.50
sveikino jų artimi bičiuliai Mi linauskas, teisėjas B. A. De- svetainėje.
sus būrys žmonių m gera bal
Litauischer Liederschreki
0.70
2. Prof. Dr. V. Jungfer
chaels, o po radijo pusvalandžio gesys, tremtinių vardu inž. K.
sine medžiaga.
A.' Čs.
3. Juozas Pašilaitis . .
Hearken then Judge
0.25
t
jiem padarytas didelis netikė Daugėla (Manchester, N. H.).
4. Maurice Scherer
Petras Kiaulėnas
2.00
»
, f ' ' • ,• .
' -• i
tumas. Keletas draugų juos už Trumpą žodį tarė vienas iš pir
5. Stepas Zobarskas ..
Das Lied der Sensen
1.50
klupo su paruoštais valgiais ir mųjų šios draugijos steigėjų A.
Duodu lietuvių kalbos \<
viskuo, kas tokiais atvejais rei Galinis, o dabartinis pirminin
Akron lietuviai Vasario 16Derinant leidyklos PATRIA knygų pla tinimo darbą pasaulyje, knygų kainos pa
kalinga. Svečiai buvo: ponai Mi kas adv. L. G. Velička plačiai tąją minės vasario 26 d. šv. Pe
P A M O K A S
keičiamo® ir galutinai nustatomos aukščiau pažymėtos nuo paskelbimo dienos.
chaels, Mikalauskai, Gliaudžiai, nušvietė draugijos veikimą ir tro svetainėje — 1414 East
Simsai, Knpas.ir Petrauskas, . tikslus.
Ave. Bus įvairi programa — kal Kreiptis šeštadieniais, sekmadie
AŠ TAVO BIČIULĖ KNYGA!
niais ar pirmadieniais pas
Tarp kalbų solistė St. Daugė bėtojai, meninė dalis ir dovanų
Reikalaukite ir pinigus arba vardinius pašto Money orderius siųskite
ai
LIETUVIAI SPORTE
lienė, pasipuošusi tautiniais rū skirstymas. Visus tėvynę mylin
A. ^trimavičieoę,
*"
PATRIA, 45 St. Johns PI., Stamford, Conn.
Keletas lietuvių, kurie jau bais, palydima A. Griauzdės, čius tautiečius kviečia gausiai
167 Pacific Street,
- A1
' •
'"'V *
.
•v
Itremtyje turėjo progos dalyvau padainavo keletą liaudies dainų. atsilankyti, - ' ' '
Leidyklos PATRIA Įgalioti:
Vyt. Mazoliauskas, Jonas Rutkauskas.
Stamford, Conn.
Minėjimo pradžia 1 va! po '-r, '
ti sporte, neatsilieka ir čia." Jie Pp vakarienės sekė šokiai.
pietų.
-v\
J.
V.
R.
K.
DaI
'V'-'
.
y-yi
čia žymiausiai pasireiškė krepšiKREPŠINIO ĮVYKIAI

BOSTON, MASS.

PITTSBURGH

WATERBURY

CONK

Čia lietuviškas lobis!

NASHU A, N. H.

BALTIMORĖS LIETUVIŲ ŽINIOS

COLUMBUS, O.

AKRON, OHIO
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KAS ir KUR
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A

Dėl paminklo ^Vanagaičiui

yra
•
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Pareiškimai Dr. J. Baliui

'•* Rašytojas Ignas šeinius gyve tetą. Tame pačiame universitete
na Švedijoje ir dirba vienoje dirba ir jos vyras A. Luckett,
kooperatyvų sąjungoje" toliau kaip teisės specialistas.
nuo Stockholmo.
A. Kaskas artimiausiu laiku
ruošiasi
koncertų eilei Kanadoje.
• Dailininkas V. Kasiulis gyve
Tikimasi,
kad tuose koncertuose
na Paryžiuje ir kovoja su nema
jai
akomponuos
muzikas A. Kužais materialiniais sunkumais.
čiūnas,
neseniai
atvykęs
iš trem
Panašioje padėtyje yra ir daili
ties.
ninkas Adomas Galdikas.

Dr. J Balys DIRVOJE iir.3 rubežiavęs ir Tamsta savo raši tarą šių paminklų likimu visai Popiežus Pijus XII dar praė šventiesiems Metamu, maldinin
jusių metų gegužės mėn. 26 die kai kviečiami keliauti į Romos
savotiškai apibūdino A. Vana niu mums nieko nepateikėte, iš nesirūpinti.
ną
yra išleidęs šventųjų Metų miestą, lankyti šventąsias vie
gaičiui paminklo vertingumą ka skyrus Tamstos įsivaizduoto ir Tamsta prisimeni apie Dariaus
pinėse, atrodo, nieko nenusima šioje % šalyje nesamo sąšlavyno -Girėno paminklą. Gerai. Mes Bulę. Joje skelbia: "Didysis Ju tas. Ir tūkstančiai maldininkų
nydamas apie šios šalies įpro akmeniniam paminklams laido Chicagoje irgi turime gražų biliejus, kuris sekančiais metais iš tolimiausių pasaulio kraštų
čius ir duodamas, kad ir švelnų, ti. Būtų buvę kur kas tiksliau, jiems paminklą Marquett Parke, bus švenčiamas šiame garbin keliauja į Romą.
Girdėti, kad nemažas skaičius
pamokslą komitetui, nurodo, kas jei Tamsta būtum malonėjęs' šis paminklas mums yra tikra game Romos mieste, turi tikslą
atsiklausti komiteto, kokius jis šventovė, kuri duoda progą kas paskatinti visus krikščionis, kad ir Amerikos lietuvių pasiryžę
gera, o kas net bloga.
N
Leiskite čia išdėstyti' tikrąją planus turi nustatęs ir ko ga metai tūkstančiams lietuvių su jie ne tik atsiteistų už savo nuo šiais metais Romą pasiekti. Pats
• Dailininkas M. Dobužinskas • Prof. Mykolas Biržiška vasa padėtį.
lutinai siekia.
.;
sirinkti: pareikšti jiems tinka dėmes ir pataisytų gyvenimą, Popiežius Pijus XII savo bulėje
pagamino Metropolitam ir City rio mėn. su paskaitomis vyksta
Tamsta, Daktare, mūsų di- mą pagarbą, sužadinti lietuvy bet taip pat... pasiryžtų siekti sako: "... negalime daryti šios
Center operoms, New Yorke, de į Chicagą. Nuolatos jis gyvena Komp. A. Vanagaičiui mirus,
dorybių bei tobulumo."
kelionės su pasismaginimo min
Waterbury.
tuojau iš arti ir iš toli pasigirdo idžiam nusistebėjimui iškėlei nau bės jausmus, iškelti patrioti Šių šventųjų Metų paskelbi
koracijas*
timi, bet su pamaldumu dva
šimtai pageidavimų pastatyti jenybę, esą akmeniniai pamink nius šūkius bei užsigrūdinti ko
•
Dainininkas
St.
Baranauskas,
sia
..."
mas
įvyko
Romoje
praėjusiu
• Generolas R. Shmittleinas,
jam atitinkamą paminklą, ku lai po kelių dešimčių metų esti voje už Lietuvos išlaisvinimą. Kūčių metu, šv. Petro Bazili
kuris
šiuo
metu
gyvena
Gary,
Girdėti,
kad Romoje gyvenan
dabartinis prancūzų komisaras
ris įamžintų jo našią veiklą ir metami į sąšlavynus, tarsi kokis Ar tokis paminklas beprasmis? koje. Popiežius, lydimas kardi tieji lietuviai dvasiškiai ir pa
Ind.,
nori
persikelti
į
Chicagą,
Vokietijoj švietimo reikalams,
jo asmenybę. <Tuč tuojau buvo visiškai išdėvėtas skuduras. Mes Ar tik šaltas akmens gabalas?
deda pastangas surinkti visas kur yra įsikūrę jau apie 3,000 sudarytas platus komitetas — tokios rūšies sąšlavynų nesame Jis stovės per amžius ir žadins nolų ir aukštųjų dvasiškių, nu sauliečiai atkelaujantiems lie
ėjo prie užmūrytų šv. Petro ba tuviams įsteigė komitetą. Tam
lietuvių liaudies dainas, kuriose naujai atvykusių lietuvių.
A Vanagaitis Memorial Com girdėję ir užtikrinu Tamstą, kad lietuviškus jausmus.
zilikos durų. Ten, giedant gies komitetui vadovauti ėmėsi vys
minimas Napoleonas. Neseniai • Teisininkas V. Bulota, ilgesnį mittee — kuris, plačiai išsiaiš tokių dalykų Amerikoje visai
Tokį pat vaidmenį atliks ka mes ir tris kartus sudavus si kupas V. Padolskis.
V. K.
jis išleido labai gražią Prosper laiką užtrukęs Grohno pereina- kinęs, vienbalsiai nutarė seka nėra. Yra kaip tik priešingai. pinėse ir A. Vanagaičio pamink
dabriniu
plaktuku
į
užmurytas
Merimee apysaką "Lokys".
mojoj stovykloj dėl papildomų mai vykinti ęaminklo statymą. Visi paminklai, neatsižvelgiant las, kurį tūkstančiai žmonių lai
duris, jos buvo atidarytos.
• Australijon emigravusiems garantijų, jau atvyko į Chicagą. 1. Išleisti specialų MARGU kam jie pastatyti, esti aukštai kys aukščiausioje pagarboje.
Ir tos durys bus atdaros iš
Realizavus šį paminklą, bus tisus metus maldininkams, ku NEPAMIRŠKIM 5 1
pranešta, kad, atvykus žymiai • Vatikano radijo stotis ple ČIO numerį, kuriame trumpais gerbiami ir net šventai laikomi.
didesniam naujų ateivių skai čia lietuvių programą. Greitu bruožais apibūdinti velionio gy Pavyzdžiui, galiu nurodyti, kad einama visu rimturpu prie tre rių tūkstančiai suplauks į Ro BALFo Direktorių Taryba, kuri
čiui, darbo sutarčių laikas su laiku lietuviškai bus kalbama venimą, jo veiklą ir asmenybę. ir labai kuklius paminklus, pa čiosios dalies, kuri vertinama mą. O šventiesiems Metams pa susideda iš įvairių visuomenei
statytus Amerikos revoliucijos tinkamoje aukštumoje. Tad pra
trumpinamas iš dviejų metų j keturis kartus per savaitę, Va Tas jau padaryta.
sibaigus, jos vėl iškilmingai bus žinomų atstovų, savo suvažia
18 mėnesių. Darbo sutartis atli tikano radijo stotis galinga ir 2. Pastatyti atitinkamą gra karo metu žuvusiems kariams, šome Tamstą, Daktare, į talką. užmūrytos iki kito jubiliejaus. vime š.m. sausio 14 d. yra nu
kaip mūsiškiams, taip pat ir Kviečiame ir visus kitus geros
kę lietuviai daugiausia telkiasi ji girdima Lietuvoje.
Panašūs šv. Metai, kaip da tarusi prašyti visų organizacijų
nito paminklą kapinėse, kur jis priešams, tose vietose, kur jie
valios
lietuvius
prisidėti
sulig
į Sydnejų. 'Ten esanti žymiai
bar
kad minimi, pirmą kartą paskirti šalpos tikslams bent 5%
• Prof. J. Zubkus, pagarsėjęs palaidotas, artimiausioje atei krito. Tie paminklai taip gražiai
išgalės
prie
pastatymo
A.
Vana
gausesnė pramonė ir pats mies
ivyko
1300 metais. Juos pas nuo pajamų, gaunamų per įvai
nosies ir ausų ligų specialistas, tyje. To dabar siekiama.
stovi, rodos, tik vakar pastatyti, gaičiui didingo paminklo.
tas lietuviams artimesnis.
kelbė
Popiežius
Bonifacas VIII. rias pramogas.
šiuo metu gyvenąs Chicagoje, 3. Išleisti jo visus kūrinius nors jau netoli du šimtai metų
Dr.
S.
Biežis,
Jis savo išleistoje bulėje (specia Reikalas yra didelis ir labai
• Du lietuviai gydytojai, šiuo gydosi šv. Kryžiaus ligoninėj. su biografija. Dar yra ir di- prabėgo. Yra daugybė dar se
liame rašte tikintiesiems) mi svarbus. Nemažas skaičius lie
A. Vanagaičio Paminklo
metu gyveną Australijoje, lanko Jis gavo širdies indų trambozą. ! dėsnis užsimojimas, apie kurį nesnių paminklų, kurie gražiaunėjo, kad šv. Metai įvyks kas tuvių tremtinių negalės emi
specialius kursus ir juos baigę Gyvybei pavojus esąs praėjęs. šiuo tarpu netenka kalbėti.
Komiteto Pirmininkas
šis komitetas nėra siaurai apsivyks dirbti savo specialybėje
6755 S. Western av. Chicago, 111. šimtas metų. Bet vėliau, atsi gruoti, nes negali pereiti pro
• Montrealyje, Kanadoje, v gra Taigi, Daktare, matote, kad siai išsilaikė. Taigi prašau Dak
radus šventaisiais Metais di emigracijos įstatymų nuostatus.
j Naujosios Gvinėjos ir Papua
fikas T. Valius Vasario 16 d.
delio susidomėjimo, jie buvo Jie daugumoje yra nesveiki, literitorijas. Tie gydytojai —
proga ruošia savo darbų pa
gonys, džiovininkai, akli, sene
dažninami.
Vaclovas žygas ir Maksas Svirrodą. Paroda vėliau bus perkel
liai,
invalidai, našlės su mažais
klys.
Antrieji šv. Metai jau fvyko
ta ir į kitus miestus.
vaikais.
Jų likimas be mūsų pa
1350 metais. Dar vėliau buvo
• V. Sidzikauskas, D. Jasaitis
ramos
labai
liūdnas.
Kun. dr. Vaišnora, anksčiau
kilęs sumanymas šventuosius
ir P. Karvelis patraukė j garbės Vokietijoje buvęs Tautinės DeBALFas šelpia kiek galėda
Metus skelbti kas 33 metai, tuo
teismą LIETUVIO redaktorių legatūros kancleris, išvyko į Ro Rokossovskis - Varšuvos graborius. — Jojo pirmi žingsniai Lignicoje. — Ku
pažymint Kristaus žemėje gy mas. Tačiau ištekliai išseko, štai
Meškauską. Patraukimo priežas mą, kur Marijonų vienuolyne
nigai - "pilotai sutanoje". ^ Orginformas - kovai su Eklezija. — Prokurorų ventų metų skaičių.
dėlko BALFo direktorių Taryba
tis, kad laikraštyje buvo pami- eis ekonomo pareigas.
ir prašo
O
Popiežius
Povilas
Uį
Vati
įsipareigojimai ir pažadai* i""-* 8 men. kursantai - advokatai ^ bei teisėjai.
^nėtas S. Simonaitytės laiškas,
kano
soste
buvęs
1464-1471
me
Muzikas Jeronimas Kačinskas Nekomunistams Akademijos durys uždaros. — Komunistinių knygų po
per kiekvieną pramogą,
kuri repatrijavusi į Lietuvą ir
tais, šv. Metus ėmė skelbti kas
gyvena
So.
Bostone
ir
vadovau
tvynis. — Mūrininkai dirba ir speigams siaučiant. — Už ką areštuoja lenkų
rašanti įvairiems žmonėms ap
25 metai. To, su mažomis išim ar tai būtų koncertas, kinas,
ja šv. Petro bažnytiniam chorui.
kaltinimus.
"BEZPIEKĄ"
timis, ir laikomasi iki šių laikų. vaidinimas, konferencija, pra
Dailininkai Rataiskis ir Rūkššventųjų Metų pagrindinė kalbos, parengimas, šokių vaka
• IRO planuoja pertvarkyti
telė gyvena Australijoj. Ratais
Kunigai
Cwięka,
Rzepki
ir
kariuomenėir
įsikurti
Rokos
prasmė
— paminėti Kristaus gi ras, klubų pobūviai, arbatėlės,
Rašo J. Vilutis
tremtinių maitinimą. Jei tas
kis gavęs darbo savo specialy
Talarka
kaltinami
kurstę
jauni
sovskio
štabas...
mimo
sukaktį.
O po to jau eina, meno vakaras ir pan., nepa
pertvarkymas įvyks, tremtiniai,
Atidavus Lenkijai žemutinę
bėje.
mą
priešvalstybinei
veiklai.
Nustebęs
vaivada
stengėsi
kaip rašinio pradžioje minėjo miršti mūsų šalpos reikalo ir
kurie yra IRO globoje, į rankas
Sileziją, jos valdžios būstine bu
delsti,
bet
nieko
nelaimėjo.
Mies
Šiems kunigams surengti pa me, atsiteisimas už senas nuo paaukoti nors 5% nuo pajamų.
gaus ne maisto produktus, bet • BALFo pirmininkas kun. vo parinktas pasienio miestas
tas
atsidūrė
panikoj.
Mėginta
vyzdiniai teismai, kuriuose kal dėmes ir siekimas tobulybės. Kai kam gal pasirodytų, kad tai
atitinkamą kiekį pinigų maistui Končius archivyskupo Skvirec Lignica.
susirišti su prezidentu Bierutu, tinamųjų suole dalyvavo nele Visų Popiežių bulėse, esant mažos pajamos, bet kas savaitę
pirkti. Tokio pertvarkymo rei ko pakeltas į Kauno Kapitulos
Priartėjus sovietams, vokie bet ir šio pastangos buvo bergž galios organizacijos nariai. Ku
visoje Amerikoje lietuviai su
kėjo jau prieš kelius metus. garbės kanauninką;
čiai iš jos pabėgo, palikdami be džios. Ką gali Kremliaus mari- nigai kaltinami, kad, prisideng
rengia
šimtus pramogų ir jei
Būtų buvę tikrai nemažai su
Amerikoje išleistas pirmasis veik viską, nieko nespėję pasi jonetė padaryti prieš visagalį
sumos,
nors
ir kuklios, plauks j
dami išpažinties paslaptimi, ne Sovietų Sąjungos teritorijoj, ar
taupyta ir tremtiniai būtų gavę
AIDŲ numeris, leidžiamas Tėvų imti. Nuo karo Lignica nenu maršalą? Jo įsakymas trumpas:
bendrą
šalpos
kasą, tai susida
išdavė valdžiai jaunimo nusista ba teologijos akademiją Mas
kas jiems priklauso. IRO, kažin Pranciškonų, žurnalą redaguoja
kentėjo. Viskas liko sovietų "Taip turi būti..." ir prasidėjo tymo.
rys žymi parama.
kodėl, tik prieš mirtį ima pasi rašytojas A. Vaičiulaitis. Nume
kvoj ąr Leningrade. Orginforme
grobiu.
liūdna miesto evakuacija.
Kai kurios valstybSs naudoja
taisyti ...
*
*
dirba komjaunuoliai, specialiai
ris įdomus, skoningas.
Naujasis vaivada ir eilė įs Nešė, kas ką nutvėrė, kas ką
panašų
būdą pinigams sukelti.
• 'Lietuviai kruopščiai ruošiasi • šiais metais Kanadoje išleis taigų pasirinko sau geriausias pajėgė, nes ir sunkvežimių ne* Tūlas Vasilij Gorylov, iki re supažindinti su katalikų teolo Kiekvienas einąs į kiną ar te
dalyvauti religinio meno paro tas pirmas Kanados lietuvių ka vilas ir namus. Traukiniai dar buvo kiek reikiant. Pats vaivada voliucijos buvęs stačiatikių vie gija. Visi Orginformo nariai pri atrą užmoka tam tikrą nuošimtį
doje, kuri įvyks Romoje, šven lendorius. Išleido NEPRIKLAU nevaikščiojo, paštas ir telegra nusidangino į valsčiaus pakraš nuolis, po to nusimetęs vienuo valo baigti vieną iš kettirių spe šalpos reikalams. Prie gero no
tųjų Metų proga. Romoje tais SOMOS LIETUVOS redakcija. fas neveikė. Magazinai išplėšti, tį, į darbininkų sodybą Katz- lio rūbą ir tapęs aršiu ateistu, cialių mokyklų. Teodozijoj (Kry ro ir susiklausimo, kodėl mums
reikalais rūpinsjs kun. Tulaba, Kalendorius turi 80 psl. ir jame krautuvių jokių. Kiekviena įstai bachą, kuri buvo formaliai iš dabar iš Varšuvos veda pasauli me) yra mokykla, skirta agen to nepadaryti? Iš kiekvieno do
tams ruošti Prancūzijai, Šveica
JAV dailininkas P. Kiaulėnas, telpa gausiai įvairių informaci ga laikė savo valgyklas ir val grobta siautėjusių raudonarmie nio masto kovą su bažnyčia.
rijai, Belgijai, Ispanijai ir Pie lerio, išleidžiamo pramogoms, te
Vokietijoje dailininkas V. K. jų. Redagavo J. Kardelis.
gydino tarnautojus. Visas mais čių.
Paryžiaus FIGARO paduoda tų Amerikai. Antra tokia mo gu eina vargšams lietuviams 5
Jonynas ir kt. Parodos lietuviš
to atsargas buvo rekvizavusi so Visų nuotaika buvo prislėgta smulkmenas apie 1946 metais
kykla yra Latvijoje ir joje ruo centai.
ką skyrių finansuoti sutiko Kul • Lietuvių Katalikų Akcijos vietų kariuomenė. Tokia padė
įkurtą organizaciją Orginform šiami agentai Britanijai, Skan čia neturima galvoje tie atsi
—
nei
šviesos,
nei
lovų,
nei
tūros Institutas, vadovaujamas Fondo pirmininkas kun. J. Bal tis buvo ten 1945 m. birželio maisto, net ir arbatos nebuvo kovai su Bažnyčia. Ji yra ne
dinavijai, Olandijai, Vokietijai tikimai, kada visas pramogos
kūnas paskelbė atsišaukimą į
kun. Juro.
pabaigoje.
priklausoma nuo Kominformo ir Austrijai. Konstancoj (Rumu pelnas esti skiriamas tremti
kur išvirti. Gulėjo ant grindų.
lietuvius katalikus, kad padėtų
Taip pirmasis vaivada su sa ir visas instrukcijas gaunanti nijoj) esanti trečia mokykla, niams gelbėti.
• Los Angeles, Californijoje, šešiems Romoje besimokantiems Staiga pas vaivadą Piaskovskį
atvyko
nuo
Rokossovskio
pa
vo
valdininkais turėjo bėgti nuo tiesiai iš Kremliaus — Malen- ruošia agentus viduriniams ry
mirė prel. Mykolas Krušas, ilgą lietuviams klierikams išeiti ati
Dėl išrinkimo 5 % prašoma
siuntinys
(jis
tada
buvo
žem,
dabartinio
saugumo ministerio, kovo,
laiką klebonavęs Chicagojė. Mi tinkamus mokslus.
tams. Ketvirtoji mokykla, ku BALFo skyrių valdybas kreip
Silezijos gyvybės ir mirties vieš kol po daugel vargų ir derybų
Orginform visame pasauly rios būstinė tikrai nežinoma, tis į pramogų organizatorius ir
rė sausio 31 dieną, eidamas 71
• D. Penikas, buvęs MUSŲ pats) ir pareikalavo per 4 valan pavyko gauti naują būstinę
metus. M. Krušas buvo pirmasis
je turi savo agentų tinklą, skir ruošia agentus USA ir Kanadai. priminti aukos reikalą.
KELIO leidėjas ir redaktorius das ištuštinti miestą. Visi lenkai Vroclave, karo metu išgriautoj
tingą nuo Kominformo agentų.
lietuvis prelatas * Amerikoje. Pa
Tose mokyklose dėstoma te Mes tikime, kad mūsų lietu
Vokietijoje, ruošiasi Brooklyne su visomis savo, įstaigomis tu vietovėj.
laidotas Chicagoje.
Taip pat turi nuosavas susisieki ologija, Markso-Lenino ideolo
viškoji visuomenė parems šį
atgaivinti MUSŲ KELIĄ.
rėjo greit išsikraustyti, nes 8 Rokossovskio asmuo lenkams mo priemones ir atskirą biudže
gija ir pagrindinai supažindi BALFo Direktorių vienbalsiai
• Vokietijoj, Stuttgai^ mirė • Komunistų partijos agentai vai. čia turėjo atvykti sovietų primena caro gubernatorių ku
tą, skiriamą tiesiai iš Kremliaus. nama su politine, ūkine ir tiky
priimtą nutarimą. O mūsų trem
tremtinė agonomė šaulinskaitė Lietuvoje — Sniečkus, Gedvilas
nigaikštį Konstantiną.
Orginformo nariai verbuojami bine padėtimi tų kraštų, kuriems tiniai, negalintieji emigruoti ir
"Budėj ienė. Ji mįrė po apendici Andriejevas ir kiti, oficialiame
Rokossovskis žiūrėjo j Varšu iš "oficialių" kunigų, išėjusių tie agentai yra skiriami.
nepajėgiantieji užsidirbti Euro
to operacijos.
ašte Stalinui praneša, kad jiems
vos merdėjimą vokiečiams ją kurią nors seminariją, esančią
(Bus daugiau)
poje sau duonos kąsno, pajus
žudant ir neskubėjo į pagalbą.
• Kun. St. Yla toliau aprašo pasisekė iš* Lietuvos pagrobti
V. Pėteraičio
amerikiečių
gailestingumą.
lietuvius kandidatus į šventuo daugiau kaip 1 milijoną pūdų "Mažasis lietuviškai - angliškas Jam varšuviečių mirtis buvo
Vwas aukas siųskite:
reikalingesnė, negu jų gyvybė...
sius. šį kartą jis mini kun. Jųr grūdų virš plano. Neabejotina
žodyną®**
Ir taip elgėsi "geriausias Varšu^Jnited Lith. Relief Fun4
gį Matulaitį, buvusį Petrapilio kad tas plano pervirši jimas dau
of America, Inc.
Dvasinės Akademijos profeso geliui lietuvių kaštavo kalėjimą (su tartimi), naujai išleistas, vos darbininko sūnus"...
DIRVOS redakcija gavo laiš barščiusiems po visą pasaulį tau
apimąs
virš
12,000
žodžių,
įriš
*
*
ir
ištrėmimą.
rių ir Marijonų vienuolijos at
105 Grand Street,
ką iš Naujosios Zelandijos, ku tiečiams gimtąjį žodį primiršti*
tas kietais drobės viršeliais, 418
naujintoją, ir kun. Alfonsu Lipriame rašoma:
Brooklyn 11, N. Y.
Iš
Švedijos
praneša,
kad
lenkų
Jūsų
ten
dauguma
ir
jūsų
ran
• Vokiečių katalikų laikraštis psl., gaunamas šiuo adresu:
niūną, mirusį Punske, tik išėjus
"Lietuviškas
žodis
čia
mums,
laikraščiai
labai
puola
dvasiš
kose
yra
kultūrinės
kovos
gink
"Augsb'urger Katholische Kir Gabija, 412 Bedford A*#* Bro
iš Stutthofo kaceto.
kius. Įvairiais pavienių kunigų atsidūrus tolimame pasaulio lai už tėviškę ir brolių laisvę.
chenzeitung" įdėjo straipsnelį oklyn 11, N. Y.
šmeižtais
diskredituojama Baž krašte, brangiausias turtas ir
DIRVAI ir jos bendradar Stud. Ats. Kar. Korp.
• Lietuvių IJatalikų Spaudote apie lietuvės amerikietės pa
Kaina $2.00.
svečias.
Nors
DIRVĄ
gauname
nyčia
ir
šaipomasi
iš
tikėjimo.
biams
linkiu geriausios sėkmės
Draugija artimiausiu laiku iš dovanotąją Stalinui Bibliją, kac
gerokai
pavėluotai
(po
dviejų
"Szczecinski
Kurjer"
ir
"Try1950
metais!
Skelbkite tautines
leidžia tris knygas: A. Gervy- šis pasitaisytų ir liautųsi žmones
mėnesių),
tačiau
ji
mums
savo
buna
Robotnieza"
Katowicuose
ir vienybės idėjas, junkite visus
; džio "Už spygliuotų&vielų'\ prof. žudęs...
DANTŲ TECHNIKAS
nariai ir filisteriai''
vertės
nenustoja.
Atsidūrę
toli
ypatingai
tuo
užsiima,
kas
sa
lietuvius į vieną šeimą.
St. Kolupailos "Nemunas" ir A.
LIETUVIS
•
Sovietai
giriasi,
kad
jie
Lietu
mame,
nors
ir
svetingame
kraš
vaitę ilgokus straipsnius skir
Kad tik greičiau sulauktume praneškite savo
Vaičiulaičio naujų novelių rinvos moksleiviams įvedę naują nesentai atvykęs iš Europds, Ieš dama šmeižtams. Straipsnyje te, stipriai pajutome, ką reiškia DIRVOS numerio, kuriame būtų
kin|£j^; fh ; * * *
uniformą. Ta uniforma labai pri ko darbo. Adresas: S. Makutė- "Pilotai sutanoje" kaltina kuni netekti gimtojo žodžio, spaudos, pranešta brangiausi žodžiai —
A. Simutis
• žinoma (iainininlcė A. Kaskas mena rusiškas palaidinukes. Ir nas, 4011 North Maridian St., gus kapelionus, esą jie jaunuo- knygos. Tad jūs, Amerikos lie Lietuva laisva!"
Apt. 5-B
i yra pakviesta dainos ir muzikos čia neapseina be rusinimo mo Indianapolis 8, Indianai
menėje ugdo politinius prasikal tuviai, būkite šio dvasinio peno
41 West 82nd Street
Vladas Skridulaitis
mokytoj* { Indianos Universi tyvu v *
maitintojai ir neleiskite ižsi-.
tėliui '
* > «•
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,».į,,1950 m.sausio 23v
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Dienos Klausimais

Wucmert£6
Tur būt, neatėjo valanda...

Laisvoji valanda

Man atrodo, kad* jau laikas gi
būtų išgirsti ką nors iš Tarybos
apie jos skyrių sutvarkymą: juk
jau ne vieną kartą ir D1K V OJ
rašėte apie tai, o vis — "kaipPbuvo iš pradžios, taip tebėra vi
sados .. ." Kaip kas išmano, taip
save gano. "
Nejaugi nuo lapkričio pradžios
ligi vasario mėnesio nebuvo lai
ko apie tai pagalvoti ?

VIENERI METAI
IR VIENA SAVAITĖ

"čia pat po stalais ir miegojo. Tai buvo.
tikri naujos santvarkos kūrėjai, susirink^
iš patilčių ir tebegyveną patilčių papročiais.
Buvo jau pietų metas. Komiteto pir
Balys Gaidžiūnas
ŠOKAMĖ...
VIENON VIETON!
mininkas
mane pakvietė pietų į netolimai
prisipažinsiu atvirai Lietuvoj
siu VOS skaitytojams dutftf&Ttte kelias
pEREITAIS METAIS penkianuošimtininkų vardas bu gyvendamas visada kreiva akim
esantį restoraną.
ištraukas iš Balio Gaidžiuno spaudai pa
Nuėjome.
vo pagarsėjęs visoje Amerikoje. Tai buvo kalba apie žiūrėjau j taip vadinamus "lab
ruoštos knygos "Vieneri metai ir viena
daringus
balius",
kur
žmonės
jtartinas dovanas, kurios dalykų nevyniojant j vatą,
Restorane, kaip avilyje, ūžė žmonės.
savaite'*, čia aprašomi lietuvių pergyvesueidavo šokti ir išgerti tuo kil
vadinamos kyšiais.
Daugiausia kaimiečiai, atvažiavę į turgų
* nimai pirmosios bolševikų okupacijos Vmeniu tikslu, kad iš vakaro pelno
tvarkyti ūkiškų reikalų ir pasiteirauti,
Šiais metais mes, lietuviai pradedame kalbėti apie būtų sušelpti našlaičiai... šai
J. D., Cleveland, OMo
tu Lietuvoje, kuri truko kaip tik viene
kas
nauja...
visai kitus 5%. BALFo vadovybė kviečia kad visų lie pokai taip ir sakydavo: "einu
rius metus ir vieną savaitę, šiais metais
Restorane pastebėjau, ka& mam nau
tuviškų pramogų bei kitokių parengimų rengėjai bent šokti našlaičių labui" arba "iš
kaip tik sueis dešimts metų nuo čia ap
liojančiais
pažadais,
kad
ten
bus
jasis
viršininkas labai mėgsta išgerti. Nu
5% nuo pajamų skirtų tremtinių šalpos reikalams ir gerkim | našlaičių sveikatą" .
rašytų įvykių. Ta proga numatoma išleisti
geras
orkestras
šokiams
ir
ge
tariau ta silpnybe pasinaudoti. Užsakiau
siestų juos i BALFą.
Kaip danguj, taip ir žemėj.
minėtą knygą.
Redakcija
ras butietas su skaniais užkan
Arba
...
Kaip
Europoj,
taip
ir
vieną
po kito kelis stiklus degtinės. GėrS
Sumanymas visiškai gerasr Tik kiekvienam tuojau
džiais
Amerikoj.
Ir
čia,
pasirodo,
žmo
patenkintas. Pasidarė kalbus, drąsiai at
kils klausimas: o kodėl tik BALFui? O kaip bus su
nės kilniems tikslams nevisada
*
*
stovaująs
partijai ir vyriausybei, kaip ko
V VIEVI
Tautos Fondu, kuriam renka aukas Amerikos Lietuvių
prisirengia atsiskirti su doleriu,
munistui ir tinka. Nė kiek nesistebėjo,
Taryba? O kaip bus su kultūros reikalų išjudinimu, ku jeigu tas nesudaro progos ko Esu matęs žmones ^airiai
dieną,
kai
atvažiavau
J
Vievį,
linksminantis
ir
per
tautines
kodėl aš negaliu gerti. Anot jo, "kai dau
riam taip pat dairomės galimybių finansuoti?
,
joms pamiklinti ir gerklei pavil
šventes. Bet tie pasilinksmini valsčiaus vykdomajame komitete radau di giau sunkumų ant širdies suguls, reikės irČia neišvengiamai mintys grįžta prie nebe vieną gyti .. i
mai paprastai esti nesujungti džiausią sujudimą. Tipinės rusiškos išvaiz tau juos stiklelius nuplauti..
ksfrtą judinto vieno fondo klausimo. Fo penkis ir dau
su iškilmingais tų švenčių pa dos ruselis barė ir keikė sušauktus kaimų
Ta mūsų pirmoji restoraninė pažintis
giau nuošimčių nuo visokių parengimų pajamų būtų daug Vis dėlto Lietuvoj, Nepriklau minėjimais. Taip sakant, "pri
vykdomųjų
komitetų
pirmininkus,
kad
or
tęsėsi tris valandas. Mano viršininkas buvo,
lengviau ir patogiau skirti, jei mes neturėtumėm tokio somybės šventės iškilmėse, net vati iniciatyva".
ganizuotoje
raudonojoje
gurguolėje
ūki
kaip
dūmelis. Liežuvis tiek atsipalaidavo,
įvairių fondų ir reikalų išsišakojimo ir bent šiems trims ir geriausiais laikais, šokių ir Kol pasaulyje ir mūsų tė
ninkai
atvežė
tik
kelis
centnerius
javų.
Čia
kad dažnais atvejais beveik reikėjo ver
paminėtiems reikalams galėtumėm rinkti lėšas drauge. bufieto programon niekas ne vynėje nebuvo tokių baisių da
jungdavo. Lietuvos Nepriklau lykų, kaip dabar dedasi, ne ir man pačiam pirmą kartą teko praktiškai tėjo suprasti, ką jis kalba*
*
«
nusistebėčiau ir dabar, jei iš patirti, kas yra ta raudonoji gurguolė, kuri
Mano laimei, mano "valdSfe" pradėjo
yieno fondo sudalomas visiems tiems reikalams tačiau somybės šventė atrodė per iš iškilmingo paminėjimo grįždami j taip propaguojama komunistų pavergtuose
kilmingas dalykas, kad jos pa
snausti
ir ant stalo kampo užmigo. Pa
susiduria su rimtomis kliūtimis.
minėjimui foxtrotus ar polkas žmonės užsuktų šen ar ten pa-' kraštuose. Pasirodė, kad tai ne kas kitas, prašiau, kad restorano savininkas rastų
BALFas, kaip fondas labdarybės reikalams, naudo šoktų.
silinksminti. Bet šiandien, kada i^ajp (j ar vienas komunistinis ūkininkų apipriemonių nugabenti į namus. Šis, kaip
jasi tam tikromis privilegijomis, kurias valstybės įsta Ir Amerikoje, rodos, Nepri taip graudžiai tenka minėti ]§šima8_
niekur nieko, paėmė j glėbį mano "val
tymai pripažįsta tik grynai labdaringiems fondams. Jeigu klausomybės diena atžymima tą šventę — cia pat šokti...
Ne
veltui
patysr
fflrfntfikai
tas
raudo
džią",
nunešė į gretimą kambarį ir paguldė
Nesmagu.
šis fondas būtų kuriuo nors būdu sujungtas su, pavyz įvairiomis iškilmėmis, tik ne Šo
nąsias
gurguoles
pavadino
ūkininkų
laido
, Ar neatrodys, kad kalbos apie
ant grindų. Ten gulėjo dar vienas panašus
džiui, ALT valdomu fondu, skirtu Lietuvos išlaisvinimo kiais ir bufietu ...
Todėl, vėl prisipažinsiu, buvau Lietuvos nelaimes skamba ne tuvėmis. Jos buvo organizuojamos parti veikėjas. Jis buvo uniformuotas: ėjo sobylos reikalams, tai jis tų privilegijų jau nustotų, nes toks gana nemaloniai nustebintas, nuoširdžiai, kai joms besibai jos aktyvui paraginus kaimų gyventojus,
bendras fondas savo tikslų tarpe turėtų jau ir politinio pamatęs kvietimą į Vasario giant jau ims derinti stygas šo kad nustatytą dieną ir valandą visi turi sietinės santvarkos milicininko pareigas.
pobūdžio tikslą. Net ir su kultūrinės veiklos kėlimo tiks 16-tos dienos paminėjimą su vi- kių orkestras? B. K. Naujokas suvežti į sandėlius savo "auką tėvynės fon Deja, šiuo metu jis pareigas ėjo kiek keis
tai, bet, tik naujai įvestos tarybjnės san
lais šalpos fondo jungti negalima, nes ir tai sudarytų
dui". Visi apylinkės ūkininkai privalėjo tvarkos ribose, suprantamai.
šalpos fondui pavojų netekti jo turimų privilegijų.
kartu važiuoti, vežti iškėlus raudonas vė
Išėjęs iš restorano pasukau tiesiai link
Amerikos Lietuvių Taryba taip pat nenori jungti savo
liavas ir dainuoti sovietines daigias, per geleižinkelio stoties. Paskui tolyn per lau
darbo su kultūrine veikla, nes bijo, kad... vežimas ne
ašaras rodyti sovietinį entuziazmą.
kus. Ėjau greit, kad ne vėluočiau. Ėjau
sulūžtų. Galima abejoti tos baimės pamatuotumu, bet
Tai buvo iš ūkininko darbo šlykštus tik pareigos vedamas padėti tam kurį ry-:
Naujakuriui dėmesiui
reikia pripažinti, J kad Lietuvos bylai skirtų lėšų sumai
tyčiojimasis. Bet ir šiuo atveju reikėjo bū toj naujoji santvarka turėjo paleisti uba
šymas su vietinio kultūrinio veikimo reikalais tam tik
ti kantriam, reikėjo dairytis ir laukti, nes gais.
Naujakuriai, priversti bėgti kviečiamė f bendrą talką.
rais atžvilgiais irgi būtų nepatogus.
kitos
išeities nebuvo. Ginkluotas čekistas
iŠ savo tėvynes ir vėliau gyventi
čia lietusiuose yra šimtai pa
Buvau ^nutaręs laiku įspėti tariamąjį
•
*
ilgoką laiką nedraugingose ša triotiniu organizacijų, dirban sekė kiekvieną žingsnį, grasino kalėjimu dvarininką, kuris ištikrųjų valdė tik vi
get, jeigu formaliai negalima visų šitų trijų reikalų su lyse prie labai nepalankių ir čiu gražius darbus jau per de ir mirtimi. Tai buvo sovietinį "laisvės
dutinį smėlėtos žemės ūkį. Žmogus buvo
jungti į vieną fondą, tai tas dar nereiškia kad negali sunkių aplinkybių, pagaliau at šimtis metu. Vienos jų yra ne šviesiosios dienos" ...
taupus, turėjo valdinę tarnybą ir iš algos
ma lėšų rinkti į vieną vietą!. Priešingai, jas kaip tik rei vykę į šią plačią bei laisvą vals didelės ir tik vietinio pobūdžio,
Kai įėjau į vykdomojo komiteto patal galėjo ūkį gerinti. Ūkyje gyveno jo žmona
kėtų rinkti į vieną vietą ir iš jos jau paskirstyti į pas tybę, gali laisviau atsikvėpti, o kitos didelės ir net nacionali- as, visi sužiuro į mane, kaip į netikėtą ir dvi dukterys.
čia terore nėr*, čia visi esame nio masto.
4
kirus fondus.
žmonės.
f
Iš Vievio miestelio buvo 5 mylios kelio.
Viena iš tų didžiuliu if itet di svečią.
Tam tikslui reikia visų pirma nustatyti paskirsty
Pasisakiau
esąs
naujasis
Vievio
rajono
džiausia
yra
—
Susivienijimas
Sniegas maišėsi su lietaus lašais ir kapojo
Bet ir esant laisvoje erdvėje,
mo būdą ir sudaryti paskirstymo biurą. Pavyzdžiui, bū -naujakuriui,
ypač nemokant vy Lietuvių Amerikoje, kuris jau agronomas. Man atrodė, kad po to jie dar veidą. Ėjau galvodamas, kad lietuvių tau-tų galima nusistatyti, kad" visuomenė kviečiama visiems raujančios kalbos, ne taip jau išgyveno 64 metus, sėkmingai labiau į mane sužiuro.
ta tikrai nenusipelnė tokio sunkaus kry
bendriesiems lietuviškiems reikalams nuo visų pramogų lengva pradėti naują gyvenimą. veikdamas gvvybės andraudos
Vienas iš jų darkyta lietuvių kalba žiaus,
pajamų skirti ne 5' v, kaip dabar BALFas kviečia, o ipr v. Ekonomiškai jau ne taip sunku, srityje ir aukštai pasižymėda pasisakė esąs vykdomojo komiteto pirmi
— Kodėl mes taip skaudžiai baudžia
Tai batų "dešimtinė" visiems bendriesiems lietuviš tačiau kultūriškai — visai kitas mas savo tautine veikla.
ninkas.
Vadinasi,
po
komunisto
partijos
1
ntį?
«_ pats savęs klausiau.
,
,šioje organizacijoje — Susi
klausimas.
O
ypač
tai
yra
tiesa,
kiems reikalams. Galėtų būti iš anksto nustatyta, kad ta
vienijime Lietuvių Amerikoje — sekretoriaus, toje apylinkėje pats galin
— Dėl to, kad gyvenamea»i labai dide
"dešimtinė" bus, pvz., taip paskirstyta: po 4'v šalpai ir kad didelė dauguma naujaku jūs. naujakuriai, užpildysite tą giausias.
lio
kelio
iš rytų į vakarus.
rių yra išėję aukštesnius moks
Lietuvos bylos vedimui, 2'< vietinės kultūrinės veiklos lus ir buvo įpratę savo tėvynėje kultūrine tuštumą. Rasite plačią
Pasisveikinom.
Ukį pasiekiau vėlų vakarą, čia man
kėlimui. Ta proporcija gali būti ir kitokia, gali būti net dirbti įvairius kultūrinius dar dirva dirbti ir tuo naciu įgysite
Tai būta to paties kalbėtojo, keikusio teko būti prieš kelis metus,, lankant jau
neorarastina apdraudą.
numatyta įam tikra tvarka pagal reikalą tai proporcijai bus.
kaimų atstovus už raudonosios gurguolės nuosius ūkininkus. Tada buvo daug kalbų
ir kaitalioti, tik kad tas pakeitimas iš anksto visuomenei Čia atvykę, jie pajunta tuš Susivieniiimas Lietuvių Ame- nepasisekimą. Tai būta nusigyvenusio ir apie ateities planus. O dabar? Dabar tu
rikoie kviečia jus visus, nauja
būtų žinomas ir jos apsvarstytas.
tumą kultūriniu atžvilgiu, nes kuriai. stoti i šios didžiausios iki nosies nuolatinio pamėlynavimo nusi riu pranešti, kad viskas baigta, kad ry
Būtu trys savarankiškai veikią fondai, kiekvienas mūsų seniau atvykusių gyveni lietuviu ar>draudos, kultūrinės gėrusio žmogaus. Tiesą pasakius, ne ge- toj jau čia šeimininkaus svetimieji..
naudotųsi jam priklausančiomis privilegijomis, jeigu to mo dar nepažįsta ir, žinoma, ne ir fraternalės organizacijos ei-jriau atrodė ir kiti jo bendradarbiai. Tai
Išgąstis nuėjo per jų veidus, kai pa
gali susivokti ir tinkamai įsi les. Prašome,
kių yra, bet visi jie semtų lėšas iš vieno šaltinio.
buvo lyg kokia kolekcija, surankiota iš sakiau savo kelionės paslaptį. Mačiau, kad
jungti. Kiek asmeniškai paty Dėl olatesniu informacijų pra Lietuvos žmonių šiukšlyno. Nė vienas jų
Žinoma, tas bendrasis šaltinis — visuomenė g;
tuo momentu jie nesusigaudė, ar man už
riau,
jie veik visi trokšta kul šome kreiptis i vietinius orga
ne vien nuo pramogų nuošimtį atiduoti. Galėtų būti ir
nemokėjo padoriai lietuviškai, visi Lietu pranešimą dėkoti, ar keikti. Tik po kelių
tūrinės veiklos, ypač sujungtos nizatorius arba tiesiog i centrą:
kitos progos atiduoti duoklei lietuviškiems reikalams. su Lietuvos laisvinimu.
S.L.A., 307 W. 30th St., New vai buvo svetimi, daugiausia po 1863 metų nustebimo ir ašarų minučių mane paprašė
Bet tas atidavimas būtų daug tvarkingesnis, jei visos tos
sukilimo atkeltų kolonistų rusų vaikai. Vie sėsti ir daugiau papasakoti. Dej% daugiau
Mums reikia tokių darbininkų ¥ork, N. Y.
duoklės — aukos plauktų į vieną vietą ir būtų skirstomos ir jus visus, gerbiamieji nauja
vio valsčiuje tokių gyventojų buvo nemažas ir aš nieko nežinojau,
'
Dr. S. Biežis,
skaičius.
visiems iš anksto žinomu būdu.
kuriai, sveikiname ir tuo pačiu
Mano svečiavimasis buvo trumpas. Il
SLA Daktaras-Kvotėjas
»
"
Vykdomojo komiteto pirmininkas ma giau negalėjau pasilikti, nes gerai žinojau,
ne nusivedė į savo kambarį. Nedavęs nė kad besitvarkydami baisiai rytojaus dienai
pradėti tą reiktų nuo lėšų surinkimo ir paskirstymo biu
atsikvėpti,
pradėjo aiškinti, kad ryt rei gali atkreipti nereikalingų akių dėmesį.
ro sudarymo. Mūsų nuomone, Taryba ir BALFas
ŽYGIS Į VILNIŲ
kėsią važiuoti nusavinti vieną dvarą. Gir
Vievio geležinkelio stotį pasiekiau tik
turėtų neatidėliodami pasikviesti į talką keletą kom
di,
reikia
išnaudotoją
dvarininką
tuoj
su
apie*
3 vai. ryto. Jokios pastogės, kur ras
petentingų kultūrininkų ir sutarti, kaip turi būti sutvar
;ys Bradūnas
tvarkyti.
Gana,
esą,
jam
kitų
krauju
misčiau poilsio, neturėjau. Todėl taip ir li
kyti tas biuras (jo darbas būtų grynai technikinio po
Einam, žengiam ... Kariška kuprinė
ti...
kau stoties laukiamajame iki 9 vai. ryto,
būdžio) ir kokia proporcija jis turėtų paskirstyti visais
Niekada
nebuvo
taip
lengva.
Pertraukiau
jo
kalbą
ir
aiškinau,
kad
kada turėjom su vykdomojo komiteto pir
būdais surinktas lietuviškiems reikalams aukas.
Sodžiai, kalvos, kryžiai kapinyjįe —
man pirmiausia reikėtų susirasti kokią mininku vykti minėtą dvarininką "likvi
Savaime suprantama, kad atskiros organizacijos ar
Ta pati gyvoji Lietuva.
nors pastogę, kur galėčiau nors kelionės duoti" ...
*
srovės visada turės savo iždus ir stengsis sudaryti lesų
'į
dulkes
nuplauti.
Jis,
neduodamas'man
to
Ta pati ptr&s,' miškę- stfyrūftl,
savo tikslams finansuoti. Tai yra jų, taip sakant, pri
liau kalbėti, atsakė:
Visą krašto vargą pasakys..:.
vatus reikalas.
— Bus ir taip gerai.
Bar viena milžinkapio viršuj#,
DIRVA - Kanadoje - v - $4.0$
Blogumas dabar yra tas, kad, štai Vasario lfHos
Iff stebuklas kyla prieš akis
—
Kaip?
—
paklausiau.
dienos proga Taryba aukotojus traukia į savo pusę,
Kitur užsieny- $4.5fr
— Na gi taip, kaip ir mes kad darom.
BALFas į savo, o jeigu dar praplis Kultūros Fondas, tai
Vilnius! žiūrinę Stovime be žodžio . ..
Prašom nesiųsti laiške savo kraštoPer dienas dirbam, vakare čia pat pasiir tas trauks J savo... Žmonės, į kuriuos kreipiamasi,
Kvepia sesių dovanota rožė..|'
klojam, ant suolų išsimiegam, ir iš ryto pinigų ar pato ženklų, o naudoti paš
Būtų lengva mirt šioj valandjĮj,
susipainioja tuose reikaluose ir dažnai linksta visai į
vėl į tarybinės santvarkos kūrybą...
to čekius ar perlaidas.
juos numoti ranka. Daug geriau būtų, jei visi žinotų,
Tada
pamaniau,
kad
jis
juokauja,
bet
Mes
klajūnai
grįžome
namolio
kad yra viena vieta, į kurią bendriesiems lietuviškiems
Ir bučiuojam švento kelio zo|f
© I R V A ,
vėliau įsitikinau, kad taip ir buvo. Jie toje
reikalams sudedame pinigus, ir iš kurios tie pinigai bus
Kario rūbuos, kūdikio maldoj
pačioje vietoje ramių žmonių plėšimus pla
6820 Spperior Ave.
;
paskirstyti mums žinomu būdu ten, kur priklauso.
navo,
toje
pačioje
vietoje
valgė
ir*
gėrė,
(VILNIAUS VARPAI)
%
' . / tleveland 3, Ohio
Redaktorius

VINCAS RASTENIS—Editor

6820 Superior Ave., Cleveland, O.
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MUSŲ KALBA

Redaguoja
Pranas Skardžius

Trečiasis didysis pranešimas PAS OHIO GUBERNATORIŲ

' (Atkėš ft 1-ltlO ptisl.)
sofijos studijos... Pagatvojati,
1945 m. balandžio 25 dieną Nors tie duomenys ir ne visai suteikti daugiau žinių apie tą kad, jei lietuvių tautosakos rin
prezidentas Trumanas tryliktą aiškūs, atrodo, ne visai patikrin dalyką.
kinys bus išleistas anglų kalba,
savo netikėto prezidentavimo ti, bet pasididžiavimas atominės Todėl naujai atvykusiems gy čia vienas skaitytojas užtikrin
Kad lietuvių kalba nžsienyje daug kttr ne get^ja, bet 1. Ar gattfflSt Hėttivh* dieną pirmą kartą sužinojo apie bombos monopoliu pasibaigė... dytojams lietuviams irgi verta tas!
nuolat menkėja, nyksta, yra gerai žinoma: mūsų čia gimusi
Prieš kelias savaites paplito tuo susidomėti. Dabar kaip tik
kalboje apsieiti be atominės bombos gaminimą.
jaunuomenė daug kur jau nebekalba lietuviškai, daugumas se
žinios
apie vandenilio atominės patogi proga įteikti gubernato Baigiantis pietums, guberna
jokių
svetimybių?
Tų pačių metų rugpiūčio 6
nosios kartos vartoja jau gerokai sudarkytą kalbą, o naujieji
bombos
išradimą, šimto ar net riui memorandumą apie čia torius paminėjo, jog jis tikisi
dieną jis pranešė pasauliui:
atvykėliai, neturėdami reikiamos aplinkos bei tinkamų šaltinių, Vifename kitame Amerikos lie
tūkstanties
kartų galingesnės esančius lietuvius gydytojus ir pasimatyti čia dar kita proga,
"Prieš 16 valandų Amerikos lėk
taip pat pamažu ima nutolti nuo savo tėvų kalbos ir pasiduoti tuvių laikraštyje buvo keliama
už
ligšiolines
atomines bombas. apie jų turimus sugebėjimus. kada nors vasarą, kada bus pra
tuvas metė bombą ant Hiroshi
svetimai įtakai. Taigi mūsų kalbai pavojus gresia iš visų pusių: mintis, kad lietuvių kalboje ne ma miesto, ši bomba yra stip Š.m. vasario 2 d. prezidentas Galima duoti ir sugestijų, kaip žydusios gausios gėlės gražia
jeigu tuojau kaip reikant nebus imamasi priemonių jai gelbėti, reikėtų vartoti jokių svetimy
resnė, kaip 20,000 tonų TOT. Trumanas vėl pranešė: "Aš da geriausiai būtų galima susitvar me sodelyje.
tai ji su laiku pradės dar daugiau menkėti, skursti ir nykti. Kad bių, nei įvairių Skolinių, įvai
viau įsakymą Atominės Energi kyti, kad atvykusieji gydytojai — Mums įdomiau būtų, jei
Tai yra atominė bomba*'.
to nebūtų, reikia būtinai visiems susirūpinti ne tik bendrinės riais laikais paskolintų iš kai
jos Komisijai tęsti savo darbą, galimai greičiau galėtų pradėti pasimatytumėm Washingtone...
kalbos kultūros kėlimu, bet ir apskritai mūsų gimtosios kalbos myninių kalbų, nei šiaip tarp Ketverius metus po to Ame gaminant visų rūšių atominius dirbti medicinos srityje*
pasigirdo pastaba.
palaikymu, šitoje srityje daugiausia gali nuveikti lietuviškieji tautinių žodžių, pvz. civilizacija, rika didžiavosi vienintelė turinti ginklus, neišskiriant ir vadina Mes, laikraštininkai, primi
Gubernatorius
kukliai nutylė
laisvųjų kraštų laikraščiai: jie gali ir turi būti didžiausi mūsų kultūra, progresas, reakcija, re galingiausią pasaulyje ginklą... mos vandenilio bombos, arba nėm gubernatoriui tik vieną da jo. Tai yra vieša paslaptis, kad
kalbinės sąmonės skleidėjai ir mūsų bendrinės kalbos kultūros ceptas, redaktorius, schema, sin Bet pereitų metų rugsėjo m. super-bombos".
lyką: Ohio valstybėje irgi galė Frank J. Laushe yra vienas iš
ugdytojai be* palaikytojai. Tuo tarpu, kada mes užsienyje ne tezė, telefonas, televizija, ter 23 d. prezidentas Trumanas vėl šis trečias pranešimas laiko tų būti bent tokia tvarka, kaip galimų kandidatų, jei ne į pre
turime jokio specialaus kalbinio laikraščio, kur būtų keliamos mometras ir- kt.
pranešė: "Mes turime duomenų, mas beveik didesnės svarbos pra Illinois ir New Yorko valstybė zidentus, tai bent į viceprezi
aikštėn kalbinės aktualijos, ir šiaip trūkstame geros lektūros,
kad paskutinių kelių savaičių nešimu, kaip pirmieji du, nes se, kur Europos universitetus dentus. Visko gali būti...
mūsų laikraščių turėtų būti tiesiog priedermė ne tik gražia, tai Bet šitai minčiai negalima laikotarpyje USSR teritorijoje tai yra galutinis nusistatymas baigę gydytojai, nors dar ir ne Tik kažin, ar pasiseks jam
syklinga kalba byloti į savo skaitytojus, bet dar kelti jų kal visai pritarti. Mes galime ir tu yra įvykęs atominės bombos nepasiduoti ginklavimosi lenkty turį pilietybės, tuojau atvykę
praeiti pro partines politikos
binį supratimą ir teikti jiems būtiniausių kalbinių žinių, ku rime nevartoti daugybės grubių sprogimas."
nėms.
įgali
atlikti
vienerių
metų
prak
užtvaras. Lausche yra demokra
rių dabar daug kas didžiai stinga ir neturi jokių šaltinių joms slaviškų skolinių, kuriems pa
tiką
ligoninėse,
kap
internal,
tų
partijos žmogus, bet... at
papildyti. Bet tuo tarpu, deja, negalima pasakyti, kad daugelis keisti turime gražių savų žodžių;
paskui
laiko
kalbos
ir
medicinos
rodo
nedrausmingas, nes daug
lietuviškų laikraščių pasižymėtų didesnili savo kalbos taisyk pvz. užuot abrozas, abrūsas,
egzaminus
ir
įgyja
gydytojų
kur partinės linijos nesilaiko.
lingumu, o apie jų pastangas mūsų kalbos kultūrai kelti netenka adyna, adverija, apiera, brukąs,
teises. Tą mintį gubernatorius Jis daugiau sąžinės, negu parti
čyščius,
griekas,
guzikas,
kaldaug ir kalbėti. Tik kada nekada vienur kitur pasirodo bendro
Maskva, išgirdusi, kad Ameri Dabar paaiškėjo, kad Jis ke irgi priėmė palankiai ir, atrodo, jos politikas.
•
pobūdžio kalbinių straipsnelių, ir vėl ilgai nieko negirdėti; čia dra, kilbasa, nedėlia, sereda, su- ka ryžtasi nesustoti atominių liais atvejais tas slaptas žinias yra pasiryžęs bandyti pasiūlyti Mums, lietuviams, F. J. Lau
išmtį sudaro NAUJIENOS, kurios paskutiniu laiku protarpiais bata ir kt. vartotina paveikslas, ginklų gaminimo srity, vėl at yra perdavęs sovietams. Jis yra atitinkamą įstatymų pakeitimą. sche yra tuo artimas, kad jis
duoda ir specialesnių populiarių kalbinių žinių. Tačiau to yra rankšluostis, valanda, stakta, au naujino kalbas apie sušaukimą suimtas ir bus teisiamas, bet
* *
gyvai domisi pats ir pritaria
permaža: būtinai reikia, kad apie mūsų kalbos reikalus ir da ka, grindinys, skaistykla, nuo konferencijos ir derybų dėl nu perduotų žinių jau nebesugrą- — Ar negalėtumėt padėti man domėjimuisi senųjų tėvynių li
lykus dabar būtų ko daugiausia rašoma ir kalbama, nes to rei dėmė, saga, antklodė (arba ap siginklavimo.
žinsi...
sudaryti Ohio Valstybės Displa kimu.
kalauja dabartinis gyvenamasis metas. • Jeigu mes dabar abe klotas), dešra, sekmadienis, tre Amerikos vyriausybė, b#ft>ds,
ced Persons Komisiją?
Iriau — Na, — sako jis kiek susi
jingai žiūrėkim į nuolatini mūsų kalbos menkėjimą ir nykimą, čiadienis, šeštadienis.
jau mažai jaudinasi dėl šių pa
sia gubernatorius.
mąstęs, — jūs turite daugiau
tai po kurio laiko gali būti jau pervėlu.
Taip pat be jokio reikalo, vien siūlymų ir nieko iš jų nesitiki. REIKALAUJA IMPE
Kitose valstybėse jau seniai žinių*, kas gi ištikrųjų ten de
šit į pavojų gerai suprasdama* DIRVA pasiryžo stoti į ak dėl įpratimo arba nenusimany- Tačiau Amerikoje yra tokių RATORIAUS GALVOS tokios komisijos yra. čia jos dar
tyvių mūsų bendrinės kalbos kultūros ugdytojų bei kalbinės są mo, yra senesnių išeivių varto-, taikos pranašų", kurie labai Tuo metu, kada amerikiečiai nebuvo. Gubernatorius norėtų dasi už tos geležinės uždangos.
Iš to, ką-pasakoja, sunku būtų
V ir angliškų
__ _1!»1 skoli energingai
PTIPrOfinnPQl stoja
ofnio "už
"llS +nilrn"
lrinlf nebetekę kantrybės pradėjo kal
taiką" kiek
monės kėlė.ių barą. Tam reikalui ji seniai yra nusprendusi įsi jama nemaža
ir čia ją sudaryti. Pageidauja, spręsti: vieni peikia, kiti giria...
vesti atitinkamą skyrių kalbos reikalams ir štai, aplinkybėms nių arba vertimų, pvz. bildingas, vienu metu, kada to reikia Mas bėti apie atskirą taiką su Japo kad atskirų tautybių atstovai,
Iš savo patyrimo žinau, kad pa
reikiamai susitvarkius, ji tą savo nusistatymą vykdo.
draivinti, koutas, šaltį pagauti kvai. Senatorius Tydings net nija, tai yra, apie taiką be Mas ypač tų tautybių, kurių daugiau sakojimais ne visada galima pa
"Mūsų Kalbos" skyriuje bus svarstomi aktualieji nuolat (to catch cold) ir daugybė kitų. pačiame Senate pasiūlė rezo kvos, Maskva pareikalavo, kad sia atvyksta tremtinių, pasiūly
sitikėti. štai, jeigu žmogus, ku
liuciją kurioje ragina vyriausy Japonijos imperatorius Hirohi- tų asmenis, tinkamus būti tokiodabartinio gyvenimo aikštėn keliami bendrinės kalbos reikalai
ris su manim dirba, mane labai
Visų
šitų
svetimybių
vietoje
bę šaukti nusiginklavimo kon to būtų teisiamas, kaip karo nu e komisijoje. Gubernatorius ma
ir dalykai (pvz. mūsų kalbos palaikymo ir gaivinimo klausi
giria, kaip gubernatorių, tai dar
mas, įvairūs jos vartosenos dalykai, netaisyklingi žodžiai, arba mes lengvai galime gražiai lie ferenciją ir sustabdyti atominių sikaltėlis.
no, kad redaktoriai gali paminė nėra tikra, kad aš geras ... Gal
tuviškai
pasakyti:
pastatas,
vai
sakiniai, vetimybų vartotinumas ir kt.).
ginklų gamybą. To kaip tik Mas Amerikos Valstybės Departa ti po vieną kitą tokį asmenį. Ten
jis taip ir galvoja, o gal tik to
ruoti
(važiuoti,
keliauti,
vyk
kvai ir reikia: kol vyks konfe mentas šį reikalavimą atmetė, pat buvo duota keliatas sugesti
Kad bfitu įdomiau ir suprantamiau, bus stengiamasi rašyti
dėl taip sako, kad jam reikia
ti...),
apsiaustas
(kirčiuojamas
rencijos ir pasitarimai, ji dau pažymėdamas, kad jis yra tik jų, kurias gubernatorius prašė
k;ek galint paprastesne ir lengvesne kalba, be jokių kalbotyrinių
taip kalbėti..." Bet viena, man
gudrybių. Daugiausia bus atsakinėjama į įvairių įvairiausius šakninis skiemuo) peršalti ir tt. giau turės laiko .užbėgti kitiems manevras nukreipti japonų dė dar pakartoti raštu.
atrodo,
yra aiškų, kad ten, kur
Bet
visai
kas
kita
yra
tarp
1
už akių.
klausimus, kuriuos kas nors atsiųs šito skyriaus redaktoriui.
mesį nuo fakto, kad sovietai ligi
nėra jokios asmens laisvės, ne
tautinės
svetimybės:
jos
yra
Tuos klausimus galės siųsti visi, kas tik domisi mūsų kalbos
Ne veltu! Stfllffftsrg, teriifetyrffati- šiol negrąžino 370,000 japonų Gubernatorius parodė mums gali būti gero gyvenimo.
dalykais, pradedant paprastais darbininkais ir baigiant mokytais bendros kultūros bei civilizaci damas su Nobeliu, irgi įsteigė belaisvių.
gubernatūros įstaigos namą, sta
*
*
jos nuosavybė, ir todėl be jų
įvairių sričių specialistais.
Prisimename, kad pereitais tytą daugiau kaip prieš 100
"taikos
premiją",
bene
20,000
Išvykome atgal, dalindamiesi
šalia to šiame skyriuje bus spausdinami ir šiaip kalbiniai negali visai apsieiti nei viena dolerių dydžio;
metais sovietai ir viso pasaulio metų, visos eilės buvusių gu
maloniausiais
įspūdžiais apie
kultūringa
kalba.
Taip
pat
ir
neilgi straipsneliai, parašyti šį tą nusimanančiųjų apie kal
Tokie senatoriai, kaip 'Tydings, komunistai labai didžiavosi ne bernatorių portretus, kurių dau gubernatorių, kaip gubernato
mes,
bendraudami
su
kitomis
bos dalykus. Todėl, pradėdami darbą, kviečiame į talką visus,
i;ur būt, tikrai gautų iš Stalino didelės japonų belaisvių grupės gumas tikrai labai aukštos me
V* R.
kam tik brangi yra mūsų gimtoji kalba: ar klausimais, ar atski kultūringomis tautomis ir nau premiją, jeigu jam pavyktų už grąžinimu. Tada buvo skelbia ninės vertės, na, ir prie progos rių ir kaip asmenį.
dodamiesi
šituo
bendruoju
lo
rais straipsniais, ar šiaip patarimais visais kalbos reikalais pra
ma, kad grįžę iš sovietų belais lygiai gyvai pakalbėjo ir apie
bynu, be jokios baimės galime migdyti pasaulio budrumą
šome
kreiptis
DIRVOS
adresu,
pažymint
"Lietuviu
kalbos
skvviai esą geriausi komunizmo pro orą ir apie visokias rinkimines
•
'
* vartoti specialesnius tarptauti
riui
pagandistai : komunizmas net pranašystes, kurių jis gauna NAUJAUSI LEIDINIAI
Pr. Skardžius nius žodžius, pvz. alegorija, ana
PER VELSfSUGAVO belaisvėje jiems labai patikęs. daugybėje
laiškų. Sako, įdomiau
tomija, anekdotas, bilionas, di Anglijoj yra suimtas tūlas
Bet
tas
džiaugsmas
labai
greit
si
laiškai
jam esą nepolitikuo .. Neseniai iš spaudos išėjo šios
plomatas, dogma, kultūra, li dr. Fuchs, kuris, kaip paaiškėjo,
knygos s
teratūra, ministerija, neuraste bene bus buvęs svarbiausias so nutilo. Japonai ėmė klausti, kur jančių, o paprasčiausių eilinių
gi daugiau belaisvių. Apie juos piliečių, iš kurių esą geriau ga
nija, teatras, telegrama, uni vietų šnipas atominės bombos
S. Zobarskas,
nieko nebegalima sužinoti ir tie lima susigaudyti, kas žmonių
versitetas ir kt. Tik kaikurių gaminimo srityje.
patys "komunizmo propagandis daugumai rūpi.
Mėnesienos sėja
tarptautinių svetimybių vietoje Dr. Fuchs yra Anglijos natū
* #
tai"
liūdnai patvirtina, jog tie
Apysaka. Iliustravo dail. D. Taesame įpratę šalimais vartoti ralizuotas pilietis, vokietis* vogreičiausiai jau niekad nebesu Valdinis gubernatoriaus bu rabildienė. 72 psl. Kaina $1.00.
ir savus pakaitus, pvz. akiratis riečių protestantų dvasininko
grįš.
Jie greičiausiai jau yra tas taip pat yra senos statybos
Pranešame visiems lietuviams, sus lietuvius, kurie brangina sa (horizontas), gaida (melodija), sūnus, 1943 metais pabėgęs iš žuvę Sibire. O tie "propagandis namas, todėl jis primena daugiau
Runcė Dandierinas,
gyvenantiems įvairiuose kraš vo tėvų kalbą ir kurie norės nesąmonė (absurdas), pažanga Vokietijos nuo nacių persekioji tai" yra tik todėl sugrįžę, kad senąją Europą, negu Ameriką,
Šilkai ir vilkai
tuose ir įvairiuose žemynuose, prisidėti prie jos gyvybės iS- (progresas), skersmuo (diamet mo.
sutiko mokytis būti tais propa išskyrus tik vonių kambarius,
ras)
ir
kt.
Dainos
vietinės ir sovietines.
Kaip paprastai anuo metu bu gandistais. Dabar, kai grįžo, kurie įrengti jau visai ameri
kad atkuriame Lietuvių Kalbos laikymo.
IHttstravo
dail. P. Osmolskis.
Draugijos valdybos veiklą.
Tuo būdu mes norime gimto Apskritai imant, tarptautinių vo, dr. Fuchs buvo priimtas su "susižavėjimas" sovietų^ tvarka kietiškai.
64 psl. Kaina $1.00.
Daugelis žino, kad Lietuvių sios kalbos veiklą išplėsti jau svetimybių mums nėra ko labai geriausiu pasitikėjimu, nes kas pas juos greit dingo.
Dabartinis gubernatorius ir jo
Kalbos Draugija, trumpai LKD lietuvių masėse. To nebuvo Liet. bijoti: nuo to mūsų kalba ne bėgo nuo Hitlerio, tas jau savai
žmona savo elgesio stiliumi ir
vadinama, buvo įsteigta ir gra K.. Draugijoje, veikusioje nor sumenkės, bet tik praturtės, čia me atrodė draugas... Bet jo
namuose sukurta nuotaika kaip
Metraštis
žiai veikė Lietuvoje. Ji buvo maliose etnografinėse sąlygose. tik svarbu yra, kad tos sve būta ne anglų ar amerikiečių, o SAVO ADRESĄ, tik pritinka tiems namams. Red. T. Dr. L. Andriekus, O.F.M.
sutelkusi geroką būrį lietuvių Lietuvių gyvenamame ir lie- timybės būtų perdaug rfeiškreip- Stalino draugu ...
Nors žmonai kiek ir protestuo Iliustravo dail. VI. Vijeikis.
kalbininkų, leido savo laikraštį įtuviškai kalbančiame krašte rei tos ir kiek galint daugiau pri Jis buvo fizikas mokslininkas. rašydami DIRVAI, parašykite jant, gubernatorius draugiškai Didelio formato 222 psl.
GIMTĄJĄ KALBĄ ir rūpinosi kėjo tik kalbos vadovų štabo. taikytos mūsų kalbai, todėl pvz. Savo laiku anglai jį atsiuntė į labai aiškiai pačiame laiške. užklydo su mumis net ir į miega
Kaina $2.50.
lietuvių kalbos pažanga ligi pat Dabar, svetimoje aplinkumoje, užuot rusų jumoras, lenkų ško Ameriką dirbti prie atominės Dėl neaiškumo ar klaidos mąjį, kur tarp kito ko pasirodė,
nepriklausomybės žlugimo.
reikia ir štabo ir armijos, kurią tas, anglų televiženas ir kt. mū bombos gaminimo, čia jis dir Jūsų parašytame adrese Juma ką jis skaito.
V. Jonikas
Vėliau ta draugija buvo at turi sudaryti savosios kalbos sų bendrinėje kalboje patartina bo keletą metų ir, žinoma, labai siunčiami laikraščiai ar kny Tai Biblija, senovės graikų
Pakeleiviai
gaivinta tremtyje, Vakarų Vo mylėtojai. Ir kuo jų bus dau vartoti pirmykštinės lytys: hu gerai žinojo atominės bombos gos grįžta atgal ir neturime padavimai, Europos tautų patar
Lyrika.
Iliustravo
dail. J. Dobgamybos
paslaptį.
kaip
Jums
apie
tai
pranešti
morą (lotynų hūmor), škotas
kietijoje. Tuo sunkiu laikotarpiu giau, tuo bus geriau.
lių ir tautosakos rinkinys, filo
kevičiūtė-Paukštienė.
111
visi trys valdybos nariai buvo Pirmasis mūsų uždavinys bus (anglų Scot), televizija ir tt.
Kaina
$1.00.
pasinėrę Lietuvių kalbos vado suprojektuoti naują kalbinės
vo darbe. Dabar tas darbas yra veiklos organizaciją, parūpinti
L. Dovydėnas
5. jieškoti kelių kalbos laik
atkritęs, ir daugumas kalbos tinkamus įstatus ir ją įsteigti
Žmones ant vieškelio
veikėjų yra jau atsikėlę į vaka Kol tas uždavinys bus pasiek raščiui leisti ir
DP gyvenimo literatūriniai vaiz
rinį žemės pusrutulį.
6. susižinoti su tais asmenimis
tas, mes dabar jau norime:
dai. Iliustruota. 190 psl. Kaina
Naujojo gyvehimo aplinkvbės 1. Kviesti į naują taiką ne tik ir tomis tautinėmis organizaci
$1.20.
jomis,
kurie
ir
kurios
galėtų
pa
mums yra kietos, bet jaučiame visus buvusius LKD narius, bet
dėti
mums
veikti.
priedermę veikti, toliau. Pirmas visus kalbos ir ne kalbos moks
VL šlaitas
mūsų žingsnis yra LKD valdy lo lietuvius ir gimtosios kalbos Mūsų veikla bu\N> I* bus supti*
Žmogiškosios psalmes
litinė, grynai kalbiška.
bos veiklos atgaivinimas. Tai mylėtojus;
Poezija 112 psl. Kainą, $Į,GQ.
darome todėl, kad dar nėra tin 2. stengtis sudaryti kalbos pa Ėmėmės iniciatyvos vieS&i
/
. • - prabilti, neturėdami nei vieno
kamu sąlygų greitai kitaip per tarimų centrą;
P. Tarulis
tvarkyti kalbinę veiklą, p reika 3. prašyti lietuvių bažnyčias, laisvesnio darbininko, nei lėšų.
mokyklas, organizacijas ir šei Bet tikime, kad sąmoningi lie
las yerčia veikti toliau* v.
Žirgeliai padebesiaįf
Pagrindinis mūsų veiklos tiks mas ne tolti nuo savo kalbos, tuviai supras šį mūsų tautai
Apysakos. 148 psl. Kaina $1.20.
las yra gaivinti, palaikyti ir to bet jos laikytis, ir prie jos ar gana svarių reikalą ir mūsų
bulinti lietuvių gimtąją kalbą tėti ;
darbą parems.
Užsakyti, siunčiant banknotus,
visuose kraštuose, kur tik yra 4. paakinti visus lietuviškus Visais klausimais kreiptis: P*.
money order ar čekius,* išrašytus
-f*
lietuvių ir kur yra legalių są laikraščius sustiprinti savo kal Skardžius, 6112 Belvidere ave
tik šiuo adresu: , ^
lygų tokiai veiklai.
binę veiklą, gerinant laikraščių Cleveland 3, Oio.
gabi
'
Tų tikslų siekdami, mes da kalbą ir rašybą, parūpinant ra
bar jungsime ne tik lietuvių šinių Raibos, klausimais ar su Dr. Pr. Skardžiusį pirmihink&s Jaunių Prekybos Rūmai Peofia, Iff., atrinko aštuonis "geriausius Amerikoje 1949 metų jaunus
412 Bedford Av
vyttisP.-'fiystuhxnyfojas jtemsaifckhta, kaip' sutikti, Bet įdomu pasižymėti naudingais darbais.
kalbos mokslo žmones, bet vi darant kalbos skyreMua ^ r*y
. St* Barzdukas, sekretorius
Brooklyn 11, N.

Dar konferencija?

Atkuriama Lietuviy Kalbos
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Tautinio meną švente Clevelande

KAS IR KUR

• Iš Vokietijos praneša, kad
artimiausiu laiku numatyta li
kviduoti Heilbronno sanatoriją,
Tautų meno švente, įvykusi giedoti nei gražiai nei teisingai. dies dainą, be tinkamų balsų, tautin| meną, tautiniai rūbai kurioje gydėsi tremtiniai džiovivasario 26 dieną Miisic Hali, Atskirų Prancūzijos kraštų tau be intonacijos, be grožio ir be užima svarbią vietą, todėl į tai nininkai, jų tarpe ir keliolika
dienraščio CLEVELAND PRESS tiniai rūbai irgi buvo ne visai pasisekimo. Simpatingi du šokiai irgi reiktų atkreipti dėmesio. lietuvių. Sanatoriją vokiečiai
##
pastangomis, kultūriniais pasi tokie, kokie ištikrųjų ten nešio "Kolo" atlikti su gera kojų tech
perima savo reikalams.
nika
ir
geru
pasiruošimu,
darė
reiškimais besidominčiai mies jami.
to visuomenei davė progos išgy Vengrai gerai sukūrė čigonų gerą įspūdį, tik priminė jau ma Ši tautinio meno švertt§ fiūro- • Adelaidėje, Australijoje, vie
venti malonaus pasigerėjimo vestuvinio šokio sceną, prade tytus slovėnų ir kroatų šokius. vui suteikė ne vien estetinio pa tiniai lietuviai įsteigė mokykli
sigerėjimo, bet nejučiomis nu nio amžiaus vaikams lietuvišką
margaspalviais • tautiniais rū dant čigonams būdingo stygų
Airiai pasirinko ilgą, lėtoką keldavo ir į žiląją senovę, kada savaitgalio mokyklą, čia bus
bais pasipuošusių šokėjų ir dai orkestro muzika, baigiant minė šokį, o jų rūbai, tai bėdos ap
žmogus savo jausmams išreikš mokoma lietuvių kalbos, Lietu
nininkų sukurtais patraukliais tu šokiu, primenančiu mūsų darai, nebuvo originalūs, nei gra
scenovaizdžiais, būdingais tau "jaunosios šokį" Jis žiūrovams žūs ir bendrai pasirodymas pra ti ar dievams garbę atiduoti vos geografijos ir istorijos.
pasitenkindavo keliais muzikos
tiniais šokiais, muzika bei pa darė gerą įspūdį, bet daugiau ėjo blankiai.*
Kanadoje susiorganizavo lie
•
Scena iš filmos "Guilty of Treason"
garsais, vienu-kitu judesiu ir
pročiais. Dvidešimts trijų tau temperamentu ir turiniu, negu
tuviai evaingelikai. Steigiama
tybių meninės grupės parodė atlikimu, išskiriant solistų-jau Publikos laukti ir šiltai sutik kelių brūkšnių piešiniu.
jame susirinkime dalyvavo apie
O po to Indija, Babilonas,
rampos šviesoje savo tautų iš nų jų porą, kurios, be abejo, abi ti meksikiečiai davė šokėjų du
200 lietuvių evangelikų. Į drau
Egiptas, graikai, romėnai su
puoselėtą meno kultūros kraitį. yra baletininkės. Prie pasiseki etą ir vieną muzikos kūrinėlį
gijos valdybą išrinkti: P. šer
ispanų motyvais, šokis buvo bū Akropoliais, Panteonais. Bet... nas, J. Preikšaitis, Galinaitis,
CLEVELAND PRESS redak mo prisidėjo ir jų spalvingi, ori dingas ir atliktas neblogai, tik Akropolis įr Panteonas sugriuvo,
• Gallup institutas, blogai iš • Senatorius Munat siūlo vi
G. Trakytė ir J. Kregždė.
cijos bendradarbis Mr. Andrica ginalūs rūbai.
Babilono
civilizacijos
net
griu
pranašavęs
Trumano pralaimė soje Amerikoje organizuoti an
šokėjas partneris — mažas ber
pilnutėlei žiūrovų salei šiltais Labai sklandžiai buvo atlikti niukas — nesukūrė įtikinančio vėsiuose neberandama, o Sirijos,
Pulk. K. Škirpa, buvęs Lietu jimą, dabar pranašauja, kad An tikomunistinius komitetus. Tie
žodžiais apibūdino šventės tiks žydų šokiai, tik, deja, juose folk vaidmens ir laukto pasisekimo Graikijos, Italijos ir Lietuvos vos Pasiuntinys Vokietijoje, ne glijoje rinkimus laimės Chur- komitetai turėtų paraližuoti vi
lą ir reikšmę bei programos da lorinių elementų maišalynė su neturėjo. •
sūnūs ir dukros, pasipuošę bočių seniai iš Airijos atvykęs į Ame chilis.
są JAV komunistinę veiklą.
lyvių įdėtas pastangas, ir vė baletiniais nesukūrė būdingo
dėvėtais rūbais, dainuoja jų riką, pradėjo dirbti Kongreso
• Pirmojo pasaulinio karo • Amerikos metodistai prašo
liau kiekvienos tautybės pro tautinio šokio vaizdo. O savo Graikai davė gražų gyvąjį pa šimtmečiais kurtas dainas, šo knygyne Washingtone.
garsaus
vokiečių armijos vado prezidentą Trumaną, kad ne
veikslą save perstatydami, kaip
gramą atskirai.
tautinių rūbų benamė tauta jau jūrininkų, karžygių bei anti ka jų puoselėtus šokius.
Goettingene (Vokietijoje) mi gen. Ludendorfo našlė, turinti būtų skiriamas naujas atstovas
šių vertybių laikas nesugriau
nesukūrė.
/#
kinės kultūros kūrėjų tautą na, jos amžiais jaunos, amžiais rė klaipėdietis veikėjas Maksas 72 metus amžiaus, nuteista 2 į Vatikaną.
Skotai su savo "Bagpipe" O jų du šokiai būtų galėję dar gražios. Ir mums, Lietuvos trem Traušys. Jis buvo baigęs Vy metus kalėti už tai, kad Hitlerio
Programą pradėjo kroatų ūž
tauto Didžiojo gimnaziją Klai laikais labai aktyviai bendradar
gaunamųjų styginių instrumen (Lietuvoje "Labanoro dūda") geriau pasisekti, jei nebūtų su tiniams, reikėtų giliai įsidėti šir pėdoje, studijavo Kauno uni
biavo su naciais.
tų orkestras "Tamburitza" orkestru paradavo. Bagpipe sko griautas jų ramiai didingas sti din, kas gali šioje nelamėje mū versitete ir teisės mokslo diplo
lius solistų be reikalo panaudo sų tautą geriausiai atestuoti
• Garsus Prancūzijos mar
sklandžiai atlikdamas aavto tan tų tautiniu instrumentu pasida
tais pritūpimais - tryptelėjimais kas reikia ugdyti, puoselėti mą gavo Goettingeno Universi šalas Petain, kuris po šio karo 18 VASARIO MINĖJIMAS"
rė
15
šimtmety.
Matyt,
jūreiviai
tinių motyvų pynę.
iš artimųjų rytų bus parsivežę Spalvingi rūbai akimi sudarė branginti, globoti ir gražiausioje tete.
buvo nuteistas dėl tariamo ben
Š. m. vasario 18 d. 7 vai. vak.
Austrų "Schuhplatter" du kai Šis instrumentas priklauso ba malonų vaizdą.
• IRO prieš mirtį žada trem dradarbiavimo su naciais, eina lietuvių kolonija rengia iškil
šviesoje žmonijai parodyti.
nų šokiai ne tiek dėl meniško biloniečiams ir žydams. Jie pa Simpatingas ir gerai pašoktas Programai pasibaigus dar ki tiniams padaryti dar vieną ma 94 metus ir esąs jau labai nu mingą Vasario 16-sios minėji
atlikimo, kiek dėl išlaikyto bū grojo vieną škotų muzikos kū buvo grakštus japonių - geišų lo mintis: o kad taip tautų at lonę — padidinti maisto davinį silpusio proto.
/ mą, kuris įvyks Public School
dingo austrų-tiroliečių liaudies rinėlį ir jaunų šokėjų baletinis šokis, su rytams būdingu ilge stovai, rinkdamiesi į posėdžių 10%. Esą būsiąs padidintas
• Ohio atstovas, demokratas No. 10 salėje. Programoje: Ma
stiliaus, gali būti priskaitytas trio pašoko vieną baleto nume singumu bei ramiu žaismingumu. salę Jungtinių Tautų konferenci maisto davinys vaikams, neš
Brown,
viešame Atstovų Rūmų yor DeVita, ukrainiečių, latvių,
prie geriausiai pavykusių. Jų rį. Kodėl škotai neparodė savo
čioms moterims, ligoniams ir
joms,
su
tokiu
nuoširdumu,
be
posėdyje
išbarė jaunąjį Roose- estų sveikinimai, kalbos, solistai,
būdingi šūktelėjimai, dųodantie- gražių tautinių šokių, o ginasi Rumunų šokiai, artimi čigo pavydo ir neapykantos atsineštų sunkiai dirbantiems ...
veltą už dažną posėdžių apleidi chorai, tautiniai šokiai, dekla
nų ir serbų-kroatų šokiams, at
ji gyvumo šokiui, pradžioje pu nieko nesakančiu baletuku?
širdyse
tuos
gražiausius
jaus
' ,
nėjimą ir dažną naktinių klubų macijos.
blikoje sukėlė juoko, bet ilgai Ta pati negerove ir su neg gaivino savo temperamentingu- mus, kaip šiandieną čia atsinešė
lankymą.
Minėjimą rengia Patersono 19
niui nusibodo ir veikė neigiamai. rais, kurių laukėme parodant mu. O moterų rūbai savo siuvi įvairių tautų kultūros reiškėjai,
nėjimo
ornamentika
ir
spalvomis
lietuviškų
organizacijų išrinktas
Taigi, kas gražu kalnuose, ne savo tautinius šokius, o "Karapasauly tikrai uiviešpatautų
skyrėsi
iš
kitų
Balkanų
tautų.
komitetas,
į kurį įeina: J. Jasu
būtinai gražu ir tinka scenoje. mu House" baleto grupė davė du
meilė ir taika.
laitis
—
pirm.,
V. Baltutis —
Negausus šveicarų dainininkų išraiškos šokius, šokiai, tiesa, Rusus atstovavo mišrus baž
vicepirm.
A.
Masionis
— sekr.,
būrelis, trijų akordeonų palydi gražūs ir turiningi, bet ne šiam nytinis choras su gera intonaci
LIETUVIŲ KALBOS VADOVĄ M. Balčietis — ižd., J. JakubaBALFO
68
SKYRIUS
mas, padainavo tiroliečiams ar tautinio meno festivaliui tin ja ir patyrimu pagiedojęs dvi
sausio 31 d. turėjo susirinkimą. pas generalinį jo leidėjų įgalio vičius — propag., ir nariais: M.
timą "jodeliavimą". Mažas senų kami. Kodėl jie neparodė tikrųjų cerkvines giesmes ir vieną karių
Justienė, E. Kinderas, V. Sardainą. Savo balsine medžiaga RINKTINĖS KNYGOS (14 d.j.) Tiesa, skyrius turi mažai narių. tinį Amerikoje.
nebalsingų žmonių būrelis dide savo tautos šokių? .
palius, J. Sprainaitis ir D. Salėje salėje nesuskambėjo. O ne Sirijos šokėjų merginų duetas nepriminė būdingų cerkvinių
Remdamasis savo duomenimis Aštuoniems naujakuriams įsto Dėkite 1 laišką $2.50 čekį, ar kevičius..
vienam krito dėmesin, kad švei taip pat pašoko tik sirijiečiams chorų. O po neseniai koncerta įvairiuose kraštuose, Lietuvių jus, skyriuje dabar yra 23 na "Money Order", parašykit la
Meninę programą rengia M.
carų jaunimas savo tautos jau artimų judesių baletą. Pašoko vusio Dono Kazokų choro di Spaudos Centras Amerikoje "Ga riai. Bet energingo pirmininko bai aiškiai savo adresą ir siųs
Justienė,
V. Sarpaliuiš, V. * Bal
aebeatstovauja. Kas bus dar po gražiai ir nuotaikingai, orkestrui desnio įspūdžio nepadarė.
bija" (412 Bedford Ave., Brook- Aleko Banio vadovaujamas, sky kite laišką adresuodami taip: tutis ir A. Masionis.
keletos metų?
čekų šokėjai žiūrovų dėmesį apie lietuviškų knygų platinimą rius yra daug nuveikęs šalpos
grojant sirijiečių motyvais.
Į šį minėjimą kviečiami ne
Mr. J. Audėnas,
darbe.
. Neužmirštamą scenovaizdi su Lenkų moterų choras "Halka" patraukė šokimo grakštumu, ge lyn 11, N. Y.) kiekvieną mėnesį
tik visi Patersono lietuviai, bet
14 Townsend St.
1949 m., prisidėjus ir kitiems
kūrė slovakai masiniu "vakaro darniai padainavo dvi dvibalses ru įsijautimu ir judesių apval nustato, kokios lietuviškos kny
ir iš apyjinkės, ypač kur lietu
Boston
Roxbury,
Maai,
skyriams, surengė du vakarus.
jimo" paveikslu, šviesių spalvų lenkų liaudies dainas, o po to ir dymu. Abu šokiai gyvo tempo, gos mėgiamiausios ir daugiausiai
vių mažiau ir atskiri minėjimai
Pelno turėjo per 400 dolerių.
stiklorais ir šilko kaspinais tvis vėl baletas lenkų motyvais, at įdomaus turinio, padėjo šokė perkamos.
nebus
įmanoma surengti.
Dar
ne
vėlu,
bet
jau
ir
ne
Pinigai pasiųsti BALFo centrui.
kančiais tautiniais rūbais apsi liktas solistės. Bet gale jaunų jams įgyti publikos simpatijos. Sausio mSiĮ.' geriausiai per
Pageidaujama,
kad moterys ir
anksti
Bendrai, kaip skyrius veikia, jis
rėdžiusių per 50 moterų grupė, mergaičių grupė pašoko ir gra Prgrama buvo užbaigta lietu kamos knygos btivo šios: groži
mergaitės
į
minėjimą
atsilanky
yra jau sukėlęs per 6,000 dol.
Clevelandiečiai gali užsisaky
prie verpsčių, ratelių ir siuvinių žųjį "baltąjį mozūrą"., sukėlusį vių — čiurlioniečių grupės pa nes literatūros — 1. V. Krėvės
tų
pasipuošusios
tautiniais
dra
Pirmininko A. Banio prieš Ka
susėdusių, slavams būdinga me publikoje katučių.
sirodymu. Nėra jokio abejojimo, "Daųgaus ir žemės sūnus" lėdas mestas šūkis — sušelpki ti ir DIRVOJE.
bužiais,
S.
lancholija, traukia lėtą, ilgesin
kad mūsų šokėjai ryškiai iš (gruodžio mėn. ši knyga buvo me tremtinius ligonius Vokieti
/#
uooooooooouokiooooooouooooooooouououotiouoooooitt
gą paprotinę darbo dainą, lauk
siskyrė iš visų: ir. tautiniais antroj vietoj), 2. V. Krėvės jos sanatorijose — neliko be
damos vyrų iš darbo pargrįž Antroje dalyje slovėnų šokė rūbais ir pačiais šokiais. Blez "šiaudinėj pastogėj" (buvo
atgarsio. Pats A. Banys pradžiai
Geriausiai
Žurnalas
tant. Vyrai ateina taip pat su jai pašoko du šokiu, kurie labai dingėlė, ypač vakarinėje progra penktoj vietoj), 3. B. Brazdžio
$13.50.
Viso
buvo
su
paaukojo
daina. Dainos susilieja į bendrą priminė serbų "Kolo". Visas šo moje, kai ji buvo parodyta ati nio "Per pasaulį keliauja žmo
rinkta $77.22. Už juos nupirkta
džiaugsmą ir išauga į gyvą, ma kio menas yra kojų technikoje, tinkamai pritaikytoe šviesose, gus" (buvo pirmoj vietoj), 4. A.
182
svarai įvairių produktų ir
sinį, nors choreografiškai nela- o kūnas beveik nedalyvauja, tad padvelkė visai nauja nuotaika, Vaičiulaičio "Kur bakūžė sa
pasiųsta
į Vokietiją L.R. Kry
Paveiksluotks
\
32-jų puslapiu
bai būdingą, šokį. Tai senutės j labai vienodo turinio ir techni kurios nebuvo nei vienos kitos manota, 5. V. Krėvės "Raga žiui, kad įteiktų sergantiesiems.
Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per Išmeta,
Europos giliai prasminga ir tu-jkos. Nors ir gyvo tempo, bet tautos šokiuose. Malūnas, jeigu nius" ; kitos knygos — 1. V. PėPer
šį
susirinkimą
A.
Banys
teraičio
"Mažasis
lietuviškai
Insfeiglos Gegužio 15, 1938.
ne tiek skirtingas savo ritmu,
rininga romantika. Ji ir mums publikai nuobodūs.
kvietė
geros
valios
lietuvius
sto
angliškas
žodynas",
2.
A.
Šapo
taip sava.
tai tikrai visiems imponavo sa
Italų solistė padainavo popu
LIETUVIŲ NAUJIENOS
|
kos "Lithuania trough the Ajges" ti į BALFo skyrius. Jų Cleve
Prancūzai davė tautiškai apsi liarią canconetę, o šokėjai pašo vo figūrų įvairumu, gyvumu ir
lande esą net trys, t.y. 68 (pirm.
3.
"Lithuanian
Art
in
Exile",
332 N. 6th Street
Philadelphia 6, Fa
rengusių moterų grupės gyvąjį ko gana gyvą šokį, tik be dides netikėtumu. '
4. T. J. Vizgirdos "Vilnius, the A. Banys), 55 (pirm. J. Sadaus
Vis
dėlto
čiurlioniečiai,
kurie
paveikslą, simbolizuojanti abie nio darnumo. Pastangos žiūro
Capital of Lithuania", 5. V. kas) ir 38 (pirm. A. Buknys).
jų šalių santykiavimą istorijos vams patikti pašaliniais efektais, rengiasi pasirodyti ir parodyti
Deja, skyriai nedaug turį narių.
Rato 'Te twelve Ravens".
bėgyje, su prancūzų Amerikai ūktelėjimais, tryptelėjimais, ne mūsų tautinius šokius savo spe
Jis ypač nusiskundė naujaku
cialiuose koncertuose, dar turė Kaip matyti, penkių daugiau riais, kad jie neštoją į BALFo
padovanotą Laisvės statula cen išėjo į gera.
tų rūpestingai padirbėti ir paša sia skaitomų knygų priekyje skyrius. O naujakuriams esą ge
tre. Paveikslui turėjęs duoti sie
Armėnų
šokiai
iŠ
kitų
neišsi
linti kai kuriuos šokių nedarnu stovi net trys mūsų klasiko Vin riausiai žinoma apie tremtyje
lą solistės giedotas didingasis
skyrė
nei
originalumu,
nei
at
mus, dovanotinus tokiame "ba- co Krėvės veikalai. Taip pat likusiųjų brolių padėtį. Priminė,
Prancūzijos himnas —r Marsellikimo
grožiu,
primindami
balbilone", koks buvo sausio 27 die ir kiti du pirmaują rašytojai — kad senieji Amerikos lietuviai
jetė savo tikslo, deja, nepasiekė,
kanų
tautų
šokius.
ną, bet sunkiau atleistinus spe Bernardas Brazdžionio ir Ant. dešimtmečiais dirba savo tėvy
nes solo atliekamas himnas ben
drai netenka savo įspūdingumo, Serbų "Tamburitza" su vo cialiame pasirodyme. Ir dėl tau Vaičiulaitis — yra vieni žy nei. Jis pats jau dirbąs 30 metų.
o šį kartą solistei nepavyko pa- kaliniu oktetu atliko vieną liau tinių rūbų būtų galima kai ką miausių mūsų rašto kūrėjų.
Per tą laiką Lietuvos reikalams
pasakyti. Kai kuriuose iš jų re Nors knygų leidimui Ameri sukėlęs per $40,000. Jie jau pra
gimas neprisilaikymas atskirų koje perspektyvos nėra puikios, dedą pailsti ir iš naujakurių
Lietuvos kraštų stiliaus, tikriau tačiau reikia manyti, kad gerai prašo naujų jėgų jų darbui tęsti.
pasakius, skirtingų kraštų ypa knygai skaitytojų visuomet atsi A. Banys iškėlė minti, kad 68
tybių sumaišymas vienoje vie ras į>ent tiek, kad apsimokėtų skyrius prieš Velykas surengtų
toje. Kadangi, parodant lietuvių knygos išleidimas,
bazarą. Susirinkimo dalyviai šiai
minčiai pritarė ir išrinko rengi
mo komisiją iš šių asmenų: A.
Banio, J. SalasevičienSs ir K.
Gaižučio.
Vaįkų laikraštis EGLUTĖ va ti prasmingose lenktynėse.
1950 m. skyriaus Valdyba per
sario (2) numeryje skelbia ra Rašinys turi būti 1-2 EGLU rinkta ta pati, tik pasitraukusio
šinių konkursą. Geriausiai para TĖS psl. didumo. Rankraščius iždininko vieton išrinktas Balys
šiusiems rašinį tema "Tėvynė'' siųsti iki kovo pradžios. Nepre- Muliolis. Be to, iždo globėju iš
skiriama 3 premijos pinigais, numeratoriai gali kartu pridėti rinktas Jonas Daugėla.
ŠIAURIEČIAI LABIAU MĖGSTA TAMSIUS AUTO
Skyriaus valdyba pareigas pa
viso 30 dolierių.
prenumeratos pinigus.
Nuo sausio mėnesio apy
siskirstė taip: pirmin. —• A. Ba
MOBILIUS.
General Motors tarnautoja uždeda naują
Už geriausius rašinius premi Kitame numeryje bus paskelb
vartoj pasirodė naujos sė
nys, vicepirm. — Z. Mudrauskiediagramą ant žemėlapio, kuri rodo automobilių pirkėjų
jos bus skiriamos tik EGLUTĖS tas^ piešinių konkursas patiems
jamos mašinos, tik ant 2
nė, sekretore — J. Salasevičienė,
spalvų skonio "pulsą". Iš jos matyti, kad didžiųjų ežerų
xratų vietoų 4-ių. Jos turi
prenumeratoriams. Tėvai, kurie mažiesiems EGLUTĖS skaity iždin. — Balys Muliolis, iždo glo
visą eilę patobulinimų ir
srityje, įskaitant Wisconsin, Michigan, Illinois, Indianą ir
dar neužsakė savo vaikams EG tojams,
bėjas — J. Daugėla.
yra 15% p&jėge&nėą už
LUTĖS, turėtų paskubėti tai EGLUTĖS adresas: EGLUTĖ, Linkime sekmes šalpos darbe.
Ohio, tasiai mėlyni ir juodi automobiliai pereitais metais
senąsias.
padaryti ir duoti progą dalyvau 107 Concord St., Lawrance, Mass
buvo populiariausi. Toliau seka žali, pilki ir raudoni.
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MIRIMAI

Mikalauskas Aleksa* —'fe-enEconomical Lenten Salad
ton, N. J.
Mumgaudis Vladas, Emilija,
Apie vasario 1 d., laivu "Ge Puodžiūnas Johaną^- Algis —»
Ona, Juzė — ——
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI
Maspeth, N.Y.
neral Greeley" į New Yorką
Nemanius Marija, Aleksas, Lu
Ramanauskas Kostas, Apolonija
Smulkesnių žinių apie šiuos mirusius Redakcija neturi
cius, Algis, Romualdas, Ma
atvyko šie lietuviai tremtiniai: — Oak Lawa, 111.
rija — Chicago, 111.
Andrušienė Jadvyga ***• New Repšys Albinas, Adelė, Cecilija,
Per 13 metų Amerikoj mire 21.300 lietuvių
Olauskas
Morta — Chazy, If. Y.
Gintarė — Spencer, Mass.
York, N. Y.
Penčyla Fidelius — W. Hart
Aleksandravičius Aleksas *— Ringys Richardas — East Chįr
Kuo 4#S7 »§#£ •asarifc m#n. VERKULEVielUS Stanislavas,
ford, Conn.
cago, Ind.
Ocean Gate, N. J. .
iki šios dienos DIRVOJE sužy 35 metų, mirė spalio mėn.,
Pocius
Kazimieras,
Elena
—
Ašoklis Zenonas — Durand, 111. Rugevičius Stanislovas — Chi
-••ft
mėta jau 21,300 per tą laiką Montreal, Kanadoj.
Worcester, Mass.
Baltrušaitis Vladas — Roches cago, 111.
--r
JONUŠKIENĖ Marijona, seno
Povilonis Viktoras, Jadvyga, mirusių lietuvių ' ateivių.
Sližys Stasys, Natalija — De
ter, N. Y.
amžiaus, mirė spalio 27 d.,
\K
Lucija Paterson, Jf, J.
Barvydis Antanas, Stasė —• Chi troit, Mich.
Radavičius Vladas
Chicago, LIAUDANSKAITĖ Katrina, 68 Wilkes Barfe, Pa.
Sneideraitis Paulius — Pleasknt
cago, 111.
metų, mirė lapkričio 18 d.f So. ZAKAUSKIENĖ Petronelė mirė
111.
Gavėnia Elžbieta, Marė — Chi Grove, N. J.
Boston,
Mass.
lapkričio 1 d., Duryea, Pa.
Strimaitis Magdalena, Salomėja, Radzys Simas, Teklė, Laimutė DANISEVIČIENĖ Ona, 53 m.,
cago, 111.
KARALIŪNIENĖ
Marijona T.
— Peru, N. Y.
Girksas Anicetas — Chelsea, Julija — Cleveland, Ohio.
mirė
lapkričio
13
d.,
So.
Bos
mirė
lapkričio
1
d.,
Larksville,
Tekorienė Zosė — Chicago, 111. Rekašius Zenonas — Bingham- ton, Mass.
Mass.
Pa.
ton, N. Y.
Unceris Jurgis
Kidney Bean Salad a la Joan of Arc
Ilčiukas Marija, Peteris — Cice
Remys
Nikolas, Pranciška, Dio BABRIJONIENE Natalija mirė KARALEVIčIUS Vladas - mirė
Vąlinčius Albinas — Elmhurst,
This particular salad recipe gets its name quite naturally!
spalio
30
d.,
St.
Glair,
Pa.
(ša
lapkričiu & d„ Wilkes Barre,
ro, 111.
\
nizas — Billerica, Mass.
Kidney beans originally came from the Joan of Arc region in France,
N. Y.
id for years have been a favorite ingredient used by famous
Pa.
Indriulis Petras — Phila., Pa. Vasiliauskas Arūnas, Regina, Sadauskas Aleksas, Jadvyga — kių ap., Lekečių par.)
t
French chefs.
JASINSKAS
Antanas,
77
metų,
GALINAS Jonas mirė spalio
Here is a wonderful suggestion for busy homemakers who want
Kavaliauskas Alfonsas, Leoka Bronius — Schenectady, N.Y. Philadelphia, Pa.
to perk up Lenten menus with a delicious, economical meat substitute.
dija, Algirdas, Meilutė >* Salasevičius Kazimieras, Janina, Sakalauskas Albinas —» Brook mirė lapkričio 14 d., So. Bos 10 d., Pittston, Pa.
Nothing could be easier to prepare than a kidney bean salad for the
y
ton, Mass. (Nemakščių par.) STOČKIENĖ Evelyn mire spa
#itire family. It's colorful and tasty, just different enough to excite
lyn, N. Y.
Stfottsville, Mieli.
'
Kazimieras — Chicago, 111.
everyone's
appetite,
and
best
of
all
it
is
rich
in
needed
protein.
Amerikoj išgyveno 55 metus. lio 12 d., Duryea, Pa.
Kislauskis Bronius, Irena, Irena, Šlapelis Povilas, Stanislovas, Al šarka Adolfas — Dorcester^Mass
Look how simple this salad is it make:
REMEIKIS Juozas, 35 metų, mi ČEPANONIS Antanas mirė spa-^
Šepka
Antanas
—
Chicago,
111.
Henrikas — Milford, De.
I No. 2 can red kidney
2 tablespoons chopped sweet pick!*
dona, Vytautas, Nijolė — Ro
Baltimore, lio 19 d., Wilkes Barre, Pa.
beans, chilled
1 teaspoon minced onion
šilkas Stasė* Milda — Chicago, rė lapkričio %
Kupcikevičius Leopoldas, Mary chester, N. Y.
1 cup chopped celery
4 tablespoons French dressing
Md.
* •
DAUKŠIS Pranas, seno amžiaus,
111.
tė — Chicago, 111.
2 hard-cooked eggs, chopped
Vaičiūnas, Jonas, Juzefą — Chi
f>
Empty kidney beans into strainer and wash thoroughly with cold
Sinkevičius Leonas — Brooklyn, SEJAVIIENĖ Oflift, seno am mirė spalio 23 d., Plains, Pa.
Brazaitis Juozas — Cleveland, cago, m.
, grater. Add to remaining ingredients; toss together with two forks
žiaus,
mirė
lapkričio
13
d.,
Amerikoj
išgyveno
55
metus.
N. Y.
Ohio.
tfntil well mixed. Serve on lettuce leaf or in salad bowl lined witk
lettuce. Garnish with parsley or watercress. Serves 6.
i
Dobilas Jonas — E. Chicago,
Slivinskas Stasys, Ona — Jer Baltimore, Md. Amerikoj iš SKRIPTUNIENĖ Doria mirė
spalio
21
d.,
Sugar
Notch,
Pa.
as-====5==s===========!==
gyveno
60
metų.
Ind.
Apie vasario 1 d., laivu '"Ge sey City, N. J. y
^ TiTTm7ia r£
z
Dragunevičius Vitolis — West neral Howze" j New Yorką at šumakeris Jonas, Aleksandra, RAMANAUSKAS Juozas mirė PRANAUSKAS Jokūbas mirė
rugsėjo 18 d., Castle Shanota,
Alfonsas, Deimutė, Aldona, lapkričio mėn., Curtis Bay, s lapkričio 6 d., Warior Run, Pa KADžIAUSKAS Ifnas, 6$ me* Pa. (Suvalkų red.)
Hartford, Conn.
vyko šie lietuviai tremtiniai:
m*r® lieP°s 31 d.,
Md.
ŠLOMIENĖ Katarina mirė lapew
Jonas — Cicero, 111.
Gudaitis Viktoras — E. Chica
ČE R N E VI čIE N Ė Ieva, 66
Britain
Conn
Seln
ap
)
JANUKEVIČIUS
Teofilis
mirė
kričio 11 d., West Hazleton,'
- < * '
Ancervičius Petronelė, Myko Stiklorius Marijona, Jonas, Taigo, Ind.
mirė rugsėjo 24 4.« Chicago,
lapkričio
mėn.,
Hartford,
Conn
p
jVAIKšNORAS
Jonas,
64
metų,
a>
las — Silver Lake, Wise.
sija, Jonas — Media, Pa.
Grinkevičius Nijolė — New
111.
(Suvalkų red.)
mirė
KRIKŠČIŪNAS
Stasys
mirė
lap
RADZEVIČIENĖ Katrė mfrS
nigpiūčio 27 d., BridgeAniukštis Juozas — Rodney, Taraškevičius Albertas, Elena,
York, N. Y.kričio
9
d.,
New
Britain,
Conn.
lapkričio 13 d., Pittston, Pa. ' ville, Pa., (Seinų ap.)
KLUKAS Jonas, 39 metų, mirė
Vytautas — Waterbury, Conn
Idzelis Jurgis, Marta, Vilius, Mic.
PETRAITIS
Leonas,
53
metų,
lapkričio 23 d., Chicago, 111.
Ugianskas
Ieva
—
Chicago,
111.
Azelis
Antanas,
Eugenija,
Leo
ŠLIŠAS
Napoleonas,
pusamžis,
MEŠKAUSKAS
Pranas,
78
m.,
Gertrūda, Gunther — New
mirė
lapkričio
10
d.,
New
Bri
(Švenčionių ap., Daugėliškiu
Urbosevičius
Jonas
—
Fonda,
mirė
lapkričio
22
d.,
Chicago,
mirė
rugsėjo
28
d.,
Bridgenas — Brooklyn, N. Y.
York
tain,
Conn.
par.,
Stanislovo km.) Ameri
Ill. (Panevėžio ap.) Amerikoj
ville, Pa. (Kauno red.)
N. Y.
. JanČauskas Antanas — Linden, Bajelis Vytautus — Waterbury,
PAPEIKIENĖ
Agota,
87
metų
koj
išgyveno
35 metus.
Conn.
išgyveno 37 metus.
ESAS Jurgis, 65 metų, mirė
'M
N. J.
Valiūnas, Vineas, Valerija, Vir
mirė rugsėjoKMi^Grand Ra
ms
gilijus, Rimgaudas , —r Balti
Jance Antanas — Brooklyn, N.Y. Bakšys Magdalena, Pranas —
pids. Mich.
i: *
Waterbury,
Conn.
more,
Md.
v
£
Jonaitis Juozas, Marija, Vytau
BEKERIS Antanas, 68 metų,
Barauskas Kazys, Ona, Aušra, Vambutas Konstantin, Alfon
tas — Goodman, Wise.
mirė rugsėjo 29 d., Bingamsas, Helena, Elena, Abatalia,
Jonauskas Vaclovas, Vitas, Ro- Birutė — Ridgewood, N. Y.
ton, N. Y. (Kauno red.)
Eleonora — Latta, S. C.
Budrys Pranas
mana — Chicago, 111.
VIRBAšIENĖ Anelė, 53 metų,
Jonikas Viktoriją Jonas - Wau- Cekevičius Jurgis, Antanina — Vasiukevičius Algirdas '-*— • De^ mirė rugsėjo itm, Worces
troit, Mich.
Athol, Mass.
kegan, 111.
ter, Mass.
į
Vasiukevičius
Antanina — Phi
Kalvaitis Gustavas, Ona — Ash Dauginis Kazy*, Julija — Bur
SIDARAS Mykolai, 65 metu,
ladelphia, Pa.
lington, Vt. ,
land City, Tenn.
mirė rugsėjo 29 ?$., ;Bentd,Ill.
De
Karnocius Vincas — Lewisto^n, Drochneris Hermanas, Marta —- Wengras Elena,-, #ena
i
SELSKIS Juozas,' 62 metų, mitroit, Mich.
'
Spindale, No. Car.
Maine.
rė rugsėjo 6 d., Spring Valley,
Kilčiauskas Jonas — Rochester, Dyra Juozas — Detroit, Mich. Žukas Petras — Rochester, N.Y.
Til. (Kauno red.)
Džigienė Veronika — Chicago,
N. Y.
GUDLAUSKIENĖ A«ė*a, 69
Kleiza Pranas, Marijona, Nijo 111.
metų, mirė spalio 3 d., Cam
lė, Vidas, Jūratė — Hudson, Eidulis Juozas — Washington,
bridge, Mass.
D. C.
N. Y.
AUGUSTAUSKAS Stanislovas,
Krosniūnas, Stasys, Irena, Al GaižauskytėtfBronė — Chicago, Jieškomieji ar apie juos ži 54 metu, mirė spalio% d., Chi
Atsakymo f šį klausimą dažnai klausiate pas tuos, kurie matė vienus ir kitua. Ir
gis, Ramune, Jūratė — Chi 111.
nantieji prašomi atsiliepti j:
cago, 111.
susilaukiate įvairių atsakymų... Tad nežinote, kur gi tikroji teisybė...
Gerardienė Gražina — Chicago,
cago, 111.
PAULIUKONIS Jonas, 79 metų,
CONSULATE GENERAL OF . mirė spalio 14 d.. Gilberton,
111.
Leleiva Edvardas — Ozone Park
LITHUANIA
N. Y.
Gestautas Steponas, Emą, Lore
Pa. (Suvalkų red.)
GERIAUSIA - NUSPRĘSKITE PATYS!
41 West 82nd Street
Liutkevičius Feliksas, Antanina,
ta, Kristina, Dafiva — E.
SAVICKAS Juozas, 6$ metų,
New York 34. N. Y.
Gintautas, Gimydas, Vytautas
Chicago, Ind.
mirė snalio 18 d., Grand Ra
Apie komunistus — bolševikus jau daug esate girdėję ir skaitę. Apie nacius
-p- Norwood, Mass.
Ginkus Balys, Aleksandra — Baranauskaitė Ieva, iš Merkinės. pids. Mich.
žiau.
Tad paskaitykite
Lukoševičius Jonas, .Sigitas —
Cicero 50, 111.
Dailydaitės, Marija ir Stefanija, BULKEVIČIENĖ Ieva. 53 metų,
Chicago 21, 111.
Grabliauskas Stasys — Dedham,
iš Sakalupės dv., dukterys Do mirė spalio 6 d., Worcester,
Maila Albinas — Logan, Utah
Mass.
Balio Gaidžiūno
Mass. (Vilniaus red.)
mininko.
Malonis Kazys — Chicago, 111.
Itomlenskis Igoris, Marija, My Digutytės, dvi seserys, turi se STEPŠIENĖ Antanina, 66 m.,
paraSytą knyga —
Moigis Algirdas, Vera, Vilimas
kolas — Cleveland, Ohio.
serį Urbonavičienę.
mirė spalio 13 d., Worcester,
— Chicago, 111.
Jankauskaitė Jadvyga — Am Gožauskas, iš Skruzdžių km., Mass. (šakių ap.)
Nasvytis Algirdas — Cleveland,
sterdam, N. Y.
Betygalos vl., Raseinių ap.
SAPLYS Kastantas, 64 metų,
Ohio.
Jasinskas Juozas — Yonkers, Gudauskięnė - Petrutytė Anas mirė spalio 13 d.,dCk|cago, 111.
Padvaiskis Petras —- Worcester,
N. Y.
tazija, iš Auksodžių km., Dar (Vilniaus red.) «
Mass.
Juodvalkis Jonas — Detroit, bėnų vl., Kretingos ap.
SAVUKYNAS Juozas. 64 metų,
Polys Juozas — Marquette, Kan.
Mich.
Jankaitis Juozas
mirė rugsėio mėn., Kulpmont,
Pilinka Ona — Baltimore, Md.
Jurkūnas Ą^onsas — Detroit, Jokimytė Ona, iš Pervazninkų
Pa. (Suvalkų red.)
Puplešis Petras — Cleveland, O.
Mich.
km., Kidulių vl., šakių ap.
ROVAS Kazimieras, 71 metų,
Purakininkaite Ona — Sheldon, Kačinskas Vincas, Aldona, Da Kroli (Krolytės), Emma ir jos mirė snalio 23 į, $cranton,
kurioje aprašomi jo paties pergyvenimai vokiečių kalėjimuose. Paskaitę, tikrai palys
Iowa, m
nutė, Evaldas — Brockton, sesuo Waiguwecky, ar Waitis, Pa. (Kauno red.)
galėsU* fnalyti, katrie "geresiii"...
*
Pavlovas Jurgis — New York,
Mass.
Olga, iš Palapiškių fa., Ra SUBAČIUS Juozas, 67 metų, mi
N. Y.
rė spalio 30 d., Edwarsville,
Karnickaitė Ona St. Paul,Minn. seinių ap.
Tos knygos autorius
Karaliūnas Aleksandra, Eltna, Lapinskas Petras, iš Auksodžio Pa. (Suvalkų red.)
Rimantas — Detroit, Mich.
km., Darbėnų vl., Kretingos GALINIS Jonas, 62 metų, mirė
yra vienas iš Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto kūrėjų. Tas komitetas
Keserauskienė Stefanija
Au ap.
Winter-Prool Trick
snalio 10 d., Pittstim, Pa.
buvo įkurtas Lietuvoje, 1943 metais, vokiečių okupacijos laikais. Dėl kovojimo už
rora, 111.
(Vilniaus red.)
LapkūnasJonas, iš Krakių vL,
Lietuvos išlaisvinimą iš svetimųjų vergijos, šios knygos autorius, kaip ir eilė kitų Vy
JUOCIENĖ Agota. 70 metu, mi
Kevalaitis Modestas — Montro Kėdainių ap.
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto narių, nacių buvo suimtas, išvežtas į Vokie
Osinskas
Juozas,
iš
Trakų
ap.
rė SDalio 19 d., Westville, 111.
se, Pa. *
tiją ir jau TIKRAI BUVO PAKELIUI Į MIRTĮ, nuo kurios jį išgelbėjo tik Amerikos ka
Krygeris Julija, Aldona, Marija, Petrutytė - Gudauskienė Anas LENKUTIS Jonas. 74 metu, mi
riuomenė. Po to šios knygos autorius vėl stojo į darbą Vyriausiame Lietuvos Iš
tazija, iš Auksodžių km., Dar rė birželio 15 d., Herrin, 111.
— Rochester, N. Y.
laisvinimo
Komitetą ir tam paaukojo daugiau kaip ketverius metus.
(Suvalku red.)
i
Lakačauskas Antanas, Marija, bėnų vl., Kretingos ap.
Pratusevičiūtė •* Valaitienė Ieva, PELANIENĖ Katr$. 57 metu,
Regina — Cleveland, Ohio.
Lalas Richardas — Silver Lake, iš Gudelių km., Pajevonio vl., mirė rugsėjo 30 d., Carbook,
Dabar Sos knygos autorių jau turime savo tarpe!
Pa. (Vilniaus red.)
Vilkaviškio ap. y
Wise.
Jis atvežė ftiums didžiulę filmą iš tjremtmių gyvenimo, kurią pats pagamino ir, tikimės,
Liaubą Čranaa, Veronika — Rederis Nikalojus iŠ Kauno - TAMULIONIS Simanas. 66 m.,
netrukus galės mums parodyti. Ta proga susipažinkime su juo arčiau, perskaitydami
Aleksoto.
mirė rugsėjo 15 9., MiddleRandolph, Mass.
jo pergyvenimų aprašymą nacių kalėjimuose. Ta knyga yra ne tik asmeninių per
Latoza Regina, Kastytis —- Ci šimkūnienė - Slabšinskaitė Pau port, Pa.
GUSTAITIS Jonas, 59 metu,
lina.
gyvenimų aprašymas, bet svarbus ir įdomus DOKUMENTAS apie vieną, iš sunkiausių
cero, m;
Skirtenko Jonaa, s. Karnilijaus, mirė spalio 17 d., Pittsburgh,
mūsų tautos gyvenimo laikotarpių.
Linkevičius Jonas, Veronika
iš Bandzinų km.
Pa.
Boston, Mass.
••
.
•
^<*v •> ' • ' ••
V T V- . " "
Slabšinskaitė - šimkūnienė Pau
Losys Janina, Stanislavas
Norhrtieji
įsigyti
šią
knygą,
rašykite
laiŠkąUbo
adresu:
į;
,į ;
Wise mothers know that when
lina.
Great Neck,- N. Y.
Baby's at the drooling stage, it's a
• t| (Kroli) Olga ir jos sesuo
good idea to give special attention
Macutkevičius Vladas, Sifija, Slabšinskas Ignas.
to his chin to prevent chapping. In
Šarūne. Ramūnas — Franklin Stulgaitis Jonas ir jo brolis, sū Krolytė (Kroli) Ėmma, iš Pa
DIRVA, 6820 Superior Ave., Cleveland 3, Ohio.
order to ward off reddening chap,
lapiškių km., Raseinių ap.
pat baby lotion on the youngster's
nūs Alejušo.
City, Vt.
face, smoothing a generous quantity
Marcius Vincas, Anelė — Sodus, Waiguwecky ar Waitis - Kroly- Valaitienė - Pratusevičiūtė Ieva,
on his chin. This fragrant white
Laiške aiškiai prašykite savo adresą ir . pridėkite tik vieną dolerį fenyga
tuojau
emulsion of pure bland oil and water
tė (Kroli) Olga ir jos sesuo iš Gudelių km., Pajevonio vl„
Mich.
bus Jums pasiųsta paštf*
, } į k | , ą ž ?.
r ^ r
with lanolin and an antiseptic added
Vilkaviškio ap.
Krolytė (Kroli) Emma, iš Pa
helps protect rose-petal skins from." Montrimas Joanna, Liudvikas
& '*1 v. ,r • JO* > .. K
'
• f I /V
windburn and chapping- It's good
Vilkelis Jonas, iš £udeliy km.,
lapiškių
km.,
Raseinių
ap.
Edwardsville,
Pa,
pn Baby's hands and wrists, too, ber <
b\Merkinės
wlore winter outings.
Waitis m Waiguwecky - Kroly
Mešky s Juozas >:į-v X- % • •
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DIRVA PARODYS CLEVELANDIEČIAMS,
KO LIGI ŠIOL DAR NETEKO MATYTI

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVEN
TĖS MINĖJIMAI

Kaip lietuviai išsilaikė tokiame gyvenime,
apie kurj kiekvienas bijotų ir pagalvoti!
Daug kas jau pripasakoja apie
tremtinių gyvenimą Vokietijoje.
Ir blogo ir gero... Bet dabar .ga
lime tą ir pamatyti!
Galime pamatyti vargą ir gy
venimą: tarp griuvėsių, čigoniš
kose aplinkybėse, bet vis dėlto
gyvenimą, kuris rodo, kad lietu
viai net ir didelėj bėdoj nesulūžo
ir nesuklupo.

iš anksto reikia įsigyti
įėjimo korteles

J"as galima gauti tik DIRVOS
Public Auditorium
redakcijoje bet kuriai iš tų tri
Little Theatre
jų nurodytų dienų.
Išlaidoms padengti už kortelę salėje. Numatomas, kad daly
DIRVA rengia parodymus fil mokama 50 centų. Prie durų vaus miesto mayoras Thomas
mų apie tą gyvenimą. Filmas ro- kortelių nebus galima gauti, jas A. Burke ir kngresmanas M. A.
dys ir duos paaiškinimus pats reiks tik parodyti įeinant. Net Feighan. Koncerto programoje
tų filmų gamintojas Balys Gai- ir neįsigiję iš anksto, ateidami dalyvaus išraiškos šokio meni
ižiūnas.
filmos pažiūrėti, prašomi užeiti ninkė Aldono Valeišaitė, akto
šiais vakarais bus parodyta: į DIRVĄ ir įsitikinti, ar dar yra rius Petras Maželis ir muziko A.
1. Gyvenimas stovyklose (Gar- laisvų vietų. Arba galima pasi Mikulskio vadovaujamas Čiur
lionio ansamblis. Paminėjimo
misch, Hanau, Seligenstadt, teirauti telefonu:
EN
4486
pradžia 3 vai. po pietų.
Scheinfeld ir kt.).
Filmos
įdomios
ir
tiems,
ku
Kvietimus į tą minėjimą jau
2. Flossenbuergo KZ, kur nu
rie
patys
stovyklose
yra
gyvenę,
galima
gauti pas KiTltūros Fon
žudyta 2,480 lietuviij
todėl patariame jas pamatyti. do Valdybos narius, platintojus
3. Ministerio B. K. Balučio
ir DIRVOS redakcijoje. Išlai
(iš Anglijos) lankymasis Vokie
doms
padengti už pakvietimus
tijoje.
MIRft VINCAS GREIČIUS
suaugusieji
moka §0 centų, o
4. Pabaltijo Universitetas ir Šį pirmadienį, vasario 6 d.,
jaunuoliai
25
c.
jo veikla Pinneberge
apie savaitę pasirgęs, mirė dauTrečią sekmadieni, vasario 26
•5. Skautų 30 metų jubiliejini gumui clevelandiečių lietuvių ge
d.,
4 vai. po r)ietų minėjimą
sukaktis
rai pažįstamas Vincas Greičius,
rengia
ir naujoji parapija. Pro
6. Kauno arkivyskupo J. Skvi 63 metų amžiaus, gyvenęs 660
gramoje
numatytos kalbos ir
recko jubiliejus Austrijoje
E. 101.
meninė
dalis.
7. Lietuvių Tautinės Delega- Jis ilgą laiką yra buvęs šv.
tūros veikla
Jurgio parapijos vargonininku,
8. Kauno kunigu seipiną£ijqs( tik prieš keletą metų iš tų pa- TAUTINĖS SĄJUNGOS SKYR.
rektoriaus kun. P. Petraičio lai^reigų pasitraukęs. Jis taip pat SUSIRINKIMAS - POBŪVIS
dotuvės Konstancoje
yra buvęs ir mokytoju parapijos
Primenama, kad Tautinės Są
9. Dr. Lado Natkevičiaus, bu mokykloje.
•
jungos Clevelando skyriaus na
vusio Lietuvos pasiuntinio Mas Pašarvotas Jakubs & Son lai
rių susirinkimas - pobūvis ren
kvoje, kapas Austrijoje
dojimo namuose. Bus laidojamas giamas vasario mėn. 18 d., 7:30
10. Lietuviai rašytojai ir li- penktadienj, vasario 10 d. Gedu- vai. vakare, dr, Tamošaičio re
tuanistai: Pulgis Andriušis, Au -,lingos pamaldos bus šv. Jurgio zidencijoje, 26001 Lake Shore
gustaitytė - Vaičiūnienė, Vyt. bažnyčioje 8:30 vai. Laidojamas Blvd. Dėl to reguliariu laiku —
Alantas. Broliai Biržiškos, Ber Kalvarijos kapinėse.
pirmadienį, vasario 20 d., susi
nardas Brazdžionis, Kazys Bra- Jo šeimos liko: žmona Stella, rinkimo jau nebus daroma (tuo
dūnas, Jurgis Jankus. Henrikas, dvi dukterys — Stella Grigorič metu Lietuvių salėje bus rodo
Radauskas, Pranas Skardžius, i ir Regina Brazaitienė, vargoni- mos filmos iš tremtinių gyve
Mvkolas Vaitkus, Vydūnas ir kt. j ninkė-pianistė, dažnai dalyvau- nimo).
11. Litteratūninės šventės janti lietuviškuose koncertuose, Skyriaus nariai ar besiren
Stuttgarte ir Sehw. Gmuende į kaip akompaniatorė; sūnūs — giantieji jais būti kviečiami da
12. Lietuviai dailininkai: Ado- Vincas ir dr. Frank Greičiai.
lyvauti. Dalyvausiantieji prašo
mi užsiregistruoti raštu per
DIRVOS
redakciją arba telefonu
MOsNCtlEF ŠSLDYMAS
EN
4486.
Clevelando namų savininkų pasirinkimas per
Pirmadienį, vasario 18 d.,
Ketvirtadienį, vasario 16 d.,
Pirmadienį, vasario 20 d.,

t-

:

mas Varnas, V. K. Jonynas, A.
Tamošaitis, V. Petravičius, T.
Valius, y. Vizgirda ir kt.
13. čiurlioniečiai ir kt.
Filmos bus rodomos žemuti
nėje Lietuvių salėje. Viet# -yra
nedaug, todėl

Šį sekmadienį, vasario 12 d.
šv. Jurgio parapijos salėje mi
nėjimą rengia Tarybos skyrius.
Papildomai pranešama, kad da
lyvaus vietinės mokyklos vaikų
choras, parapijos choras ir A.
Mikulskio vadovaujamas vyrų
choras. Iš ryto šv. Jurgio baž
nyčioje bus ta intencija pamal
dos.
f
Kitą sekmadienį, vasario 19
d., Kultūros Fondo skyriaus val
dyba, veikdama vardu ją įga
liojusiu organizacijų, rengia di
delio .masto minėjimą
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KAiNi /S — !va-ii:en dienomis (išsk. vas. 13, 14, 20, 21) $1.50*ir"
$2-00 (iik. mok.). VAKARAIS (išsk. sekmadienius vas. 19 ir 26 d.)
$1.50, $2.00, $2.40 ir $3.00 (įsk. mok.). Kainos šeštadieniais ir Wa
shington') gimtadienį ir dieną, kaip ir vakare.
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o

FRANCIS L-R U N N — pasaulini* SKRAJŪNAI CONCELLO ir
masto žonglierius
SKRAJŪNAI ANTONY
fil'Tl (iOKILOS PARODIJA
iLOL'NAI, drambliai, arkliai!

?«*&.•

ši

I

l M S — žmogus, kuris stovi JuE WALSH ir jo didelis naujas
ant rauk j pirštų galų
laukinių /vėrių paradas
WALLEN'DAS — sensacingas ak f«EO HANNEFORD — jojikų be
tas ant vielos
balno šeimyna
MUOC'ZKOWSKIO Liberty ark
CLAUSENO MOKYTI LOKIAI!
liai iš Belgijos

C|'

j
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GAS— OIL — COAL

LAIKAS: Dienomi» —~ 2:15. Vakarais — 8:15* Durys atdaros
1:00 p.p. ir 7:00 vak.
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TREMTINIŲ DRAUGIJOS
SUSIRINKIMAS
Clevelando Tremtinių Draugi
jos metinis susirinkimas šaukia
mas sekmadienį, 1950 m. vasa
rio 26 d., 11 vai. (po pamaldų)
Lietuvių Salėje, 6835 Superior
Ave., šia dienotvarke:
1. Susirinkimo atidarymas ir
prezidiumo rinkimas.
2. Aukų rinkimas tremtinio
a.a. Jono Kilikevičiaus našlei su
šelpti.
3. 1949 m, veiklos apyskaita.
4. Revizijos komisijos prane
šimas.
5. Naujoš Valdybos ir Revi
zijos komisijos rinkimai.
Visi nariai ir norintieji į drau
giją stoti tremtiniai kviečiami
dalyvauti. .
Nauji nariai bus registruo
jami prieš susirinkimo pradžią
ten pat salėje.
Susirinkimo proga visi gera
širdžiai tremtiniai • prašomi at
nešti aukų maisto produktais ar
pinigais Vokietijos džiovininkų
sanatorjose esantiems lietuviams
sušelpti ir ten pat salėje įteikti,
kad mūsų dovanos juos pasiektų
prieš Velykas.
Clevelando Tremtiniu D-jos
Valdyba

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS

galima su maistu
1$U4 AftUiaal Ave.
LI 6430

I
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VINCO KUDIRKOS D-JOS
- , VAKARAS

JONAS G.
P O L TK

I>r. Vinco Kudirkos Draugija
v/isario 25 d. Lietuvių Svetainė
je ruošia JKprtavįmo Vakarą.
Pradžia 7)03 vai. vak. Įėjimas
:
50 c.
Prie kiekvieno stalo kortautojams bus duodamos dovanos.
Kort&vimo vakare bus ska
nių užkandžių ir gerų gėrimų.

,

, * r

NO BETTER
TERMS

Lietuvis
Namų Maliavotojas

imwjjziaf

Popieriuotojas
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo
pagražinimo suteikiamai
nemokamai.

OPERA LANKYSIS
BALANDŽIO MĖNESI

495 East 123rd St.

Telefonas: POtomac 6899
Jau pranešama, kad Metropo
litan opera šjmet Clevelande
lankysis balandžio 15-20 dieno
S. S. PARSON
mis. Bus parodyta 7 operos:
Samsonas ir Dalila, Manon Les- demokratų partijos Cuyahoga
caut, La Boheme, Tosca, Faust, apskrities vykdomojo komiteto
narys ir per 25 metus aktyvus
Kada jūsų namai arba .ra
Aida ir Carmen.
politikas rengiasi būti kandidatu kandai tampa sunaikinti arba
FILMĄ APIE KARDINOLO į Kongresą nuo Ohio 22 kongre sugadinti ugnies, kreipkitės į
sinės apylinkės.
P. J. KERŠIS, dėl apkainaviBYLĄ
mo, ko visada reikalauja apvakiur pirmą kartą pradėta ro
draudos kompanijos pirm*, ne
dyti Clevelande. Tai yra pasau CENTRAL ARMORY gu išmoka už nuostolius.
linė premjera. Manoma, kad ši
Imtynių rengėjas Jack GanP. J. KERŠIS
filmą turės ypatingo pasisekimo.
sonas praneša, kad nuo ateinan
609-12 Society for Saving Bid.
čio antradienio, vasario 14 d.,
KAM ĮDOMU,
Telef.: MAin 1773.
imtynės vėl bus Central Armo
kaip vertinami įvairių tautų pa ry. Pagrindinėms imtynėms su
Rezidencija: PENINSULA 2521
sirodymai CLEVELAND PRESS tartas Don Eagle, tik dar nesu
surengtame festivalyje, skaity rastas jam priešas. Tą patį va
kite apie tai straipsnį 6-me pus karą bus ir merginų imtynės,
lapyje.
kurioms yra sutarta Alvira
Snodgars,
kuri esanti viena iš
SIDABRINĖS VESTUVĖS
Batų taisymo
geriausių merginų imtynininkių.
Mrs. ir Mr. Petras Dauparas,
Ateinantį antradienį, vasario
dirbtuve
773 E. 91st St., vasario 22 d. 14 dieną, programoje numatomi
sulaukia 25 metų savo vedybinio dar mažiausiai trys žymūs im
1463 Addison Rd.
gyvenimo sukaktuvių. Vasario tynininkai.
(Wade Park kampas)
18 d. draugai rengia iškilmingą
Bilietai pas Richmond Bro
Savininkas
vakarienę sukaktuvininkams pa
thers, 736 Euclid Ave., MAin
Kazys Ivanauskas,
gerbti, o vasario 19 d., 11 vai.,
0967 ir Central Armory, PRoslietuvis — naujakuris
šv. Jurgio bažnyčioje bus ta in
pect 4121.
tencija iškilmingos pamaldos.
Kainos: Rezervuotos po $2.40
RKO Keith's 105th ir $1.80. Įėjimas — $1.20.
Vasario 8-14 d. "Jolson Sings
Durys atviros nuo 7:00 vai.
Again" su Larry Parks ir Bar vakaro. Pirmos rungtynės prabara Hale. *
"
i sideda apie 8:30.

LOANS TO
REPAIR, MAINTAIN,
MODERNIZE YOUR HOME
OR BUSINESS PROPERTY

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

WHUMIIIIinillKllllliaillllllllllllllMilllNNINlMH

Nori pagražinti pavo
namus? šauk—
J

K. ŠTAUPAS
Namų Dekoravimai
musų specialybė.

Kambarių Popieriavimas
Namų Maliavojimas

16908 Endora Road

•KAUNAS'

Telefonas:
KEnmore 8794.
Cleveland. Ohio

LIETUVIŲ KLUBE
dabar yra įrengtas puikus televizijos priimtuvas. Nariai ir
svečiai kviečiami apsilankyti ir
pasigėrėti.
Darom naujas

AUTO BATTERIES
Tiesiog iš Lietuvių dirbtuvės

$>

Pigiau negu kitur
TAISO IR SENAS BATTERIES

Antanas Kirkilas ir Sui

Telef onąi;
EN 3844
MA 3359

1019 Woodland Ave.
Namų

adresas:

7204

ITinald

y-'

Cleveland

Ave.

Jlfllilll!lllllllllimii;3llKH!>!liili!lllflll)lllllll)lllilllllllilimillimilll!il!lllllllllll!llg

f

į
§

I. J. S AMAS - JEWELER

I

m
Persikels { naują didesnę ir gražesnę krautuvę

| 7007 Superior Ave.

E

jjj

Greta Ezella Theatre |

: Dabar jau turime didesni rinkinį Deimantų, žiedų, La|fc* '•=
2
rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą.
s
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UTah 1-4515

Pilnai padengta apdrauda

WM. DEBBS PAINTING CO.

Charles Bickford kardinolo Mindszenty rolėje.

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko

PASAULINĖ PREMJERA - ALLEN TEATRE - DABAR

iiitĮSitoHiuni ..

rimuwiMw
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7526 Star Avenue

,

p

Cleveland 3, Ohio

c,

P J KEJRSIS

CLEVELAND, OHIO
Artinasi pavasario laikas!

• 60SM2 Society for Savings Bldg.—Cleveland. Ohio
OFISO TELEF.: MAin 1773.

Tai yra naujų sumanymų ir naujo veikimo laikas kiekvienam
pyti. Taupymas, nors ir po mažą sumą, užtikrina ateitį ir
apsaugo nuo rūpesčių.Taupydamas gali tapti namo savininku.
^

•.
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REZIDENCIJA: PENINSULA 3MI

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
kitės | mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
.
«
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir jlpildymaf
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmenifikai.

žmogui, pagerinti jo gyvenimui. Tai geras laikas pradėti tau

•

Lietuvių Banke santaupos nuošimčiais auga kasdien.

Wilkelis Funeral Home

.Jos čia yra USA valdžios apdraustos per Federal Insurance
Corporation.

Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė
Aldona Wilkelis - Wirby

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

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

6202 SUPERIOR AVE.

HE. 2498

SUOPIS FURNITURE
6921 Wade Park

EX 8709

Lietuviška laidojimo fstaiga
Valdžios pripažinti laidojimo direktoriai:
Delia E. Jakubs
William J. Jakubs

ŽEMOS KAINOS -- MALONUS PATARNAVIMAI
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams
lietuviškoje krautuvėje s

t• A* y
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HEnderson 0292

JAKUBS & SON
FUNERAL HOME

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

;> V<- ' •"
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Pilnas laidotuvių patarnavimas
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metai simpatingo ir rimto patarnavimo
66Ž1 Ėdna Avenue
ENdicott 1763
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