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ŠIOJE SALYJE

GUBIčEVAS dar kartą pakeitė
savo nusistatymą ir sutiko išva
Jaunimo Teatras
žiuoti namo, o ne pasilikti čia,
Amerikos Lietuvių Tautinė
rizikuojant 15 metų kalėjimo.
Sąjunga savo uždavinių progra
Tas gerokai apsunkina jo kompamoje yra numačiusi ir lietuvių
Eilę metų stropiai sekiau gėrb. Aif. goje stovi
įžymybių dideli pareiški
nijonės Coplon padėt] apeliacijo
jaunimo organizavimą tautiniam Mikulskio veiklą su čiurlionies ansamb mai Jūsų ir mūsų tautos garbeiį
je. Gubičevas, sutikdamas iš
ir kultūriniam veikimui, šį dar liu.
vykti, nuo apeliacijos atsisakfi.
Jūsų ansamblio garsai nesutilpo Vo
bą Sąjunga ryžosi pradėti ne nuo
Bet svarbiausia tai, kad labai
kietijos rubežiuose. Jie girdėjosi D. Bri
sausų susirinkimų ir jaunimo
Smulkmeniškai atžymėdavau savo
susilpnėjo jos pasiteisinimo pa
būrelių organizavimo bei jų val muzikologijos rinkiniuose kiekvieną Jū tanijoje, Prancūzijoje, net ir Amerikoje,
grindas. Ji teisinosi, kad su Gttnes grįžę kariai dažnai prisimindavo apie
dybų rinkimo, o nuo jaunimo tebičevu susitikinėjo ne šnipinėji
sų judesj, Džiaugiausi Jūsų pasisekimais,
•tro kūrimo. Pradžią padaryti
kažin kokias lietuviškas dideles dūdas,
mo, o meilės reikalais. Tiesa,
Sąjungos valdyba pavedė pada nes Jūsų darbas privertė apie Jus kalbė 'šokius ir dainas, nors negalėjo atsiminti
teismas tuo nepatikėjo. Bet da
ryti Clevelando skyriui. Organi ti. Jūsų per 300 koncertų, padarant 15
bar ir viešai susidėjo tokios ap
Jūsų ansamblio vardą... Na, o plokšte
sm vimo darbas, pavestas akto tūkstančių mylių kelionę, išraižant sker
linkybės,
kurios rodo, kad čia jo
riui P. Maželiui, kuris, talkinin sai ir išilgai visą Vokietiją, nepaliko be lėse įrašytos Jūsų dainos ilgai skambės
kios meilės nebuvo. Atvestą į lai
kaujamas M. Venclausko, irgi atgarsio. Jūs privertėt per 100 tūkstan per radijo stotis, nes jų vedėjai yra g*
vą Gubičevą meiliai sutiko jo
jau žinomo tos srities veikėjo,
Jums pasiuntę oficialius pagyrimo la
žmona,
ir pats Gubičevas visa!
fcei padedamas ALTS skyriaus, čių klausytojų gėrėtis lietuviškos dainos pus, kokių iš vokiečių už jokius pinigus
nerodė žmonai jokio šaltumu*
tyliai, bet energingai ėmėsi dar garsais. Jūs nustebinote Vakarų Europos negalima įsigyti. Bet Jūs jiems padarėt
o Coplon, kuri irgi buvo paly
bo ir jau gegužės mėnesio 7 d. išlepintus muzikos mėgėjus savo milži
dinčiųjų tarpe (paleista iš kaliJuozas P. Ginkus
numatomas to teatro atidarymas niškomis tošinėmis dūdomis ir kukuo tokį įspūdį, kad nebežinojo nė kaip Jums
atsidėkoti. Ką bekalbėti apie savuosius, lietuviškos radijo valandėlės Brooklyne vedėjas ir organizatorius, jimo už 40,000 dolerių užstatą),
— pirmasis vaidinimas.
nė akim dėl to nemirktelėjo.
jančiais skudučiais. Jūs pirmutinieji pa
kuriuos Jūs savo koncertų proga nema minėjo 20 metu tos valandėlės veikimo sukakt|. Plačiau apie tai
Tas pirmasis vaidinimas bus
•
rodėt jiems tas lūšnelėje išugdytas ne
rašoma 3-me puslapyje.
Clevelande, Lietuvių Salėje. Bus
žai ašarų privertėt išlieti. . ' J"
SENATORIAUS
Mc CARTHY
Ridinama inscenizuota pasaka įvertinamas tautinio meno grožybes. Jūs
Jūsų pirmojo oficialaus kdncerto Makaltinimai,
kad
Valstybės
Depar
*^irgonė ir Gailė". Organizuoja- parodėt Vakarams sukauptą lietuviškojo me krašte proga linkiu gerb. Alf. Mi
tamente tebėra daug komunistų,
masi taip, kad vėliau tie vaidi meno kūrybinį įvairumą. Jūs parodėt,
vis dar kaip reikiant nepaaiškė
nimai galėtų būti pakartoti ir kaip jaunimas kultūringai sugeba su kulskiui ir visiems čiurlioniečiams ge
jo, nes žadėtų 80 pavardžių jis
kitose, bent ALTS trečiosios jungti dainą su šokiu, liaudies instru riausio pasisekimo, kad Jūs šiame kraš
vis dar nenurodė, o tenkinasi
te galėtumėt taip pat sėkmingai veikti,
apygardos vietose. Manoma, kad
tik vienos - kitos pavardės pa
ateityje galės susidaryti prie mentais, kanklėmis, kurios mūsų Vaidy- kaip Lietuvoje ir Vokietijoje. Linkiu,
minėjimu.
Valstybės Departa
Achesonas viešoje kalboje iš ma iš anksto numatyti. Jis žvil
visų skyrių tokio teatro grupės, los žiloje senovėje tautai pranašystes kad Jūsų atsivežtos, lietuviškos grynos
mentas
sutiko
duoti tyrinėjimo
dėstė sąlygas, su kuriomis tu ga tokiais perlais: "Juokingas
ftalia kurių susidarys branduoliai skelbdavo ir divyrius garbindavo.
komisijai
kiekvieno
įtariamo tar
tautinės brangenybės būtų lietuvių su rėtų Maskva sutikti, prieš pra ir užgaulus ultimatumas", "To
ir kitokiam jaunimo veikimui.
nautojo
asmens
bylą.
Valstybės
Jūs sujaudinote mūsų tautos kultū prastos ir būtų jaunimui paskatinimas dantę tolimesnius pasikakėsimus talinė amerikiečio diplomato [is
> Pažymėtina, kad tą pačią die >
Departamentas
net
iš
Indijai
"Fašistiškai galvojąs
,• terija",
ną ir Bostone pradės vieša vei- ra Sąjungininkų generolus, tūkstančius bei gaivinimas pagarbos savo tautai. Lin del taikos: g.** *., . J.
iškvietė
savo
pareigūną
pasiaiš
*li!lmą pirmuoju vaidinimu Henr. karių, kurie, nesuprasdami dainos žo kiu, kad Jūsų programos giliai įsmegtų
1. Maskva turi sutikti suvie diplomatas", "Samdytas karo kinti dėl priekaišto, esą, jis k&
Kačinsko vadovaujama ir Bosto džių, vis dėlto pajėgė tarptautinę garsų kiekvieno besiklausančio sielon.
nyti Vokietiją ir sudaryti tai kurstytojų liokajus". Ar Mas munistas ar jiems palankus.
kva būtų daugiau kolonių su
no Kultūros Rėmėjų Draugijos kalbą suprasti ir grožėtis jąja.
Tad geriausios kloties Jums, LIETU kos sutartis su Vokietija, Aus galvojusi, jei Achesonas būtų Ambasadorius Jessup neiškviei*
- remiama teatro grupė.
trija bei Japonija.
tas, bet savo pareiškime tvirti*
buvęs logiškas iki galo?
Jūs užsigrūdinusius karius priver VIŠKOJO MENO ATSTOVAMS: JŪSŲ
šiuo metu visuomenėje plačiai
2.
Maskva
turi
atitraukti
sa
na. kad McCarthy meluoja, kai*
diskutuojamas klausimas apie tėt nustebti dar negirdėtų garsų ir me PASISEKIMAS — INDĖLIS KOVAI vo kariuomenę ir policiją iš
Achesonas, matyti, norėjo bedamas apie jo palankumą k<i»
turimų teatrinių pajėgų išsibras- lodijų sūkuriu. Jūs stebinot lietuviškojo DĖL NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS! vadinamųjų satelitinių kraštų, kiek pasirodyti ir pnįeš "taikos munistams. Jei McCarthy iš e§»
tymą. Nurodoma, kad tas išsi
tai yra: Albanijos, Bulgarijos, apaštalus". Jo kalbos tikslas bu mės gal ir pataiko į vieną ak
meno garsais net surambėjusius diplo VALIO ČIURLIONIEČIAI!
barstymas nepalankus stipresnio
Rumunijos,
Vengrijos, Čekoslo vo pareikštas pačioje pradžio kita tikrą komunistu simpatik%
Juozas ŽILEVIČIUS
teatro įsikūrimui. Ypač mini matus, kurių sielas retai kas besu jaudina.
je: "Norime taikos, tik ne bet ar komunistams pasidavimo po
vakijos ir Lenkijos.
mas Chicagos pavyzdys, kur jau
To pasėkoje, Jūsų garbės svečių kny
Laisvas Menininkas
kokia
kaina."
litikos šalininką, tai, matyti, jam
3. Maskva turi atsisakyti nuo
yra susidariusios bene trys vai
obstrukcinėis politikos Jungti Tačiau Achesono kaina, gal tikrai trūksta formalių įrodymų
dintojų grupės. Manoma, kad re
nių Tautų Organizacijoje.
nebrangi toli nuo nelaimių esan palaidai pareikštiems kaltini*
zultatas būtų daug stipresnis,
4. Maskva turi sutikti su re tiems egoistams, tačiau per mams.
jeigu iš tų trijų sudarius vieną.
•
alistine atominės energijos kon brangi trečdaliui pasaulio, ku
Tačiau reikia turėti galvoje,
trole, pripažindama kontrolės ris "taikos" vardan turėtų išsi NUOMŲ KONTROLĖS įstaty
kad realios aplinkybės neleidžia
teisę Baikalo įmonėse lygiai, žadėti vilties atgauti brangiau mas dabar turi galios tik ik! '
visų turimų jėgų surinkti j vieną
šių metų birželio mėnesio pabai
kaip
ir Oak Ridge.
sią turtą — laisvę.
miestą. Pagaliau, vaidybinių pa Clevelando Lietuvių Organizacijų priimta antikomunistinės de
suomenSs žiniai žemiau išvar
gos.
Prezidentas yra prašęs butų
5. Maskva turi sustabdyti
jėgų išsibarstymas po atskirus
monstracijos metu, 1950 metų kovo m. 19 dieną. Plačiau apie dintų organizacijų vardu:
nuomos
kontrolės įstatymą pra
subversyvinę veiklą kituose
miestus turi ir savo gerąją pusę,
tai rašoma 5-me puslapyje.
tęsti
dar
vieneriems metama.
1. Amerikiečių Lietuvos Bi kraštuose, kaip Prancūzijoj, Ita
nes jos yra kaip gera sėkla, ga
Tas
klausimas
bus svarstomas
čiulių Draugija
lijoj, Indokinijoj.
linti priauginti daugiau jėgų.
balandžio
mėnesį.
Bet jau da
Komunistai sukurstė Italijoje
Sutraukimas visų į vieną vietą Raudonojo okupanto paverg T o d ė l :
2. Amerikos Lietuvių Tary- 6. Maskva turi liautis elgtis
bar
yra
ženklų,
rodančių,
kad
•būtų skriaudingas kitoms, jeigu toje Lietuvoje šiandien verda 1. Kiekvienas sąmoningas ir
su Amerikos diplomatais, kaip didelę bangą. Turino mieste kilo
Bos Skyrius
įstatymų
leidėjai,
gal
būt,
gal
tikros riaušės. Venecijos miestas
tas vienas stiprusis teatras, nors žūtbūtinė kova su krašto pa doras lietuvis neprivalo priklau
su nusikaltėliais.
3. "Ateities" Klubas
ir sritis kurį laiką buvo lyg at voja to įstatymo ir nebepratęsti.
Ar įsikūręs, nepajėgtų dažnai ap
7. Maskva turi sustabdyti savo
vergėju — bolševikais. Ten kas syti išvardintoms draugijoms,
šiomis dienomis buvo priimtas
lankyti kitų miestų.
4. "Aušros Vartų" Draugija propagandą, sistematingai iš skirta nuo viso krašto, nes su ir nusiųstas prezidentui pasira
jų padaliniams ir jas remti.
dieną
tūkstančiai
mūsų
brolių
triko visoks susisiekimas.
Clevelande užsimezgąs jauni
šyti išlaidų skyrimo įstatymas,
5. BALFo 38 ir 68 kuopa kraipančią Amerikos gyvenimo
mo teatras stengsis būti akstinu ir seserų žųsta nelygioje kovoje 2. Neprenumeruoti, neremti
Šiomis dienomis komunistai kuriame nuomų kontrolės vyk
vaizdą.
ir
kitokiais
būdais
nepalaikyti
, susidaryti ir kitose vietose to tik todėl, kad myli Tėvynę Lie
6. Clevelando Skautų Tuntas
ryžosi skelbti 12 valandų gene dymui paskirta daug mažiau pi
aukščiau minėtų komunistinių
Tie punktai, žinoma, yra di
kiems pastoviems jaunimo teat tuvą ir trokšta jai laisvės.
laikraščių bei kitų komunistinio
7. Lietuvių Kultūros Fondo delis žingsnis atvirume, palygi ralinį streiką, ženklas tam strei nigų. Tai rodo, lyg jau numato*
rams, galės jiems ir padėti savo
kui pradėti — trijų bombų (ne ma, ad netrukus tų išlaidų ne
turinio leidinių.
Skyrius
nus su ankstyvesniais "link
patyrimais bei jėgomis
Mes, Clevelando lietuviai,
bereikės ... Tiesa, šio įstatymo
3. Nedalyvauti komunistų ruo^ • 8. Lietuvių Tremtinių Drau čiojimais". Bet jie nesiekia nė kiaušininių!) sprogimas.
jungdamiesi į bendrąjį kovos
priėmime
dalyvavo labai mažas
Tie
streikai,
kaip
ir
Prancū
šiamuose kultūriniuose ir kito
pusiaukelės iki to, kas reiktų
SLA rinkimai
gija
frontą prieš mūsų Tėvynės pa
skaičius
senatorių,
tad nežinia,
zijoj,
nukreipti
prieš
Marshallo
kiuose parengimuose.
pasakyti ir ko reiktų siekti.
Aktyviausias laikotarpis SLA vergėjus — raudonosios Rusi
kokia
i
št
ikrų
jų
dauguma
tft»
9.
Lietuvių
Rym.
Kat.
Mo
plano
vykdymą,
kurį
Maskva
per
Reikalauja atitraukti kariuo
vadovybės rinkimuose bus ba jos komunistus-bolševikus ir jo 4. Neremti žinomų komunis
klausimu.
terų
S-gos
26
ir
36
kuopa
menę ir policiją tik iš šešių sau paklusnius komunistus bū
landžio mėnesio pradžioje. Iš sios 5-tosios kolonos veiklą Jung tinių arba prokomunistinių pre
Tiesą sakant, nuomų kontrolės
kybos
bei
pramonės
įmonių.
Europos
kraštų. O kur Pabaltijo tinai stengiasi sutrukdyti.
t®*
Lietuvių
R.
K.
Susivieni
dabartinės vadovybės artimųjų tinėse Amerikos Valstybėse,
įstatymas
ir dabar praktiškai
jimas Amerikoje 8, 5Q. kraštai, kur atplėštos Rumuni
sluogsnių energingai daromos skelbiame griežtą kovą šiame 5. Visur ir visuomet vengti
nebe
visur
veikia.
Juo naudojasi
jos ir Suomijos dalys?
142 ir 307 kuopa
sugestijos, kad tuo tarpu jokių krašte lietuviams komunistams bet kokio bendravimo su komu
dar daugumas tų, kurie seniai
nistiniu elementu ir jį visomis
pęlkeitimų valdyboje nereikia, ir jų organizacijoms.
11. Lietuvių Tautinė Sąjun Pagaliau — apie tautų teisę
toj pačioj vietoj gyvena. Nauji
priemonėmis
boikotuoti.
išsirinkti sau valdžią, kodėl jis
pakeitimai galį būti tik žalingi
ga
nuomininkai, norėdami gauti bu
nutyli, kaKp Maskvos valdžia
čekų žymiausia ledo čiuožikė tą, paprastai neklausia, kiek yra
organizacijai.
Kaip iš veiklos matosi, Cleve Turėdami galvoje komunistų
Tačiau ne visi yratos nuomo lande veikiančios "Lietuvių Dar žalingą veiklą prieš šio krašto U12. Lietuvos Vyčių 25 kuopa "rinkta" pačioje Rusijoje bei Aja Vrzano, ką tik laimėjusi nustatyta, o susidera su šeimi
nės. štai, bostoniečiai, panašiai, bininkų Susivienijimas Ameri demokratinę santvarką ir jos ge
lt. Pas. Liet. Inžin.-Archit. kitose jos užgrobtose žemėse Anglijoje pasaulinės čempionės ninkais be kontrolės įsikišimo.
ligi Kamčatkos!
vardą, atsisakė grįžti atgal į Beveik be išimties namu savi
kaip ir brooklyniečiai, siūlo du koje", "Lietuvių Literatūros rovę, kreipiamės j Jungtinių
S-gos Skyrius
pakeitimus: pirmininko ir iždo Draugija" ir "Lietuvių Prog Amerikos Valstybių Vyriausy
Pasakyti Maskvos satrapams, Čekoslovakiją. Sako, ji jau dveji ninkai iš naujų nuomininkų pa
globėjo. Pirmininku siūlo adv. resyvių Moterų Draugija" yra bę ir prašome žinomus lietuvių ;^>Sua6v9enijima|i;:'.;|4etuvių kad jie turi pasitraukti iš to ar meta svajojanti, kaip ištrūkti prašo nuomos žymiai didesnės,
AmerikojjB 14 ir 136
Kalinauską, iždo globėju Juozą komunistinės arba komunistams komunistų vadus — BIMBĄ,
kito krašto, yra vis tas pats, iš dabartinės Čekijos. Dabar, su neeu yra nustatyta. Be to, dau
kuopa
Arlauską. Brooklyniečiai pre talkinančiomis organizacijomis. PRUSEIKĄ, MIZAEĄ, ANDRU
kas pasiūlyti jiems pasitraukti laukusi 18 metų amžiaus, tei gelis savininkų, gyventojams
tenduoja į kitas dvi vietas — Laikraščiai, kaip "Vilnis" ir LI ir kitus komunistinėje veik ,15. Veteranų St. Georges C. iš šio uasaulio. Pasisekimas bus siškai esanti nuo tėvų nepriklau keičiantis, butą pataiso ir ineša
»«ekretoriaus ir iždininko. Kandi "Laisvė" — yra tų komunistinių lioje išryškėjusius gaivalus iš
W.V. Postas 613
vienodas... Tai kam tą nuty soma ir tęvai, kurie likę Prahoj, į ji baldų, paverčia buta "furni
datai — V. Tysliavieng ir A. S. arba prokomunistinių organiza tremti iš šio krašto.
negalį būti kaltinami už jos pa shed" ir tada jau kontrolės įsta
Cleveland, Ohio
lėti?
sielgimą.
Optimistė...
Trečiokas.
ciją organai.
Maskvos atsiliepimą buvo gali
l&į$ m* kavo 19 d.'
tymas to buto nebeliečia.
v
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MATYSIME FILMĄ "LIETU TURĖJOM GRAŽŲ KONCERTĄ
DAMBRAUSKAITĖS - BARA Greivienę ir M. Sims pasitarti Ukrainų salėje. Koncertą atliks
VIAI TREMTY Jf*
Lietuvių radijo programos ve
NAUSKO KONCERTAS
dėl R. Kryžiaus rinkliavos. Pa Radijo klubo choras, vadovau
Amerikos Lietuvių Tautinės dėjai Minkai kovo 12 dieną su
sitarimas baigėsi nutarimu ne jamas Br. Budriūno.i Paties
Jau buvo DIRVOJE rašyta,
Sąjungos JL0 skyrius pasirūpino, rengė gražų koncertą. Dalyvavo
dalyvauti rinkliavoje. Skyrių dirgento pageidavimu, manoma
kad Tautinės Sąjungos 4 sky
kad Bostone galėtumėm pamaty Alė Kalvaitytė, Juzė Krištolaikviesti tautinių šokių grupę ir
nutarta laikyti uždarytu.
rius rengia koncertą, kuris bus
ti filmą "Lietuviai Tremtyje". tytė, Vladas Ivanauskas, Ju
Bet kad vakaras neliktų pra kitus vietinius artistus.
gegužės 7 d. Art Institute. Ja
Pamatysime tikrus vaizdus iš lius Kazėnas ir aktorius komi
leistas be naudos, ši valdyba
me dalyvaus Antanina Dambratremtinių kasdieninio gyvenimo, kas Vitalis Žukauskas. Tikrai
PROF. MOTIEiKAITIS
nutarė suruošti mažą pobūvį
Dambrauskaitė. Dabar jau yra
visą eilę žymesnių įvykių ir buvo malonu to koncerto pasi
Įkurdinimo komiteto naudai, DETROITO DIENRAŠTYJE
susitarta ir su solistu Stasiu
daug mūsų įžymių asmenybių, klausyti ir kartu pasidžiaugti,
kadangi valdyboje kaip tik bu Kovo 19 d. "Detroit Times"
— RYŽTINGI TREMTINIAI. Baranausku. Abu solistai iš Chiypač kultūrininkų. Daugelis iš kad toki talentai ištrūko iš tiro
kusiame tremtinių susirinkime
vo ir Įkurdinimo komiteto na įdėjo smuikininko prof. Vlado
J. K.
jų jau dabar yra Bostone (ga nų nagų.
čia gimęs ir augęs lietuvis pada Prieš pusmetj atvyę iš Vokieti cagos. Koncertas bus nepapras
rių. Pobūvis suruoštas praėju Moiiekaičio paveikslą kartu su
lėsime palyginti, kaip jie atro
rė pranešimą apie antikomunisti jos A. Kaunas ir J. Vilutis ati tai įdomus. Iš tremties atvykę
sį šeštadienį, kovo 18 d., 2207 jo globėju ortodoksų kunigu
dė ten ir čia...). Bus taip pat
nę amerikiečių veiklą. Kalbėtojas darė Putnam Ave., Brooklyne, liudija apie šių solistų aukštą
Oakman Blvd.
N. F. Sanin. Prie paveikslo ir vaizdų ir Amerikoje nutrauktų:
kvietė visus susipratusius lie vaisių ir daržovių krautuvę. Pre meninį lygį. Jau daugeliui ir
Rengėjos sukvietė ajpie 40 ilgas aprašymas apie prof. Moiš Clevelando ir Detroito.
tuvius kovoti su Maskvos pa kybą pradėję savo darbo santau enesnių lietuvių amerikiečių yra
ĮDOMUS PIKNIKAS
žmonių. Kadangi buvo Juoza- tiekaitį, jo mokslo lygį, darbą
B. Gaidžiūnas, kuris tą filmą
stumdėliais, kurie sąmoningai pomis, be to, pradžiai gavę })a- žinoma, kad A. Dambrauskaitė
pinių išvakarės, tai ir Juozų at Lietuvoje, vargus tremtyje ir
pagamino Vokietijoje ir kuris Miamyje neseniai susiorgani
ar nesąmoningai prisidėdami skolą. Abudu tremtiniai pradė buvo Lietuvos operos žvaigždė,
sirado : Kripas, Tamošiūnas ir pagaliau atsiradimą šioje šaly
rodydamas ją taip pat ir pa zavo lietuvių choras. Pirmasis
prie jų organizacijų, prisideda tu prekybiniu darbu yra pa o tremtyje ji dainavo Vokiečių
dr. Brundza. Juozai svečius je. Motiekaitis yra vertinamas
tenkinti,
nes,
kaip
sakosi,
pra
aiškins,
rengiasi pafilmuoti ir šio choro pasirodymas buvo Lie
prie savo tautos naikinimo. Kar
operoje.
"stipriau" pavaišino. Vakarienę
kaip
smuikininkas
labai
aukš
Bostone,
žinoma, šį kartą tos tuvos nepriklausomybės paskel
džia
esanti
gana
gera.
tu pranešė, kad kovo 25 ir 26
A. Dambrauskaite ir St. Ba paruošė M. Greivienė, P. Metai,
ir
visas
straipsnis
dvelkia
filmos
vietos
dar nematysime, bimo minėjime.
d. bus pikietuojamas bimbininranauskas drauge su kitais yra donienė ir B. Keblaitienė. Vi
dideliu
palankumu
ir
užuojau
bet
užtat
kitose
vietose ir mus
kų ruošiamas bazaras "Lais
šių metų kovo 12 d. šis cho
Iš LIETUVIŲ INŽINIERIŲ IR koncertavę visoje Anglijoje ir sas pelnas siriamas BALFo ta. Straipsnio antraštė greitai matys, o kad dar kartą pasi
vės" namuose, Atlantic Ave.,
ras Mockaus sode surengė gra
net
šaltuosius
anglus
išjudino.
įkurdinimo reikalams.
ARCHITEKTŲ VEIKLOS
krinta į akis, atkreipdama dė kviesim, tai ir patys į save žų pikniką. Pasitaikė gražus
Brooklyne.
Stasys Baranauskas dar jau
Kovo 18 d. Povilansko salėje, nas solistas, bet jo balsas la RADIJO KLUBO KONCERTAS mesį, kad čia rašoma apie žy pasižiūrėsim...
oras, susirinko daug žmonių.
— AUKA BALFui. Tame pa
mų lietuvį: "Leading Lithua
158 Grand St., Brooklyne jvyko bai aukštai vertinamas. Abu so
Čia
choras padainavo kelias liau
čiame tremtinių susirinkime
Radijo klubo koncertas įvyks nian Violinist Brought to De
KULTUROS RĖMĖJAI
Lietuvių Inžinierių ir Architek listai padainuos .Ir duetų.
dies
dainas, kurios susirinku
BALFo atstovas P. Minkūnas
balandžio 16 d., per Atvelykį, troit as a D.P."
M. Sims
tų Draugijos susirinkimas, ku
siems
taip patiko, kad vėliau
RENGIA
VAIDINIMĄ
informavo apie 600 ūkininkų
riame dr. inž. Jankauskas laikė IŠ TAUTINĖS SĄJUNGOS
kartu
su
choru dainas traukė
j Michigan atgabenimo planą.
Kultūros Rėmėjų draugija, dė
paskaitą apie oro temperatūros
visi
žmonės.
Po to dainavo vy
SUSIRINKIMO
Susirinkusieji pasiūlė, jog tuo
ka to, kad čia tuHme aktorių
normavimą gyvenamuose na
rų
kvartetas.
Programa buvo
tikslu aukos turėtų būti renka
Henriką Kačinską, rimtai ren
muose. Paskaita truko apie pus Kovo 19 d. įvyko Lietuvių
paįvairinta
ir
juokingais
daly
mos visų organizacijų susirin
valandi ir visi ją išklausė susi Tautinės Sąjungos 4 skyriaus MENO ŠIUPINYS — MUZIKOS lips ir Phila Baleto Studija. Be giasi atidaryti lietuvišką te kėliais : buvo bulvių rinkimo var
kimuose, bažnyčiose ir dirbtu
domėję. Inž. Jainkauskas jau susirinkimas. Jame buvo rimtų IR DAINOS. ŠOKIO IR HU kitų charakteringų ir humoristi atrą Bostone. Gegužės 7 dieną žybos ir lenktynės nešant ant
vėse, kuriose dirba bent keli
MORO ŠVENTĖ
nių šokių, bus Atlikta "Čigonų numatomas pirmas vaidinimas šaukšto padėtus kiaušinius. bendradarbiauja ir Amerikos in pasikalbėjimų ir diskusijų dėl
lietuviai, čia pat tremtiniai su
Rengiama parodyti "šilkiniai
žinierių moksliniuose žurnaluo veiklos. Buvo rimtų sumanymų
Po, programos buvo rinkliitw,
Amerikos Lietuvių Tautinės R a P s °dijaaukojo 200 dolerių.
pančiai" ir "Sekminių vaini
se.
kad choras galėtų įsigyti pianą.
ir nutarimų. Sutikta suruošti Sąjungos Philadelphijos skyrius Philadelphijos Lietuvių Meno
— ŠEŠTA 1)1 ENINfiS MO
Neseniai nuaidėjo praneši apygardos suvažiavimą tą pačią Į šį sekmadienj, kovo 26 d., Lie Ansamblio tautinių šokių grupė kas".
Susirinkusieji jauno choro pa
KYKLOS. Broolyne ir Masphe- mas apie inž. Joną Baltų, šiame dieną, kaip ir koncertas.
stangas ir gerus norus įvertino
tuvių Muzikinėje salėje, 2715 su tautiniais šokiais.
"GABI J AT" PARODYS
te prailėjo veikti šeštadieninės susirinkime Liet. Inž. ir Arch.
Ansamblio vyrų oktetas, vado
ir suaukojo 126 dol.
Nutarta ruošti kelis mažus E. Allegeny Ave., bene pirmą
"ČIGONUS"
mokyklos lietuvių kilmės yai- Draugija jj irgi pagerbė. Inž. išvažiavimus vasaros metu. Iš kartą Philadelphijoje, rengia di vaujamas L. Kaulinio.
Aukojo po 10 dol.: J. Gus
kams. Brooklyno mokykloje yra A. Mačiūnas, Draugijos pirmi važiavimams ruošti išrinkta ko džiulį meno šiupinį, kuris savo Pianistė Danutė Tautvilaitė. J. Dirvelio vedamas "Gabi tainis iš Melrose Park, 111.; po
ninkas, gražioje kalboje apibū misija iš šių narių: J. Juška, turiningumu ir įvairumu žada
Aktoriai Kazys Vasiliauskas jos" choras balandžio 23-čiai 5 dol.: Kupris, Srubas, Style,
dino J. Baltaus nuopelnus ne P. Vedeika ir L. Bulgarauskas. prašokti visus iki šiol buvusius ir Viatlis Žukauskas, kuri« bus dienai rengia operetę "čigonai". J. V. Bačinskas, Slyvinas ir Šu
tik profesijos darbuose, bet ir
Dalyvaus choras ir solistas V. kys, Fr. Kučinskas iš RoselanA. Rinkūnas padarė pranešimą parengimus. Rengėjai įdėjo daug ir programos vedėjai.
lietuvių visuomeniniame gyveni
Programos
pradžia
3
vai.
p.p.
Bakūnas.
do, Kučinskas, Malala, Vissocdarbo,
kad
šis
vakaras
patenkin
š suruošto paveikslų rodymo va
KANAUNINKO KONČIAUS me. Įteikė dovaną — knygą karo. Pelno skyriui likę 37 dol tų kiekvieną, kuris aplankys.
kie, J. Kaulakis, A. Kaulakis.
su atitinkamu įrašu, kurioj visi
PAGERBTUVĖS
Po
3 dol.: Černiauskas. Po 2
Tiek pat paskirta ir BALFui, Dalyvaus: solistas Vladas Iva
susirinkime dalyvavę inžinieriai
dol.:
Linkus, Stočkus - iš De
bet dar įkurdinimo reikalams nauskas; 17-metis, čia gimęs,
Čia yra susidaręs 40 asmenų pasirašė.
troito,
Misevičius, Kudžius iš
komitetas k§n. dr. Juozui B. Po susirinkimo šeimininkai buvo parinkta aukų paties va akordeonistas - virtuozas C. F.
menėje, šiuo metu ji turi daug Detroito, Kadsel, Urbšaitis, Svi
KLAIDA
Končiui pagerbti, r^inint jo vi Povilanskai susirinkimo daly karo metu, surinkta 25 dol. Tad Dauber, nuolatinis televizijos
užsakymų ateičiai
<
lo, Medekša, Bubnis, Ruth, BalBALFo Įkurdinimo skyriui pa solistas; baleto šokėjai St. Mo- Kovo 16 d. DIRVOS Nr. 11
suomeninio, mokslinio' ir lab vius maloniai pavaišino.
Pažymėtina,
minimoji
grupė
J. S.
man,
Černiauskas, kun. Vaitie
korespondencijoje
iš
Brdcktosiųsta 62.90 dol. Stambesnę au dzeliauskas, Ks. Knitaitis, Phi
daros darbo Amerikoje 25 metų
yra pasiekusi aukšto lygio. Ji kūnas, Benešiūnienė, Mendsor,
ką (10 dol.) aukojo Malvina ladelphijos balerina Odette Phi- no buvo klaida. Iš tikrųjų trem
sukaktj ir atžymint jo pakėli
tinių suruoštame Vasario 16- tikrai gražiai demonstruoja mū Kallar, Sarpinskas, Strigūnas,
Smailienė.
mą, į kanauninkus.
I
"" l,J)l 1 sios minėjime per radiją ang sų tautinius šokius ir garsina Tamošaitis, Benis, Pocius. Po 1
ĮKURDINIMO TIKSLAMS
Komitetas balandžio 2 ė» Ver GRAŽIOS VESTUVĖS IR
liškai kalbėjo ne adv. Kava lietuvių vardą. Prieš kiekvieną <Jol.: Katilius, Shulc iš Chicabų sekmadienj, Henry Hudson GRAŽI REPREZENTACIJA
VAKARĖLIS
liauskas, bet adv. Kazys J« grupės pasirodymą publika supa gos, Usonis, Norbutas, Danahu
viešbutyje. New Yorke, ruošia
Čia neseniai įvyko naujaku
Buvęs Raudonojo Kryžiaus
Kalinauskas iš Bostono. Tai žy žindinama su lietuvių menu ir Valibus, Vyšniauskas Baltrus,
6755 So. Western Ave.
pagerbimo bankietą. Vietas ga rių Albintf Barnausko ir Stasės
skyrius nuo pereitų metų nieko
mus Bostono lietuvių veikėjas, dabartine lietuvių tautos padė Cinskas, Juškienė Ona, Balčiū
Chicago 36, 111.
lima užsisakyti iki kovo 25 d., Petrauskaitės vestuvės. Waternas, Staniulis, Statkus Elena,
neveikė, todėl skyriaus pirm.
kuris turi gerus ryšius taip pat timi.
Įsteigė kompozitorius
pranešant vienam iš šių komi- bury buvo didelė naujiena, kad
Kiekvienų
metų
rudenį
Brock
Skučas
Petronėlė, Daugnora,
su amerikiečių visuomene ir
M. Smailienė kovo 14 d. sukvie
A. VANAGAITIS
to narių: sek ret. adv. S. Brie jaunoji ir pamergės dėvėjo lie
tone
ruošiami
atskirų
tautų
pa
Kaulakis
j&įgiiiAg (sen.), Svei
įstaigomis, šiuo metu jis yra
tė skyriaus valdybą: P. Medžiui, 197 Havemever St., Brook tuviškus tautinius rūbus. Vie
sirodymai.
šiuo
tikslu
lietuviai
kinas.
donienę, B. Keblaitienę, M. Seniausias ir gražiausiai ilius Jungtinių Valstybių prokuroro
lyn 11, N.Y.; ižd. dr. Aldonai tos dienraštis įdėjo didžiulę jų
turi čia vad. lietuvių bakūžę,
truotas lietuviško* minties žur asistentas. Jo turininga, gili ir kurios tarybą sudaro visų lietu Visiems aukotojams choras
šliupaitei, 197 South 2nd St., nuotrauką, kuri lietuvius tik
patriotiška kalba rado gilų at
nuoširdžiai dėkoja.
Miamietė
nalas.
Brooklyn 11, N.Y.; vicepirm. rai puikiai reprezentuoja: gra
garsį amerikiečių visuomenėje viškų organizacijų atstovai. Pa
GRAND
RAPIDS,
Mich.
A. S. Trečiokui, 314 Walnut St., žios merginos, dailūs vyrai, bet
skutiniame tarybos posėdyje nu
Kaina metams $2.00
ir spaudoje.
PADĖKITE SURASTI
Newark, N.J.; pirm. J. B. Lauč- labiausiai aki traukia, kad jau
tarta pakviesti į ją lygiomis tei
Susipažinti siunčiamas
PADĖKOS VAKARAS
kai, 149 Madison Ave.. New noji ir pamergės tai)) neįpras
dovanai.
DAR APIE VASARIO 16-jĄ sėmis tremtinių organizacijos Ieškau trijų seserų LauČkaiKovo 25 d. čia buvo nauja
York, N.Y.
atstovus.
Vietinis čių, kilusių iš Biržų ir, berods,
tai, bet dailiai apsirengusios.
Vietos tremtiniai vasario 16
kurių
surengtas
vakaras
tiems
dar prieš Didįjį karą išvažia
Bankiete b u s Įžymių svečių, Tas paveikslas dar kartą gra
d. uždarbį paskyrė Lietuvos lai
vietiniams
lietuviams
pagerbti,
vusių į Ameriką. Vardų ir
VARGONININKAS
kurių tarpe lietuviams labai žiai reprezentavo lietuvius, kurių
svinimui, įnešdami jį į Tautos
kurie
atsigabeno
tremtinius
iš
bartinių pavardžių nežinau,
CHORVEDYS
draugiškų amerikiečių. Bankieto vardas Waterburv paskutiniais
Fondą, šalia to jie apsidtėjo
j
Europos.
Geradariams
ir
jų
šei
Biržuose, Lietuvoje, turi še
viešnia dainininkė bus Lietuvos laikais kitataučių tarpe darosi
BUS LITERATŪROS
nuolatiniu mokesčiu Lietuvos ieško vietos. Nevedęs, 30 metų, šeri Adelę Staliūnienę - Laučmoms
buvo
prisegta
tautiniai
Operos artistė Antanina Dam vis žinomesnis ir vis dažniau
R. K. tikybos. Studijavęs vargo kaitę.
VAKARAS
laisvinimo reikalams.
brauskaitė.
garsėja geriausia prasme. X.Y. kaspinėliai, kaip padėkos ženkNepriklausomybės nus, dainavimą, choralą ir kitus Labai prašau atsiliepti jaspaklas, jie buvo pasodinti j rezer Su nepaprastu pasisekimu pra Lietuvos
muzikos dalykus.
vuotas vietas.
čias ar žinančius apie jas šiuo
ėjus dainos ir literatūros vaka šventę tremtiniai ne tik gražiai
Rašyti: J. Grimskis
adresu: Edvardas Stakewicius,
Publikos buvo pilnutėlė sale. rui Waterburyje, ta pati grupė šventės dieną paminėjo per ra
'l.ni,)>li a 1 i m a ir laiškais! i'ras\kit int ormaci.jŲ paštu!
210 Notre Daine, Ave R. R. 4. Blue Tap Cabins, "Bel
Be vietinių lietuvių, atėjo pro kovo 26 d. pasirodys Hartforde. diją, bet dar padėjo kitiems tai
s • , .Mil"
Dayton 4, Ohio
leville, Ont., Canada.
gramos pasižiūrėti "Grand Ra Čia ji turės daug geresnes są padaryti. Jų choras, tautinių šo
pids Press" atstovas ir vienos lygas: 700 vietų naujai atre kių grupė ir kalbėtojai dalyvavo
radi jo stoties pranešėjas. Abudu montuotą salę ir gražią sceną. SLA kuopos Norwoode suruoš
*
svečiai, nors vaidinimo kalbos
Susidomėjimas tuo vakaru tame minėjime, o taip pat ir
ir nesuprato, buvo labai paten ypatingai didelis. Waterburyje "Sandaros' minėjime Brocktone
kinti programa.
pasklidęs garsas buvo toks ge Abiejuose minėjimuose tremti
į kuriuos galiipa kreiptis visais DIRVOS prenumeratos
Ir vietiniai lietuviai buvo la ras, jog į Hartfordo vakarą nių sudarytoji programa paliko
minėjimo
dalyviuose
gilų
įspū
ir skelbimų reikalais:
bai patenkinti programa. Vai ryžtasi atvykti nemažai žmonių
dį.
dinta A. Gustaičio "Sekminių iš kaimyninių kolonijų. Muziki
So. Boston, Mass.
vainikas". Tremtinių vyrų okte nę programą atliks Vincė JonušNAUJAS JUDĖJIMAS
gBrunonas Kalvoj*, 545 East Broadway.
tas, vedamas Pr. Tu rūtos, pa kaitė ir jaunas solistas Julius
dainavo šešias lietuviškas dai Mačiulis. Akompanuos Eleono Amerikiečių visuomenėje diChicago, III.
didelį pasisekimą turi tautinių
nas ir vieną anglišką. To paties ra Dvarionaitė-Miniukienė.
Jonas Paplėnas, 4418 So. Hermitage Ave.
okteto dalyvis A. Kovėra pa Literatūrinėj daly j pasirodys šokių grupė, vadovaujama Re
dainavo vieną dainelę solo. Be aktorius Henrikas Kačinskas ir ginos špokevičiūtės. Šioji gru
Dayton, Ohio
'
to, buvo duetas St. Šimkaus rašytojas Antanas Gustaitis. pė jau turėjo kelioliką pasiro
J. A. Urbonas, 1302 Lamar St.
8 LOAN ASS N.
J.M. dymų vien amerikiečių visuo"Plaukia sau laivelis".
New Yorke - Brooklyne
"Sekminių vainiką" vaidino:
Antanas Sodai tis, 57-56 63rd St, Maspeth, N. Y.
nouf
A. Kovėra, Kovėrienė, Puodžiūnienė, St. Jasinskienė, A. GryWaterbury, Conn.
Geriausias
Žurnalas
bas, Bartaška ir Puodžiūnas,
fAUPYK SAUGIAI ... mes per 11 metus visiems išmokėjome
Vladas Varneckas, 2157 N. Main St.
pareikalavimus
Dekoracijos buvo dail. B.
T l i r t a s imt 2."» m i l i j o n u s d o l e r i y . A t s a r g o s f o u r l a s p e r 2 ' * m i l i j o n o
Trumpauskaitės, o techniškų sce
Toronto, Canada
l . S. (internment Securities ir yrvnais pinigais per 12 milijonų
nos darbų vykdytojas — St.
S T I P R I A U S I A T A U P Y M O J S T A I G A C H I C A G OJ E
Jonas Paršeli ūnas, 544 Euclid Ave.
j
Paveiksluotas
J
32-jų puslapių
Feilcal Savings
Loan Insurance Corporation nary*
Snabaitis.
!
Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 met*.
Montreal, Canada
Pabaigoje SLA 42-ros kuopos
TITSTIN MA( KIEWICH, PRESIDENT & W5R.
Stepas Kęsgaila, 6882 Beaulieu St.
|
Intfeigtos
Gegužio
15,
1938.
pirm.
P.
Medelinskas
padėkojo
4192 Archer Avenue
Chicago 32, Illinois
visų amerikiečių lietuvių vardu
TELEFONAS: Virginia 7 • 1141
Anglijoje
\ į
LIETUVIŲ NAUJIENOS
i ir paprašė tremtinius surengti
Jonas Palšis, 10, Warrel's Terrace, Bramley-Leeds.
DARBO VALANDOS:
K a s d i e n n u o 9 i k i 4.
'
j
N. 6th Street
/
Philadelphia 6, Pa.
j ir kitą kartą panašų vakarą,
Trečiadieniais nuo 9 iki 12 dieną. Ketvirtadieniai:- nuo 9 iki 8 vak.
r
Buvęs
apie 100 lietuviukų, kiti — da
bar atvykusiųjų vaikai. Mokyk
lose yra dėstoma lietuvių kal
ba, Lietuvos istorija ir geogra
fija bei mokoma poterių. Panau
dojant tautiškuosius žaidimus,
šokius, muziką, dainas ir dekla
macijas, bus stengiamasi mo
kiniuose
formuoti lietuvišką dva
— PI KIETl T OS BIMBININsią.
KŲ PARENGIMĄ. Neseniai įvy

— STEIGIAMAS TAUTIŠKŲJŲ ORGAIZACUŲ SAMBŪRIS
— CENTRAS, kuris apimsiąs
vidurio srovės mažas organiza
cijas, esančias New Yorko mies
te. Sambūrio tikslas — minėtų
organizacijų tarpusavio veikimu
derinti ir jį plėsti.

PHILADELPHIA, PA.

NEW YORK, N. Y.

BROCKTON, MASSACHUSETTS

WATERBURY, CT.

MARGUTIS

HARTFORD, Conn.

' ;

*

DIRVOS ATSTOVAI

STANDARD FEDERAL SAVINGS
PIGIOS PASKOLOS NAMAMS
T

LIETUVIU

NAUJIENOS

v
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1950 m. kovo 23 d.

Kultūrinio darbo sukaktis

ir KUR

20 metų Juozo Giftfc&us vedamai radijo programai

• Iš Naujosios Zelandijos pra
nešama, kad ji, prieš metus j
savo kraštą, priėmusi 1,000 trem
tinių, ruošiasi priimti antrą
tūkstantį.

• Henrikas Kačinskas So Bos
tone ęuorganizavo teatro studi
ją, kuri artimiausiu laiku pasta
tys A. Gustaičio "Sekminių Vai
niką". Pastatymui dailininkas
t
V. Andriušis ruošia specialias
• Švedijos laikraščių informa dekoracijas.
cijomis, Kaune veikia tik trys
bažnyčios. Norintieji įeiti į baž • Vokietijoje A. Maceina išleido
nyčią turi sumokėti 7 rublius. Didysis Inkvizitorius knygos
•Carsioji Vytauto Didžiojo baž- antrąją ir pataisytą laidą. Iš
tyčia, kurios klebonu ilgus me leido Ventos leidykla.
atus išbuvo kan. Tumas-Vaižgan- • Kovo 6 d. iš Vokietijos (bri
tas, paversta javų sandėliu.
tų valdomos zonos) į Norvegiją
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Šio mėnesio 17 d. sukako 20 iš Joniškio miesto, Šiaulių apskr. lyne J. P. Ginkaus "saldainių Pasakos nepasakos
metų, kai New Yorko ir jo apy Jo tėvai miestelyje turėję ūkį palocius" yra šimtų naujakurių
linkių lietuviai turi progos klau ir vertęsi prekyba. Dar jaunose "priebėgos" vieta: tikras darbo Prieš keletą savaičių šiame paliepė nurišt jam kalades. "TVisytis lietuvišką radijo progra dienos paveiktas visuomenės vei ir butų ieškojimo ir visokių pa laikraštyje tel^o sekti mažą ap kį jauną neturi taip mūčyt/*
mą, siunčiamą iš WWRL sto kėjų, J. Ginkus įsitraukęs į ju tarimų biuras bei susitikimų sišaudymą dviejų daktarų - Na, ir ligi 21 metų jį laikė, kaip
ties. Tą darbą prieš 20 metų dėjimą, nukreiptą prieš caro re vieta.
. !
J. Balio ir S. Biežio. Dėl pa kokį ponaitį. Bet vėliau tai pa
pradėjo daugeliui pažįstamas ir žimą. Kai 1905 m. revoliucijos šalia lietuviškos veiklos Gin minklo A. Vanagaičiui...
griebė, Prirakino prie tačkų ir
žinomas visuomenės veikėjas J. metu kazokų baudžiamieji bū kus yra ne eilinis ir JAV pilie Pirmasis iškėlė labai teisin reikėjo taip diena į dieną dirbti
P. Ginkus.
riai Jonišky išskaidę prieš carą tis. Jam pasisekę išplatinti JAV gą mintį, kad geriausi ir patva ir gulėt prirakintam. Jfs rody
Pradžia, anot tTinkaus, nebuvo pasireiškusius lietuvius, kuriems karo paskolos bonų už 1,000,000 riausi paminklai kultūros kūrė davo, nuo to jo rankų pirštai
lengva. Tekę nugalėti daug kliū vadovavo stud. Marma, Ginkus, dolerių. Amerikos valdžia, įver jams yra jų kūrinių padorus buvo nepadabni į pirštus: sto
čių, iki ši naujai atsiradusi kul persekiojamas, kaip ir kiti, pa tindama šį darbą, suteikė Ginkui išleidimas ar bent tinkamų mo ri, pritraukti. Jis Sibirijoj išbu
• Amerikos Lietuvių Socialde- išskraidintas pirmasis aklųjų tūrinė priemonė bvo gauta lietu siekė Ameriką, čia, šalia sun Mėlynosios Brigados generolo nografijų apie juos parašymas. vo 38 metus. Kai pasakodavo
Antrasis paaiškino, kokius su apie savo vargus, tai raudoda
: Oiokratų Sąjungos suvažiavimas tremtinių transportas. IRO ve vių reikalams. Pirmieji siunčia kaus darbo, pradėjo domėtis or laipsnį.
Jlumatytas gegužės 27 - 28 d. da didelę akciją, kad ir kiti mi pranešimai buvo sporto ži ganizaciniu gyvenimu. J. Gin
manymus
turi A. Vanagaičio vo."
Nors Ginkus nuopelnus skiria
So. Bostone, Mass. Paskutinis kraštai priimtų akluosius trem nios. Jos pradėtos transliuoti kus užtinkamas daugelio orga kitiems, bet jam tenka pakelti paminklo statymo komitetas, — Kai šiandien skaitome tokį
Amerikos lietuvių socialdemo tinius, pasekdami gražiu Nor 1928 metais. Vienok lėšų trūku nizacijų steigėjų tarpe, draugijų radijo programos organizavimo ir gerai padarė, nes iš kur mir pasakojimą, tai jis atrodo ne
mas ir kitos priežastys, privertė valdybose arba aktyviu nariu.
kratų suvažiavimas ,J)Uvo prieš vegijos pavyzdžiu.
išlaidas. Ateityje, kaip Ginkus tingieji apie viską galėjome ži "padavimas", historical legend,
Jam
teko
prisidėti
prie
organi
pradėtą
darbą
sustabdyti.
Bet
<įvejus metus.
• Pabaltijo valstybių pasiunti
pareiškė, norėtų savo radijo va noti ?.. Tačiau ta proga medi o greičiau pranašystė apie da
zavimo
Simano
Daukanto
drau
pertrauka
nebuvo
ilga
ir
lietu
cinos daktaras kažkodėl dar pa barties laikus. Tik apie Sibiran
• JAV Valstybės Departamen niai, Pabaltijo kraštuose vykdy viško žodžio valandą vėl pasisekė gijos, Scenos Mylėtojų choro, landą prailginti ir programą
sakė
pamoksliuką filologijos ir tremiamųjų metus dabar niekąs
plėsti bei gerinti. Norįs daugiau
tas jau seniai stengiasi, kad iš tų komunistinių rinkimų proga,
Miko
Petrausko
dainų
grupės,
įvesti
ir
taip
sutvarkti,
kad
ji
tautosakos
daktarui.
nesiteirauja, o nusilpusius eik
Sovietų Sąjungos galėtų į JAV pareiškė naujus protestus.
Darijaus ir Girėno skridimo per vietos ir laiko skirti kultūri Apie paminklus, apie jų likimą kavedistai nušauna pakeliui...
veikia iki šiol.
grįžti 657 piliečiai. Paskutiniu • Didžiojoje Britanijoje išleis Tam reikalui surenkamos lė Atlantą akcijos, Tautininkų klu niams reikalams, bet tai pareis
* *
įvairių kraštų kapuose, apie jų
metu gauta žinių, kad iš tų tas sporto laikraštis SPORTO šos leidžia tik kartą per savai bo, BALFo ir kitų organizacijų. ir nuo to, kiek pati visuomenė
prasmę
bei
vertę
ir
su
tuo
su
Vengdamas nusižengti mok
4557 asmenų tik vienas tegalės DIENOS. Laikraštį leidžia Di tę ir tai viena valandą vykdyti Vadovavo, kaip pirmininkas tą paremsianti. Ypač nemažos
sijusius
papročius
įvairiose
šaly
T slininko metodui, dr. J. Balys
gauti grįžimo leidimą. Tas vie džiosios Britanijos Sporto Są programą, tačiau per 20 metų "Vienybės" bendrovei. Yra New pagalbos tikisi iš naujai atvyku
se, — mes, žinoma, daugiau niekur nekeitė ir negražino su
nas — lietuvė Adelė Sagatas, junga.
lietuviškas žodis ir daina, siun Yorko Lietuvių Tarbos pirmi sių. Daugelis radijo klausytojų patikėsime ne medicinos, o tau rinktųjų padavimų, o pateikė
yra atsiuntę padėkos laiškų. Tai
1939 m. iš Chicagos nuvažiavu
čiama oro bangomis, mūsų vi ninku, ALT centro direktorium,
tosakos mokslų daktarui. Ne juos tokius, kaip žmonės gyva
si į Lietuva ir ten dėl karo tu • Balandžio mėnesio pirmosios suomenei turėjusi didelės reikš-,BALFo direktorium, ALTS cent pogi tenka tikėti, jog ir platesni
svarbu,
ar jis "šios" ar "anos" kalba pasakojo ir rinkėjai juos
dienos proga, kuri daugelyje pa
užsimojimai susilauks pritarimo
rėjusi pasilikti.
ro
iždininkas
ir
kitų
organiza
mes.
saulio kraštų laikoma neoficialia
ir paramos. To ir tenka P. J. P. šalies atstovas, jei tik savo da užrašė. Kada bolševikų rankose
• Paskutiniaisiais kovo m£n. juokų ir apgaudinėjimu diena, Tiesa, kad nemažą dalį radijo cijų narys.
lyką gerai išmano.
dabar esančių lietuvių tautosa
Ypač daug yra ptfsidėjęs prie Ginkui palinkėti minint šią kul Dr. Jonas Balys tokio pasi kos archyvų likimas gali buti
laivais iš Vokietijos į JAV at būsiąs išleistas vienkartinis juo programos sudaro prekybininkų
vyksta prof. Domas Krivickas kų laikraštis "Kultuve". Kiek ir kitų skelbimai, bet tai yra tremtinių šelpimo, jų atvykimo tūrinio darbo sukaktį.
tikėjimo yra nusipelnęs savo toks neaiškus, mums užsieniuo
A. Sudavis darbais. Vytauto Didžiojo Kau se yra be galo naudinga turėti
su šeima ir dailininkas č. Ja tenka patirti, "Kultuvę" išleis vienintelis pajamų šaltinis, kuris į Ameriką ir įkurdinimo. Brooknusas su šeima. Domas Kri tie patys leidėjai, kurie leidžia leidžia padengti radijo valandos
ne, vėliau tremtyje Baltų Uni nors dalelę išspausdintos au
vickas vyksta į Philadelphia, Pa. ir "Lietuvių Kelią".
versiteto, o dabar Amerikoje tentiškos medžiagos.
išlaikymo išlaidas.
DR. SANDĖRIS o Česlovas Janusas į Richmond
Indianos Universiteto tautosa Bet mums ji dar brangesnė
Bet ir šie skelbimai prisidėję
• K. Daugėla, neseniai atvykęs
Hill, N. Y.
nrie lietuvių prekybininkų popu
DIDŽIOS PROBLEMOS BYLA kos mokslų profesorius, J. Ba ir jaukesnė kitais sumetimais.
iš tremties ir dabar gyvenąs
lys seniai yra išėjęs į tarptau Beskaitamt per porą valandų
liarumo
ir
mūsų
visuomenės
įti
• Strassburge, Prancūzijoje, pa Manchester, N.H., DIRVOS ben
tinę
tautosakininkų "rinką". Tai prieš akis perbėga kelių šimt
kinimo
pirkti
pas
savus.
Per 2 savaites, nuo vasario 5. Daktaro būdas neleidžia
dėti pamatai Europos Tarybos dradarbis, "Mancester Evening
žymiausias,
gabiausias ir darbš mečių lietuviškoji praeitis. Tai
Tačiau
šalia
skelbimų
daug
20 dienos, Manchester, N. H., tikėti, kad jis būtų žudikas.
; Bumams. J specialias iškilmes Leader" laikraštyje, didžiausia
čiausias
šios
srities lietuvių lyg prie ugniakuro, naktigonėj,
vietos
skiriama
ir
kultūriniams
80 tūkstančių gyventojų mies Iš kitos pusė — valstybės
buvo susirinkę daug žymių as me visoje New Hampshire vals
mokslininkas.
reikalams.
Visos
programos
pa
su senukais besišnekučiuojant.
tas, turėjo išgyventi vieną iš kaltinimai buvo grindžiami tais
menų. Ir lietuviai buvo atsto tybėje, patalpino rašinius apie
Lietuvių
Tautosakos
Archyvo
įvairinamos
lietuviška
daina,
Pasakos,
burtai, užkeikti ir pa
sensacingiausių teismo bylų šia tvirtinimais:
vaujami kun. J. Krivicko ir B. pavergtoj Lietuvoj sovietų vyk
steigėjas
ir
pirmasis
jo
vedėjas,
muzika,
pranešimais,
paskaito
skendę
miestai,
raganos, kara!
FSaramsko.
1. Įleistas oras ir ne kas kita J. " Balys atsigabeno dalį tos
dytus sovietinius rinkimus. Ra- mis ir įvairiomis aktualijomis me krašte.
ir
marai,
skaudieji
mūsų'tautos
41 metų amžiaus provincijos
"141 .!zanSrl-,KaS metai pritaikintomis progra- ligoninės medicinos daktaras buvo ligonės mirties priežastis; brangios medžiagos ar jos nuora ivykiai, — mūsų žmonių vaiz
• Prof. A. Maceina, žinomas
nių straipsnių vietoje.
momis paminima mūsų tautos Herman N. Sander buvo anks 2. Oro įleidimą paliudijo prie šų į Ameriką ir praėjusiu metų duotės sparnais praskrenda marlietuvis filosofas, pakviestas į
pabaigoje paskelbė visą knyge giau ir fantastiškiau. nei koks
Freiburgo universitetą. Vokie • Naujosis Zelandijos lietuviai, šventės ir kiti reikšmingi įvy čiau apkaltintas ir teisiamas už ligonės buvusioji slaugė;
tijoje, skaityti nuolatines pa kurių tėra nepilni 200, Vasario kiai. Nekarta jautriai atsiliepta tariamąjį savo paciento — vėžiu 3. Dr. Sandėris pats padik lę "Istoriniai padavimai", kur "Laukiniu vakarų" filmas ...
6-sios proga išleido specialų biu Lietuvai kritiškais momentais nepagydomai sergančios moters tavo pastabą, kad ligonė mirė sudėjo apie 100 įdomių mūsų
skaitas studentams.
Gaila, kad redaktorius teįdėletenį. Biuleteni išleido Naujo ir skubiai painformuota bei su Abbie C. Borroto — nužudymą. už 10 minučių po to, kai oras žmonių pasakojimu apie praei io tokį trumpą savo paaiškina-• Kun. Stasys Yla Iftikietijo
tapo įleistas į jos venas;
kelta lietuviškoji visuomenė.
ties nuostabius įvykius. (Išleido mąjį įvadą. O būtų buvę pra
Pagal paties daktam, pastabas
je išleido naują knyga "Lietu sios Zelandijos Lietuvių Draugi
ja, kurios pirmininku yra dr. J. P. Ginkus prisimena, jog ant ligoninės lapelio, ligonė mi 4. Dr. Sandėris patvirtino sa Liet. Kataliku Spaudos Draugi vartu daug plačiau pakomentuo
va brangi". Jis baigia ruošti
1938 metais, kada Lenkija įteikė rė po to, kai jis į jos venas vo veiksmą vietos medicinos ir ja, 104 psl., kaina $1.25).
ti.
ir naują maldaknygę lietuviams. A. Butkus.
Lietuvos vyriausybei ultimatu suleido 40 kubinių centimetrų valdžios atstovams;
/
Pasiklausykime
vieno
labai
Užtat lietuvių rašytojui tai
• Rašytojas Jurgis Jankus, gy • Amerikos lietuviai kunigai mą, buvo gyvas reikalas skubiai oro.
trumpučio pasakojimo iš 1863 vra neišsemiami lobiai, žavinga
5.
Kaltinamojo
svarbiausias
venąs Diepholze, . Vokietijoje, sudėjo 200 dolerių Vokietijoje sukviesti mūsų visuomenę i pro
Kai daktaras Sander stojo liudininkas jo kolega daktaras metų sukilimo apie metiežniką medžiaga ir dar daugiau —
atidavė spaudai dvi naujas kny mirusio kun. P. Petraičio pamin testo mitingą, žinia apie ultima prieš teismą, jo byla jau spėjo susipainiojo savo parodymuose Steponą Bieliaiuską. Sukilimui vaizduotės sužadinimas naujoms
gas — "šešėliai" ir "Pušis". klui pastatyti. Kun. P. Petrai tumą buvo gauta penktadienį,
išgarsėti ne tik Amerikoje, bet dėl ligonės sveikatos stovio prieš nepasisekus, rusai sugriebė ta pasakoms, apysakoms, roma
tis, kaip ir jo brolis kun. A.
o
mitingas
turėjęs
įvykti
šešta
ir visuose kultūringuose užjūrio dr. Sandėriui įleidžiant orą. Jis 18 metų jaunuolį ir ištrėmė į nams. Istorinių padavimų fone
• P!rof. Vladimiras Šilkarskis Petraitis, yra buvę prie Červe
dieni,
todėl
informavimo
prie
darosi giliau suprantama da
Kiuo metu yra profesoriumi nės bolševikų šaudomi ir po la
kraštuose. Visa bylos eiga ir prie liudininkų buvo pareiškęs Sibirą.
monė
tebuvo
likusi
tik
lietuviš
"
.
.
.
P
r
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p
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a
n
k
u
i
r
k
o
bartinė lietuvių tautos trage
nusistebėįimą
dėl
dr.
Sandėrio
Bonnos universitete, Vokietijoj. vonais išlikę gyvi. Kun. P. Pet
galutinis sprendimas turėjo iš
ka radijo valanda. Tačiau siųstu aiškinti, ar gali ir turi teisės priemonės, panaudotos praktiš j'i kalades ir taip varė. Petrogra dija. Ir kartu sutvirtinamas įsi
• Kanadoje lankosi IRO įkurdi raitis 1948 metais mirė Vokieti vo laikytojai, paveikti Lietuvos
de ar kur pamatė jį koks pa- tikinimas, kad ir pačios biankai jau mirusiam ligoniui.
nimo vyriausias direktorius Mr. joje, palaidotas Konstancoje, priešo, griežtai uždraudė tai daktaras, matydamas nepakelia
mus beviltiškai sergančio ligonio Dėl žodžio "praktiškai" buvo vyresnis. "Kiek turi metų? — riausios neteisybės, baudžiavai
Innes ir ieško naujų galimybių prie Bodeno ežero.
skelbti. Tada Ginkus, skaityda skausmus, juos nutraukti, kartu kibta prie liudininko, kurs teis klausia, — atrodo, kad dar la ir smurtai praeina, kai su jais
tremtinių dalį perkelti į ši
mas skelbimą apie anglis, įterpė nutraukdamas ir jo gjrvybės me išsigynė sakęs anksčiau šį bai jaunas." Kai Bieliauskas ryžtingai tautos vaikai kovo
kraštą. Kanadon atvykę lietuviai
pranešimą apie protesto mitingą.
pasisakė, kiek metų turi, ponas ja ...
žodį bet kam.
palengva įsikuria ir pradeda ST. ŠIMKAUS DAINOS Radijo pareigūnai šios gudry siūlą.
Didžiųjų žinių agentūrų ko-i Prisiekusieji dr. Sandėrį iš
fiktyvesnę veiklą.
bės nepastebėjo. Dar tą patį va respondentai, laikraščių atstovai teisino, atrodo, vadovaudamiesi
• Vokietijoje Bambergo kuni Šiomis deinomis iš spaudos karą Ginkus sulaukęs apie 300 net iš Prancūzijos, Anglijos ir tuo, kad apie 50 liudininkų San
NEGRŲ VERGIJA
gų seminarijoje gavo kunigo išėjo naujas žinome) mūsų kom lankytojų, kurie teiravosi apie kitų kraštų siuntė per dvi sa dėrį pavaizdavo kaip pavyzdingą
šventinimus Zigmas Ramanaus pozitoriaus St. Šimkaus dainų ivykius. o rytojaus dieną į pro vaites iš teismo salės tiek žinių, ir savo profesijai pasišventusį JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE
testo mitingą suplaukė per 6.000 kad žodžių skaičiumi prašoko žmogų ir kad liudininkai suge
kas. Pirmasias mišias laikė Me- rinkinys.
Pagal užsilikusius dokumen Island valstybėse vergija panai
mmingino tremtinių stovyklos Tai yra 64 pusi. knyga, at žmonių.
net garsiąją Lindbergo vaiko bėjo, jei ne visai, tai bent di tus, paskelbus 13 kolonijų Jung kinta 1840 m. New Jersey buvo
spausdinta ant storo, geros rū šiame radijofone Lietuvos va pagrobimo bylą.
koplytėlėje.
džiąja dalimi įtikinti juos, jog tinių Valstybių nepriklausomybę net ir 1850 m. dar apie 250
šies popieriaus, surišta, apdary davimo reikalu turėjo progos Rašant tas eilutes, byla jau ligonė jau buvo mirusi tuo me
1776 metais buvo 300,000 negrų vergų.
• Muzikas
Kučiūnas, gyve ta nauju moderniniu būdu —
prabilti f visuomenę į Ameriką buvo pasibaigusi. Prisiekusieji tu, kai Sandėris jai įleido oro. vergų. 1799 m. šis skaičius pa Bet galutinis vergijos panaiki
nąs Chicagoje, organizuoja vyrų plastiko juostele, knyga pato
atvykęs Lietuvos Respublikos Sandėrį išteisino. Jam lieka tik Po teismo viešoji nuomonė kilo iki 697,897 vergų ir 1860 nimas įvyko 1863 m. sausio 1 d.,
balsų kvartetą.
giai atsiverčia. Atversta neuž prezidentas A. Smetona. Yra gydytojo teises atgauti. Didžioji pasiskirstė į dvi puses. Vienų
metais, prieš prasidedant pilie kada prezidentas Abraham Lin• Amerikos lietuvis M. Ruz- sivožia.
kalbėję ir kiti aukšti pareigū sensacija nuslūgo ir, žinoma, ne nuomonė gali būti išreiškiama tiniam karui, buvo iš viso jau colnas išleido savo proklamaciją.
gys, krepšinio žaidimo specia Didžioji dainų dalis Jungt. nai : Lietuvos Diplomatijos še išsprendė visos problemos pla šiais žodžiais: "Pasigailėjimo
4,000,000 negrų vergų.
Vergų laikytojai negavo jo
listas, šiuo metu gyvena Ispa Amerikos Valstybėse išleidžia fas St. Lozoraitis, VLIKo pirmi tesne prasme. Daugumas džiau motyvas šiame teisme nebuvo
1860 metais vergus laikančio kio atlyginimo už vergų palei
nijoje ir treniruoja ispanų krep ma pirmą kartą ir iki šiol čia ninkas prel. M. Krupavičius, mi- gėsi, kad daktarą išteisino (nes pateisintas. Bet paaiškėjo, kad
mis buvo šios valstybės: Alaba dimą. Atlyginimą išmokėjo val
šininkus. Jo treniruojami krep yra beveik visiškai nežinomos. nisteris P. žadeikis ir daugelis jis savo profesijos darbą at kokia nors nauja tvarka, pa
ma, Arkansas, Delaware, Flo džia vien tik Columbia distrikšininkai jau nugalėjo belgus ir Kitos, seniau St. Šimkaus su kitu visuomenės veikėjų, čia pa liko su pasišventimu), kartu teisinanti gailestingą skausmų
rida, Georgija, Kentucky, Ma to vergų laikytojams, išmokant
kurtos dainos, parinktos tokios, sireiškė ne vienas mūsų solistų, smerkdami vadinamąjį "žudy užbaigimą, turėtų būti nusta
prancūzus.
ryland, Louisiana, Mississippi, jiems bendrą sumą 1,000,000
kurių ankstesniosios laidos Ame muzikų, chorų, rašytojų ir kitų mą iš pasigailėjimo".
tyta šioje mūsų demokratiško Missouri, North Carolina, South dol.
• Springfielde, 111., gyvenantieji rikoje yra jau išparduotos ir da
menininkų.
Sutraukus bylos eigą, per visą gyvenimo sistemoje. Gal San Carolina, Tennessee, Texas ir Iš vergijos paleistiems neg
lietuviai tremtiniai apsidėjo nuo bar jų niekur negalime gauti.
šiame darbe J. Ginkui' talki procesą gynyba stengėsi įtikinti dėrio byla sujudins Amerikos Virginia. Priešingai, valstybė rams specialiu įstatymų buvo
latiniu mokesčiu Lietuvos lais Visos dainos paskirstytos į
ninkavo ir talkininkauja dauge prisiekusiuosius, kad:
sąžinę ir šio krašto įstatymai se California, Indiana, Colora suteiktos visos pilietinės teisės,
vinimo reikalams. Jie kas mė tris skyrius: solo balsui, dviem
lis. Kai kuriu talkininkų darbai 1. Ligonė Borroto jau buvo bus pagerinti šioje srityje." do, Iowa, Illinois, Kansas, Mai neišskiriant nė balsavimo tei
nesį mokės po 50 centų.
lygiems balsams (moterų ar vy gana dideli, štai dr. E. Žukaus mirusi, kai dr. Sandėris įleido Kiti taip išsireiškė: "Teis
ne, Michigan, Minnesota, Ne sės. Be to, išvaduotiems neg
• Vilniaus' operos solistas Sta rų, tinkamos taip pat dvibalsiam kas, Amerikos lietuvis, yra skai jai į kairiosios rankos veną 40 mas prieš asmenį pasibaigė, bet
braska, New Hempshire, Ohio, rams buvo pripažintos pavar
sys Liepas, gyvenęs Amsterda- vaikų ar moterų chorui) ir dai tęs 210 paskaitų, dr. šliupaitė kub. centimetrų oro;
jis nepasibaigė prieš mediko Oregon ir Wisconsin vergų lai dės tų ponų, pas kuriuos jie
tlie, N. Y., dabar persikėlė gy nos mišriam chorui.
— apie 200 paskaitų. Taip pat 2. Venos jau buvo sukritu profesiją. Tūkstančių tūkstan kymas niekada nebuvo įstaty buvo vergais.
A. Padegimas
Knygos kaina tiktai $2.00. daug nusipelne. kuriuos Ginkus sios ir i jas orą įleisti buvo čiai tiki, kad dr. Sandėris bu
venti į So. Boston, Mass.
mų leistas..
/
N,
Imant nemažiau 10 egz., duo mini, yra A. Jezavitas — mu visai neimanoma:
vo numatęs "nužudymą iš pa Nuo 1777 m. prasidėjo pa Dailininko Česlovo Januso iš
• Prancūzija, IRO prašoma, su
dama 25% nuolaida.
zikos direktorius. V. Ubara — 3. 40 kub. centimetrų oro bū sigailėjimo", jį mėginęs ir įvyk laipsniui vergijos naikinimas.
tiko į savo kraštą įsileisti 960
tremties atsiųstų gražių Balti
Įžangos žodis (taigi, matomai pranešėias, R. Kurtinaitis, Žos tu per maža žmogui numarinti dęs. Taurioji medicinos profe
DP .senelių, kurie turi daugiau
Vermonto
valstybėje
vergija
pa
jos jūros ir Lietuvos gamtos
ir leidimo priežiūra) Juozo Ži tautaitė-Abraitienė. K. Marma, net ir tuo atveju, jei orą pavyk sija didžiai nukentės, jei dakta
kaip 60 metų amžiaus.
'
naikinta 1777 m., Massachu
levičiaus.
vaizdų
bei medinių lėkščių ga
V. Žukauskas ir kitik
rai nebus visiškai įsitikinę, kad setts — 1780 m., New Yorko
tų įleisti į venas;
• Inž. P. Labanauskas, vienas Išleido kun. P. Juras. Galima Minint šia sukakti, prisiminti
lima
įsigyti
per:
4. Mirtis jvyko dėl vielos ar jų profesija leidžia jiems gy 1790 m., tačiau labai pamažu,
iŠ pirmųjų lietuvių jūrininkų, irauti per D ARBININKO redak nas ir Ginkaus asmuo, ypač jo
kelių iš šių priežasčių: a) bada dyti, bet ne žudyti; žudyti pa nes New Yorko valstybėje ver K. Motuzas, 107-33 117th SU
dabar yra profesorium Marquet ciją, 366 W. Broadway, So. Bos visuomeninė veikla Amerikoj.
vimo, b) plaučių uždegimo, c) tį skausmą, bet ne žiųogų."
Richmond Hill 19, N.Y.
gų dar buvo 1827 metais. Penn
te universitete.
ton, Mass.
,
Juozas P. Ginkus yra kilęs vėžio suėstų kepenų;
K.
Da.
sylvania,
Connecticut
ir
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DIENOS KLAUSIMAIS
Redaktorius VINCAS RASTENIS, 6820 Superior Are., C!er«fcm4, Ohio. Tel.: EN 1-4486, ar HE l-24lt

Wticmert&<>
" . . . —^ . . . , s u pliku — nėr
ko peštis". •.

Laisvoji valanda
VIENERI METAI
IR VIENA SAVAITĖ

priežastis ir esanti painformuoti, kur ji
bus galima rasti, jei būtų reikalingas. At
nuškis labai jaudinasi, kad ne
sisveikiname.
REIKIĄ
PER ILGAI IR PER TOLI
visi paglostė jo kalbą Vasario
Praeina dvi neramios dienos. Mūsų
Balys Gaidgiūnas
16-tos dienos minėjime. S. Moc
AR NEREIKIA?
pu DALYKAI yra minimi SLA "rinkiminėj agitaci
ūkyje slapstosi dar vienas kaimynas, bi
kui, už jo korespondenciją VIE
DIRVOS skaitytojams duodame kelias
joj", dėl kurių siūloma perrinkti SLA vadovybę ar Pikietai bei protesto demons NYBĖJE, paskyrė beveik pusę
jodamas savo namų. Jo ūkis pačiame pa
ištraukas iš Balio Gaidžiūno spaudai pa
tracijos daugumoje vietų, kur puslapio ir vėl paberdamas vir
bent kai kuriuos jos narius. Viena iš tų priežasčių nu
sienio įtvirtinimų rajone. Ten dabar pasi
tik pasirodo ryškesni vadina
ruoštos knygos "Vieneri metai ir viena
rodoma, kad vadovybėje "per ilgai" užsibuvo tie patys mųjų lietuviškų komunistinių tinę "bimbiškų perlų", kaip "Ge
darę baisiau, negu pragare vaizduojama.
savaitė", čia aprašomi lietuvių pergyve
asmenys. Kita — kad kai kurie valdybos nariai "per ar jų "fronto" organizacijų pa dimino blėka", "nenaudėliai",
— Ar išlaikysime, kol įvyks kokia per*
"šunybės", "smetoniškos utelės"
nimai pirmosios bolševikų okupacijos me
toli" nuo centro įstaigos.
maina? — mane klausia.
rengimai, šiandien jau nebe nau ir tt.
tu Lietuvoje, kuri truko kaip tik viene
jiena.
Protestai
veržiasi
iš
žmo
— Išlaikyti reikia! •—> atsakau ir pats
Vieni mano, kad tai labai svarbios priežastys va
Mes, b&stoniečiai, jau seniai
rius metus ir vieną savaitę, šiais metais
nių
lūpų,
kaip
neužtvenkiamas
žinau, kaip sunku tai padaryti.
matome, kad tas koliojimosi spedovybei keisti, kili — priešingai.
kaip tik sueis dešimts metų nuo čia ap
upės bėgimas, kaip "keršto į cas tik per nesusipratimą pateko
Visi gaivališkai tos permainos laukia
•
«
rašytų įvykių. T* proga puraatoma išleisti
dangų" šauksmas.
į KELEIVĮ, o ne į Bimbos, atsi
me ir belaukdami baigiame prarasti ti-v
Jei pati dabartinė vadovybė kukliai dėl tų dalykų ty Yra balsų, bandantių tą šauks prašant, "Laisvę". Tik ne visai
minėtą knyg$.
Redakcija
kėjimą. Mes nieko per dienas nebeveikia
li, tai artimieji jos draugai neužmirštą iškelti argu mą nuraminti.
suprantam, kam Taryba j bend
me, tik dairomės į visas puses, kad kas
Vieni sako, kad. triukšmavi- rus minėjimus kviečia nuo lie
mentų už jos nekeitimą.
iš
užpakalio neužmautų kilpos.
mas, demonstracijos — tai ne tuvių socialistų kalbėti tą blozYra net ir tokių nuomonių, iš kurių susidaro įspū
įsitikinimų kova, o jėgos ar fa- ną cicilikėlį, kada turime tokius
Praeina dar dvi dienos. Padėties įtem
KAIP PERKŪNAS TRENKIA
dis, kad kandiduoti į SLA vadovybę kam nors kitam, natiškumo rodymas, todėl, esą, žinomus socialistų veikėjus, kaip
pimas
kiek atslūgsta. Mažiau tepasitaiko
NAUJA ŽINIA
negu tiems, kurie joje jau yra, lyg būtų kokia "švent kultūringi kovotojai nuo to tu Michelsonus arba dabar ir K.
ir naujų suėmimų.
vagystė", arba, anot vieno laikraščio, "lietuviškos vie rėtų susilaikyti, žodžiu sakant, Bielinj. Tie žmonės turi savo Geležinkelio stotyje, beveik laukuose, ant:
Pietų metu, kai sėdam prie stalo, stafc*
nybės ardymas"... Su tokiomis nuomonėmis, žinoma, "gyvenkim patys ir duokim ki nuomonę, bet turi ir saiką, žino šalutinių bėgių, matome sustatytą visą ei
ga
pro
langą pamatome lengvą mašiną ir
vietą. O čia... prisimena senas
jokiu būdu negalima sutikti. Jeigu taip, tai tada jau tiems gyventi"...
lę vagonų. Apie vagonus vaikšto sargy
verčiau pakeisti Susivienijimo konstituciją ta prasme, Kiti sako — tie komunistų ar priežodis, kad įsileisk tam tikrą biniai ir bėgioja specialiai dresiruoti šu- iš jos išlipančius tris pasienio policijos ka
jų nesusipratėlių sekėjų paren sutvėrimą į bažnyčią, tai būtinai
rininkus. Per mūsų kūnus nueina pavo
kad esamieji vadovybės nariai palieka savo pareigose gimai yra tokia menkybė, į ku lips ir ant altoriaus...
nes. Artėdami prie vagonų, vis garsiau ir jaus šiurpuliai. Mes stumiam kėdes ir
iki gyvos galvos... Kam tada būtų kas dveji metai rin rią iš viso nereikia kreipti dė
D. D., Boston, Mass., garsiau girdime verksmus, suimtųjų mal sprunkam į kitą kambarį, iš kurio jau yra
kimai? O jei rinkimai yra, tai reiškia, kad ne nuodėmė mesio ir neverta jiems tiek
das. Verksmai maišosi su maldomis, bet
ir kitiems kandidatuoti, ne nuodėmė kitus ir išrinkti. daug garbės sudaryti. Esą, dėl Trys (?) liaudininkai TĖVY viską užtrenkia sunkvežimių ūžimas, be galimybė pasileisti į laukus. Tik vienas
Kitas klausimas, ar reikia būtinai naujus rinkti jų sukeliamas triukšmas tik iš NĖJE barasi dėl prez. K, Gri vežant vis naujus ir naujus suimtuosius, uošvis turi likti ir pasitikti policininkus.
Sekame atvykusius didžiausiu atidu
vien tik dėl to, kad esamieji jau "per ilgai" tose parei garsina juos ir suteikia jiems niaus . . .
Nutaikę patogesnę progą, prisimuša*
daugiau svarbos, negu jie ištikmu.
Gerai girdime, kaip jię sakosi norį iš
gose yra. Nuosekliai galvojant, jeigu pareigūnas yra rųjų turi... Todėl, esą, protin Juozas šalna TĖVYNĖJE ba me iki vagonų. Pirmi vaizdai mus išmu
gerti vandens ir pasiteirauti paskutiniųjų
geras, savo pareigas atlieka, tai kuo ilgiau jis pasilieka, giau būtų žiūrėti į juos, kaip į rasi su Juozu Audėnu del dr. K. ša
nūsistatyto tikslo. Prieš mūsų akis
radijo
žinių.
Griniaus "amnestijos" ir d§! jo
tuo geriau. Kai kurios pareigos tokioje organizacijoje, tuščią vietą.
šiurpiausias reginys.. Į gyvulinius vago
autoriteto...
— Juk jūs tttrite radijo ir klausote iš
kaip SLA, šiais laikais yra jau tokios sudėtingos, kad Ir viena ir kita nuomonė nėra Pasaykit man, kodėl tos dis nus sugrūsti tautiečiai duso ir troško. Po
užsienio?
— patys klausia ir patys pa
jas gerai atlikti gali tik gerai toje srityje patyręs as ką tik dabar išrastos. Jos jau kusijos įsikėlė į SLA organą ilgų suimtųjų maldavimų, vagonų durys
muo. O to patyrimo jis gali įgyti tik arba kitur pana daug kur išbandytos ir mažų TĖVYNĘ. Juk tai liaudininkų buvo kiek pradarytos, bet vandens jiems tvirtina.
ir ištisų tautų gy šeimyninis ręikalas. Kodėl jie to
Uošvis įveda į kambarį, kur sudėtos
šioje srityje dirbęs, arba šioje organizacijoje tą patyri bendruomenių
venime, net ir pačioje pasaulinė nesvarsto, sakysim, SANDA niekas nedavė. Matėme daug šinjtų ran
mą palaipsniui įgijęs. Jei žmogus turi kuriam darbui je politikoje. Jos jau turi ir kla
kų, iškištų iš vagonų ir gaudančių nuo mano knygos. Juos palieka, o pats išeina
ROJ, arba — dar geriau —
atnešti vandens. Uošviui išeinant, vienas
gabumų, tai kuo ilgiau jis tą darbą dilba, tuo daugiau sišką vardą gavusios — "Ap
— LIETUVIŲ KELYJE, kurį vagonų stogų varvančius nešvaraus van jų paprašo dar ir vaisių sunkos.
įgyja patyrimo, tuo jis geresnis. Tokiu atveju tik liga peasement" !
abu besibarantieji atstovauja? dens lašus. Maži vaikai ir suaugę vyrai
Pasilenkiu ir pro durų plyšį seku. Jie
ar senatvė būtų rimta priežastis pavaduotojo ieškoti, Deja, tūkstančiais patyrimų Tiesa, atsiprašau, gal čia su gaudė lietaus lašus ir kišo prie išdžiuvusių
įsitikinta, kad komunistų akcija klydau : Juozas šalna, regis, tuo lūpų.
o ne pareigose išbūtų metų skaičius.
Tokio vaizdo sujaudinti, puolėme kažink^ tarpusavyje šnabždasi, žiūri į že
kiekvieną nuolaidumą priima vardu nieko neatstovauja. Bet
mėlapį ir po to, kaip niekur nieko, visi su
Tačiau "per ilgai" pasidaro reikšmingas tųo atve
nešti jiems vandens.
kaip silpnumą ir dėl to darosi kadangi jo straipsnio viduryje
ju, kada pareigūnas blogai savo darbą atlieka ir nesu tik agresyvesne, begėdiškesnė
Vos tik spėjome pirmus kibirus ir sėda už stalo. Jiems atneša vandens ir
pastaba pasirašyta "L. š.", tai
geba jo išmokti. Toks pareigūnas ir po poros mėnesių ir tik dar labiau nesiskaitanti minutėlei buvau pagalvojęs, kad turimą maistą bei drabužius perduoti su sunkos. Jie geria ir klausinėja apie radijo
pranešimus. Uošvis aiškina tokias žinias,
su priemonėmis. Neseniai pagar gal čia barasi ne du, o trys. .. imtiesiems, išgirdome įspėjamuosius sar
jau yra "per ilgai"...
kurios turėtų būti ir sovietų lakraščiuose.
sėjęs posakis, kad "kiaulės kry
*
J. G., Brooklyn, N. Y. gybinių šūvius ir grasinimą, kad jei nuo Aš pradedu nesuprasti, ko gi jie ištikrųjų
vagonų žmonės nepasitrauks, jie atidengs
yis dėlto visuomeninėje organizacijoje visos vadovy žium neįtikinsi" šiuo atveiu ge
riausiai tinka pavaizduoti rea
nori» Pagaliau vienas iš jų paklausia:
kulkosvaidžių ugnį.
bės sudėties palikimas tos pačios per daugelį metų liai padėčiai.
— O kur daugiau šeimos narių?
Organizuotos
protesto
de
Kiek atsitraukę, raginome suimtuosius
nėra pageidaujamas net grynai dėl psichologinių prie šita aplinkybė labai susilpnina monstracijos
šiuo atveju turi
— Išvažiavę į Vilkaviškį — atsako.
žasčių. Jei organizacijoje vadovybė ilgus metus pasilie "tylos ir ramybės" gynėjų nuo savo prasmę, aiškų uždavinį ir progai pasitaikius bėgti. Sargybiniai maty
— Aha, — vienas jų pasako ir pasi
ka visiškai be "naujo kraujo", nariai, jei su tuo ir su monės pamatavimus.
baimė jomis naudotis būtų nu dami, kad geruoju nenutolsime nuo vago
ima
kepurę.
tinka, pradeda jaustis, lyg toji organizacija būtų vado Tiems, kurie nesąmoningai sprendimas tapti palinkusia lie nų, užsiundė šunes. šie prabėgo urgzdami,
— Na, gerai! — prideda antras ir pa
vybėje esančių asmenų "šeimyninė nuosavybė", jų pri palaiko žudikišką ideologiją ir pa, ant kurios visos ožkos lipa. gatavi kiekvieną sudraskyti, kuris tik ne
ragina
draugus važiuoti.
žudikišką politika, reikia pasa
vatus reikalas... Nors tas įspūdis ir klaidingas, bet kyti, kas jie tokie yra, ir pasa Bet tai nereiškia, kad de klausys jų darbdavių įsakymo.
monstracijų programoje turi bū
Mes jaudinamšs laikydami kišenėse
Pastovėję keletą valandų, besitikėda
jis laikui bėgant beveik neišvengiamai susidaro ir or kyti taip, kad visi girdėtų.
ti... kiaušiniai. Ne, gerbiamieji!
ganizacijos reikalams kenkia. Per ilgai užtrukęs vado . Tiems, kurie per nesusiprati Dalykas, dėl kurio protestuo mi surasti progą padėti suimtiesiems, pa sugniaužtus ginklus ir beveik netikim, kad
vybės absoliutus pastovumas esti gana dažnai organi me seka tautu žudiku agentus, jame, yra perdaug didelis, kad sijutome civilių agentų sekami. Mums nie viskas taip gerai baigsis. Kai mašina iš
važiuoja iš kiemo, mes atsidustam.
reikia duoti progos sužinoti, ko tam protestui išreikšti tiktų ant ko kita nebeliko, kaip nešdintis.
zacijos visumos apsnūdimo priežastim ...
Tą pačią dieną gaunu laišką iš
Dar tą pačią naktį gavome praneši
Todėl atrodo, jog reikia sutikti su ta nuomone, kad kiame vežime iie sedi, arba, kad sienos ar ant kieno pakaušio iš
susiprastu, arba. iei nesusipras, tėkštas kiaušinis. Tik neper
mus apie jau įvykusius susišaudymus ir nu kės. Praneša, kad suimtas ir išvežtas mano
ir SLA vadovybėj kiekvienų rinkimų proga reikia "pra- kad paskui negalėtu teisintis: gyvenę
tos tragedijos galėjo pa
brolis. Gautas laiškas ir iš Kauno su pra
vėdinimo", reikia 'įvesti bent po vieną ar porą naujų "Mes nieko nežinojom, nieko manyti, kad if kiaušiniai čia žudymus suėmimų metu. Tai buvo naujos
nešimu, kad iš kalėjimo išvežta į Rusiją
asmenų. O vadovybė taip pat turėtų jausti pareigą da blo'jro nemanom!"
tinka ...
B. K. Naujokas kraujo aukos, kritusios visiškai nelygio
daug
politinių kalinių! Tai vėl skaudžiai
je kovoje., nenorint palikti savo krašto.
ryti viską, kad organizacijoje priaugtų bent po vieną
Čekistai siautė kaip uraganas, o lietuvės geliančios žinios tojų didelių skausmų gran
kitą asmenį, tinkamą užimti tas ar kitas pareigas. Jei
motinos verkė prarastų vaikų ir sielvar- dinėje.
gu vadovybė stengsis sudaryti tokią padėtį, kurioje ji
Naktys vėl eina beveik be miego, nes
taudamos grąžė rankas.
bus nepakeičiama, tai gali susidaryti tragiška padėtis,
Naktį nemiegame, pamainomis einame reikia budėti. Ir dienomis jau nuolat se
jei, sakysim, su vienu ar kitu iš "nepakeičiamųjų" atsi
Gražina Tulauskaitė
sargybą. Visų susirūpinimas toks dide kame įtartinus reiškinius. Kareiviai nuo
tiktu kokia nelaimė.
lis, kad nerandame kitos kalbos, kaip tik lat manevruoja. Dideliame aukštyje skrai
*
$
KAI SUGRĮŠIM
apie vykdomas žmonių medžiokles.. O va do lėktuvai ir baltais dūmais danguje rašo
Rimtas, mūsų nuomone argumentas yra — "per toli",
landos ir net minutės taip pamažu slenka. mums nesuprantamus ženklus.
kuris iškeliamas, svarstant SLA iždininko parinkimo
Kai sugrįšim į tėvynę
Visi gerai žinome, kad dabar birželis —
klausimą. Dabartinis iždininkas K. Gugis eina tas parei
Palei Nemuno krantus,
mėnuo, kada naktys Lietuvoje trumpiau
gas gana ilgui, bet nepasakytume, jog per ilgai. Bet kad
Gal tik vėjas nusiminęs
sios. Vis dėlto labai daug duotume, kad til|
jis nuo centro per toli, to niekas negali užginčyti. Tas
Pasitiks mus nekantrus.
KUR GAUTI
dienos aušra nugaįpty.
baisių &U'tolumas sudaro organizacijai ir daugiau išlaidu ir ne
feų kaltininkę.
patogumu. Nepatogumai, atrodo, yra net svarbesni už
Pelenus žarstys, lyg aukso
U K T l V l S l t P
Naktis praeina mūsų nepalietusi. Gir
išlaidas. A. S. Trečioko sutikimas kandidatuoti į iždi
Godžiai jis ieškotų ten.
dime, kaip visose pusėse ūžia sunkveži
ninko pareigas, atrodo, yra patogi proga tam klausi
Kai tėvus savuosius šauksim,
miai, žmonėms nešą nelaijnes. Dieną kielę
mui geriau išspręsti. Tai nėra koks paniekinimas K. GuAidas atsimuš karstan.
fiiegame,
bet miegas baisiai neramus. Pa*
giui, kuris iždininko pareigas gerai atlieka, Bet tik iš
vakariais vėl išgąsdina atbėgęs darbinin
Ir nulaužtos vyšnios šakos
eitis iš susidariusių aplinkybių.
kas.
Jis praneša, kad už gero pusmyli®
Nebemos per vartelius.
A. S. Trečiokas iždininko pareigose yra jau išban
Visame pasaulyje išleidžiamų lietuviškų kny
nuo ūkio sustojo sunkvežimis ir per lau*
Negirdėsime, kaip šnekas
dytas. Jis yra buvęs iždininku visoje eilėje visuomeninių
kus
ateina
du
žmonės.
Visi
puolėme
slėptis.
gų platinimu rūpinasi neseniai įsteigtas Lietuvių
Vyturėliai pro lapus.
organizacijų ir dabar bene treti metai yra iždininku
Pamatau, kad ateina agr. B., Simanėliškių
vienoje iš svarbiausių mūsų organizacijų — BALFe,
Spaudos Centras Amerikoje. Leidinių sąrašai
valstybiniame ūkyje einąs administratoIr
ne
saulė
ten
sudegins
,
kur tas pareigas, kiek girdėti atlieka pavyzdingai. Ir
liaus pareigas. Nenorėdamas sunkvežimio siunčiami nemokamai. Rašykite atviruką, kuris
Miško kilimus žalius.
pati Jo profesija toms pareigoms labai tinkama, o tas
pasirodymu mūsų gąsdinti, jį paliko lau tekainuoja 1 centą, šiup adresu:
Nesutiks, atbėgęs tekins,
faktas, kao jis be jokių papildomtj išlaidų gali palaikyti
kuose.
Margis kiemo takeliu.
artimiausią ryšį su centro įstaiga kone kasdien, yra tik
Jis pasakoja daug naujų sovetinio gy
G a b i j a ,
rai laiminga aplinkybė.
Kai sugrįšim j tėvyfig
venimo smulkmenų. Jis nebegalįs ilgiau
412 Bedford Avė.,
Šitose aplinkybėse argumento "per toli" pavartoji
Tiek priklaidžioję kalnuos,
dirbti tokiame jovale ir tvirtai nutaręs
Brooklyn 11, N. Y.
mas ligšiolinio iždininko atžvilgiu yra pamatuotas ir
Gal tik vėjas nusiminęs
.jiarbą mestį įr (Jar šiandien pat išvažiuo
jam visai neužgaulus, gi organizacijai naudingas.
lllll! Ill I I iili
ti Kaunan. Jo atvažiavimo svarbiausioji rTTTITITTTTTTTTTTTTHTTTTtHTTTTTTT
Šermeninę ten giedos.
KELEIVIO redaktorius J. Ja-
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Apie gyventoju surašymą

Tada jis, viena ranka graiby NEAIŠKUMAI DĖL
damas kišenėj, pradėjo šaukti: BELGŲ KARALIAUS
"Kur tas drąsuolis, kur tas bai
Redaguoji
lys !" ir išsitraukė iš kišenės ... Belgijos vyriausybė, kuri no
Pranas SkardžiiH lenktinį peiliuką. Viena moteris rėjo sušaukti abejus parlamento
sušuko "Peilį turi, kvieskit po rūmus priimti nutarimui, kad PREKYBOS DEPARTAMENTO CENTRALINIO STATISTIKOS
BIURO PRANEŠIMAI
liciją!" ir iš toliau buvusių nu karalius grįžtų, sugriuvo. Libe
ralai atsisakė remti karalių, ka
bėgo
pašaukti
policininko.
O
nevartodami
karo,
negalime
6. Karas, strytkaris, gat- bai, t.- y. visiems lietuviams
dangi visuotiniame balsavime
vartoti: viena, daugelio šitų an vartoti ir strytkario arba vers Bet tas peilis buvo labai men už jį pasisakė tik Flandrijos gy Jungtinių Valstybių Centrali Kiekvienam 5-tam asmeniui 14*
vėkaris ar automobilis gliškų
žodžių vietoje mes iš se tinio gatvėkario: jo vietoje žy kas. A. iBimba greit jį vėl įsi ventojų dauguma, bet ne Va- sts Statistikos Biuras, prade kos metų ir vyresniam —
dant 1950 m. balandžio 1 d.,
(-ius), tramvajus?
novės turime gražių savo pa miai geriau tinka tramvajus, ku kišo į kišenę, o kai atėjo poli
lonijos ir ne Briuselio.
(Jei ieškoma darbo), kiek sa
vykdys gyventojų, žemės ūkių
ris daugelio lietuvių jau pla cininkas, tai jis ir to paties
kaitų,
daugumui
lietuvių
gerai
Senesnių Amerikos lietuvių
Dabar ieškoma kompromiso. ir butų surašymą. Per balandžio vaičių jis darbo ieškojo?
čiai pažįstamas ir sutinkamas lenktinio peiliuko išsigynė, tvir
kalba yra iuo ypatinga, kad jo pažįstamų ir suprantamų (pvz.
Karaliaus šalininkai siūlo kvies mėnesį 140,000 vyrų bei mote Praėjusisas metais kiek sa^
valyti, patikti, keliauti, vykti, kitose kalbose. Anglų tramway tindamas, kad jokio peilio netu
je yra vartojama apsčiai ang
ti karalių grįžti, bet susitarti rų atsilankys į 45,000,000 Ame vaičių šis asmuo dirbo, neskai
kambarys, krosnis ir kt.); an yra mūsų kalbon patekęs ne tie rįs... Tačiau policininkas jį pri
liškų žoclžių. Pirmiausia kalbė
su juo, kad jis grįžęs netrukus rikos butų apklausinėti juose tant darbo apie namus?
tra, atsikratę nuo daugybes sla siogiai, bet per kitas kalbas, vertė tą peiliuką iš kišenės išim
damas išgirsi šiur (sure), sy
užleistų sostą savo devyniolik- gyvenančias šeimas. Nuo jų at Praėjusiais metais kiek pini
viškų ir vokiškų nereikalingų pig. pre. tramway (tariama: ti ir jį paėmė. Pagautas dėl to
(see), uel (well) ir kt. Toliau
mečiui
sūnui.
sakymų priklausys vienas daly gų jis uždirbo, dirbdamas H§
tramuae), rusų tramva j ir kt. kio menko meluojant, A. Bimba
eina daugybe specialesnių ir re skolinių, mes negalime jų vie
Galimas
dalykas, kad bus pa kas, tai skaičius atstovų, ku užmokestį ar algą?
Bet tai neturi didelės reikšmės: bandė įtikinėti policininką, kad
toje
bendrinei
kalbai
teikti
ati
tesnių, o dažnai net ir visai
skelbti nauji rinkimai, bandant riuos kiekviena valstija (state) Praėjusiais metais kiek jis
tinkamų angliškų skolinių, nes mes netiesiogiai iš anglų albos tas asmuo, kuris atvedė polici
paprastų angliškų skolinių, pvz.:
susilaukti
parlamento aiškesnės turės Jungtinių Valstybių Kon pinigų uždirbo, dirbdamas savo
turime ir daugiau žodžių; pvz. ninką, turįs būti pasodintas į
klyninti (clean), laikinti (like), lietuvių bendrinė kalba turi kiek
daugumos
į
vieną ar į kitą pusę. grese.
įmonėje, profesijos praktika ar
anglų bluff mes tariame ne kalėjimą. Bet policininkas pata
pan.Čiuoti (punch), draivinti galint pasilikti nesudarkyta, tai
Tų
bėdų
bfitų
daug mažiau, jei SurašyfflS duomens yra svar ūkyje?
blafas, bet blefas ir tt.
syklinga
ir
lietuviška.
rė jam nusiraminti ir eiti į salę. karalius, dėl kurio tiek ginčų,
(drive), rūmas "kambarys"
Praėjusiais metais kiek pi
Taigi
šitais
sumetimais
lt
Visa tai įvyko daug greičiau, jau dabar atsisakytų nuo sosto. bu įmonėms, vyriausybei ir kiek nigų jis gavo iš palūkanų, divi
(room), porčius (porch), fornivienam,
kas
naudoja
tokių
daly
ATITAISYMAS
negu galima spėti papasakoti;
sas (furnace), taigi ir karas karo vietoje geriau vartoti grai
kų skaičius. Surašinėtojams tei dendo, veterano pašalpų, pensi
Praėjusio
Nr. MUSŲ KALBOS
kiškai
lotyniškos
kilmės
sveti
(car), strytkaris (streetcar) ir
# *
kiami
atsakymai yra konfiden jų, nuomų ar kitokių šaltinių
MASKVA DERASI
kt. šitos rūšies skoliniai yra mybę automobilis (-lius), ku skyriaus paskutinėje pastraipoje
Vienas
H
organizatorių
pa
cialaus
pobūdžio. Surašinėtojui (neskaitant uždarbio) ?
SU FRANCO
dažniau vartojami senesnių ame ris mūsų kalboje jau visuotinai grąžinus, tekste turėtų būti:
(Jei minėtasis asmuo yra šei
kvietė
minią
j
salę.
Kadangi
į
įstatymas
draudžia bent kam
rikiečių lietuvių kalboje ir Lie yra įsigalėjęs ir kurį iš dalies " . . . V a r š u v a , K r o k u v a , L v o 
Maskva, visą pasaulį plūsda atidengti duomenis. Centralinis mos galva, sekantieji klausi
"kolpietūs"
iš
anksto
buvo
dali
tuvoj visai nepažįstami. Būdami sutinkame net amerikiečių ang vas, Lodze; Berlynas, Miunche
ma fašistais, tylomis veda de
mai taip pat bus klausiami).
visiškai svetimi dariniai, jie lų kalboje (automobile) ir kito nas, Tiubingenas (arba Muenche- nami vieši kvietimai ir daugelis rybas su Franco, norėdama par Statistikos Biuras skelbia tiktai Praėjusiais metais kiek pini
juos
turėjo,
tai
policija
nesiprie
anoniminėse
lentelėse.
netinka ir mūsų bendrinei kal se žymiausiose pasaulio kalbose. n a s . .
šino, kad demonstrantai eitų į duoti Ispanijai savo žibalo.
Klausimai, kurių bus klausia gų jo giminės šioje šeimoje už
dirbo, dirbdami už užmokestį
vidų, nors apsaugos tikslu keli
NAUJA SUOMIJOS ma gyventojų surašyme, yra: ar algą?
policininkai įėjo pirmieji.
šeimos galvai —
Praėjusiais metais kiek pini
VYRIAUSYBĖ
Vidutinė salė pilna prigužėjo
gų
jo giminės šioje šeimoje už
demonstrantų. Tuoj buvo užim Suomijoje po rinkimų suda Ar šis namas yra ūkyje?
dirbo
savoje įmonėje, profesijos
tas mikrfonas ir pasakyta ryta nauja vyriausybė. Vyriau Jei ne, ar šis namas yra ant
praktika
ar ūkyje?
trumpa protesto kalba lietuviš sybėje nėra ne tik nė vieno ko trijų ar daugiau akrų žemės ?
Praėjusiais
metais kiek pini
kai ir angliškai, priimta rezoliu munisto, bet joje nedalyvauja ir Visiems asmenims —
Chicagos "Vilnis" visą sa specialiai jį. Priėmėjai — kuo Sirodo ir pats A. Bimba. Jei jis
gų
jo
giminės
šioje šeimoje
cija, po to demonstrantai pagie socialistai. Ją sudarė agrarų,
vaitę ten viešėjusiam ir į Cle- gi jie kalti: jie tiki, kad, remda būtų ramiai praėjęs pro demon
gavo
iš
palūkanų,
dividendo, ve
Kuris
vardas
ir
kuri
pavardė
dojo Amerikos ir Lietuvos him švedų ir liberalų koalicija. Mivelandą išvykstančiam A. Bim mi A. Bimbą, yra dideli "progre stracijos tvarkytojų veteranų
terano
pašalpų,
pensijų,
nuomos
šios
šeimos
galvos?
nisteris pirmininkas
agrarų
nus ir išsiskirstė.
bai palinkėjo gero pasisekimo ... syviai" ir nemato, jog Birflba padarytą taką, viskas būtų pa
ar
kitokių
šaltinių
(neskaitant
Kurie
vardai
ir
kurios
pavar
vadas ir ligšiolinis parlamento
Cievelande pereitą sekmadienį nuvedė juos į didžiausių pasau sibaigę daug ramiau ir papras Besiskirstant, vietinis "pro pirmininkas dr. Urho Kekkonen. dės visų kitų čia gyvenančių uždarbio) ?
gresyvių" vadas J. žebrys ban
(Jei vyras), ar jis kada tar
kovo 19 dieną, buvo rengiami lyje "regresyvių" pusę, padarė čiau.
asmenų ?
Bet
jis
iš
karto
paleido
į
dar
dė
bent pats parodyti, kaip rei
juos
rėmėjais
"literatūros",
gar
navo
J.V. ginkluotose pajėgose
"kolpietūs", tai yra, kolekty
(Pasakyk giminystę, rasę ir
Antrajame
pasauliniame kare.
KRINTA
viniai pietūs, kurių metu turė binančios žiauriausią pasaulyje bą alkūnes, verždamasis pro de kėjo A. Bimbai elgtis: jis labai
lytį šių asmenų.)
monstrantų užstotą vietą ir iš- ramiai kvietė visus susirinkusius
Pirmajame pasauliniame kare
jo kalbėti A. Bimba. Rengė juos teroristinę diktatūrą.
SOVETIŠKA
MARKĖ
Kurio amžiaus jis buvo pasku
metinėdamas demonstrantams, pasilikti ir pasivaišinti. Vienas
ar bet kuriuo kitu metu, įskai
*
*
vietinis "Literatūros Draugijos"
Rytų
Vokietijoje
pasigirdo
ži
tinį
gimtadienį?
tant dabartinę tarnybą?
skyrius. Tos draugijos centro Keliolika Clevelando lietuvių girdi, "ko jūs čia atvažiavote, dar paleido porą iš "kovos lau nių apie naują pinigų reformą.
Ar jis dabar vedęs, našlaująs,
ko" likusių kiaušinių, kurie pra
pirmininką®, yra tas pats A. organizacijų (jų vardai yra po važiuokit pas Hitlerį".
Matomai jam vaidenasi tik lėkė gana arti, bet nepataikė. Dėl to, ar bendrai dėl bolševi divorsavęs, persiskyręs ar nie Vienam iš 30-ties asmenų —
Bimba.
deklaracija, dedama 1-me pus naujakuriai. Tuo tarpu jis pa J. žebrys tačiau išlaikė šaltą kiškos ūkio suirutės, sovietų pa kad nevedęs-netekėjusi?
Jei asmuo praėjusiais metais
Ką bendra su literatūra turi lapyje. Red.) sutarė šia proga taikė ne visai vietoj. Vienas-kikraują ir visai nereagavo. Dau laikoma Rytų Vokietijos markė Kurioje valstybėje (ar sve nedirbo, kurios rūšies buvo jo
ta draugija, nežinoma. Bet jau surengti protesto demonstraciją tas atsiliepė: "Aš anksčiau už
gumas apgailestavo tą jau pa vis daugiau nustoja savo vertės timame krašte) jis gimęs?
paskutinis turėtas darbas?
vien tai, kad A. Bimba
jos prieš "laukiamo svečio" išdavi tave atvažiavau", arba "Aš čia gyvenusių žmonių "kiaušininį" Palyginus su Vakarų Vokietijos Ar jis natūralizuotas ? (jei
Kurios rūšies įmonėje ar pra
pirmininkas, liudija, jog tai yra kišką veikimą ir juo pasitikinčių ir gimęs, o tu ko atvažiavai, jei
marke, už vieną vakarietišką svetur gimęs)
įsikarščiavimą.
monėje jis dirbo?
komunistinio "fronto" organi žmonių apgaudinėjimą.
tau čia taip negerai!", "Važiuok Keletas demonstrantų bandė markę duoda jau "devynias so Asmenims 14-kos mėty ir vy (Nurodyk, ar jis dirbo pri
zacija. Pagaliau ir be to tas Kadangi apie demonstraciją pas Staliną!" ir t.t.
vietiškas.
vačiam darbdaviui, vyriausybei,
pasilikti "pobūvyje", bet rengė
resniems —
yra žinoma visiems, išskyrus iš anksto nebuvo paskelbta, o
A. Bimbai tebfetęsiant barnius, jos pradėjo svečius "filtruoti
savo nuosavoj įmonėj ar be at
gal tik žymią dalį tos orga- bUvo pasitenkinta tik asmeniškai demonstrantai tuojau prinešė
Ką šis asmuo daugiausia vei
koliotis "grinoriais" ir pan. ir VĖL BYLA PRAHOJE kė praėjusią savaitę: dirbo, šei lyginimo šeimos ūkyje aba įmo
nizacijos narių, kurie tebetiki, įteiktais pranešimais, daugelis
Stalino paveikslą ir, kai tik tas
nėje.)
kad čia tikrai literatūros drau tik po įvykio sužinojo, kad tokia pakartojo pasiūlymą važiuoti "nepatikimieji" turėjo salę ap Prahoje vėl suimta keturiolika mininkavo ar ką kita darė?
(Jei kada nors vedęs), ar
gija.
asmenų, jų tarpe keli kątalikų
demonstracija buvo rengiama. pas Hitlerį, atkirto jam pasiū leisti.
Ar šis asmuo iš viso ką nors šis asmuo vedęs daugiau, negu
Dėl tos "literat9rte€s" drau Nuo Lietuvių Salės prie Slo lymu ... pabučiuok Stalino pa Kai dew*Ofwtraw§«i išsiskirsto, kunigai, kuriems keliama byla dirbo praėjusią savaitę, neskai vieną kartą?
gijos čia, žinoma, niekas nesi vėnų Salės, į St. Clair gatvę, nu veikslą. Vienas iš minios net sako, prasidėjusi vakarienė (vie už "sąmokslą" nuversti valdžią tant darbo apie namus?
Jei vedęs, kiek metų, kaip
jaudina. "Atleisk jiems, Vieš keliavo apie pustrečio ar trys keletą kartų nuėmė Bimbos ke toj pietų), kurioje dalyvavę arti ir šnipinėjimą Amerikos, Pran Ar šis asmuo ieškojo darbo? šis asmuo (paskutinį kartą)
patie, nes nežino, ką daro" ... — šimtai demonstrantų ir sustojo purę prieš Stalino paveikslą, o 30 asmenų. Stalai buvę paruošti cūzijos ir... Vatikano naudai. Nors ir nedirbo praėjusią sa vedęs ?
tai viskas, ką apie šią draugijė prie salės durų. Susirinko nema kiti ragino: "Klaupkis ir bu maždaug 170 asmenų. O į vaka
vaitę, ar jai turi darbą ar už Jei našlauja, kiek metų, kaip
re
numatytus
šokius
niekas
nelę galima pasakyti.
siėmimą?
ža policijos, laikraščių atstovų, čiuok, nes jis tavo tėvas ir die
šis asmuo našlauja?
besusirinko.
Clevelandiečiai dar neužmir fotografų, kurie ypač stengėsi vas !"
Kiek valandų jis praėjusią Jei divorsavęs, kiek metų, kaip
šo to 1,000 dolerių, kurį jis čia fotografuoti į salę einančius, A. Bimba Stalinui pagarbos
A. Bimba ir dar tūlas "pro Ačiū Rėmėjams! savaitę dirbo ?
šis asmuo divorsavęs ?
prieš keletą metų surinko, ką kaip jie sakė, "albumui'' pa reikšti nesiskubino, bet įsileido gresyvus" amerikietis kalbėto
Kurios
rūšies
darbą
jis
dirbo?
Jei persiskyręs, kiek metų,
Prenumeratos pratęsimo pro
tik iš Lietuvos ir Maskvos grį pildyti.
į ginčus, minėdamas Hitlerį ir jas aiškinę, kad tą demontstraci- ga DIRVOS spausdinimo prie Kurios rūšies prekybos ar kaip šis ašmuo persiskyręs nuo
žęs, neva "Lietuvai atstatyti".
savo žmonos ar vyro ?
Demonstruojančių grupę su fašistus. Ginčai aplinkinį ratelį ją surengę "fašistiškai galvoję monėms pagerinti aukojo šie pramonės įmonėje jis dirbo?
Niekas negirdėjo, kaip tais do
pabėgėliai,
Lietuvos
didžiažemių
apėmė,
kaip
staigi
liepsna.
"Ką,
(Nurodyk,
ar
jis
dirbo
pri
(Jei moteris ir kada nors te
darė kelios dešimtys uniformuo
skaitytojai:
leriais buvo "atstatoma Lietu
vačiam darbdaviui, vyriausybei, kėjusi, našlauja, divorsavusi ar
tų Amerikos karo veteranų, ga ir Amerikos veteranai jau hitle- aristokratų (!) agentai".
va", bet dabar patiria, kaip ji
na daug naujųjų ir senųjų cle- ininkai?" Ir kaip žaibas kaž kie Kad tas "progresyvus" talf> Zuris F. J., Lakewood, 0. - $4.00 savoj įmonėj ar be užmokesčio persiskyrusi), kiek vaikų ji yra
"atstatyta", kada pasipylė iš
pagimdžiusi, neskaitant gimusių
velandiečių. šie pastarieji dau no stiprus kumštis švystelėjo į kalba — nenuostabu, nes jis ne Kušlis J., BetLehem, Conn. - 2.00 šeimos ūkyje arba įmonėje).
Lietuvos laiškai ir telegramos su
gelį naujakurių nustebino ypa Bimbos veidą. Jis kniūpščias įsi žino apie ką kalba. Bet A. Bim Barauskas M., Detroit, M. -»1.00 Asmenims visokio amžiaus (kas negyvais ?
prašymais gelbėti gyvybes, siųs
tingu aktyvumu ... Keletas pa rito į koridorių, paskui pakilo, ba žino, kas protestuoja ir kodėl. Dylis M., Utica, N.Y. - 1.00 5-tas asmuo) —
Papildomai prie šių klausimų
ti streptomicino, tai yra, vaistų
sirodė "apsiginklavę" ... kiau pradėjo graibstytis apie nosį ir Jei jam sąžinė leidžia tą kartoti, Griauzdė A., Nashua, N.H. - 0.50
apie
gyventojus, surašinėtojas
nuo džiovos. Gerai "atstatyta"
Ar jis gyveno šiame pačia
šiniais ir pradėjo "apšaudymą", vis žiūrėjo į žemę, ieškodamas tai tas rodo, kad jam jau tinka
klaus
tam tikrų duomenų apie
ta Lietuva, kad stipriausi vyrai
me name prieš vienerius metus?
pasižymėdami nepaprastu taik kraujo. Kraujo nebuvo, bet lūpa ir tas "argumentas", kurį jjfl
gyvenamą
butą, ūkį ir irrigacijau tapo džiovos pakirsti...
Ar jis gyveno ūkyje prieš
įgavo komišką formą.
gavo prieš įeidamas į salę ...
lumu ...
ją,
kai
tokie
klausimai bus priNeužmiršo clevelandiečiai taip
vienerius metus?
žinoma,
tas
apšaudymas
vi
taikintini.
pat ir A. Bimbos prisipažinimo
Ar jis gyveno šiame pačiame
kai kuriems savo seniems pa sai neįėjo į demonstrantų pro
apskrityje prieš vienerius me
"N
žįstamiems iš studijų laikų, ka gramą, ypač, kiek jis buvo nu
tus?
NAUJAUSI LEIDINIAI
da jis aiškiai pasisakė, kodėl jis kreiptas į vietinius "kolpietų"
Jei ne, kuriame apskrityje
dalyvius.
Bandžiusiems
tą
ap
dirba šitą savo darbą. Tada atvi
ir valstybėje jis gyveno prieš Neseniai iš spaudos išėjo šios
šaudymą
sudrausti
buvo
atsa
knygos:
rai prisipažino, esą ką gi kita
vienerius metus ?
kyta:
"Jeigu
jie
užstoja
už
tuos,
jis turėtu daryti — nebent į
Kuriame krašte jo tėvas ir
B. Brazdžionis
kurie žmonių kraują lieja, tai nė
fabriką eiti...
motina
gimę?
ra ko gailėtis bent kiaušinį pa
Per
pasaulį
keliauji
Kai žmogus dėl savo silpnumo lieti i" O vis dėlto šiuos "gink
Kuris mokyklos aukščiausias
žmogus
kartą, kitą veidmainiškai pasi- ]us„ & ^ ĮX)bQdžio demon8
skyrius, kurį jis lankė?
Kaina $2.00
elgia, kiti ta po kiek laiko už tracijų reiktų griežtai išbraukti^
Ar jis tą skyrių baigė?
Vincas Krėvė
miršta. Bet kai savo veidmainy- Kiekvienas pataikytas tik dar
Ar jis bent kada lankė mo
We Carry a Complete Line of The Finest Furniture
bėje yra užkietėjęs ir iš to sau labiau gali pasijusti, nors kiek
kyklą nuo vasario 1 d.?
Dangaus ir žem&s
at The Lowest Prices
daro gerą pragyvenimą, kad ne ir juokingu, bet vis dėlto "he
sūnūs
reiktų "į fabriką eiti", tai to roj um-kankiniu". Sako "jie ne
Kaina $2.50
ATITAISYMAS
niekas neužmiršta.,,.
siskaito su jokiomis priemonė
Dr. J. Balys
We Have a Beautiful Department of
Todėl Clevelando lietuviu vi mis, tai kam su jais skaitytis!"
J. Paplėno str. "Amerika nori,
suomenė ryžosi dabar A. Bimbą Taip tai taip, bet reikia atminti,
Istoriniai padavimai
kad mes pasidalintume savo
Kaina $1.25
atitinkamai sutikti. Ne tuos, ku kad kiaušiniais pasiekiami ne
kultūra su amerikiečiais" yra
rie čia jam priėmimą rengė, bet tie, iš kurių visa blogybė pa
dvi taisytinos klaidos:
J. Nevardausk®#
1) pirmoje skilty j,e pirmoji
reina, bet tik tie suklaidinti žmo
* FREE HOME TRIAL • LIBERAL TERMS *
Užrūstinti Dievai
antraštėlė turi būti ne "Jūsų
nės, kurių daugumas tik per
Kaina $1.00
LIETUVIŲ KALBOS VADOVĄ nesusipratimą šliejasi prie to
tauta — jūsų galvose ir širdy
RUSSO FURNITURE CO,
se", bet "Jūsų turtas — jūsų Užsakymus siųsti šiuo admv:
patogiausia užsisakyti, siunčiant jronto. Ne apie kiekvieną iš jų
galvose
ir širdyse",
galima
pasakyti,
kad
"nesiskaito
11701 Kinsman RcL
«SK } *
$2.50 šiuo adresu:
GABIJA
v
/
•: -• \ - ' - ' . •
2) trečioje skiltyje ?«Š eilu
su priemonėmis", ir įsikarščia
:
. Mr. J. Audėnas
Open Evenings Til 9:00
412 Bedford Ave,
vimo metu metamas kiaušinis
tėje turi būti ne "O visas šis
14 Townsend Street
nėra tinkamas teisėjas...
^mėšlas" ..., bet "O viąas šis
Brooklyn 11, N. Y:
"mokslą#/.."
Apie 15 minučių po trijų pa-

MUSV KALBA

A. Bimbos „laimėjimai" Cievelande

GRAND OPENING
Russo Furniture Co.

TELEVISION SETS
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va, o kito praktiškasis įgyvendi
Balys Gaidžiūnas nimas,
— ir rezultatai džiugi

Pirmą kartą
matau AMERIKĄ
*

1950 m. kovo 23 d.

A

PAIEŠKOJIMAI

NAUJAUSI NAUJAKURIAI

nanti.
Jieškomieji ar apie juos ži Kovo 24 d. laivu "General McRae" Laucė Balys, Stefaniją, Jonas, Sta
Buvodamas Detroite norėjau nantieji prašomi atsiliepti į:
sė — Chesterland, Ohio
į New Yorką Atvyksta šie lietuviai
Leipus Antanas, Magdalena, Auta*
patirti,
tremtiniai:
CONSULATE GENERAL OP
LITHUANIA
41 West 82nd Street
New York 84. N. Y.

Alseika Pranas — Chicago, 111.
Aleksandravičius Kvirinas, Antosė,
Antanas — Chicago, 111.
Aralauskas Viktoras — Missoula,
Bručas Juozas, iš Linonių km., Mont.
Man aiškino, kad Detroite se Piniavos vl., Panevėžio ap. Baltramonas Petras, Marija, vAsta,
Zita — Brockton, Mass.
nųjų lietuvių, išėjusių aukštuo Cicėnas Kristupas
čepukaitis Vincas
pa
Jau ketvirtas mėnuo gyvenu1 nė, ją tokia (Detroite pagamin milijono
sius mokslus, nedaug tėra. Ant Drabišauskas Justinas, iš Gir- Danilevičius Vladas, Tamara, Ariad
Amerikoje, bet, prisipažinsiu, ta) mašina pasiekus, nesu sididžiavimas —
pirštų' suskaičiuojami gydyto petrių km., Pušaloto vl., Pa nė — Springfield, UI.
Daniūnas, Jonas, Aleksandras —
Amerikos beveik nemačiau. Mū pyks ...
mes automobilių pramones jai, vaistininkai, mokytojai... nevėžio ap.
Brooklyn, N.Y.
'
sų laivas New Yorko uostan Rijau vaizdus, kaip alkanas
centras!
Daugiausiai lietuviai paprasti Jakutis Feliksas ir Juozas ir jų Dubikaitis Steponas — Cleveland,
j plaukė naktj. Tik kaip per rūką duoną. Ir man Amerika pasirodė
Ohio
darbininkai, kelios dešimtys turi
matėme Laisvės stovylą ir di naujakuriška, savo miestelius ir Gausu įvairių firmų fabrikų, saliūnų, keli kepyklas, tik vie sesuo Jakutytė Julijona, iš Fverlinas Stepas, Kleopą — Brooklyn,
N.Y.
Zalvos km., šešuolių vl.
džiuosius dangoraižius. Jie man kaimus pasistačiusi paskubomis, didžiuliai laukai nustatyti nau nas kitas įkopęs į fabrikantų
Gaigalas Pranas, Janiną, Dalia, Lai
jausių
ir
patogiausių
modelių
Jonikas- Antanas su šeima, iš mutė — Watertown, Conn.
priminė didelius medžius, išau neprisirišusi prie gyvenamo
luomą.
Pajūrio miestelio, Šilalės vl., Grincius Bronius, Uršulė, Rimaą —•
gusius lygumos pievose, ar Lie kampo, bet nuolat ieškanti ge automobiliais.
Naujakuriaa dalugiausia pa
Dayton, Ohio
*
tuvos miestelių aukštabokštes resnių ir patogesnių sąlygų pra Bet greta naujausių modelių prasti darbininkai, bet jau eilė Tauragės ap.
Gustys Vladas — Detroit, Mich) bažnyčias.
lobti. Aš mačiau beveik dvide matai ir prieškarinius vetera pakėlė sparnus pradėti ką nors Jonutis, brolis Rapolo Jonučio, Ilgaudas Andrius, Gretė, Editai —
Bath Grafton, New Hampshire
New Yorko iKwte mus pasi šimtą dalį namų ir ūkių parduo nus, su aplaužytais sparnais ir savarankiškai, rimtai. Ir reikia kilę iš Žemaitijos.
Jančaras Pranas, Ona, Raimundas —
Jukonis
Kostas,
iš
Užubalių
km.,
šonais.
Aš
manau,
kad
jie
su
tiko eilė gerų draugų su Prane damų, nemačiau medžiais apso
Waterbury, Conn.
manyti, kad pasiseks.
Jasinevičius Vytautas — Chicago, 111.
Lapiene priešaky, kalbino, vai dintų sodybų, nedaug mačiau to statyti greta tik tam, kad nau Blogiausiai sekasi gausioms Pabiržės vl., Biržų ap.
Juozaitis Petras — Kearney, N.J.
šino, pasakojo apie Ameriką, bet kių pastatų, kurie galėtų prasto jieji dar puikesni atrodytų ... šeimoms, su daugeliu vaikų. Bu Kazlauskas Antanas, sūnus Ju Kananavičius Jonas — Sanct Bene
Amerikos parodyti nebuvo ka vėti šimtmečius, susidaryti sa Vieni blizga ir pasididžiavimą tą surasti Detroite kur kas sun lijono, iš Adolfavos km., Ra dict, Oregon
Koncė Petras — So.' Boston, Mass.
da. Visokie reikalai-reikaliukai vas istorijas ir keliauninkų ver Kelia, o kiti primena vargą. O kiau, negu Clevelande. Bet pa seinių ap.
Krivickas Domas, Gražina, Irena, Rū
Lukoševičius
Konstaninas.
kuris
amerikietis
nenori
būti
uoste pralaikė iki vakaro, o pas tinamą praeities patrauklumą.
sitaiko ir malonių nuotykių. Vie
ta — Philadelphia, Pa.
kiau į traukinį ir į Clevelandą.
ną tokių man papasakojo A. Mašiotienė Marė ir trys sūnūs, Kuniutis Petras — Elizabeth, N.J.
Mačiau virtines prabangiau ir turtingas, išdidus?
Lengvinas Domas — Chicago, 111.
Clevelandą pasiekėm rytui kukliau sustatytų dviaukščių ir Detroitiečiai pasakoja, kad jų Galvydis, buvęs Lietuvos seimo vienas vardu Petras.
Levanas Julius — Chicago, 111.
Melnikonis
Jonas,
iš
Užubalių
auštan, todėl nieko neišėjo iš v. ienaaukščių "barakų'', išdažytų automobilių pramonėje dirba vicepirmininkas.
Lindžius Jurgis, Agutė, Lidija —
Chicago, 111.
mano noro nors pro traukinio rėkiančiomis spalvomis, neturin- apie 400,000 darbininkų. Tai sa- Atvažiavęs į Detroitą daug km., Pabiržės vl., Biržų ap.
Matulionis
Vladas, Marcele, Vytau
Mincienė
(Mincė)
Lionė,
našlė
langą pamatyti, kaip ta Ameri čių jokio stiliaus, pastatytų votiškas rekordas, pralenkiąs vargo turėjo su butu, nes šeima
tas, Kęstutis, Algirdas — Pitts
Mykolo.
viso pasaulio miestus. Ir lietuvių susideda iš aštuonių asmenų.
burgh, Pa.
ka atrodo. Mačiau tik įvairia greit, bet, palyginti, nepigiai.
Mincytė Siorlė
Mickevičius Mikas — Cleveland, O.
dauguma,
kurie
gyvena
Detroispalves šviesas, prabėgančias ge Ir
Esą,
butą
surandi,
pasisakai,
jog
kad,
jei
X X aš
l i O 1manau,
JL1C4.1IC*
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Mickus Pranas, Bronislava — Phila
ležinkelio stotis ir juodą naktį... man tuo pačiu keliu teks ke- te ar apyhnkese, taip pat jsijun turi šešis vaikus, susiima už Panavas Aleksas
delphia, Pa.
-T
XiMAn
Wnvhtio
IOIC
nnoi
Clevelandas, kaip patys cle- liauti į Detroitą, daugelis tu gę j šiuos darbus ir jais nesi galvos ir atsako. Jam nieko ki Periokas Simonas, iš Valtūnų Mikužis Zigmas, Konstancija, Pet
km., Žemaitkiemio vl., Ukmer ras — Chicago, 111.
to nelikę, kaip tik... vaikų
velandiečiai sako, tai tik maža pastatų turės jau kitus gyven skundžia.
Narijauskas Jonas, Brunhilde — Na
gės ap.
Amerikos dalelė. Todėl supran tojus, nes senieji savininkai bus
Lietuvių Detroite gyvena skaičių mažinti: vienoje vietoje Pinas Petras, iš Užubalių km., shua, New Hampshire
Nenius Pranas — Chicago, II.
sumažinęs iki dviejų ir tai at
tamas mano, seno keliauninko, numatę ar suradę ką nors geres
apie 17,000.
Nenortas Stasys, Olga, Viktorai —
sakę. Pagaliau nutarė vaikų vi Pabiržės vl., Biržų ap.
noras pamatyti Ameriką ir ją nio, pelningesnio.
Fort Grook, Nebr.
Numgaudas Vacys, Olga, Marija, Vy
vertinti taip, kaip ji atrodo, o Detroitas, kaip ir Clevelandas, č*ia jie susiorganizavę į dau sai neminėti. Radęs patogų bu Pliskaitis Jonas, iš šakių ap.
tė — Chicago, 111.
ne būtinai taip, kaip ją įsimy kaip ir New Yorkas, tik pačiame gybę organizacijų, turi tris lie tą, sutarė, užmokėjo pinigus, bet Tacilauskas Jonas, iš Lankupė- Polinauskas
Antanas, Genovaitė, Manų
km.,
Gražiškių
vl.,
Vilka
tuviškas
parapijas,
bet
jau
ne
lėję amerikiečiai piešia. Tad miesto centre miestiškas, dau
vis buvo įsitikinęs, kad kai
lena — Rochester, N.Y.
visos
jos
lietuviams
vienodai
viškio
ap.
Jonas, Veronika, Al
džiaugiaus, kai
giaaukštis. O toliau, — toliau mielos,. Detroitiečiai, o ypač nau ateis su visais vaikais, — iš Vepštas, iš Vaišvilčių km., Nau Pranckevičius
fonsas, Worcester, Mass.
varys.
Todėl
kraustėsi
rimtai
tokie patys vienaaukščiai ir dvi* jakuriai, daugiausiai renkasi į
Į Detroitą, Amerikos
Racevičius Bronius, Elena, DanutS —
jamiesčio vl., Panevėžio ap.
aukščiai, daugiausia mediniai šv. Antano parapiją, kuriai va bijodamas. Bet kai šeimininkė, Ylionis Joe, tarnavo Amerikos Chicago, 111.
automobilių centrą,
Radžius Aleksandras, Genovaitė, Ei
sutiko mane pavėžvti geru auto namukai, ties kiekvienu namu dovauja šviesus patriotas kuni pamačiusi šeimą, paklausė, ar armijoje, buvo Frankfurte. mutis, Aleksandras, jr. — Baltimo
tai
vis
jojo
vaikai
ir
jis
prisi
re, Md.
mobiliu DIRVOS bičiuliai Sala- ku vienas ar du automobiliai.
Zehringis Adolfas, iš Pašilių k., Raškus
gas I. Boreišis.
Agota — Elizabeth, N.J.
pažinęs,
šeimininkė
ne
tik
nesu
Detroitas,
su
gausiais
prie
sevičiai. Sėsdamas pagalvojau,
Rašytinis Vytautas — Chicago, 111.
Lietuviai Nusiskundžia, kad pyko, bet pagyrė ir pasidžiaugė, Vilkaviškio vl.
Sabaliauskas Pranė — Philadelphia,
kad Amerikos autumobilių sosti- miesčiais, dabar turįs apie 2.5 nemaža jų dalis, suklaidinti
sakydama: "Ir aš tiek pat vaikų Baublienė - Savickaitė Veronika, Pa,
ir brolis Savickas Jonas, iš Sadauskas Juozas — Jersey City, N.J.
Bimbos, Mizaros ir Andriulio, turiu!"
Aukspamečių km., Kelmės vl., Šalkauskas Paulyna — Cleveland, O.
nuėjo garbinti maskolio. Bet jau Pasirodo, ir Amerikoje yra
šantaras Stasys — Chicago, 111.
matosi ir šviesesnių prošvaisčių, tokių atsitikimų. Ta geroji šei Raseinių ap.
Šimanskis Jonas, Birutė, Arūnas —
kada vienas kitas suklaidintas mininkė kaip tik yra lietuvė. Bružas Domininkas, iš Kalvių Westfield, Mass.
km., Kražių vl., Raseinių ap. Sketeris Adomas, Jadvyga, Algis,
grįžta atgal. Dieve duok, kad
Grįžome
Rimas — Sunderland, Mass.
Dobilaitė, iš Skverbų km., Su Skobeika
tokių daugiau ir daugiau atsi
Kazys, Petrė, Aleksas —
f vairių įspūdžių vedini. Buvo
bačiaus vl., Panevėžio ap.
New Britain, Conn.
rastų, kad patys lietuviai išgytų
verta ir naudinga pamatyti nau Gabaras Juozas ir Kazimieras, Šniokaitis Pranas, Eugenija, Algis —
nuo svetimų piktšašių ir nebūtų
Thompson, Conn.
ją lietuvių koloniją, kur įsi
išdavikais savo senosios tėvynės jungusios naujos jėgos neša ge iš Mozuriškių km., Gelgaudiš Stalanis Jonas — Worcester, Mass.
Totoraitis, Juozas. Marcelė, Danu
kio vl., Šakių ap.
Lietuvos.
rus vaisius. Dabar, pirmųjų įs Gopenas ar Hopenas Lionginas tė — Detroit, Mich.
Detroite mes sustojome
pūdžių pagautas, galvoju, ką Hopenas ar Gopenas Lionginas Tukys Liudas — Waterbury, Conn.
Juozas — Worcester,
Dr. Sims namuose.
nauja patirsiu Bostone ir Ams Juška Adomas ir jo sesuo Elz Vailokaitis
Mass.
Petras, Adele, Romanas
čia judėjimas nemažas, čia su terdame, kur keliausiu ateinan bieta, iš Asiuklynės km., Su Vainauskas
— Detroit, Mich.
čio
mėnesio
viduryje.
sidaręs jaukus tautinės minties
bačiaus vl., Panevėžio ap.
Velička Gediminas — Waterbury,
o
centras, čia vyksta įvairūs pa
Kaminskis Jonas, iš Radviliškio Conn.
Venclovas Petras, Elena,. Liucija, Ire
sitarimai, čia planuojami nauji
Karalius Vincas, iš Pypliškės k., na — Chicago, UI.
J ^ l D Į M A j
parengimai, aptariami įvykę, ir
PaežerėUiį - Kriukų vl., ša Vilimas Elena, Vytautas — Allegan,
Mich.
iš čia daugiausiai žinių apie De
kių ap.
Vilkas Povilas — Cleveland, Ohio
VILKAUSKAS
Juozas,
67
mt.,
troito lietuvių gyvenimą paten
Macijauskas Augustas ir Igno Zabarauskas Stasys, Julija, Julijo
ka DIRVAI. Marija Sims čia už mirė gruodžio 20 d. Royal
tas, iš Šilaikių km., Obelių nas, Šarūnas, Kristina — Chica
go, UI.
sukusi labai didelį veiklos barą. Oak, Mich., iš Utenos p. Gar- par., Rokiškio ap.
Žylė Feliksas, Marcelė, Dalia, Kęs
nelių
km.
Dabar jai patalkininkauja jau ir
Motuzienė Veronika Ir vyras tutis, Romualdas — Cleveland, O.
MOCKAITIENfi Vincenta (Jo- Motuzas Juozas
• *
naujakurių eilė.

Kelione i Detroitą
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Pasirinkite

elektrinę virtuvę

dėi švarumo!
Elektra yra VIENINTELIS visai švarus
šilumos šaltinis virtuvei.
Su modernia elektrine virtuve jis palai
kote savo bute visada šviežią ir gryną orą.
Jūsų virtuvės indai visą laiką skaisčiai žiba.
Jūs sutaupote valymo laiką ir jo išlaidas.
Jūs sutaupote laiką ir pinigus kiekvieną
metų dieną!
Apžiūrėkite 1950 metų elektrines virtuves
dabar artimiausioje krautuvėje. Ir atminkit,
kad šis švarus, saugus, greitas
N
ir lengvas elektriškas virimo būdas yra pigus — kaštuoja tik
S
apie 7 centus per dieną!
A / ĮT9£l£CTWCf
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KLAUSYKIT 'TEN O CLOCK TUNES'
VISOS NAUJAUSIOS DAINOS — VISI ŽYMIAUSI ŽVAIGŽDSS
Penkias Dienas Savaitėje—Pirmadieni iki Penktadienio
Rytais nuo 10—WGAR ir WICA • Vakarais nuo 10—WHK

—

kuo daugiausiai verčiasi senieji
lietuviai ir kaip sekasi įsikurti
naujakuriams.

nas, Liudas — Detroit, Mich.
Liliškis Andrius, Olga, Helga —
Nethany, Conn.
Lingis Antanas, Aleksas, Aurelija,
Liucija, Elena — Newark, N.J.
Lukavičius
Erdvis — Kennebunk
Port, Maine
Lopotienė Ona — Richland, Wash.
Makauskas Petras, Monika, Vytau
tas, Liucija — Long Island, N.Y.
Malinauskas Juzė — Corbin, Ken
tucky
Markūnas Bronė — Detroit, Mich.
Merkys. Jonas, Stasė — Brockton,
Mass.
Mickevičius Jonas, Emilija, Ępmas —
Omaha, Nebr.
Mikalauskas SirMlS — &OUX City,
Iowa
Morkūnas-Markauskas Henrikas, Ma
rija — Detroit, Mich.
Petrauskas Brone, Bernadeta, Vita,
Loreta — Linden, N.J.
Praščiūnas Albinas, Valerija, Lai
mutis, Kęstutis — Chicago, 111.
Puodžiūnas Jonas — Waterbury,
Conn.
Puškevičius
Jurgis — Raynham,
Mass.
Račaitis Antanas — Greece, N.Y. ^
Rimkevičius Juozas, Jadvyga, Algis
— Cleveland, Ohio
Senkus Andrius — Rochester, N.Y.
Šimkus Jonas — Chicago, 111.
šiškinas Vilius, Stasė — Chicago, UL
Smailys Jonas, Regina, Eugenija,
Zita, Jonas, Vida, Regina, Mari
ja — Omaha, Nebr.
Stirbys Česlovas, Anei®, Valentas —
Omaha. Nebr.
Stonys Katrė, Kostas, Adolfas, Rū
ta — Omaha, Nebr.
Stungurys Jonas — Philadelphia, Pa.
Sudnicas Leonas, Marijona, Stasys,
Albinas — West Haven, Conn.
Susą Pranas, Natalija — Stratford,
Conn.
.ližauskas Augustinas — Chicago, 111.
Švedienė Ema — Chicopee, Mass.
Valaitis Antanas — Hillside, N.J. ^
Valeiša Vytautas — Cleveland, Ohio
Valiušaitis Stasys — Columbus, Ohio
Vasiliauskas Kostas — Chicago, UI.
Vasiulis Adolfas, Sofija, Vilius, Da
lia — Detroit, Mich.
Vebeliūnas Kazys. Juzefą, Vytautas
— Lowville, N.Y.
Veisas Antanas, Eugenija — Phi
ladelphia, Pa.
Venckus Jonas — Providence. R.T.
Vikšraitis Juozas — Townsed, Wise.
Vitkauskas Antanas — Keamy. N JT.
Vosylius Balys — Philadelphia. Pa.
Žvvnys Juozas, Leokadija, Rimantė —
Great Neck, L.I., N.Y.
*

*

Kovo 9 dieną laivu "Gene
ral Hersey" į New Yorką at
vyko šie lietuviai tremtiniai:
(Tęsinys iš pereito numerio)

Pūkelis Stasys, Birutė, Ramū
nas — Windsor City, Vermont
Puronas Pranas, Danguolė, Ro
mualdas ir Girda — New
Brunswick, N.J.
Račkauskas Aleksandras, Petro
nėlė, Aldona, Regina — Lei
cester, Mass.
Rimkevičius Balys, Teresė, Ma
rytė, Algis čerekas — Jack
son, Mich.
Rudavičius Jadvyga — Har
ford County, Md.
Rutkauskas Simas, Valentina,
Margarite —_ Chicago, UI.
Sabaliauskas Vytautas, Vero
nika, Saulius — Chicago, 111.
šateiis Vladas, Ona — 6t.Bebauskaitė), pusamžė,' mirė Panavas Adolfas
nediet, Oregon.
Detroite būdamas turėjau
Kovo 25 d. laivu "General Greely"
gruodžio
22
d.,
Gary,
Ind.,
iš
Šidlauskas
Veronika — DadPiešina
Rapolas,
s.
Domininko
tikslą pamatyti visus
Tauragės ap., Eržvilko par., ir Barboros, iš Deltuvos, Uk i New Yorką atvyksta šie lietuviai ham, Mass.
tremtiniai:
aktyviuosius veikėjus,
Lenkčių km. Amerikje tegy
mergės ap.
Antanavičiui Antanas — Chicago, Sirautas Vladas, Stasė, Nijole
veno 43 metus.
— Bloomfield Hills, Mich.
bet pasirodė, kad dviejų dienų
Račkauskas Juozas Ir Kazys, 111.
Juozas — So. Boston, Skertonas Sofija — Chicago, 111.
tokiam tikslui permaža. Bet KOLYčIUS Juozapas, pusamžis, iš Rumainių km., Šėtos vl. Babtavičius
Mass.
džiaugiuos, kad galėjau aplan mirė gruodžio 23 d. Chicago, Radzevičius Petras Simonas, iš Balynas Placidas — Dearborn, Mich. šlepavičius Ona, Aleksandras —
Brockton, Mass.
kyti a.a. J. Smailio, Lietuvai 111., iš Tauragės a., Šilalės p
Juozapavos km., Vilkaviškio Barbarskas Alronsas — Cicero, 111.
Alfonsas — Rochester, N.Y.
Vaduoti Sąjungos garbės pir Amerikoje išgyveno 45 met. ap., sūnus Petro ir Marijonos Bimba
šneideraitienė
Bert* — ŠlayBogušis Jonas — So. Boston, Mass.
ton,
Minn.
mininko, kapą, susipažinti su UNITIS Josephine (Padvalikė), Ališauskaitės
Bradūnienė Uršule, Ona — Balti
Stanaitis Julija — Chicago, UI.
Smailių šeima, kuri visad Lie pusamžė, mirė gruodžio 25 d. Rutkauskas Petras, iš Grigikių more, Md.
Brazys Petras — Elzabeth, N.J.
tuvai mokėjo dirbti, aplankyti Chicago, 111., iš Panavėžlo ap
km., Bagaslaviškiu vl.
Brinas Fridrichas — Masphet, L.I., Stanevičius Antanas, Domicėlė,
dr. Gurskaitę, Gilvydžius, Tomą MaldaČanskių km. Amerikoje Savickas Jonas ir jo sesuo Baub- N.Y.
Jonas, Vytautas
Lawren
Byla
Juozas
—
Elizabeth,
N.J.
ce,
Mass.
Dambrauską, J. Kripą, Tamošiū išgyveno 36 metus.
lienė-Savickaitė Veronika, iš Česnauskas Kazimieras, Bronė, Regi
ną, Rinkūną ir filmos rodymo BALTRUŠAITIS Vincas, 57 m.,
Aukspamečių km.,- Kelmės na, Kazys, Vinicijus — Chicago, 111. Striugienė Vladislava, Emilija —
Cleveland, Ohio.
mirė lapkričio 23 d. Brooklyn, vl., Raseinių ap.
metu pamatyti tiek daug mielų
.Čiunka Tomas, Bronė, Viktorija, An
tanina,
Aldona
—
Detroit,
Mich.
Šulgaitė Pranė —: Battle Cr<afk,
naujakurių.
N.Y.
Trakšelis Antanas, Benius ir Deveikis Stepas — Chicago, UI.
Mane kiek nustebino dr. Gurs- PUSININKIENĖ Petronėlė, 47 Karolis, iš Kalvių km., Kra Dubauskas Vincas, Agota — Detroit, Mich.
Mich.
Surantas Stasys, Danguolė —•
kaitės, Amerikoje gimusios ir metų, mirė lapkričio 23 dn. žių vl., Raseinių ap.
Glebavičius Juozai — Carthage, Cine.
Brooklyn, N.Y.
mokslus išėjusios, šaunios lietu Woodhaven, N.Y.
Valiauga Antanas, iš Pagriežių Ohio
Totoraitis
Peisas — Manches
vaitės veikla. Ji drauge su T. LUČIUNAS Boleslovas, 66 m., km., Andrioniškio par., Anykš Gramsas Viktoras — Chicago, UI.
Grigėnas
Antanas
—
Yonkers,
N.Y.
ter,
Conn.
Dambrausku yra tie didieji mirė lapkričio 27 d. Brook čių vl., Panevėžio ap.
Grinevičius Antanas — Worcester,
Urba Pranas — Athol, Mass.
"kaltininkai'*, kad i Michigano lyn, N.Y.
Auga Augustas, Jonas ir Karo 'Mass.
valstybę atkeliavo apie 1,000 ČEKAITIS Juozas, @6 m., mirė lis iš Balskų km.,Tauragės a. Grismauskas Benediktas — Chicago, Vasiliauskas Kazys, Eugenija,
UI.
Donatas — Cicero, UI.
lapkričio 21 d. Philadelphia, Baliūnaitės, Gručkiūnienė ir Grybaitė
naujakurių ir čia įsikūrė.
Marija, TeresS — Brock
Visockis Jonas — Eddystone,
Visi gerai žinome, ką reiškia Pa.
Skurskienė, iš Molynių km., ton, Mass.
Ignatavičius Jonas — Baltimore. Md.
Pa.
atvežti tokį skaičių naujų atei URBA Stanislovas, 60 metų, ki nuo Kybartų.
vaškeviČius Pranas — Brooklyn, N.Y. Skladaitig Vincas — Waterbu
vių ir jiems surasti darbą, pas lęs iš Krakių par., Linčių km., Baubinaitė, ar Gasparavičiūtė, Jacevičius
Kazys — Dedham, Mass.
togę. Kiek reikia energijos, pasi mirė rugsėjo 4 d. Easton, Pa. Adelė iš Naujojo Strūnaičio Jakaitis Kazys, Stasė, Jonas — Phi ry, Conil,
Amerikoje išgyveno 35 metus. km., Švenčionių ap., gyvenusi ladelphia, Pa.
šventimo ! Dr. Gurskaitė, kuri
Jankevičius Konstantinas, Anastazi
ne dėl vieno jau turėjo ir nema SIRGEDAS Vladas, 49 m.,mirė Dūkšto v.
ja, Stanislovas, Sigitas — Brook
žai vargo, drąsiai tvirtina, kad lapkričio 29 d. Brooklyn, N.Y. Gasparavičiūtė, ar Baubinaitė, lyn, N.Y.
Česlovas, Veronika, Saulius
ji iki galo tas pareigas tesės. BURIENĖ Zuzana (Tarvidaitė), Adelė iš Naujojo Strūnaičio Janušas
— Brooklyn, N.Y.
Tai retas ir brangintinas pa 53 metų, mirė lapkričio 8 d. km., Švenčionių ap., gyvenusi Jasaitis Klemas — Brockton, Mass. rašydami DIRVAI, parašykite
labai aiškiai pačiame laiške.
Jovaišienė Ona — Chicago, UI.
vyzdys, kaip reikia padėti savo Easton, Pa., kilusi iš Kulių Dūkšto v.
Juknienė
Stasė
—
Omaha,
Nebr.
Dėl neaiškumo ar klaidos
tautiečiams. Detroite buvo labai par. Amerikoje išgyveno 36 Goberienės-Karaliūnaitės Ir jos Juras Adolfas — Philadelphia, Pa.
Jūsų
parašytame adrese Jums
sesers Pečiukonienės Marijo Kaminskas Vytautas — Rouse Point,
gražiai suderinta naujųjų ir se metus.
siunčiami
laikraščiai ar kny
nųjų talka. T. Dambrauskas ne BRAZAUSKAS Jeronimas, 60 nos ir Mortos, gyvenusių N.Y.
Kiškis
Vladas
—
Worcester,
Mass.
gos
grįžta
atgal ir neturime
seniai pats atvykęs, o dr. Gurs m., iš Kauno gub., mirė lapkri- Union St., Tamaqua, Pa., vai Kisieliovas Julius — Detroit, Mich.
Ikaip
Jurna
apie
Ui pranešti
kai prašomi atsiliepti.
Kvaraciejus Petri* <— Newark, NJ.
kaitę čia gimusi. Vieno iniciaty Čfo 25 d. Pittsburghe, Pa.
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asmenų, gali gailti»
darbą ūkyje
40 mylių nuo Clevelando.
Karvių priežiūra ir melžimas
mašinomis (lengvai išmoksta
ma). Reguliarui,atlyginimas,
atskiras butas.
Laiškais kreiptis (galima ra
šyti
lietuviškai) šiuo adresu:
ĮSIDĖMĖTINI
VAKARAI
BIMBA
PAREIMft
SPAUD06 ATSILIEPIMAI
Mr. W. Custer,
MELAGINGĄ
KALTINIMĄ
' APIE DEMONSTRACIJĄ
Apie čiurlioniečių koncertą,
West Farmington, Ohio
•Cleveland Plain Dealer apie A. Bimba padavė teismo or kuris bus šį sekmadienį, neberei arba telefonu (irgi lietuviškai):
protesto demonstraciją prieš ko ganams skundą dėl jo sumuši kia nieko pranešti, nes visi apie
Cleveland, HE 1-0114,
munistus įdėjo didelį aprašymą mo prieš pirmą jam akyse pa tai kalba ir bilietai jau baigia
Mrs. Kment
su didele antrašte per visą pus sitaikiusį asmenį — prieš J. Sa mi parduoti.
lapį, kaip svarbiausią dienos ži kalą, 1146 Dalias Rd., kuris at Tad pranešame apie kitus žy V. PĖTERAIČIO naujas lietunią. Prie straipsnio pridėta pora vedė policininką, kai moterys mesnius parengimus, kuriuos viškai-angliskas žodynas, su tar
nuotraukų iš demonstracijos. pradėjo šaukti, kad tas peilį tu turėsime netrukus po Velykų, timi po kiekvieno angliško žo
Šiaip jau aprašyta maždaug ri. Policininkas jo peiliuką pa gegužės mėnesį, Lietuvių Salėje. džio, mažesnio formato, 434psl.,
'teisingai, tik pora aiškių klaidų. ėmė, bet Bimba tuojau pradėjo
Gegužės 7 d. laukiame naujo per 12,000 žodžių, drobės ap
:
Sako, buvęs atimtas peilis iš as tvirtinti, kad Sakalas jį ir mu
$ 2.00
JAUNIMO TEATRO atidarymo. daras
mens, kurio vardas nežinomas, šė, reikalaudamas tuojau jį su Rengiamas labai įdomus ir gra
tuo tarpu visi matė, kad polici imti ir nugabenti kalėjiman. Ten žus vaidinimas — pasaka "žir- V. PETERAIČIO didysis lietuviškai-angliškas žodynas, 6C0
ją paėmė peiliuką iš A. Bimbos. niekas jo tų žodžiu rimtai nepri
gonė ir Gailė", pasaka apie dvi psl., per 30,000 žodžių, drobės
Be to, pasakyta, kad demons ėmė. Bet, pasirodo, vėliau jis dukteris, motinos tikrą dukterį
$5.00
truojama buvo prieš susirinki tikrai iškėlė kaltinima prieš Sa- ir podukrą. Tikroji duktė buvo apdaras
Liuksusiniai
išleistas
....
$8.00
mą, į kurį atsilankė apie 200
kala, laikydamasis bolševikiškos pikta, podukra buvo gera. Tė
asmenų. Iš tikrųjų buvo tik lautaktikos — kaltink pirmą pasi vas buvo įkalbėtas gerąją duk Pabaltijo Filatelistų Sąjungos
ikiama arti 200 asmenų, o daly
terį išvežti į mišką. Ji buvo ge "Baltia" išleistas specialus Lie
vavo mažiau kaip 30. Net ir taikiusi, čekistai visvien atras,
ra ir miško žvėreliams, tai tie tuvos, Latvijos, Estijos pašto
kad
kaltas.
Bet
čia
Bimba
stip
"Vilnis" nedrįsta sakyti, kiek
ją gražiai apdovanojo. Blogiau ženklų katalogas, 5 kalb., 211
buvo, o tik džiaugiasi, jcfg kaip riai apsirinka. Amerikos teismo išėjo piktajai dukteriai. Bet ga
psl
$0.90
"Plain Dealer" rašo, esą buvę organai visiškai ne tokie, kaip le viskas baigiasi gražiu susi
sovietinė čeka. Jis pamiršo, kad
Kainos su persiuntimu. Kainos
200../
taikymu. Scena rengiama, kaip
r
rvi«»ln<rino
a.is
kaltinimas
ir
pinigai siunčiami kartu. Visi
Cleveland News tarp ko kita
tikrai pasakai. Bus labai įdomu
iufkVqnti
ppansimoVą,
Tikimės,
šie
leidiniai tinka ir kaip dovana.
įdėjo trumpus pasikalbėjimus su
pamatyti jaunimui nuo 6 iki...
Išleistas
naujas visų Lietuvos
jis greit Įsitikins.
Giedraičiu, kuris papasakojo,
96 metų.
ir
Klaipėdos
pašto ženklų kainikaip bolševikai nužudė jo tėvą
Giegužės
28
dieną
irgi
Lietuninkas.
Norintiems
susipažinti
ties Červene, už Minsko (toj
viu Salėje bus DIRVOS VAKA siunčiamas nemokamai.
NAUJOSIOS
PARAPIJOS
vietoj, apie kurią aprašė pulk.
RAS. Numatoma vaidinti Ame
VAKARAS
Petruitis knygoje "Kaip jie mus
Perku Lietuvos ir kitų valsty
rikoje dar nematyta ir labai
sušaudė"), ir pasikalbėjimą su
Naujoji lietuvių parapija Ve
bių
pašto ženklus,
rinkinius.
linksma komedija "Moterims ne...
Sniečkum, kuris pareiškė, kad lykų sekmadienį, balandžio 9 d.,
TaI
at
rlimu l r k o m i s a n
išsimeluosi". Ne tik „avadiniP P P
jis yra pabėgęs nuo savo tikro rengia pobūvį - pasilinksminiimas, bet ir visas turinys rodo,
I'H'BINSKAS
brolio, kuris Lietuvoje dabar mą, kurio pelnas skiriamas lie-'
922 W. 33th St.
k a i p v y r a i b e s i s t e n i ? t ų mell ,
yra vienas iš vyriausiu čekistų ir tuvių gausioms šeimoms iš
Chicago 8, ill.
iSsisuka
visvien
ikliūva.
ir
kurio motina, taip pat pabėgusi tremties pakviesti ir paremti. I
,
,
jjems
iadna
bet
abaj ]inksma
• nils
nuo bolševikinės tvarkos, mirė Programos pradžia 5 vai., šokiai
LIETUVIŲ
KLUBE
iš šalies žiūrintiems.
Vokietijoje.
7 vai. Veiks bufetas. Įėjimas
dabar yra įrengtas puikus tele
Pirmame puslapyje ivyki ap
Todėl atžymėkite jau dabar vizijos priimtuvas. Nariai ir jų
75 centai.
savo kalendoriuose, tas dvi die svečiai kviečiami apsilankyti ir
rašė ir slovėnų laikraštis Enakopravnost. paimdamas žinias
nas ir būkite nasirengę ateiti pasigėrėti.
iš Plain Dealerio, tik perduo
i Lietuvių Salę!
RKO Keith's 105th
damas jas su komunistams kiek
PIRKIT BILIETUS DABAR
Kovo
22-25 "Chain Lighte
palankiu neutralumu... ~
1950 metų operos sezonui
ning"
su
Humphrey
Bogard
ir
Vilnis ir Laisvė taip pat pir
Eleonora
Parker.
muose puslapiuose, suprantama,
Kovo 26-28 "Stramboli". su
pabėrė daupvbe plūdimu prieš
Mikas Shimaitis, 65 m., 1527 BAL. 10-15 l'ublic Auditorium
tremtinius (lyg jie vieni būtų Ingrid Bergman.
E.
41 St., našlys, mirė kovo 10
demonstracijoj dalyvavę ...), va
PIRMADIENI, BALANDŽIO 10
d.,
palaidotas kovo 17 d., Lakedindama juos "fašistine govėSAMSONAS IR DALILA
view kapinėse. Liko sūnus Jo
da" ir panašiai, Ne visai gerai
ANTRA DI EN f, BA LA N DžIO 11
pataikė, nes, nekalbant apie Nuo trečiadienio, kovo 29 d. nas, Worcester, Mass.
BOHEMA
daugeli kitu. vienas iš vyriau rodoma spalvota filmą "Bari Wm. Senkus, 70 ra., 5618 Lu
TREČIADIENI, BALANDŽIO 12
siu demonstracijos, vadovu yra kada", apie aukso kasyklas, kur ther Ave., našlys, mirė kovo 20
FAUSTAS
buvęs hitlerinės koncentraeijos.vyksta kova tarp dviejų pabė- d., palaidotas kovo 22 d. iš šv.
KETVIRTA
D., BALANDŽIO
stovyklos kalinys ...
gėlių nuo teismo ir neceremo- Jurgio bažn., Kalvarijos kapinė
LOHENGRIN
AS
'
"boso", tuo tarpu kada se. Liko sūnūs William, George
KAS PARDUODA PIANjĮ. J advokatas mezga tinklą, ginda- ir Edward, dukterys Albina Sti- PEM&T. (DiBN *), EALANDŽ. 14
AIDA
jmas tikrojo kasyklų savininko gart ir Leonora Piascik, brolis
vartotą, neblogą ir nebrangų, į interesus. Advokato rolę vaidi Andrius Senkus.
PENKT. (VAK.), BALANDŽIO 14
malonėkite pranešti šiuo adresu: j na garsus Londono aktorius Ro
TOSCA
Abejoms laidotuvėms patar
Mrs. Butkus, 1152 Dalias Rd* bert Douglas. Pabėgėlių nuo
navo Jakubs and Son Funeral ŠEŠT. (DIENĄ), BALANDŽ. 15
Cleveland 8, Ohio.
teismo rolėse Ruth Roman ir
CARMEN
Home.
Telefonas: TY 1-1900!Clarck.
ŠEŠT. CVAK.), BALANDŽIO 15
MANON LESCAUT
Povilas Klivington, 53 m.,
1532 E. 173 St., mirė kovo 15,
KAINOS (įsk. muk.)
$7.80, $6.00, $1.80, $3.60, $2.10, $1.20
palaidotas
kovo
18,
Highland
MEROPOLITAN OPERA CLEVELANDE
Park kapinėse. Liko žmona Ona Kasa: Union Bank of Commerce
(Sidabraitė), sūnūs Albertas ir S. 9th St. ir Euclid, Cleveland 14, O.
MAin 1-8300 — Librettos
Povilas, ir brolis Jonas.
Atdara 9:30 A.M. - 5:30 P.M. kasd.
Laidotuvėms patarnavo WilVartojamas tik Knabę Piano
kelis Funeral Home.
2-4

METROPOLITAN OPERA

HIPPODROME

STYLETTE BEAUTY SALON
FRANCES
Qreeg.

Lietuvaites vedamas grožio salionas
1152 Addisbn Rd.
Kampas Addison ir Wade Park
felef.: UTah 1-7491
Pusmetinės bangos nuo $5.50. šaltas ir karštas šukavimas,
plaukų dažymas ir kita grožio priežiūra. Užtikrintas darbas.
Atsinešusioms šį skelbimą ęuolaida.
Miss Alvina PauMa
Savinikė kosmetologe

SUOPIS FURNITURE
6921 Wade Park

ĖX 1-8709

Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys
virtuvei ir kiekvienam Jųsų buto kambariui
3/Z)d

SfiVfiO

Šimetis Metropolitan operos
apsilankymas sutampa su 25
metų sukaktim nuo kompozito
riaus G.. Puccini mirties, todėl šį
kartą bus visa eilė Puccini ope-

dAst 7>£EfZc£

rų, jų tarpe Bohema, kurioje
dalyvaus šiame paveiksle mato
mi dainininkai: Bidu Sayao,
Frances Greer, Jan Peerce ir
daug kitų žymių solistų, -

ŽEMOS KAINOS

MALONUS PATARNAVIMAS

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriamf,
'
lietuviškoje krautuvėje

Metais

OIL

THE HENR

pirmyn

1950-ais

•

y

COAL

'.'O., Medina

Ohio

Į> J KERSIS
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
iatės i mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą*
garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai.

»AS2*V

hmm

Darom naujas

AUTO BATTERIES

T H I S A N K F O B All TH I M O / l f

Tiesiog iš Lietuvių dirbtuvės

Pigiau negu kitur
TAISO IR SENAS BATTERIES

DIRVA — vienatinis Lietu

viu laikraštis Ohio valstijcje.
Kaina metams tik $3.00.

Antanas Kirkilas ir Sunus

Telefonai:
MA 1-3359
EN 1-3844

Naujiena vyrams!

^

Foliano kirpykloj

1019 Woodland Ave.
Namų

adresas:

7204

Donald

(šalia DIRVOS red.)

Every Friday & Saturday at

dabar dirba Kaune buvęs
žinomiausias vyrų kirpėjas

JACK'S BAR'

E. MAZILIAUSKAS

Known as the

"Blackstone Club"

Naujakuriams aišku! Pa
bandykit ir senieji clevelandiečiai! Nesigailėsite!

featuring

Ronnie & his Polka Trid**
Popular Prices — No Cover — No Minimum
Have a "Good Time" at a nGood Place"
7323 Wade Parti Ave.
WS 1-9212

Lankykitės savo Klube!
Amerikos Lietuvių Piliečių
Klube penktadienio vakarais
gausite skanių bulvinių bly
nų, šviežios žuvies, prie to
visokių išsigėrimų.
Klubo
nariai prašomi dažniau prisi
minti apie savo Klabą.

CLEVELAND, OHIO
Artinasi pavasario laikas!
Tai yra naujų sumanymų ir naujo veikimo laikas kiekvienam

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

žmogui, pageririti4o gyvenimui. Tai geras laikas pradėti tau
pyti. Taupymas, nors ir po mažą sumą, užtikriną ateitį ir

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

apsaugo nuo rūpesčių.Taupydamas gali tapti namo savininku.
Lietuvių Banke santaupos nuošimčiais auga kasdien.
Jos čia yra USA valdžios apdraustos per Federal Insurance
Corporation.

P. J. KERŠIS

THE SUPERIOR SAVINGS
AND LOAN ASS'N.

609-12 Society for Saving Bid.
Telel'.: MAin 1-1773.
Rezidencija: PENINSULA 2521

Nori pagražinti savo
namus? Šauk—

6712 Superior Ave.

K. ŠTAUPAS

I

musų specialybė.

j
į

Namų Dekoravimas
Kambarių Popieriavimas
Namų Maliavoj imas

16908 Endora Road
Telefonas:
KEnmore 1-8794
Cleveland. Ohio

JONAS G.

Cleveland

Ave.

•DANCING'

6908 Superior Avenue

POLTEK

Naujiena lietuvėms moterims!

1895-ais,

GAS

WrTLirfKESE

MIRIMAI

pirmyn

MONCRIEF ĮRENGIMAI

NEDIDELĖ SEIMĄ,

INSURED

HE 1-2498

UTah 1-4515

Pilnai padengta apdrauda

WM. DE8BS PAINTING CO.

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko

7526 Star Avenue

Cleveland 3, Ohio

-MlllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllEllllllillllllllllllllllllllN^

j I J. SAMAS - JEWELER

j

5

=

Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę

| 7007 Superior Ave.
5
i

Greta Ezella Theatre |

Dabar jau turime didesni rinkin} Deimantų, žiedų, Laik- |
rodėliu ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą.
£j

F.iiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiuim?

Lietuvis

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

495 East 123rd St.

Tele f.: POtomac 1-G895)

'KAUNAS'

Wilkelis Funeral Home
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė
Aldona Wilkelis - Wirby

Pilnas laidotuvių patarnavimas
—HAMMOND VARGONAI PER SERMENIS—

HEnderson 1-9292

6202 SUPERIOR AVE.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOME

Batų taisymo
dirbtuve

"Vėsinamas oras Jūsų patogumai

1463 Addison Rd.
(Wade Park kampas)

Delia E. Jakubs & William J. Jakulis
lifceneuuoti laidotuvių. direktoriai ir balsamuotojai

Sąvininkas
Kazys Ivanauskas,
lietuvis —- naujakuris

'

\

' /

25 metai simpatingo ir *imto patarnavimo
6621 Edna Avenue,

1

...

^ ENdicoit 1-1763
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PIRMOJO KONCERTO AMERIKOJE
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SEVERANCE HALL
*•* v* v 11"

Alfonsas MIKULSKIS
ANSAMBLIO VADOVAS

11001 Euclid Avenue

4
Ona

ka

MIKULSKIENĖ

Sekmadienį, kovo-March 26 d., 8:30 vai. vak.

KANKLIŲ VADOVE

KONCERTO PROGRAMA
Mičrus choras

Vyru choras

1.
2.
3.
4.
5.

1. Op, Op, kas ten, Nemunėli, harm. J. Naujalio
2. Oi, kad išauštų,
" J. Žilevičiaus
3. Pasėjau kanapę
" V. Marijošiaus
Solistai — A. Liutkus, tenoras, ir
J. Stempužis, bosas,
4. Augo kieme klevelis, harmonizuota J. Karoso

•

Mes padainuosim, liet. daina, harm. A. Mikulskio
Kai aš glėbiau lankoj šieną, "
Lopšinė,
"
»
ft
Ta mūs seselė darbininkėlė, "
J. Švedo
Piemenėlių daina,
t*

>i

Aldona VALEIŠAITĖ

Tautiniai šokiai

Tautiniai šokiai

1. Blezdingėlė
2. Oželis

1. žiogeliai
2. Lenciūgėlis
3. Malūnėlis

Moterų choras su kanklių orkestru

Mišrus choras su tautinių instrumentų orkestru

' •

1. Pas motinėlę, pas širdužėlę, harm. A. Mikulskio

ŠOKIŲ VADOVE

1. Skamba, skamba kankliai,

harm. A. Mikulskio

2. Kas bernelio sumislyta,
"
"
"
Solistė — N. Navickaitė, sopranas

2. Pasvarscyk, antela,
"
"
Solistai — N. Navickaitė, sopranas,
ir L. S a*g y s, baritonas.

3. Per girią girelę,
"
"
Solistės — N. Mavickattij sopranu
A. Stempužienė, mezzosopranas, ir
O. Mikuisjkienė, kanklis.

3. Palankėj,
"
Solistai — N. Navickaitė, sopranas,
ir A. Kavaliūnas, tenoras.

Tautiniai šokiai

5. Stikiiukėlis
Solistas

1. Pjovėjai

6. Kalvelis — daina ir šokis. Atlieka visas ansamblis,

n

4. Melnikas

"

v

t*

P. M a ž e 1 i s.

BILIETŲ dar galima GAUTI:
DIRVOS REDAKCIJOJ
Tel. EN 1 - 4486
iki šeštadienio vakaro 8:00 v.
Pas
ANSAMBLIO PIRMININKĄ
Tel. TY 1 - 1S00
telefonu sutartu laiku iki
sekmadienio vidurdienio

•

SEVERANCE HALL
Tel. CE 1 - 7300
iki koncerto prodžios, jei dar
bus likusių neparduotų'
AUTOMOBILININKAMS
svarbu įsidėmėti, kad prie Se
verance Hall yra didelė aikšte
automobiliams pasistatyti, ku
ria koncerto klausytojai galės
pasinautoti be jokio mokesčio.
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