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Turkijoj laimėjo opozicija

$10JE SALYJE

KETURIOSE GELEŽINKELIŲ
sustreikavo trauki
Pasikalbėjimas su ALT Sąjungos pirmininku lietuvių kultūrinei veiklai. Kas Turkijoje šiomis dienomis įvy Rinkimus laitnėjusioji opozi bendrovėse
Rašytojų nutarimai
tą veiklą pažino ir*joje dalyvavo ko rinkimai. Nuo pirmojo pa cija tačiau pripažįsta, kad admi nių pečkuriai. Streikas palietė
adv. Antanu Oliu
anksčiau,
tas gali rasti didelį saulinio karo iki šiol valdžioje nistracija, kuriai buvo dažnai vidurinių ir vakarinių valstybių
Po Bostone įvykusio rašytoju
skirtumą tarp to, kas buvo ir buvusi prezidento Kemal Pašos prikišama diktatūriniai palinki kai kurias geležinkelių linijas,
suvažiavimo nebeturime jau nei
kas dabar yra. Naujakurių įta - Ataturko įsteigtoji partija, ku mai, rinkimus tvarkė visai loja paprastai pervežančias apie 40' <•>
Amerikos Lietuvių nei Trenttikoje visas lietuvių kultūrinis riai dabar vadovauja dabartinis liai ir nešališkai. Visi taip pat viso krašto keleivių ir apie 24%
nių Rašytojų Draugijų, o turimft
darbas įgavo naujos dvasios ir prezidentas Ismet Inoenue, šiuo^ pripažįsta valdžioje buvusios prekių. Streikas nežada būti il
tik Lietuvių Rašytojų Draugiją,
naujo stiliaus. Jis pasidarė pil se rinkimuose smarkiai pralai partijos didelius nuopelnus kraš gas. Priežastis — nesutarimas
kurios nariais gali būti (ir yra)
nesnis, įvairesnis ir kartu di mėjo: jis gavo vos apie trečda tui, bet vis dėlto panorėjo at dėl pečkurių skaičiaus žibalu
lietuviai rašytojai, gyveną bet
namiškesnis. Aš neįsivaizduoju, lį vietų naujajame parlamente. mainos. Atrodo, kad ligi šiol 30 kurenamuose garvežiuose (Dy
kuriame pasaulio krašte. Narių
kaip atrodytų šiandien lietuvy Dabartinis prezidentas yra pa su viršum metų valdžiusieji Tur zeliuose). Unija reikalauja, kad
draugija tuo tarpu turi apie 90.
bės veikla Amerikoje, jei čia ne reiškęs, ka.d jis nesutiks būti kiją yra pasirengę užleisti vie būtų du, o bendrovės tvirtina,
Kultūros Fondo klausimu ra
būtų naujakurių. Ir ypatingai renkamas prezidentu, jeigu jo tas kitiems be pykčio ir yra pa- kad ir vienas beveik neturi kas
šytojai šį kartą nedaug tenutaemalonu pabrėžti, kid ALTS yra' partija nebeturėtų daugumos. ryžę pasilikti lojalioj opozicijoj. veikti. Vienas toks garvežis ties
rė: Clevelandui ir Bostonui siu*
Clevelandu streikui prasidėjus
viena iš tų organizacijų, kuri
loma sudaryti KF apygardas ir
buvo nuverstas nuo bėgių. Ma
gali didžiuotis naujakurių para
tuo būdu plėsti pradėtą veikimą.
noma, kad tai buvo streikininkų
ma, pritarimu ir gausiu dalyva
Tačiau dėl Kultūros Fondo cen
sabotažas. Dėl šio streiko susto
vimu.
Mes
turime
skyrių,
kuriuo
tro nei nutarimo, nei paragini
jo visa eilė dirbtuvių, nes negali
se pusė yra naujakuriai. ALT
mo, nei pasiūlymo nematyti. O
išvežti
pagaimintų prekių ir ne
Sąjungai
jie
atnešė
brangios
gy
Kai Maskva paskelbs, kad ji nų dolerių karo nuostolių atly
tas centras lyg: ir yra ir tuo pa
turi
kur
dėti naujų, taip pat ne
vybes.
jau baigusi grąžinti vokiečius ginimo. Bet ligi šiol jie jau pa
čiu metu jo lyg ir nėra...
gali
atsivežti
žaliavos. Clevelanbelaisvius, Vokietijoje kilo di siėmė 18 bilijonų, daugiausiai
Literatūros premiją suvažia
— Kaip vyksta- bendradarbia džiausias nusiminimas ir pasi iš Rytų Vokietijos.
de dėl to daugelis ir lietuvių tu
vimas taip pat įsteigė, žinoma^
ri "atostogas".
vimas su kitomis organizacijo piktinimas. Mat, vokiečiai dar
tuo tarpu dar labai abejotinai
Prieš spausdinant šias žinias,
mis?
:
pasigenda apie 1 milijono ir 200
įsteigė, nes nežinomas nei tik
geležinkelių
streikas pasibaigė.
^kai*^1
¥&kam tūkstančių, kurie buvo rusų pa
ras tos premijos dydis (pagei
Unija
atsisakė
nuo savo reika
neskelbiame ... Padorų ir kul imti ir dingo be jokios žinios ...
daujama bent 500 dolerių), nei
lavimo
statyti
į
didžiuosius ži
tūringą rungtyniavimą mes lai Stalinas, bandydamas sušvel Prezidentas Trumanas perva
iš kur bus sudaryti pinigai tai
balinius
garvežius
po antrą pečkome sveikintinu dalyku visuo ninti tą blogą įspūdį dėl numa žiavo šešiolika šio krašto vals
premijai. "*
kurį,
pasitenkindama
tik gele
meninėje veikloje. ALIS, daly rintų ar gal dar ir tebelaikomu tybių, pasakė apie 50 kalbų, ku-l
Nutarta išleisti ir draugijos
žinkelių
administracijos
pažadu,
organą — literatūros žurnalą, Gegužės 22 dieną sueina vie tesnei kultūrinei veiklai. Pagal vaudama Amerikos Lietuvių Ta amžinoje vergijoje belaisvių, pa rių svarbiausioji buvo Chicago- kad bus stropiau ^prižiūrimas
kuris pasirodytų bent kas trys neri metai, kai Amerikos lietu iš anksto nustatytą planą ji ryboje, stengiasi visur būti so- skelbė "didelę malonę". Esą, so je. čia jis iškėlė savo programos sutarties vykdymas, kur kalba
vių tautinės srovės seime, New vykdė programą tautinės kul idari, skaitosi su daugumos nuo vietai sumažinsią savo reikala gerąsias puses ir klausė — kas
mėnesiai.
nuo vimus dėl karo nuostolių atly gali ką nors geresnio pasiūlyki. ma apie "pečkurių prižiūrėto
Valdybai pavesta išleisti in- Yorke, buvo įsteigta Amerikos tūros srityje. Buvo atlikta visa mone ir niekur neatsisako
*
jus", kurie;, nebūna visą laiką
Stukcijas, kaip steigti draugijos Lietuvių .Tautinė Sąjunga. Me feilė uždavinių, pradedant pa darfbo. Tokio pat " nusiteikimo ginimo ir likusią dalį išdėstysią
garvežyje,
bet tik užeina pa
Senatorius
Taftas
per
radiją
bent
penkiolikai
metų...
skyrius — rašytojų klubus at tinių sukaktuvių proga Jūsų ko prasčiausiais viešais pobūviais ir mes norime ir iŠ kitų.
tikrinti,
ar
viskas tvarkoje, ir
smarkiai
kritikavo
Trumano
Ret paaiškėjo, kad šita "ma
respondentas aplankė Sąjungos baigiant darbais, paskleidusiais
skirose vietovėse.
pataiso,
kas
reikia.
Taip pat su
programą.
Apie
jo
priekaištus
Šių nutarimų, kurie tuo tarpu pirmininką adv. Antaną Olį Chi lietuvių kultūros garsą miestuo — Kokie yra Sąjungos arti lonė" yęa tokia pat apgaulė, kaip plačiau parašysime kitame DIR sitarta ir dėl atlyginimų page
ir su belaisviais. Karui pasibai
se, lietuvių kolonijose ir net vi miausio darbo planai?
dar yra platoniškų pageidavimų cago je:
rinimo, maždaug po $1.00 die
gus sovietai reikalavo 10 bilijo- VOS numeryje.
soje
Amerikoje.
laipsnyje, įvykdymas pareis nuo — Kaip atrodo Amerikos Lie
— Sąjunga yra taip susitvar
v
nai. .Iš to aiškėja, kad streikas
naujosios valdybos energingu tuvių Tautinės Sąjungos meti ALT Sąjunga nėra komercinė kiusi, kad kiekvienas jos sky
buvo visai nereikalingas, nes
organizacija, todėl ir jos balan rius turi iš anksto nustatytą kul
mo, kurią sudaro J. Aistis, J. nės veiklos balansas?
dėl
to būtų galima ir be streiko
SPAUSDINAMAS
AMERIKIEČIUS
sas negali būti išreikštas skai tūrinės veiklos kalendorių ir jį
Tysliava, St. Santvaras, B. Braz
susitarti.
J) nuostolių tas strei
— Kai praėjusių metų gegu čiais. Kultūrinės veiklos balan
Lietuvių Archyvas
džionis, F. Kirša.
vykdo. O Centro vadovybės ar VARO IŠ PRAHOS
kas
pridarė
tikrai didelių. Dėl
žės 22 d. ALT Sąjunga pradėjo sas išreiškiamas tik moralinė
timiausieji uždaviniai yra: iš
to
daug
kur
ir
paštas vėlavo. Kai
gyvenimą, ji jau turė mis vertybėmis. O šios tegali
Čekoslovakijos užsienių reika Įvairiuose kraštuose gyvenan
SLA valdyba pasilieka formalų
plėsti skyrių tinklu, įvykdyti
kurie
laikraščiai
nuėjo labai pa
jo savo nemažą dvasinį kapita būti sukurtos tik ilgu kantrumu,
lų ministerija pareikalavo, kad tiems lietuviams pranešama, kad
apygardinius suvažiavimus, —
vėluotai.
Spėjame,
kad ir perei
SLA, vadovybės rinkimų komi lą. Kelios anksčiau atskirai vei energija ir pasiaukojimu. Aš esu pirmasis jų bus gegužės 20-21 Amerikos ambasada sumažintų vėl tęsiamas LIETUVIŲ AR tos savaitės DIRVA į kai kurias
sija, sukaičiusi paduotus balsus, kusios organizacijos — Lietuvai pilnai patenkintas tuo, ką ALTS d. Detroite, — paruošti ir iš savo tarnautojų skadjių, nes CHYVO spausdinimas.
vietas bus nuėjusi daug vėliau,
praneša, kad visa senoji vadovy Vaduoti Sąjunga, Tautininkų padarė per vienerius metus. Be leisti atitinkamą brošiūrą, įvyk dabar jie esą naudojami šnipi LIETUVIŲ ARCHYVĄ įstei nors buvo laiku išleista.
bė vėl yra išrinkta ateinantiems Centras ir Amerikos Lietuvių veik visi skyri&i tinkamai atliko dyti kultūros vajus, panaudo nėjimo reikalams. Pareikalauta, gė lietuviai laikraštininkai Lie
•
kad iki pereito šeštadienio iš
dvejiems metams. Ligšiolinės va Misija — per eilę metų sugebė savo uždavinius.
tuvoje 1941 metais. Jo Kaune CHRYSLERIO streikui pasibai
jant
dainos,
muzikos
bei
vaidy
vyktų 40 tarnautojų. Ambasados
dovybės nariai visi gavo ne ma jo atlikti nemažai darbų, labai
— {domu, kokios įtakos yra bos jėgas, ir aktingiau pasi personalas tuo būdu sumažina ir Vilniuje pasirodžiusiuose ke gus apskaičiuota, kad Chryslerio
naudingų
Amerikos
lietuvių
tau
žiau kaip po pusę, kai kurie net
padarę lietuviai naujakuriai Są reikšti bendrame Lietuvos lais mas dviem trečdaliais. Lieka tik turiuose tomuose buvo aprašy darbininkai per streiko laiką nu
iki trijų ketvirtadalių paduotų tiniams interesams. Visus tuos jungos veiklai?
ta pirmoji bolševikų okupacija. stojo 80 milijonų dolerių algų.
vinimo darbe.
20. Amerikos ambasada Prahoje i
dvasinius kapitalus sujungus į
balsų.
Penktajam tomui vokiečiai jau Reikės ketverių metų laiko, li
Iš balsavusiųjų tarpo didžiau vieną centralizuotą organizaciją, — Manau, kad visiems aišku, Tuo baigė ALTS Pirmininkas dabar liks mažiausia iš visų di nebedavė leidimo.
gi tas nuostolis išsilygins. Tuo
sias susidomėjimas buvo paro susidarė tvirtas branduolys dar jog nau jatkuriu Amerikoje atsi adv. A. Olis pasikalbėjimą svar džiųjų valstybių ambasadų. Ligi Tremtyje spausdinti LIETU pačiu Chryslerio bendrovė nusto
radimas padarė labai didelės ir besnėmis Sąjungą liečiančiomis šiol ji buvo didžiausia.
dytas iždininko vietai, čia už didesniems darbams vykdyti.
VIŲ ARCHYVĄ buvo neįmano jo apie bilijoną dolerių, o žalia
Ir vietiniai gyventojai, tarna ma.
abu kandidatus paduota 3,382 Įveikus visus persitvarkymo teigiamos įtakos visai Amerikos temomis.
vų tiekėjai apie 275 milijonus.
balsai: už K. P. Gugį 2,074 ir sunkumus, apmetus pirmapradį
vę Amerikos ambasadoje, bėga Dabar METUVIŲ ARCHY Palyginus tuos nuostolius su
iš tos tarnybos, po to, kai du VAS, Lietuvos Istorijos Metraš streiko laimėjimais, kurie gana
už A. S. Trečioką 1,208 (61 ir skyrių tinklą, ALT Sąjunga per
ambasados tarnautojai buvo ko tis, apimąs bolševizmo, nacio- menki (unijos reikalavimuos net
39%). A. S. Trečiokas, surin vienerius metus darė ir padar$
kęs beveik 40 c/t balsų, gavo dau tai, kas esamomis sąlygomis bu
munistų nuteisti 15 ir 18 metų nalsocializmo ir tremties metus, ir nebuvo didelio skirtumo su
giausiai balsų iš visų kitų "nau vo galima. Amerikos Lietuvių • Šveicarijos laikraščiai nuro • Vokiečių valdžios atatovai kalėti. Susidaro padėtis, kad am spausdinamas Jungtinėse Ameri bendrovės pasiūlymais), abejo
sąjungininkams, basada sunkiai begali atlikti sa
jųjų" kandidatų. Kadangi jis, be Tarybai atliekant formalų Lie do, kad Europoje yra apie 3 mi priekaištauja
kos Valstybėse. Bus paskelbta jama, ar unijos vadas Walter
rods, pirmą kartą kandidatuoja tuvos laisvinimo darbą, Sąjunga lijonus darbo neturinčių gyven kad jie blogai vykdė Vokietijos vo uždavinius^ Spėjama, kad dar niekur nespausdintos doku Reuther šiuo atveju nebus per
į SLA pareigūnus, tai ši pradžia kaupė ir skyrė savo jėgas pla tojų. Reikėtų surasti galimybes apvalymą nuo nacių. Esą, pa Amerika gali pasiryžti nutrauk mentinės medžiagos.
tempęs stygos. Spėjama, kad
emigruoti 1.5 mil. italų, 1.3 mil. liesti daugiausia tik mažieji vei ti diplomatinius santykius ir su
nebloga ir yra paskatinimas po
šiuo
streiku jis norėjo lygiai pa
LIETUVIŲ ARCHYVAS tęsi
vokiečių, 50,000 olandų ir kt. kėjai, bet ne viršūnės.
poros metę dar kartą pabandyti.
Čekoslovakija, kaip ir su Bul niais bus spausdinamas mano sižymėti, kaip J. L. Lewis ir
Antroj eilėj balsuotojų dėme- Už kandidatus į iždo globėjus • Prahoje, Čekoslovakijoje, po • Graikija ir Jugoslavija pra garija. Taip pat manoma, kad gyvenamojoje vietovėje einan Philip Murrey, tai yra, pasiro
sio atžvilgiu buvo pirmininko iš viso paduota balsų 6,618, bet sėdžiavo sovietų okupuotų kraš nešė, kad jos susitarė atnaujin bus pareikalauta atitinkamai su čiame lietuviškame laikraštyje dyti irgi "kovojančiu vadu".
vieta. Už kandidatus į pirminin kadangi čia kiekvienas balsavo tų karo ministerial. Pirmininka ti normalius diplomatinius san mažinti ir Čekoslovakijos diplo DIRVOJE. Adresas yra toks: Bet tas pasirodymas atrodo be
matinį personalą Amerikoje.
ko vietą balsavo 3,332 nariai. už du, tai balsavusių čia buvo vo marš. Bulganinas, politbiuro tykius.
ne per brangiai kaštavęs ...
LIETUVIŲ ARCHYVAS
Kandidatai buvo trys. Dabar 3,309. Ligšioliniai iždo globėjai narys. Pasitarimų turinys dar
•
6820 Superior Avenue,
• Vandenilinės bombos gami
tinis pirmininkas W. F. Laukai vėl išrinkti: J. Maceina 2,094 nežinomas.
CLEVELANDE ir Pittsburghe
Cleveland 3, Ohio, USA.
nimas šiuo metu esąs "kažkur laptingomis aplinkybėmis jis jau
u įdaromi Čekoslovakijos kon
tis surinko 1,783 balsus (per balsais (63%) ir J. Mikužiūtė
•
Vatikano
šaltiniai
skelbia,
atsidūrė rytų Vokietijoje ir jau Kad įvairiuose kraštuose gy sulatai. Tai yra Amerikos atsa
53%), kiti du abu drauge sudė 1, 669 (50.4%). Kiti kandidatai kad dabartinis Sovietų Sąjungos tarp tikrumo ir galimumo".
sėdi komunistų kalėjime.
veną lietuviai galėtų pasirengti kymas į Prahos vyridusyljės
jus kiek mažiau: F. J. Bagočius gavo: A. Devenienė 1,195 bal
užsienių reikalų ministeris Vi • Jungtinių Valstybių Atstovų
sus
(36%),
J.
Arlauskas
851,
sekti
LIETUVIŲ ARCHYVĄ, įsakymą išsikraustyti 40 Ame
842 (25%) ir K. J. Kalinauskas
•
Lenkijos,
'Belgijos
ir
Hytų
J. Valickas 417, S. C. Būdvytis šinskis yra katalikų bažnyčios Rūmai nutarė dar pridėti apsi
pranešu,
jog su DIRVOS re rikos ambasados tarnautojų. Ka
707 (21%).
Vokietijos
komunistų
partijose
gynimo fondui 328 milijonus ir
sunaikinimo plano autorius.
292.
dakcija
yra
susitarta pradėti jį dangi Prahoje Amerikos diplo
Toliau daugiausia balsu pa
125 tūkstančius dolerių. Atrodo, paskelbtas naujas valymas, ku
duota už kandidatus i gydytojo Pagaliau — vicepirmininkas • Po Valst. Sekretoriaus Ache- kad tos išlaidos skiriamos van rio tikslas "pašalinti nukrypė spausdinti nuo š. m. liepos mėn. matinis personalas sumažintas
vietą —'3319: už S. Biežį 2,244 P. Dargis, vienintelis kandidatas sono pranešimo, kad JAV teiks denilinės bombos gaminimo rei lius nuo linijos, nepatikimus, 6 dienos, t. y., DIRVOS 27 nu dviem trečdaliais, tai ir čia bus
meryje.
įsakyta panašiai sumažinti čeir už A. šliupaitę 1.075 (apie 71 į tą vietą gavo savo visą 100% karinę pagalbą Indokinijai, Val kalams.
šnipus ir agentus''.
stybės
Departamentas
pranešė,
balsų,
bet
tik
2,931.
Apie
400
koslovakįj#*
diplomatines atsto
ir 29%). Beveik tiek pat daly
Jonas Leonas,
• Venecuelos vyriausybė už
•
Praėjusią
savaitę
iš
Vakari
vybes.
kad
yra
numatyta
ekpnominės
balsavime
dalyvavusių
narių,
ne
vavo ir sekretoriaus rinkime —
LIETUVIŲ ARCHYVO
draudė komunistų partiją. Už
3.313. Už senąjį sekretorių M. J. turėdami kito kandidato, susilai pagalbos programa Indonezijai, nės Vokietijos komunistų parti
redaktorius
draudimas
padarytas
įsitikinus,
Burmai, Thailandui ir Malajams, jos buvo išmestas antrasis par
EUGEN DENNIS, Amerikos ko
Viniką oaduota 2,535 balsai ir kė.
Cleveland,
*
kad
komunistai
jaori
nuversti
ti
jds
-sekretorius
ir
Bonnos
par
kuriai
vykdyti
esą
numatoma
munistų partijos generalinis
už V. Tysliavienę 778 (apie 76 Daugiau apie SLA rinkimus
1950 m. gegužės 13 d.
vyriausybę.
lamento
narys
Kurt
Mueller.
Pa( Perkelta i 2-rą pusi. )
skirti
64
milijonai
dolerių.
kalbama 4-me puslapyje.
ir 24%).

Stalino "malonė"...

Tnunano kelionė

TRUMPAI KALBANT
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ŠIOJE ŠALYJE

r#
(Atkelta iš 1-mo pusi.)
Sekretorius šiom dienom paso
BOSTON — LAWRENCE — AMSTERDAM
DAMBRAUSKAITĖS - pĄftAftĄVbcd KONCERTUI PRAĖJUiS
dintas į kalėjimą. Jis turi at
likti vienerių metų bausmę, teis
Gegužės 7 d. čia Antaninos no ir koncertų direktorė Lolla de žasčių. Viena ir pati rimčiausia
židonių dukterį — G. I. židony- gaila, kad čia negali išsilaikyti mo jam paskirtą už atsisakymą
4.
Dambrauskaitės
ir Stasio Ba Grill, Michigan Commission of tai, kad tą pačią dieną ir net va
Kai traukinys iš Bostono paju tę, neseniai Paryžiuje gavusią naujakuriai, nes iš šalies žiūrint liudyti Kongresui dar 1946 me ranausko koncertas praėjo pui Displaced Persons sekretorė Flo landą buvo kun. I. Boreišio 30
dėjo į Amsterdamą, N.Y., Bosto doktoratą už savo studiją apie atrodo, kad šiai patriotiškai lie tais. Po to jis dar kitose bylose kiai, palikdamas gražiausius pri rence Carsidy, viena Michigan metų kunigavimo sukaktuvės.
no miestas degė įvairiaspalvėm rašytoją Milašių. Ji ir dabar tu tuvių kolonijai reikia jau ir nau yra nuteistas, tačiau tię spren siminimus. Tiek solistai, tiek ir operos solistė ir daug kitų, labai Antra, Detroite jau penki mė
ri daug sumanymų, bet nežino, ju, gerų jėgų.
dimai dar nėra įsiteisėję.
reklamom. Raudonos ir mėlynos
jų akompaniatorius Aleksas Ku- susižavėjo, kalbėjo apie solistus nesiai buvo streikai. Visa turint
ar naujos gyvenimo sąlygos leis Prakalbų ir filmų vakarą Am
•
spalvos gundė šio didmiesčio
čiūnas
mums parodė, kad ir lie ir mums dėkojo už kvietimą, ku galvoje, koncerto rengėjai ir,
juos įgyvendinti. Gyvena Nau- sterdame rengė Balfo skyrius. DARBO JĖGOS pareikalavimas
"naktibaldas" gyventi, kol dar
gatuck, Conn., kur mano vers Susirinko pilna lietuvių svetai- paskutiniu laiku žymiai didėja, tuviai yra pasiekę meno aukš ris davė jiems progos geriau pa tikiu, solistai liko patenkinti.
galima, jei turi sunkiai uždirbtą
nors yra vietų bei atskirų įmo tumas. Jie mus sužavėjo, pakė žinti mūsų tautą ir jos gabumą.
tis prancūzų kalbos pamokomis.
pinigą ir jį mėgsti išleisti. Jū Lankantis pas eilę senųjų Am įnės salė nuoširdžių ir gerų lie- nių, kur juntamas sezoninis su lė į aukštesnę, garbingesnę išei Jie lygino mūsų Dambrauskaitę S. BARANAUSKO VARDINUS
<
su Metropolitan© žvaigždėmis, Po koncerto būrys lietuvių su
rininkai, atplaukę iš visų pašau sterdamo veikėjų lietuvių, teko I tuvių. Visi jie domėjosi, kaip mažėjimas. Per pirmus 3 mėn. vio savijautą.
sakydami,
kad gal Dambrauskai sirinko mano namuose ir links
lio uostų, triukšmavo ne ma nemažai gero išgirsti apie kun. | dabar einas lietuviams, visi gy- darbo padaugėjo trijuose ketvir
Jie dainavo taip gražiai, kad
žiau, kaip triukšmauja madridie židanavičių, prieš penketą metų jveno Lietuvos tragedijos skaus- čiuose darbo vietovių ir dviejuo tam įvertinti reiktų gero men® tė ne vieną jų bus ir pralenkusi. mai paminėjo St. Baranausko
čiai bulių imtynėse. Ak, juos čia mirusį, šis šviesaus atmini imais. Kai pasibaigė parengimas, se trečdaliuose tokių vietovių, žinovo. Mes tik galime pažymė Tokie svetimtaučių pareiškimai vardines, čia teisėjas Uvickas
reikia ir suprasti. Savaitės ir mo kunigas, kaip man išsireiš j aš teiravaus, ar šioje kolonijoje kur darbo stoka labiausiai jun ti, kad jiems dainuojant mus mus džiugino ir net jaudino.
pakėlė tostą, sveikindamas somėnesiai praeina plačiuose van kė vienas jo gerbėjas, mirdamas |yra ir bimbininkų, tai visi ėmė tama. Spėjama, kad šiais me perėmė jaudinąs šiurpas ir va Iš žymesnių svečių koncerte lenizantą, ir visi kiti linkėjo
j dairytis ir tokių ieškoti. Pagadenynuose ir žmogus pasiilgsta nepaliko jokių žemiškų turtų,
tais dirbančiųjų skaičius Ame landos virto minutėmis. Solis buvo mūsų tautietis teisėjas J. jam laimės. Dalyvavusieji var
jliau man atsakė, kad gal vienas
rikoje pasieks 60 milijonų. Bet tams buvo sukeltos gausios ova P. Uvickas su žmona, kurie vos dinėse (apie 30 žmonių) liko ma
žmogaus, atsiranda energijos bet paliko tokį gerą vardą, kad
kitas ir yra. bet jie čia nieku ne
tai dar nereiškia, kad neliks dar cijos ir jie buvo iškviesti dainuo buvo grįžę iš Floridos, o prof. loniai nuteikti pačių artistų švel
perteklius.
ir šiandien dar daug kas kun.
pasireiškia ir gerų lietuvių ne
bo ieškančių ir jo negaunančių, ti ir programoj neįrašytų dai Padalskis buvo atsivedęs keletą numo ir draugiškumo.
Naktis buvo graži, nusagsty židanavičiaus gailisi. Ir gailė pykdo.
svečių, jų tarpe Detroito uni
nes
darbo ieškančių skaičius ir nų priedo.
sis
po
daugelio
metų.
ta žvaigždėmis. Gretimoj sėdy
versiteto profesorių, kuris po , WNDSORO LIETUVIAI
Amsterdame
sutikau
ir
visą
gi
nuolat
didėja,
šiuo
metu
di
Amsterdame lietuviai dirba
nėj knarkė įkaušęs keleivis, kaip
Jų duetas iš Puccini operos
koncerto
dalyvavo St. Baranaus
eilę
gerų
veikėjų
—
A.
Lukšį,
džiausias
nedirbančių
nuošimtis
SUSIORGANIZAVO
visas blogas orkestras. Net va daugiausia kilimų audimo fabri
'Madame Butterfly" mus panė
ko
vardinių
paminėjime ir gra
yra
7.
P.
Lalą
ir
kt.
Amsterdame
gy
kuose.
Tai
savotiškas
audėjų
rė džiaugsme ir visa aplinkuma
gono palydovui pasidarė šio "or
žiai kalbėjo apie mūsų solistus. Čia tik per upę nuo Detroito,
vena ir a. a. Vanagaičio talkibuvo pamiršta, o solistams tik
kestro" perdaug ir jis ryžosi mieįstas. Uždirba vidutiniškai,
Jis pats yra muzikas, nors toj Windsore, Kanados mieste, yra
pigiau moka už butus, pigiau įninkas J. Olšauskas, kuris var SVARBUS SPRENDIMAS
plota plota
keleivį pajudinti, bet tai nieko
kelios dešimtys lietuvių, buvu
srity ir nesispecializuoja.
perkasi ir kai kuriuos būtino gonininkauja vietos lietuvių pa * Amerikos Aukščiausiasis Teis
negelbėjo, šis kažin ką sumur
sių
tremtinių. Ligi šiol jie ne
naudojimo reikmenis. Bet darbą rapijoje ir veda lietuvišką radi mas nusprendė, kad Taft-Hart Atsilankiusieji svetimtaučiai, žmonių gal buvo truputf ma
mėjo apie laisvių kraštą ir vėl
turėjo
jokios organizacijos, bet
gauti sunku, ir naujai atvykę jo pusvalandį. Turi suorganiza ley įstatymo nuostatas, kuriuo kaip International Instituto me žoka, bet tam buvo ir rimtų priebalandžio
mėn. susiorganizavo
"orkestravo" toliau, net iki pa
tremtiniai dairosi, kur geriau vęs gražų chorą, kurio jau pusė reikalaujama, kad unijų parei
jr
jau
spėjo
gegužės 8 d. pamities Amsterdamo.
įsikūrus kituose miestuose. O j dalyvių naujakuriai. (Pabaiga) gūnai privalo prisiekti, jog nėra
aėti Motinos Dieną. Jie rengiasi
Keliaudamas į Amsterdamą,
komunistai, yra nępriešingas
minėti ir birželio 14 d. pirmą lie
maniau, kad jame būtinai turi
konstitucijai.
tuvių trėmimą į Sibirą. Tik jiem
gyventi nemaža olandu. Bet at
Komunistam buvo lafcai svar
trūksta ir kalbėtojų ir meno
keliavęs įsitikinau, kad klydau,
MOTINOS DIENOS
bu sugriauti šį nuostatą, kadan
Kultūrinės Komisijos narė Stan
jėgų, bet tikisi pasinaudoti mū
šiame apie 25,000 gyventojų
MINĖJIMAS '
gi jis jiems užkerta ar bent var
kevičienė savo nąmuose surengė
sų
pusėje esamomis. Tikiu, kad
mieste nemažai prisiglaudę sla
žo galimybę užimti vietas unijų
Tėvynės Mylėtojų Draugija išleistuves/
detroitiečiai
visuomet sutiks pa
vų vaikų. O Amsterdamo var Mūsų
tautinio išsilaikymo atgaivinimo planą Seimui pa vadovybėse. Jie norėjo įrodyti, surengė motinos dienos minėji
slaugiai
padėti
broliams už upis.
TMD PIRM. W. M. CHASE
das greičiausiai parinktas at klausimas gyvai svarstomas teikti, kad jis jj patvirtintų ka<j tokios priesaikos reikalavi
mą, kuris praėjo labai gražiai.
BOSTONE
sitiktinai. Įdomu bus kada nors draugijų ir klubų susirinkimuo vykdyti.
mas yra priešingas konstituci Minėjimą pradėjo TMD sky
patirti, ar Berlyno miestuose, se bei spaudoje. Deja, disku
jos garantijai, užtikrinančiai įsi riaus vicepirm. Z. Strazdas, pa Tėvynės Mylėtojų Draugijos TAUTINĖS SĄJUNGOS 3-ČIOS
Bus
siūloma:
1)
kurti
KUL
kurių Amerikoje yra keli, taip sijos ligi šiol tebuvo tiktai aka
tikinimų laisvę. Tačiau teismas sakydamas t*i dienai pritaikytą pirmininkas W. M. Chase ir J. APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS
TŪRINĮ
FONDĄ;
2)
steigti
pat nėra vokiečių ...
Gražulienė buvo nuvykę į Bos Kaip jau skaitėte DIRVOJE t
demiškos. Todėl noriu trumpais KULTŪROS KOLEGIJĄ, kurią pripažino, kad reikalavimas pa kalbą.
sisakyti,
esi
ar
nesi
toks,
kuris
bruožais
pasisakyti,
kaip
sam
Amsterdame gyvėna apie du
Minėjimo metu buvo dvi pa toną. W. M. Chase dalyvavo ra šį šeštadienį ,vyksta ALTS 3-os
sudarytų parinktieji menininkai,
kaip
tik
siekia
sugriauti
šitą
pa
protauja
Tėvynės
Mylėtojų
tūkstančius lietuvių, atseit, neskaitos. Jas skaitė V. Balčiū šytojų draugijos suvažiavime ir apygardos suvažiavimas. Suva
rašytojai, akademikai ir visuo
čią
laisvę,
nėra
joks
įsitikinimų
H. Kačinsko organizuojamo te žiavimo posėdis" prasidės 3 vai.
Draugija
ir
kokie
jos
planai
šiai
nas ir mokytoja Ruseckienė,
toįį 10% visų miesto gyvento
menės veikėjai, jųjų uždavinys
laisvės
varžymas.
atro
atidaryme. "Ef." Ęep.VMK po piet mūsų namuose. Vakare
Meninę dalį atliko mkt. Rujų. Bet lietuvių, prasimušusių roblemai išspręsti.
būtų planuoti kultūrinę veiklą;
seckienės vadovaujami mokiniai,
8 va); ;ruošiama svečių pagerbi
į vadovaujančias miesto vietas, Esu jau iš dalies pasisakęs 3) TMD Centro Komitetą suda
mo vakarienė. Visus ALTS na
aktorė Katiliūtė, Jesukevičiūtė,
nėra. Sutikau gatvėje budintį šiuo klausimu. Kai kurie iš mū ryti iš rinktinių ^kultūrininkų,
rius
ir jai prijaučiančius kvie
B.
Jahnsonytė,
pianistė
Dvario
mielą lietuvį policininką, kuris sų visuomenės veikėjų, ypač iš veiklių žmonių. : •
čiame
į suvažiavimo posėdžius,
IŠKILMINGOS
LAIDOTUVĖS
naitė
Miniukienė,
muzikas
A.
mokė gyventojus teisingai va naujųjų Amerikos lietuvių, bu Tiem pasiūlymams daryti esu
Iš
LITUANISTIKOS
KURSŲ
f
vakarienę
kviečiame ir kitų
Abraitis.
Visi
programos
daly
žinėti ir vaikščioti gatvėmis. Jis vo nepatenkinti stoka optimiz padrąsintas kai kurių mūsą žy
Vietinės lietuvių kolonijos vei
GYVENIMO
visuomeninių
srovių lietuvius.
kus atliko gerai, ir pilna salė kėjo Jurgio Vosyliaus duktė —
greičiausiai ir bus aukščiausio mo mano pareiškimuose, ypač mių visuomenės veikėjų kultū
Dar
galima
vakarienei
įsiregis
jų
maloniai
išklausė.
ji lietuvių valdžia šiame mieste pasakyme, kad amerikinės Lie rininkų, kurie entuziastingai
Lituanistikos kursai gegužės
Chester mirė plaučių uždegimu.
truoti
ir
penktadienį,
gegužgs
O gaila, kad taip yra daugumoje tuvos amžius trumpas, kad po tam pritarė ir ragino imtis žy pirmąjį sekmadienį surengė va
Laidotuvės įvyko gegužės 12 d.
50
METŲ
PARAPIJOS
19
d.
lietuvių kolonijų. Kitų tautų 50 metų vargiai lietuviu kalba gio tam įgyvendinti.
karą — Motinos Dienos minėji
Mirusiąją laidojo trys kunigai,
JUBILIEJUS
Paminėsiu čia keletą, su ku mą. Buvo progai pritaikyta kal
du misijonieriai ir didelis bū
vaikai dažnais atvejais pasirodė ir dažna skambės Amerikoje.
Atvažiuojantieji iš kitur pra
Birželio mėn. įvyks vietos lie rys lietuvių. Juozas Vosylius šomi susisiekti sū mūsų reziden
riais
teko
tuo
reikalu
kalbėtis:
ba,
vaidinimas,
deklamacijos
su
už mus apsukresni ir sulipo Į
Neseniai gerb. Henr. Kačins
aukštesnes administracijos vie kas pasisakė realiai ir kritiš prof. V. Biržiška, dr. želvis, šokiais- ir galop choras padaina tuvių parapijos 50 metų jubilie yra daug pasidarbavęs vietos lie cija 2207 Oakman Ęlvd., tel.
jus. šiam jubiliejui jau dabar tuvių kolonijai, ypač statant lie WE-36702. ALTS 4 skyriaus
tas.
kai. Kai kurie stebėjosi jo pesi adv. Rastenis Baltimorėje, J. vo kelias dainas.
pradėta
ruoštis. Jubiliejaus pro tuvių šv. Jurgio parapijos baž valdyba ir suvažiavimui reng
Kasmauskas
Bostone,
dr.
Gim
Patys kursai au§a. Mokinių
Amsterdame turėjau laimės mizmu, o vis dėlto H. Kačins
ga
bus
išleistas
specialus leidi nyčią. Todėl ir į laidotuves susi ti komitetas visiems stengsis
kelias dienas įsikurti M. židonio kas teisybę pasakė, kad taurių butienė (Alseikaitė), dr. inž. skaičius didėja, padaugėjo ir
nys,
kuriame,
kaip
pareiškįė pre rinko didžioji Niagara Falls lie padėti susitvarkyti su kamba
šeimoje ir apie daug ka pasikal jų lietuvių, besiryžtančių išlai Gimbutas, inž. J. Vasys, inž. J. mokytojų. Vasaros atostogų ža
latas
Ambotas,
tilps
žinios apie tuvių kolonijos dalis.
riais ir kitais reikalais. M.Sijits
bėti. M. Židonis, nepriklausomy kyti savąją kultūrą, ypač meni Guntulis, Z. Strazdas, ,kap. Ne dama turėti porą savaičių, šiaip
Hartfordo
lietuvių
koloniją,
esa
norta, V. Balčiūnas, muz. Dva- žadama dirbti ir vasarą, kai ki
bės laikais organizavęs pradžios nę, mažai yra Amerikoje.
rionaitė-Miniukienė, Henr. Ka tos mokyklos neveikia. Parapi mas organizacijas ir kt.
mokyklas, tremt.vie vadovavęs
Tėvynės Mylėtoju Draugija činskas, A. Gustaitis, Vytautas
jos vargonininkas muz. A. Alekvisam lietuvių švietimui, dabar rūpinasi tais reikalais. Deja,
Alseika, dr. Jonas Balys ir kt. sis iš šių kursų mokinių sutvė TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ SK.
nuėio duonos pelnytis audimo nelengva ką nors rimta padary
RUOŠIASI SU VAŽIĄ VIMUI
Visi buvo panašios nuomonės.
fabrike. Tr esama nadėtimi ne ti, kai nėra iš ko. Vis dėlto Ir prof. Pakšto Amerikos Lie rė atskirą bažnyčios chorą, kuris
Esamas Tėvynės ^Mylėtojų
siskundžia. nes trerai žino. ka^ TMD ateinančiame seime, Balti- tuvių Kongrese pareikštos min kasdien gieda gegužinėse pamal Draugijos skyrius sparčiai ruo
į kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos
dose.
iš t" skundu niekas jokiy rimti' morėje. svarstys, kaip sustip tys sutampa su šiuo sumanymu.
ir skelbimų reikalais:
šiasi TMD seimui. Gegužės 21
išvndn nedaro
rinti mūsų kultūrinį gyvenimą. Tad, vertindamas mūsų aka
RENGIAMA PADĖKOS DIENA d. įvyks susirinkimas, kuriame
Radau i svečius atvvkusia i'* TMD rengia kultūrinės veiklos demikų, rašytojų ir menininkų
bus išrinkti atstovai, aptarti
n"omones, numačiau TMP Sei Tremtinių D-ja birželio 25 d. siūlymai seimui ir kt. Reikia pa
Amsterdam, N. Y.
rengia tremtinių padėkos iškil sidžiaugti, kad naujakuriai į
mui
minėtą
veiklos
pertvarky
M. Židonis, 260 Locust Ave.
Taupyti yaliina ir laiškais! Prašykit informacijų paštu!
mo planą. Jei TMD Seimas j j mes. Bus iškilmingos pamaldos, TMD skyrių gausiai stoja.
T • * , TJB'1 J
priims, neabejoju, kad už nietų iškilmingas aktas ir vakarienė.
$o, Boston, Mass.
ViSUiJ*
Brunonas Kalvaitis, 545 East Broadway.
kitų mes susilauksime lietuvių Tuo reikalu rūpinasi speciąiį ko TURTINGAS VIETOS LIETU
VIŲ KLUBAS
kalbos vakarinių
mokyklėlių misija. Netrukus paaiškės visos
Chicago, III.
(kursų) jaunimui mokyti, su- iškilmių smulkmenos.
Hartfordo lietuvių klubas bai
j®
\jonas Paplėnas, 4418 So. Hermitage Ave.
! telksime dabar veikiančius chogė kapitalinį patalpų remontą ir
JUDINA
BĘNDRyOMĘ^S
įrus, dramos ratelius, tautiniu
Išmokėjo remonto padarytas iš
Dayton, Ohio
IDĖJĄ
[Šokių grupes ir t.t.
laidas apie 60,000 dolerių. Da
J. A. Urbonas, 1302 Lamar St.
Tremtinių D-jos valdyba nori bar klubo patalpos įvertintos
j Tikiu, kad bus galima suNewark, New Jersey
j daryti didelę lietuviško kultūri užmegzti ryšį sų tos draugijos apie 100,000 dolerių.
A. S. Trečiokas, 314 Walnut $t.
Teisėjas
Pr.
Mančiūnas,
bu
nio tiarbo TALKĄ Amerikoje, skyriais Naujojoj Anglijoj, su
kuri pajėgs sustiprinti "ameri kviesti atstovus pasitarti cen vęs klubo pirmininkas, dabar
Hew Yorkę - Brooklyne
konišką Lietuvą". Reikia tik. tralizacijos reikalu ir išdisku esąs klubo direktorių pirminin
Antanas SocĮaitis, 57-<}6 63rd St., Maapeth, N. Y.
kad mūsų kultūrininkai, ilgam tuoti Amerikos lietuvių bendruo kas, pareiškė: "Mes, Hartforrdo
neatidėliodami, ateitų j TMD ir menės sudarymo reikalą, čia lietuviai, dabar turime ne tik
Waterfcury, Conn.
^
rvžtųsi padėti tą talką j vy k- manoma, kad Bendruomenė su- gražią bažnyčią, gražiausia Nau
Vladas Varneckas, 218$ N. Main St.
Walter M. Chase darytina ir norima pradėti rei jojoj Anglijoj lietuvių klubą ir
Hamilton, Canada
V. pavyzdingą kultūrinį gyvenimą.
TMD Pirmininkas kalą judinti vietoję.
Plonius Vengrys, 227 ?rant St.
Mes privalome tad rūpintis, kad
ip<wm»wm>oucwcK«)p(m>CK)OuQ*joi»ocM9(>ooa!2g mųsų kultūrinis gyvenimas dar
Montreal, Canada
augtų ir vienybė stiprėtų. O kai
Stepas Kęsgaila, 6882 Beauliou §>&
1
Geriausias
v
Žurnalas
būsime vieninigi, tadą būsime
TAUPYK SAUGIAI ... mes per 41 metus visiems išmokėjome
įtakingi ir laimingi.'*
pareikalavimus
Toronto, Canada
Turtąs per 2." milijonus dolerių. Atsargos fondas per 2 /j milijono
Jonas Paršeliįnaa, $14 Ęuclid Avę.
U. S. (internment Securities ir grvnais pinigais per 12 milijonų
IŠLEIDOM | €HICAGĄ
STIPRIAUSIA TAUPYMO J STAIGA CIIICACOJE
Paveiksluotas
y
32-jų pusląpių
Anglijoje
Iš mūsų kolonijos į Chicagą iš
Federal Savings & Loan Insurance Corporation narys
Jonas Palšis, 10,. Warrel's Terrace, Bramley-Leeds.
vyko buv. Lietuvos kariuomenės
Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 meta.
JUSTIN MACKIEWICH, PRESIDENT & MGR.
pulkininkas Tumas. Jis savo lai
Insteigtos Gegužio 15, 1938.
Australijoje
•
4192 Archer Avenue
Chicago 32, Illinois
kų,
drauge su Petruičiu ir ki
TELEFONAS: Virginia 7 - 1141
PoviM*
Lukušiūnaa,
V H Wakefield St., Adelaide, S,A.
4
LIETUVIŲ NAUJIENOS
tais, buvo bolševikų šaudomas
0ARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4.
ir
išliko gyvas po lavonais.
332 N. 6th Street
Philadelphia 6, Pa.
Trečiadienfats nuo 9 iki 12 dieną. Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8 vak.
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Vieną kartą esu nugirdęs lie- vas, neturėdami nė laisvo sek pat sunkiai uždirbtą dolerį, o
vius tarpusavyje besikalbančius, madienio plauti lėkštes ir p. Per gal net ir penkinę. Tik tai mote
Bronys Raila
• Vokiečių vandens policija tu • DIDŽIOSIOS BRITANIJOS kad mes esame labai gabūs įvai dienų dienas dirbdami tokį dar riškei reikia išaiškinti, kas čia
ri žinių, kad rusai pradėjo už LIETUVIS, norėdamas pagerin riems sumanymams kelti, bet bą, jie neturi laiko atsidėti savo per reikalas, kokia iš to duoda
minuoti kai kurias Baltijos jū ti savo finansinę būklę, skelbia taip pat ir gabūs... jų neįgy gerai išmoktam darbui. O daž mo dolerio nauda bus visai lie Skaudi, bet šventa žurnalisto pareiga
nas iš jų ir tų darbų nebepajė tuvių tautai.,
ros sritis, kurios supa Pabalti 12,000 bilietų po 6 penus lote- vendinti.
jo valstybes.
riją; Loterijoje bus duodami
Panašiai išėjo ir su tais mūsų gia atlikti. Ir kaip liūdna, kad Būtų labai miela, kad tais Prieš kurį laiką man teko nu ! Iš visų propagandinių šūkių,
sistebėti keistu Juozo Girniaus tur būt, dažniausiai dabar var
vertingi daiktai ir knygos. Bilie sumanymais, kuriuose buvo ke niekas nesiryžta juos iš tų dar
reikalais nebereikėtų rašyti, ir filosofišku pareiškimu marijonų tojamas "tautinės vienybės" šū
• Lietuvių rašytojų suvažiavi tų platinimas baigiamas birže
bų
ištraukti,
tarsi
mes
nebegal
liama mintjs susirūpinti mūsų
taip nuoširdžiai norėtųsi, kad laikraštyje, kur jis ne tik socia kis. Toks sveikas ir protingas,
mas įvyko So. Bostone gegužės lio 15 d.
tautos veteranais, į čia atvyks votume apie Lietuvą ir jos atei
jais jau pradėtų realiai rūpin lizmą, bet ir nacionalizmą pa- bet kartu tapęs vienas iš pačių
6 d. Del didelių keliones atstu
tančiais ir jau nebepajėgiančiais tį. Tarsi mes būtume persiėmę
tis.
Juk jei mums rūpi Lietuvos vadiųp netikėjimo, taigi, bedie melagingiausių šūkių. Jau ir kū
mų suvažiavimas buvo negausus. • Didžiosios Britanijos lietuviai
sau duoną užsidirbti sunkiu fi piktų vaikų nedorais papročiais
laisvė,
tai argi mums nerūpi iš vybės skleidėjais. Tai atskira dikiai supranta, kad mūsų tau
Valdybon išrinkti: J. Aistis, B. aktyviai platina savo namų ak
ziniu darbu. Tais reikalais buvo — greičiau atsikratyti tėvais,
cijas.
Atsiranda
ir
kitaip
tą
rei
gelbėti
Lietuvos reikalams ir ema, kurią būtų verta giliau pa tos politiniams ir kultūriniams
Brazdžionis, F. Kirša, S. Sant
rašinių beveik visuose lietuvių Jcurie mums patiems ir gyveni
kalą
paremiančių
—
aukojančių
garbei tuos žmones, kurie šian nagrinėti, bet šiandien norėčiau tikslams siekti tautinė vienybė
varas ir J. Tysliava. Revizijos
laikraščiuose. Buvo čia, JAV mą davė ir pamokė.
dien priversti taip nykti. Manau,
komisijon išrinkti: L. Dovydė namams būtinai reikalingų įren lietuvių spaudoje, bet buvo ir ki
dabar yra būtinai- reikalinga.
Keliaudamas po JAV lietuvių kad sąmoningas lietuvis tegalės sustoti ties kitu klausimu.
nas, K. Karpius ir J. švaistas. gimui. • r
Juozo Girniaus nepažįstu, tik Bet labai netolimos praeities pa
tuose kraštuose išeinančiuose. O kolonijas, aš girdėjau pasako
atsakyti, kad tai būtinai reikia esu skaitęs kai kuriuos jo straip tyrimai rodo, kad kaip tik S,
J garbės teismą išrinkti: Au- • Vokietijoje, emigracijai dar ar kas ėmėsi realios akcijos tuo
gustaitytė-Vaičiūnienė, V. Krė sparčiau einant, esamų lietuviš reikalu ką ndrs gera padaryti? jant, kad viena moteriškė įsi padaryti ir nebegalima delsti. snius. Jo filosofavimams toli Griniui artimiausios idėjinės ir
tikinusi, kad ji kalba su vienu
ve i£ F. Kirša.
kų mokyklų tinklas dar labiau Ar mes esame tame reikale pa iš žymiausių lietuvių rašytoju, Nusipelnę Ir Lietuvai reto gražu negaliu pritarti, nors iš politinės grupės, aš spėčiau, be
rašytojo nuoširdaus stiliaus ga ne bus labiausiai nepatenkintos
šiuo fnetu JAV gyvena 53 iš siaurinamas. Paskutiniuoju lai žengę nors kiek toliau, negu bu pasakė: "Pas mus čia visi dirba, vertingumo asmenys, gyvenda
vo
dėstyta
laikraščiuose?
Ne,
reikės ir jums dirbti." Atseit, mi kad ir lietuvių bendruomenės lima justi, kad ir jis pats ken jo straipsnio idėjomis.
tremties atvykę lietuviai rašyto- ku nustojo veikusi ir Memmingenieko
nedarėm
ir
nieko
nepadatos moteriškės samprotavimu, išlaikomuose namuose (tam rei čia dėl varžtų, kuriuos jam vie Dėl to jis taip smarkiai atsi
jai. Devyni lietuviai rašytojai ne buvusi lietHvi<J gimnazija.
rėm.
rašytojas, kada jis rašo knygas, kalui ūkių organizavimas, mano nu ar kitu būdu uždeda pastarų prašinėja. Kone pusę viso savo
JAV gyveno iš anksčiau. Todėl • Prancūzų zonoje, Vokietijonuomone, nėra geriausias spren jų metų tam tikras lietuviškojo rašinio paskiria atsiprašymams,
dabar naujoji Lietuvių Rašyto- je, visi lietuviai tremtiniai suke- O reikalas degantis. Reikalas tai jau nedirba.
klerikalizmo tvaikas. Bet dabar
jų Draugija Amerikoje turi 62 liami | tris stovyklas. Kurie atsi- ir mums patiems gėdą darantis, šis rašinys neturi tikslo įti dimas), gali labai daug lietuvių buvau maloniai nustebintas, kad kad tik neužgautų, kad tik ne
jei jo kaip pridera nesutvarky
įžeistų kokio karaliaus, ar pre
tautai patarnauti. Dabar gi tie
nanus "
sako j stovyklas eiti, tie nustoja sime. O sutvarkyti galima.
kinti tokias ir panašias moteriš žmonės, sulaukę . senatvės ir pri J. Girnius pasireiškė ir kaip žur zidento, ar ministerio, ar kokios
Liėtuvių Rašytojų Draugija IR0.1"aterialin®s. globos- Emi" Asmenų, kuriais reikėtų rū kes, nes jų šiuo atveju ir nerei kabinti prie visiškai pašalinių nalistas, sugebėjęs nors ir gra mūsų vyriausybės ar seimo. La
• _
.• firi*QPlUn
rvalial/nmA
jsteigė metinę premiją už ge gracinė globa paliekama.
pintis mūsų tautinei bendruome kia įtikinti, šio rašinio tikslas darbų tik toidėl, kad kitaip ne mozdiškai "filosofiniu" stiliumi bai pagirtinas mandagumas, ta
' .
riausią grožinės literatūros vei
Dalis lietuvių, nuvykusių į nei, nėra tiek daug, kaip kas yra dar kartą apeliuoti į tuos, gali sau duonos užsidirbti, ne parašyti labai aktualų, nuoširdų, čiau ...
kalą. Prernijos dydis 500 dolerių. Venecuelą, pradėjo ūkininkauti. mano. Reikalas sukasi apie 20, o kurie sėdi kokiose nors garbin gali duoti to, ką pakenčiamose skaudžiai jautrų ir, jeigu leis Bet kartu mm labai
už
Ūkininkauti lietuviai pradeda, gal ir dar mažiau šeimų. { šį gose įstaigose ar organizacijose, sąlygose jie dar galėtų padaryti. tumėt dar vieną komplimentą, lietuvį žurnalistą, kad išaugin
• Papildomai mums pranešė,
be galo atvirą ir teisingą straip tasis tremties tvaikas jį priver
skaičių įtraukta tokie asmenys, turi ne tik pareigą, bet ir teisę
kad Vokietijoj gyvenančiam tei išsinuomodami ūkius iš vietinių
snį.
O
jei
šio
reikalo
negali
imtis
ką
nors
gera
padaryti.
Tokiomis
kuriais
jau
dabar,
tuoj,
reikia
tė būti tokiu kinietiškai manda
sininkui Martynui Kavoliui DP turtuolių. Tokių išsinuomotinų
pradėti rūpintis.. Rūpintis ne to įstaigomis ir organizacijomis aš tvarkyti mano paminėtos įstai Jis pasirodė AIDŲ žurnalo giu ir taip jau užguitu visuome
ūkių
Venecueloje
yra
gana
daug.
teisės buvo atimtos ne kaip re
dėl, kad mes norime užsiimti šiuo atveju laikau Lietuvos Pa gos ir organizacijos, tad tegul 2-me numeryje ir vadinasi "Tau nės opinijos reiškėju.
patriantui, bet kaip nuo bolševi
Vytautas Gruodis, gyvenąs
kažin kokia labdarybe, bet todėl, siuntinybę, Lietuvos Konsulatus, jos ir tai praneša. Tada reikės tinės moralės pagrindų beieš Aš pasigendu lietuvių žurna
kų siaubo iš Lietuvos pabėgu Argentinoje, pasirašė sutartį su
kad mes mokame gerbti savo ALT ir BALF. Pirmosios turi ieškoti kitų, kurios sutiks. Rei kant". Straipsnis paliečia visą listų, kurie garbingai atliktų
siam. Dabar jam DP teisės vėl viena filmų bendrove ir vaidins
tautos veteranus, kad žinome, reikalo neužmiršti ir rasti, kas kia gi pagaliau išeiti iš apmiru dešimtj politinei lietuvių emi jiems dabar atitenkančią skau
grąžintos.
filmoje "Native Son" (čiagimis
jog jie, turėdami minimalias gy jį praktiškai įgyvendintų, o pas sios tvenkinio padėties: visi ra gracijai svarbių klausimų ir siū džią ir sunkią, bet reikalingą ir
sūnus).
venimo ir veiklos sąlygas, gali kutinioji turi visas galimybes šo, kad reikia, daugumas žino, lo atsakymus, dėl kurių tikrumo šventą pareigą — kalbėti ir ra
• Kanadoje žada pasirodyti ir
%
kad tų reikalų nesutvarkius la blaiviai galvojančiam žmogui ne
dar vienas lietuvių laikraštis
Prof. Juozas Zubkus, ilgesnį mūsų tautai dar labai daug gera tai padaryti.
šyti tiesą, nuogą, tragišką ar
bai skauda, bet niekas darbo tektų diskutuoti.
LAISVOJI LIETUVA, šį laik laiką sunkiai sirgęs, pagijo ir padaryti.
didvyrišką gryną tiesą. Aš pasi
Jei šios įstaigos ir organiza nesiima.
Straipsnis beveik vfflaf nesi gendu, ir jų tarpe laikau ir sa
raštį žada leisti LAS. Redaguoti artimiausiu laiku vėl ruošiasi Garbingo amžiaus sulaukę as cijos susirūpins ir darbą pradės
kviečiamas rašytojas J. Nevar- pradėti dirbti ligoninėje. Prof. menys, reti vienos ar kitos ša organizuoti, aš nė kiek neabejo Nors šiuo rimtu atveju įrody- derina su AIDŲ žurnalo bendra ve... Mes bijomės to tvaiko dū
dauskas.
J. Zubkus gyvena Chicagoje.
kos specialistai, šiandien pri ju, kad ir ta moteriškė, kuri pa kime, kad ne tik mokame gra laikysena, kurią neseniai 'Kana mų, mums trūksta drąsos, mes
dos NEPRIKLAUSOMOJI LIE perdaug pataikau jam stebuklin
žius sumanymus kelti, bet ir su
Dailininkas ir fotografijos versti skersti kiaules, skaičiuoti sakė, kad "čia visi dirba ..
• Karolė Pažėraitė, kuri dabar
kiaušinius, vežioti miesto sąšla tam reikalui duos savąjį, taip gebame juos įgyvendinti. .& G. TUVA pavadino vis daugiau gais ir nematomais rūbais pasi
gyvena San Paulo, Brazilijoje, specialistas Borjeras, neseniai
vienašališka ir apsiribojusia. Aš puošusiems ''karaliams", mes ne
rašo naują romaną "Svetimi vė nuvykęs į Australiją, apsigyve
Čia nematyčiau keitimosi, nes sykį migdom savo brolius skai
no Adelaidėje. Tenai jisai su ki
jai".
tiek Europoje, tiek Amerikoje tytojus naiviausio optimizmo
tu talkininku atidarė foto stu
AIDAI visuomet buvo vienaša kvepaliukais, mąfs neišdrįstam
• Rašytojas V. Ramonas, pas diją.
liški
ir apsiriboję mūsų vienos ir dar ne visada mokam pasaky
kutiniu laiku gyvenęs Australi
idėjos
ir vienos politinės srovės ti tautos skeveldroms užsieny
Dail.
Antano
Rūkštelės
paro
m
joje, birželiu 3 d. išplaukia iš
interesais.
Jau nebe pirmi metai je, jog su tuo savo ''milžinišku
Privažiavo
|
mūsų
miestelį
vi
Reikia
pasakyti,
kad
Dumbdos
proga,
Australijoje,
Curson
ro, įsigalėjus juodajai rinkai,
Sydnejaus uosto į Boston, Mass.
meno galerijoje, meno kritikas sokių buvusių daktarų, valdinin- liauskienė yra viena iš tų po naujieji stovyklų ponai ir ponios jie daugelį stebina ir liūdina sa organizaciniu aparatu" mes visi
• šiuo metu Austrijoje dar gy H. E. Fuller Pietų Australijos kų, inžinierių, mokytojų. Viskas nių, kurių gausiai prigamino Eu jau ir apsirėdę buvo geriau, ir vo tam tikra propaganda, kuri,
darom tik milžinišką nusikalti
vena 9 lietuviai kunigai ir ar dienraštyje "The Advertiser" ramu, sponsoriai patenkinti, vy ropos tremtinių stovyklos.
pavalgę, ir barakų patys neplo man rodos, kenkia katalikybei. mą prieš lietuvių tautos' atei
kivyskupas J. Skvireckas. Penki rašo: "Nors dar nė metų Anta rai plauna indus restorane ar
Kai iš Lietuvos ėjo ar važia vė, o samdė vokietes — dėl to Skaitydamas AIDUS, pradedi tį...
iš jų žada pasilikti Austrijoje, nas Rūkštelė negyvena šičia, šluoja fabriką, kaip ir mes prieš
vo vežimais, tai minioje ponų jie buvo ir energingesni už bu- pajusti, kad mes jau visi pasi Šitas partijų, komitetų, val
o kiti emigruoti.
bet jau per tą trumpą laiką su 40 metų pradėjome, o gabesnie buvo nežymu arba jie nesimetė sius senus ponus, nemokančius darėm ano mažučio "manifesto"
skubo įsigyventi į Australijos ji iš mūsų sugebėjo tą darbą net
bestijomis ir kad, išskyrus A. džių lenktyniavimas, ta tikrai
į akis. O tremtinių stovyklose, spekuliuoti ir gyvenančius, po
• Dr. Juozas Gintyla, pagarsė atmosferą, žadėdamas tapti va
Maceiną ir io šalininkų grupę, jau humoristinė politikavimo
iki šiandien išlaikyti.
atsitvėrę spintom ar skudurais, senovei, pusbadžiu.
jęs išijo, reumato ir kitų pana dovaujančiu menininku."
prabanga man rodo,"— o su tuo
Nesmerkime jų net ir už tai, vienam kambary dešimt šeimų
Naujieji ponai, kupini energi mūsų tarpe jau nebėra daugiau
šių ligų gydytojas Kaune, gyve
gal
ir A. Maceina sutiks... —
kad dažnas nemoka polkos šok bemiegodami, žymi dalis trem jos atvažiavę į Ameriką, labai katalikų ir net padoresnių krikš
na Argentinoje. Jau turi visas • Eilė lietuvių, apsigyvenusių
kad
Viešpats Dievas ar tik ne
čionių
...
ti arba kad be aulinių čebatų tinių pasijuto ponais jau į tre nugąsdino savo dėdes ir tetas
gydytojui reikalingas teises ir Australijoje ir atlikusių darbo
bus
per mažai nubaudęs lietu
išlipo iš laivo. Tiek to.
čius metus. Ir kur tau nepasi sponsorius.
sutartis, pradėjo organizuoti
verčiasi plačia praktika.
vių
tautą.
Matyt, Jo planuose
Bet viskas čia prasidėjo nuo jusi, demokratijos pagrindų ne — Vis ponai ir ponai atvažiuo J. Girnius gi aiškiai peršvie
įvairias įmones: plytines, cemen
esama
punktų,
numatančių ne
• Lietuviai, gyvenantieji Ar
tos dienos, kai atvyko Agota suprasdamas, jei matai, kaip ja. Įsivaizduoja, viską matę ir čia mūsų politinių emigrantų
to plokščių gamyklas ir kt. Pa
tik
Tėvynės
brolius,
bet dar
gentinoje,' Buenos Aires mieste,
dvasinį tvaiką, kurį jis vadina
Dumbliauskienė, Europos trem neprosytas ir apibrizgęs, buvęs viską žino.
našios rūšies įmonėms kurti te
daugiau
pakankinti
ir
gal net
kuria savo lietuvišką koloniją
tinių stovyklos iškepta ponia. ministeris rytą atsineša katilėlį
Nespės teta tokiam tipui pa psichozu, ir sako:
nai lengvai gauna nemažus kre
užkankinti
mūsų
emigrantus,
San Francisco Solono dvare. Ten
Ji tuoj pradėjo didžiuotis prieš nebaltintos ir netikros kavos, rodyti, kaip reikia, patraukus " . . . k a d a k e l i u b a l s ą prieš politi
ditus.
kurie vis geriau išmoksta tik
sudaryta 500 sklypų. Visus šiuos
savo sponsorių:
nį "realizmą", tai iš tiesų pasisakau
juoda duona užsikąsdamas treč šniūrelį, uždegti palubėj elektrą, ne
prieš
politikus
ar
apskritai
poli
sklypus lietuviai nori nusipirk
Visoj amerikiečių zonoj, Vo- — Gal netikit, kad Lietuvoj dalį jos išgeria, antrą trečdalį o jis jau šaukia: "žinau, nero tinę akciją, o tik prieš tą psichoziš- to, ką per pastarąjį dešimtmetį
turėjo pamiršti...
ti. Panašias kolonijas organizuo kieti jo j, balandžio 1 d. IRO sto- gerai gyvenau ir buvau gerai apkai nerealią nuotaiką, kuri pagauna
jos suvartoja nusiskutimui, o dyk, moku pats!"
visus politinius emigrantus.. . Ti
Ir todėl aš kaip tas kūdikis
ja ir kitų tautų ateiviai.
vyklose gyvenol07,573 DP. Vo-1 sirėdžiusi ? Galiu fotografiją pa- su likusia nusiprausia ir dar Nespės parodyti, kaip reikia kėdamiesi
visa greit susitvarkysiant džiaugiuosi, išgirsdamas vieną
kiečių ūkyje tą dieną buvo 73,162 rodyti! Vien paltas man kaina- dantis išsivalo. Kadangi visi val taisyklingai vadaklazo sytą nau ir bijodami nepateisinti savo anks
• Muzikas Andrius Kuprevičius DP ir darbo bei sargybų kuopose vo 120 litų!
tesnių pozicijų, žmonės šoka "veikti" kitą tiesesnį ir drąsesnį mūsų
gė ir gėrė iš to paties katilo, gy doti, o tas jau atšauna: "Ne ir "organizuotis". Todėl ir matome, žurnalistikos balsą. Ir todėl aft
balandžio mėn. Buenos Aires — 9,836 DP.
Jos vyras Dumbliauskas, Lie veno viename arba vienodame aiškink, žinau, kad tai ne indas kaip iš pradžių politiniai emigrantai
mieste, vienoje iš geriausių sa
laikosi visiškai taip, lyg jie dar te apeliuoju į savo kolegas:
tuvoj buvęs garbingu akmen barake, dieną-naktį gulėjo ant prausimuisi, nebijok!"
Prieš keletą metų Vokietijo
lių, surengg koncertą. Į koncer
beturėtų
po kojomis savosios tėvy
skaldžiu, nuolat susikivirčija su
— Tiesos ir drąsos! Pakilkite,
žemę. Nors visos partijos nebe
tą prisirinko pilna salė argenti je, gyvendamas tremtyje, mirė darbovietės bosu ir pirmąja pro tų pačių kariškų lovų ir be pa Nespės mandagiai priminti, nės
tenka prasmės, bet laikomasi jų vi prakalbėkite su skausmu, su va
kad
nepradėtų
čiaudyti
ant
li
niečių. Visi buvo sužavėti atlie Mažosios Lietuvos veikėjas prof. ga nuolat atleidžiamas iš darbo, liovos dabojo, ką daro retas
sų su sektantišku fanatizmu. Ncfrs
paukštis — buvusis ponas mi noleumo ir tuo nepadarytų sar vienas dalykas tebūtų reikalingas — lia ir su temperamentu. Prakal
kamais Bacho, Liszto, Schumano V. Gaigalaitis. Jis paliko parašy žmona jį ramina:
nisteris — ir pamatė, kad jis matos jos mokytam boisui prieš tautinė vienybė, bet atkakliai dras bėkite nebeatsiprašinėdami, kai
tus labai įdomius prisiminimus
ir kitų kūriniais.
— Ach, sakau tau, čia tenka ypatingo neparodo. Jei išalkęs, draugus, o tas tipelis atkerta: komasi savo tarpe dėl "pirmosios jaučiate saką gyvenimo tiesą.
iš lietuvių veiklos Prūsų Lietu
vietos". Nors tektų visų pirma rū
• žinomas Kauno advokatas ir voje. Rankraštis yra vėlionies priprasti ir prie sunkaus darbo. tai jis valgo čiaupsėdamas, kaip "Namie aš ąžuolinį parketą tu pintis tuo, ko reikalauja dabartis, Sušukite, kad akmenys išgirstų,
bet uoliai kuriami planai ateičiai.
Reikia jiems gi -nusileisti. Už
universiteto profesorius P. V. našlės žinioje.
kiekvienas nekantrus žmogus, o rėjau, savo popieriniu auzu ma Todėl ir užsukamas milžiniškas or kad tie mūsų "išvietintieji punmiršk,' kad Lietuvoje buvai po
Raulinaitis dabar gyvena Aus
ganizacinis aparatas: organizuojami tukai" pagaliau suspogtų!...
naktį užmigęs ir kosi ir per mie nęs nenustebinsi."
tralijoje. Tenai nuvyko prieš me
Mažosios Lietuvos veikėjas nu. Toks jau mūsų, tremtinių, gus kalba ir dar kai ką, jei buvo žodžiu, vaidina labai mokytą kabinetai, komitetai, centrai; šaukia
mi kongresai, suvažiavimai, posė
tus. Dart>ą gavo lengvą — biu dr. Anysas paruošė knygą apie likimas...
džiai; leidžiami atsišaukimai, lape
skani vakarienė, žodžiu — mie ir viską žinantį poną.
1
re.
Mažosios Lietuvos veikėjus: Gai Ir tol vaidina,#kol pas tetą ne ga nesivaržydamas, kaip ir vi O tiems stovyklų ponams tek liai, laikraštėliai. Ir tačiau: tuščiai
paleista
organizacinė
mašina
nega
galaitį, Stikliorių, Martyną Jan pasirodo akyse ašaros ir susi si mirtingieji.
tų įsidėmėti štai ką:
li ilgai suktis; noromis nenoromis
• Argentinoje lietuviai suorga
kų, šterkį ir kitus. Nesant gali graudinus eina iki spintos ieš
vieną dieną turi būti pastebėtas vi
—
Kas
kantriai
patraukinėja
nizavo Tautinį Ansamblį. An mybės knygai greit išleisti, ji
Tada aiškiai kiekvienas pama
sas jos beprasmiškumas. O kokia
koti poniai senos suknelės.
elektros šniūrelį, kas atidžiai, prasmė sukti visą tą partinės akci
samblis pradėjo veikti prieš me bus padauginta hektografu.
tė
iš
arti,
kad
dievų
žemėje
nė
§755 So. Weston Ave.
Tą savaitę, kai Dumbliauskas
jos organizacinį aparatą, kuris sa
su atsidėjimu į viską gilindama vo
tus. Jo vadovu ir režisieriumi
ra, o visi elgiasi panašiai.
prasmę turi tik valstybės rėmuo
Chicago 36, ffi.
nedirba,
šeštadienį
sponsorienė
Iš Vokietijos pranešama, kad
yra A. Petravičius, chorų vedė
Atsimenu, kartą mačiau trem sis pereina parodomąjį seansą se?! Visa tai tėra oro pilių kūrimas,
atneša
15
dolerių.
Kadangi
tas
o
ne
tikrovės
organizavimas.
Užtat
vadaklaze, o po to padėkoja, kas
ju A. Stasiulis, šokių vedėju V. Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
Jsteigė kompozitorius
dažnokai atsitinka, tai kaimynės tinių spaudoje straipsnį, kur, pagiria išblizgintą linoleumą ir ir nenuostabu, kad pirmasai karšt
Namikas. Ansamblis turėjo jau mo Komiteto pirmininkas M.
ligiškas organizavimosi entuziazmas
aštriai išpeikęs buvusias ponias
Dumbliauskienei
už
j
aučia:
A. .VANAGAITIS
netrukus atslūgsta, ir pamažu, bet
du didesnius pastatymui: G. Krupavičius atsigulė į ligoninę
ministerienes, profesorienes ir niekad nepamiršta, kad saulė vis labiau ima visą politinių emi
—
Jau
gal
apie
100
dolerių
ji
kambary gadina fornyčių, —
Veličkos "šienapiūtė" ir dainų savo sveikatos ištirti.
gyvenimą siaubti ir kausty
tau atnešė. Sunkoką bus grą kitokias, autorius, tarp kita ko, šitas ir yra tikrai mokytas. Juo grantų
ti beviltiško abejingumo paralyžius." Seniausias ir gražiausiai ilius
bei šokių pynė "Tėviške brąngi,
rašė:
Vokiečių spauda praneša, kad žinti ...
Tau mes dainuojam".
egzilio teisė neduodama neseniai O Dumbliauskienė f tat pa "O paklausk tokio apšepusio ir teta patenkinta ir jisai pats Blaivas žmogus pagaliau pa truotas lietuviškos minties žur
laimingu jaučiasi gavęs iš jos matė paralyžių. Reikia jį pasvei
nalas.
f
• Vokietijoje, Augsburge, mirė iš sovietinės Vokietijos atbėgu reiškia:
generolo, kada gi prasidės karas, kvoterį jau pirmą savo atvyki
kinti,
kaip
ir
tą
nekaltą
vaikutį,
inž. Povilas Litas. Jis tarnavo sioms dviems lietuviškoms šei- — Užsiminiau kartą apie at tai jis tik numykia kažką sau
Kaina metams $2.00
mo dieną. Savo poniškumu jis kuris Anderseno pasakos proceAmerikos konsulate ir labai moms. Jos busiančios grąžintos silyginimą, tai ji sako, kad gal po nosim ir nieko aiškaus tau
nieko neglušina, nais vyras ir ijoj sukvailėjusių pataikūnų mi
Susipažinti siunčiamas
daug padėjo lietuviams, ypač atgal. Ir, žinoma, jei tai bus pa Dievulis atlygins. Tai tegul jau nepasako. Ir pagalvoti tik: ši
tokių daugiau čia mums reikia nioje sušuko: — Bet, mamyte,
dovanai.
besirūpinantiems emigraciniais daryta, šios šeimos susilauks Dievas ir atsiskaito, aš jdu ne- tokie žmonės mus valdė!!!"
kultūrinei
veiklai
palaikyti.
karalius
juk
nuogas
I...
reikalais. Palaidotas Augsburgei. baisaus likimo.
isimaišysiu., #
/
, Reikia žinoti, kad tuoj po ka
<
V. Skinka

Kokie ponai mums reikalingi?

*

MARGUTIS

DIENOS KLAUSIMAIS
Hedaktarins VINCAS RASTENIS, 6820 Superipr Are^ Clereteni, Ohio. Tel.: M 1-4486, ar HE 1-2447

L A I Š K A I
pĄšTQ įstaigose prikabinėta daugybė skelbimų, iš ku?
riuV sužinome,7 kad nuo birželio mėnesio 1 dienos visa eiH pašto patarnavimų sumažinama, sutrumpinant tų pa
tarnavimų valandas. Net milijoninių miestų centriniuo
se paštuose su nusistebėjimu ir geroku nusivylimu tfenka patirti, kad visi langeliai žada užsidaryti 6 valandą po
pietų, o laiškų išnešiojimas taip pat žadamas sumažinti
ikį vieno karto per dieną, išskyrus jaačius didžiųjų mies
tų verslo centrus, kur žada palikti išnešiojimą du kartus
per dieną vietoj dabartinių trijų...
*

*

K* tai reiškia? Kokios tų susiaurinimų priežastys? Ar
gi iš tikrųjų Amerikoje pąštes
išsiversti, kaip
girdime iš pašto vadovų?
Paštas yra vienas iš civilizacijos reiškinių ir, žymia
dalimi, didelis tos civilizacijos talkininkas. Amerika yra
garsi visame pasaulyjebene didžiausia civilizacijos pa
žanga. Todėl ypatingai keista yra girdėti ir jau prak
tiškai patirti, kad milijoniniuose miestuose laiškų išne
šiojimas ir pašto įstaigų darbas susiaurinamas labiau,
negu kitų kraštų mažuose provincijos miesteliuose.
Net Lietuvoje apskričių miestuose pagrindiniai paš
to patarnavimo reikalai buvo atliekami be pertraukos
ir dieną ir naktį ir laiškai jau buvo išnešiojami du kar
tus per dieną. Voketijoje, karą pralaimėjusioje ir nuga
lėtojų okupuotoje šalyje, jau šiandien 10 - 20 tūkstan
čiu gyventojų miesteliuose laiškai šinešiojami net tris
kartus per dieną... O galingoji ir turtingoji Amerika
neišsigali net ligšiolinio lygio išlaikyti ir pašto patar
navimą net didžiuosiuose centruose rengiąsi sumažinti
ligi gilios provincijos užkampio lygio...
Nenuostabu, kad Senato komisija vienu balsu siūlo
pasipriešinti tam sumažinimui ir ieškoti kitų priemonių
santupoms. Ar Senatui pavykš laiku sustabdyti numa
tytus susiaurinimus, šiandien dar negalima pasakyti.
ę
#
get kųr gi yra to neišsivertimo priežastis? Argi Ame
rikoje per mažai laiškų rašo? Ar pašto mokestis per
pigus? A)- yra kokių klaidų pašto ūkiniame susitvar
kyme?
{ tuos klausimus gali tik žinovai atsakyti. Bet ir
pašaliniam stebėtojui krinta į akį štai koks dalykas:
Amerikoje paštas yra atskirtas nuo telefono ir tele
grafo sistemos, o Europoje paštas, tel^gr$fi§$ ir telefo
nas yra paprastai vienose rankose.
Amerikoje tik paštas yra valstybės rankose, o te
legrafas ir telefonas yra tvarkomas ir naudojamas pri
vačių bendrovių. Europoje tas visas tris šakas valdo
valstybės.
Amerikoje telegrafas ir telefonai, į&trodo, duoda
pelno — kitaip privačios bendrovės kratytųsi to verslo.
Tik paštas nusiskundžia, kad jo darbas nuostolingas, kad
jam vis reikia priedų iš valstybės iždo ir kad tų priedų
dar per maža, todėl jis turįs susisiaurinti...
Ar tai reiškia, kad privačios bendrovės moka geriau
tvarkyti reikalus, negu valstybės tarnautojai? Žinoma,
daugeliu atveju tikrai taip ir yra. Bet, jeigu privačios
bendrovės mielai varo telegrafo ir telefono biznį, o yisai nesikesina į paštą, tai čia, tur būt, yra dar ir kas ki
ta. Kur yra pelno — ten privatus kapitalas čiumpa sau
kąsnį, o kur pelno nėra — su tuo valstybė tesižinie...
Jeigu Europos kraštuose pašto patarnavimai ne tik
nesiaurinami, bet dar plečiami, tai tas rodo, jog sujung
tos susižinojimo šakos tiek išsiverčia, kad galima tą da
ryti. Kažin, jei Amerikoje tos trys šakos irgi būtų su
jungtos i vieną ųkį — ar nebūtų irgi geriau?
• #

Dvigubas mastas

Kai kas nors drįsta pikietuoti
komunistų susirinkimą, tai ko*munistai šaukia, jog tai skanda
SLA RINKIMAMS las. Įrodinėja, kad pikietavimas
visai ne tam tikslui yra varto
PASIBAIGUS
jamas, kad jis pqlitiniams tiks
lams
visai netinka, kati j^kmga
SLA vadovybės rinkimuose
ir
negražu
tai daryti,.„ '
paduotieji balsai jau suskaityti.
Rinkimus be jokių pakeitimų
Bet Clevelande neseniai lan
kėsi senatorius Mundt, antiko
aimėjo senoji vadovybė.
Bet skaičiai, kuriuos skelbia munistinio įstatymo rėmėjas.
balsų skaičiavimo komisija, ne Komunistai jo prakalbą pikietasukelia didelio džiaugsmo nei vo. Bimbos "Laisvė" didžiuojasi,
rinkimus laimėjusiems kandida kad pikietinininkai buvo apsu
tams, nei kitiems, kas rūpinasi pę Clevelando Statler viešbutį.
Taigi, kai jie pikietuoja poli
SLA ateitimi. Jie rodo, kad or
ganizacijoje yr^ įsigalėjęs ap tinį susirinkimą, tada viskas
snūdimas, ftęaidoflaėjtas
jps tvarkoj — ir nejuokinga, ir
gražu, tiesiog pagirtina...
reikalais.
mėjimas rinkimais - nors ta! pa- Kodėl toks dvigubas mastas?
Tiesa, visoj Amerikoj nesido- Aš manau, jog tik todėl, kad ko
grindinis demokratinės santvar munistai ir jų rėmėjai savo rei
kos reiškimosi veiksmas, — yra kalą gina atkakliai ir visomis
labai paplitęs reiškinys. Juk net priemonėmis, o mes daugelis to
ir prezidento rinkti neina beveik dar nematome. Komunistai su
pu&ė amerikiečių! Bet SLA rin kelia ant kojų visus savo šalinin
kimuose nedalyvavo ... beveik kus, kai jiems kas ant nuospau
trys ketvirtadaliai narių! Tiesa, dos užmina, o kada jie kitiems
daugumas naujų narių, įstojusių mina, tada jie tyli, o mes iąpi
per paskutinį pusmetį, dar netu patenkinti tylime...
rėjo balso teisės. Bet iš apie
K. Z., Cleveland, Ohio
12,000 senųjų narių vadovybės
rinkimuose tedalyvavo vos apie
3,400.
savaitę lankę visus narius, Tai
Pranešama, kad senoji valdyba yra didelė priemone sugadinti
yra perrinkta absoliučia balsų narių susidomėjimui.
dauguma ir su stipria persvara.
Pereitą savaitę tačiau DIR
Tik viena J. Mikužiūtė vos vos
VOJE buvo gana skaudžiai at
"persirito" per 50'/, na, ir pats
siliepta apie TĖVYNĘ. Deja,
pirmininkas, turėjęs net du var
negalima sakyti, kad be pagrin
žovus, irgi neturi labai stiprios
do. Gal tik vienoje vietoje su
daugumos. Nekalbant anie vice
tuo pasisakymu būtų galima
pirmininką, varžovo neturėjusį,
kiek nesutikti, šis laikraštis ne
stipriausias iš rinkimų išėjo sek
tik dabar toks: jis ir prie kitų
retorius M. J. Vinikas, gavęs la
redaktorių per paskutinę metų
bai kvalifikuotą daugumą —
eilę nedaug kuo buvo kitoks. Ge
daugiau kaip tris ketvirtadalius,
rokai apatiška nuotaika čia gal
o po jo susivienijimo gydytojas
ne tik iš redaktorių, bet ir iš
S. Biežis, surinkęs irgi netoli
aukščiau pareina. Gal TĖVYNEI
nuo trijų ketvirtadalių.
tą savotišką antspaudą uždeda
kitokia stipri balsu dauguma
ir jos "oficioziškos'' pareigos . ..
būtų tikrai labai įspūdinga, jei
gu tie nuošimčiai būtų iš viso (Palyginkim su GARSU — argi
narių skaičiaus, arba bent iš nėra tam tikro panašumo?)! Bet
balsavusių skaičiaus, jei būtų vistiek šiame seime reikia apie
balsavę nors 80''' narių. Bet tą laikraštį riintai pagalvoti.
ši kartą jau pačioje seimo
dabar net ir stipriausiai iš rin
kimų išėjęs pareigūnas už savo pradžioje turėtų būti išrinkta
pečių turi aktyviai jam pasiti "Apšvietos Komisija", kuri iki
kėjimą pareiškusiu vos ketvirta seimo galo ir redaktoriaus rin
dali ar net mažiau ... Kokios kimų turėtų laiko pasitarti. Pe
mintys glūdi už, galima sakyti, reitą kartai, rodos, kandidatus
masinio rinkimuose nedalyvavi i redaktorius teberekomendavo
mo, sunku pasakyti, bet kiek savo kadencija jau baigusi komi
vienu atveju tas pasyvuiti&s ne sija. Seimas turėtų pirma tą ko
misiją išrinkti, o paskui naųdąreiškia nieko gera.
Todėl naujoji (senoji!) val tis jos rekomendacijomis, o ne
dyba, kurią seimas, be abejo, klausti senos komisijos patari
patvirtins, turėtų dar ir prieš mų ir paskui tuo^įau nežinia Į$,/n
seimą pagalvoti, ką reikia da i š r i n k t i k i t ą . . .
ryti. kad organizaciia būtų išIr, jei galima, tai komisiją
iudinta iš to apatiškumo, nesi- reiktų rinkti ne iš redaktorių ir
domėjimo pačia savimi.
leidėjų tarpo, nes jiems sunku
Viena iš tokių priemonių, be nusikratyti, gal ir nepamatuoto,
abejo, yra spauda. SLA savo tarimo, esą jie tik žiūri, kad TĖrankose tokią priemonę turi. TąijVYNĖ nepasidarytų geresnė už
TĖVYNĖ, laikraštis, kuris kas'jų pačių laikraščius...

Vlada Prqščiūnaitį|

*

jrinoma, vien tokia mintis daugeliui čia primins nacif^
nalizaciją, o drauge su tuo ir socializmą ar net komu
nizmą ... O Europos daugelyje kraštų toki viešo patar
navimo dalykai net visai nėra buvę privataus kapitalo
rankose dar nuo tų laikų, kai apįe socialising, ypač ko
munizmą maža kas tebuvo girdėta...
Privati iniciatyva yra puikus dalykas, bet ji turi
egoistinių palinkimų. Yra vietų, kur tie privačios inicia
tyvos palinkimai turi būti bent kiek sulaikyti, turi būti
priversti skaitytis su visuotiniais reikšis įr tieiįp yi
suotiniems reikalams nusileisti.
•

S Huorncnėb

#

jis laiškų išnešiojimo ir pašto patarnavimo menkinimas
duoda progos pagalvoti apie veiną š pagrindinių klau
simu — apie ūkinio liberalizmo ribas.'Ar neribotas li
beralizmas, kurį daugelis dar taip uoliai gina, kartais
ne daugiau pagelbėtų suirutei ir vėliau griežtai dikta
tūrai įsigalėti, negu protingas, su gyvenimo aplinkybė
mis suderintas valstybės kšimasis į ūkinių reikalų tvar
umą?
Šitų klausimu negalima išspręsti akląi įsikibus tiję
į sustingdintas liberalizmo, socializmo ar kitokia# tefc
rijas.

P A S A K Ė L E
Gęra pasagoj kartais paklysti
Ir pabūt karalaite tava —
Vienam žvilgsny pasauliai pražyst#,
Vfienam ?ody — pasaulių daina.
Tu, kaip vėjas, kaip pasaka laisvąs,
Ą|, kaip žiedas, jauna ir trapi, —
Tik pažvelgsi, ir žvysteli gaisras.
Tik palieki, ir dega ugnis.
Jau nebaisios nei vėtros, nei dainos
Vienai man p$r naktis ir dienas —4
m norėsiu — Ui perkopsi kalnus,
Ti| prašysi — nuplauksiu marias.
Iš ljkirpo rūstauą iįf nemielo
Mes naudėm šią pasaką sau —
Tu šypsais — aš matau, mano mi
Ęet if aš dėl to šiandien šypsaus.
Juk rytoj gali laimė'nuvysti,
K^ip nuvys pasakėlė baigta,
šiandien leisk naiviai pasiklysti
f r pabūt karalaite tava.

Velniu šdkis
Transportai j kaminą

rydavo palaukti, kol bus paduoti vagonai.
Vieną kartą moterys į tą "laukiamąjį" su
Vieną pavakarę, tai buvo jau rudenop, savim įsitraukė drauge smogiką, piktą sa
kai kaliniai tvarkėsi apeliui, didžiuoju vi vo viršininką. Daug kaštavo pastangų, kol
duriniu stovyklos keliu, is moterų žydrių iš nijrtinįnkių rankų pavyko išplėšti tą
barakų pusės važiuoja kalinių traukiamas apdraskytąjį banditą.
vežiipas - platformą. Kadangi platformos
Betgi lengviausiai sekdavosi apgauti
būdavo įjaudpjamps vįįsokiems daiktams nelaimingas aukas, kai jas susodindavo
pervežti, tad į jų važiavimą mažai kas į gįąųrpjo geležinkelio vagonus. Jos tada
kreipdavo dėmesio. Tačiau šį kąrtą krovi tikrai imdavo tikėti, kad išvažiuos, ir kiek
nys buvo nepaprastas: pilna platforma bu aprimdavo, nes iš šito pragaro nori išva
vo prisodinta paliegusių senučių moterų. žiuoti kiekvienas. Nesvarbu kur, kad ir
Vienos jų kažkaip baugiai dairėsi, o kitų į blogesnį. Viską sutvarkę, užrakindavo*
gąlyos lingavo bejėgiaį.
vagono duris, paleisdavo dujas ir palikdavo
r gur jas yeža?
keliauti į... amžinybę.
,t
Tur būt į ligoninę, matai, k,ad silp*
Kiek tokių "transportų" iškeliavo pro
kaminą, kas pasakys? Tačiau po kiek lai
-r Ne, jas perkelia į kitą stovyklą, — ko ir jie sustojo. Taip buvo liepta iš aukš*
mėgina kažkas aiškint;,
čiau- Visą tą laikotarpį krematoriume dir
— Sakai į kitą stovyklą? O man hH busiems kaliniams neleido pareiti į savo ba
do§, kad į kitą pasaulį. •. '
rakus. Jų tarpe tada susidarė įspūdis, — ir
—Žiūrėkim, kųr tas vežimas pasuks. tai jiems įvarė daug baimės, — kad jų iš
Matai, ana jis pasuko į krematoriumo pu krematoriumo jau nebepaleis, nes kamgi
sę.
reikalingi tokių įvykių liudininkai?...
— Betgi ten yra ir stotis, kur pakrau
nami vagonai, -B- nenusileidžia kitas.
Gyvų lavonų blokas
Rytojaus rytą pašnibždom sklido gan
«!— Na, mokslininkai, pakelkit akis nuo
das, kad jas sudegimo. Vieni ąiškino, kad
savo
knygų, eikit verčiau pažiūrėti "bobų
jas gyvas sumetė į pečių, o kiti pasakojo,
vainos", — įgriuvo į kambarį su savo karš
kad pirmiau nužudė.
tą
naujiena Jonis, nelabai mėgęs tų, kurie
Toki transportai dažnėjo. Ėmę virsti
v
reguliarūs: j dieną po du, kiekviename po ilgai sėdi prie knygų.
šešiasdešimt. Ne vienas būdavo vedamas
Prie moterų bloko, anapus viehj,- tfkrai
ir pėsčiomis ir vidury dienos- Visos aplinky ėjo karas. Karas be moderniškų ginklų ir
bės būdavo sudaromos tokios, lyg jas tik be pribloškiančio jų triukšmo. Buvo gir
rai atrinkdavo transportui į kitą stovyklą. dėti tik ploni cypaujantieji balsai, ore kilo
Betgi netrukus tos mirtininkės suprato, ir vėl žemyn leidosi rankos ir sugniauž
kur jas gabena.
tos kumštys ir į šalis lakstė atplėštų rūbų
Vienu metu į transportą atrinko kele skarmalai. Susikibusios dvikovininkės tąsė
tą šimtų moterų su vaikais. Jtitą rytą at viena kitą už plaukų ir pro praplėštas suk
skyrę išgabeno vienus vaikus. Motinų ir neles mataškavo palaidos krūtys- Smogikės
vaikų klyksmas buvo širdį veriantis. Bet prižiūrėtojos įr blokų vyresniosios veltui
niekas to pepąisė- Vežant paskutinį vaikų švaistėsi su savo lazdelėmis ir diržais, — tai
tronsportą, moterys vieną dvejų metų vai nieko negelbėjo.
kiuką nuslėpė. Ėmus stropiai jo ieškoti, vai
Kai išretėjo tasai kovos spiečius, buvo
ką perėmė vyrai, kuriįifls, berods, pavyko matyti didelis pailgas kubilas, į kurį pa
išgabenti į laisvę. Kur ir kokiajn likimui prastai supildavo pietums atnešamą sriu
išvežė tas motinas ir jų vaikus? -r- belieka bą. Pora moterų susikibusios dar vartėsi
tik spėlioti. Tačiau mažai buvo abejojan tame kubile. Pasirodo, kad keletai moterų
čių, kad šitie transportai vyksta J fcitos buvo leista išgramdyti pietų likučius. Ki
stovyklos krematoriumą.
tos puolėsi atimti. Jų skaičius daugėjo ir ki
Gydytojo ir tam tįkrp smogiko pasi lo peštynės. Tai ne pirmos ir ne paskutinės
rodymas moterų blokuose sukeldavo siau muštynės dėl šaukšto sriubos ar dėl lašo
bą. Įtiekvienąi prieš akis stojo paskutinė šilto vandens. Ypač tuose moterų blokuose,
akmirka ir jas gąsdino ne tiek p§t jnir- kurie buvp labiausiai apleisti ir skriaudžia
tįs, kiek tos mirties aplinkybes.
mi, kur daugiausia Jn*v« sutelktos nedir
Moterys eina mirti.
bančios moterys.
Vienos jų verkia, kitos draskosi rūbus
Visos kalinės moterys buvo suskirsty
ir raunas pląukus. Trečios eina ramios, tos į tris grupes- Pirmąją grupę sudarė pa^susikaupusios, tąrsį jų išsipildymo valan grindinis moterų blokas, kuris visą laiką
da jau yra atėjusį. Savo žvilgsniu jos ne buvo senoje stovykloje. Tai seniau kalinčios
sistengia pagauti paskutinių šio pasaulio moterys. Antrąją grupę sudarė naujai at
vaizdų nei to prakeiktojo žemės pragaro vežtos, kurias patlpino naujojoje stovyk
spygliuotų užtvarų. Kai kurios atsigrįžta, loje ir kurių dauguma buvo siuntinėjamos
nori dar kartą ir dar kartą pažvelgti į lie įvąiriems. darbams. Trečią, pačią didžiau
kančias savo seseris, motįpąs ar dukteris. sią, grupę sudarė moterys, kurių dirbo tik
Kitos įbedusios ąkis į kitoje vielų tvoros maža dalis. Jos buvo ir prągčįau apreng
pus,ėję esančius vyrus, bene dar pamatys tos, įr menkiau maitinamos, ir Jų patalpos
savo brolį, vyrą ar tėvą... Jų keliai links žiemą beveik nešildomQs.
ta, kojos neklauso ir jos klumpą smėlyne.
Kiekvieną rytą anksti prikeliamos, jos
Nepaeinančias ir parpuolančįas stumdo ir turėdavo sustoti lauke ir porą valandų
spardo jų bendro likimo draugės
tokios laukti patikrinimo. Nuo to beprasmiško
pačios kalinės, bjoko vyresniosios. Jas vi laukimo jų neatleisdavo nei lietus, nei šal
sas gi lydį smogikė prižiūrėtoja (Aufsehe- tis, nei sniego pūgos. Apsidangsčiusios ant
rjn), kuri reiškia didelį nepasitenkinimą, klodėmis, kojas apsiraišiojusios skudurais
kad mirties kolona slenka per lėtai.
bei popieriumi, sutinusios ir žaizdotos, jos
Tokios vilkstinės ėjo beveik kasdien, jos kentė didelį šaltį ir nuolatinį alkį.
ėjo dažnai, — tai priklausė nuo to, kiek
Badas yra viena žiauriasių lįg^* *Įis
buvo laisvos vietos krematoriumo pečiuje- pašalina iš žmogaus norų ir minčių viską,
Kadangi viskas čia paremtą melu ir apgau jis lieka ten viešpatauti vienas. Ir viešpa
le, tad įr toros nelaimingoms iki pąskųti- tauja kaip žiaurus tironas, persunkdamas
nio momento stengėsi sudaryti įspūdį, lyg visą organizmą ligi smegenų gelmės tik
jos tikrai būtų išvežamos kur nors kitur! vienu vieninteliu troškimu — valgyti, val
Norėdami pasmerktąsias apgauti, prie gyti.
krematoriumo jas pasitikdavo baltais cha
Alkio stumiamas žmogus griebia Val
latais apsivilkę smogikai, kurie neva buvo gyti supuvusią bulvę, jis rausiasi šiukšlių
pąsiruošę tikrinti jų sveikatą Pq vieną įsi duobėse ir kaip skanėstą čiulpia kiekvieną
leisdavo į atskirą k&Hiįiftrėlį, liepdavo nu puveną. Jis negalvoja, nebegali jau galvo
sirengti ir, nusivedę į kitą kambarį, staty ti, apie tai, kad yra pavojus užsikrėsti ir
davo prie ūgįo iftąfcavįttio prietaiso. Užpa mirti. Ne, jis dar nenori mirti, dėl to ir ieš*
kalinėje sienoje prasiverdavo anga ir ne- ko kuo nors užkimšti vidurius, kur žarna
matonją ranka paleisdavo į pakaušį šūvį... larną ryja,
Vėliau buvo įrengtas atskiras namelis . &£«PQS nagąį šiurkščiai čiupinėjo vij dujų kamera, kur atvestas .aukas suva
(Perkflta j 5-t« puslap})
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Kultrūos reikalu apjungimas būtinas
T-r

Vieną vakarą birželio
Ar bus kviečiamas kultūros kongresas?
Aš išbėgau iš darželio,
Kur linksmutes rūtos Žplia,
ww
•vi •
v
1 Vt •
Jei kreipiama daug dėmesio į daugiau. Atkreipta dėmesys, vadinimas. Gali būti ir Fondas,
Abu
šitie
žodžiai,
radaras
ir
įjuo
anksčiau
minėtųjų:
jos
tėra
Pažadėjau aš berneliui,
. Ką reiškia žodžiai:
šalpos ir politinius reikalus, tai kad privačios iniciatyvos pasi ir Taryba ar net Kolegija. TMD
dzypas, yra būdingi moderniųjų tik tam tikri žymenys, o rada Mylimajam dobilėliui,
radaras.ir džypas?
JAV gyvenantiems lietuviams, reiškimų yra nemaža (ryškiausi vadovas ėmėsi platesnės inicia
kalbų dariniai, kilę iš įvairių ras, dzypas, kominternas arba Jį sutikti prie upelio.
ypač tremtiniams, kultūros rei pavyzdžiai — Clevelando, Bos tyvos: visa eilė jo straipsnių
santrumpų. Anglų kalboje tokie Vlikas, Lietūkis yra jau kaito
Radaras yra visai naujas žo
Mėnuo
danguje
žibėjo,
kalais susidomėti reikia dar dau tono, Detroito kolonijos), ta rodo, kad senieji JAV lietuviai
žodžiai gali būti vartojami ne įpieji pavadinimai, tiek bendri
dis, atsiradęs antrojo karo metu.
žvaigždės
kekėmis
spindėjo,
giau. Juo labiau, kad naujame čiau trūksta tą iniciatyvą apjun daugiau susirūpino tuo klausi
kaitomai, bet lietuvių kalboje niai, tiek tikriniai.
Jis yra sutrumpintas iš ištiso
žemę
miegas
glamonėjo,
kontinente ilgesniam laikui įsi giančio centro. Atsiliepė ir Vo mu už mūsų KF muškietininkus
jiems yra dar pridedamos ir ga
posakio Radio Detection and
žolynai
perlus
ragavo,
Tokių
tarptautinių,
iš
san
kūrė jau netoli 20,000 tremtinių kietijoje išeinąs LIETUVIS (11 — spaudos žmones. Kaip minė
lūnės: radar-as, džyp-as (am.
Ranging "atradimas ir suseki
Jovarai
sapnus
sapnavę
*-*
ir jų tarpe kultūros reikalais nr.), iškeldamas mintį, kad sro ta, jis siūlo TMD Baltimorės
jeep, džyp) ir kt. Dėl tos prie trumpų kilusių žodžių, kaip ra
mas radijo bangomis" ir reiškia
Nė
lapelis
nejudėjo.
besidominčių rasime tikrai gra vinės organizacijos nenorės atsi seime atlikti konkrečius žygius.
žasties mes rašome ir VLIK-as daras, džypas, kominformas ir
tam tikrą radijo prietaisą daik
žų būrį. Keletas JAV lietuvių sakyti savo pozicijų, ypač nega Atrodytų, kad šiuo atveju vie
arba geriau Vlikas — Vyriau kt. daug kas nei nemėgina sa Laukuose rugiai, kaip siena;
tams surasti, šiame kare, kada
spaudoje kultūros reikalais įdė lėdamos tame naujajame organe na seniausių lietuvių organiza
sias Lietuvos Išlaisvinimo Komi vaip naujai nusakyti: kaip vi Gėrė skaidrią mėnesieną —
vokiečių povandeniniai laivai bu
tų straipsnių rodo, kad kultūros "griežt pirmuoju smuiku". Vis cijų (įsteigta 1896 m.), būdama
tetas, Lietūkis — Lietuvos že suotinis šių laikų civilizacijos Grūdą ugdė ir brandino;*
vo visiškai užblokavę Angliją,
reikalai judinami vis dažniau. dėlto laikraštis siūlo kultūros nesrovinė ir rūpindamasi tiktai
mės Ūkio Kooperatyvų Sąjun reiškinys, jie dažniausiai palie Tarp rugių, tartum akelčs,
organizacijų vadams bent pro kultūriniais reikalais, jaučia pa
radaras suvaidino lemiantį vaid
ga ir kt. Plg. dar: kominternas kami pirmykštės kilmės, t. y. Melsvažiedės rugiagėlės,
Vienas pagrindinių iškeltųjų tarpiais privačiai pasitarti, ką reigą ir konkrečiai realizuoti
menį : su jo pagalba buvo suran
— komunistinis internacionalas, maždaug taip vadinami, kaip žiemkenčius Kukliai dabino.
klausimų — kultūros reikalų galima būtų "konkretaus ir re kultūros reikalų apjungimą. Tai
dami povandeniniai laivai, ku
kominformas — komunistinis jie iš pradžios išradėjų buvo pa
centralizacija,
apjungimas. DIR alaus kartų nuveikti". Esą, ir gražūs sumanymai ir jais nega
Tik prūde kurkliai neriipfe
riuos vėliau lėktuvai ar laivai
informacijos biuras ir tt.
vadinti. čia išimtį sudaro vokie Ir žiogeliai už klojimo
VOS
8
nr.
įdėtame
Tėvynės My į kultūros dirvonus kibti reikia lima nesidomėti. Mūsų rašyto
bematant sunaikindavo.
čiai: šalia Rundfunk "radijas" Griežė mišrią sutartinę;
lėtojų
Dr-jos
Pirm.
W. M .Cha sutartinai, kaip futbolo koman jai taip pat bus jau tarę savo
Kaip radaras, yra panašiai iš Tam tikrais atvejais galime ir
se
straipsnyje
ir
buvo
kreiptasi doje.
žodį.
pirmųjų raidžių sudarytas ir mes tenkintis tik pirminėmis jie ir radarą yra pavadinę Funk- Ir už upės, už beržyno,
|
kultūrininkus
ir
kitus,
prašant
mass.
Bet
šiaipjau
kitos
tautos
Maloni
dainelė
tvino,
Kaip matyti, kultūros darbo Kyla klausimas — ar nerei
džypas "nedidelis amerikiečių raidėmis, pvz.: ALT — Ameri
pasisakyti kultūros reikalų ap
panašiu
keliu
neina;
didelio
rei
Skrido per nakties mėlynę.••
apjungimo klausimas rūpi daug kia susirūpinti Kultūros Kon
karinis automobilis'', angliškai kos Lietuvių Taryba, LRD —
jungimo klausimu. W. M. Chase kam ir, reikia manyti, rūpi nuo greso sukvietimu? Buvo svarbus
kalo
nėra
ir
mums
tuo
keliu
pa
amerikiečių rašomas jeep ir ki Lietuvių , Rašytojų Draugija,
Greit baigiau neilgą kelią —•*
konkrečiai pasiūlė prie Tėvynės
lęs iš santrumpos G. P. (džy JAV — Jungtinės Amerikos sukti, kaip kad vienas kitas Aš jau prie sriaunaus upelio... Mylėtojų Draugijos, kaįp nesro- širdžiai. Malonu, kad juo taip politiniu požiūriu 1949 m. konsusirūpinęs senas JAV lietuvių gresasa New Yorke, o kultūros
py), t. y. general purpose "vi Valstybės ir kt. Tačiau šitos rū kraštutinis lietuvintojas gal pa- štai, ir mano numylėtas...
vinės ir nepartinės organizaci veikėjas p. Chase - Čekanaus kongresas galėtų turėti lemia
suotinis tikslas".
šies santrumpos visai skiriasi norėtų.
Susinėrė mūsų rankos —
jos, sudaryti komitetą - tarybą
kas. Tai tik rodo, kad kultūroš mos reikšmės kultūros reika
Supėsi laukai ir lankos -—
i įš kultūros reikalų specialistų —
srity senųjų ir naujųjų ateivių lams. Visoms srovėms remiant,
Juokės mums dangus žvaigždė tas komitetas sutelktu būdu ga nuomonės gali sutapti. Bet ar galima būtų sudaryti Vyr. Kul
tas. lėtų "organizuotai išplėtoti kul tai galima, ar tai įvyks ? Ar bus tūros organą.
tūrinės kūrybos ir veiklos dar Kultūros Fondas kultūros rei Kai Amerikoje — didžiuliame
Tyliai tekantis upelis
bą". Savo straipsnyje "Kaip su kalams centralizuoti? Tai yra nutautėjimo katile — tik mūsų
ir gražus gražus pasaulis
derinti" (taip pat DIRVOS 8 klausimas, kurį iškelti jau seniai kultūros ugdymas gali išgelbėti
Sielas meilės burtais siejo;
nr.) Redakcija, paabejojusi, kad
išeiviją, tai būtų keista ir nedo
Mėnuo sviro, žvaigždės krito — įvairios organizacijos ir ideolo laikas.
vanotina, jei ir čia atsirastų
Daugeliui naujai į JAV atvy ti baigusiam "high school" pa Norint patekti į minimų pro žodžiai sruvo, juokas plito —
ginės grupes gali nepanorėti kul-1 Kultūros Fondas — graži są nuomonių, kad, girdi, jau mes
kusių kyla nutrauktų studijų tę prastai ima daugiau negu ket fesijų mokyklas, tenka susidur Mudviem meilės pavydėjo,
tūros veiklą centralizuojančio voka, kurią latviai pavertė re turime savo organizacijų ir pasimo problema, o priaugančius verius metus, štai žinomesnieji ti su įvairiais reikalavimais: vie
organo, vis dėlto pripažino rei alia tikrove dar laisvės laikais. sirūpinsim kultūriniais reikalais.
vaikus turintieji tėvai taipgi su profesiniai laipsniai: Bachelor nos pasitenkina "high school" Nesakysiu, kaip širdužė
kalą diskutuotinu Jį turėtų iš O mes, atvirai kalbant, nesuge Privačios iniciatyvos pavyzdžiai
interesuoti žiniomis apie ameri of Agriculture (B. A.), B. of diplomu, o kitos reikalauja ba Ir galva džiaugsmeliais ūžė,
diskutuoti kultūros sričių veikė bėjome išsikrapštyti iš spaudo rodo, kad paskirose vietose kul
kinių mokyklų santvarką. Tad Accounting (B. Acc.), B. of Ar kalauro laipsnio, pavyzdžiui, me Kai "myliu" jis man pasakė;
jai, o iniciatyvos tektų imtis gal je įdėtų sumanymų ir gražių žo tūros darbui susiburia visi be
Neminėsiu džiaugsmo savo,
ir teikiame šių žinių apie JAV chitecture (B.Ar.), B. of Busi dicinos mokyklos.
ir TMD vadovybei. Tas pats džių. Mūsų rašytojai jau trem pažiūrų skirtumo nuoširdūs kul
mokyklas.
ness Administration (B. B. A.), čia tenka išaiškinti ir ameri Kai jis mane nubučiavo —
TMD pirmininkas dar šiuo rei ty, 1947 m. suvažiavime Augs
B. of Chemistry (B. C.), B. of kinio universiteto sąvoką. Uni Kaip širdis bangavo, plakė.., kalu rašė LIETUVIŲ KELIO burge, Kultūros Fondą įsteigė, tūrininkai ir sugeba daug nu
Pradinis ir iš dalies gimnazi
veikti (pvz. čiurlioniškių pasi
Chemical Engineering (B. C. E.) versitetu čia vadinama įstaiga, Pasakysiu, kad tik rytą —•
3 nr., o vėliau jis paskelbė ir bet, deja, emigracijos momen rodymai ar H. Kačinsko dramos
jos mokslas J.A.Valstybėse, kaip
Kai rasa nno medžių krito
konkrečius sumanymus — esą, tas tą darbą sutrukdė. Šiuo me studijos laimėjimai Bostone).
ir-Lietuvoje prieš okupaciją, yra B. of Civil Engineering (B. C. kuri turi kelias profesines mo
E.), f>. of Surgery (B. Chir.), kyklas ir, be bakalaurato, dar Aš grįžau gult į svirnelį..*
;yrą vilties, kad birželio mėn. tu veiklūs KF skyriai veikia Tik vienoje vietoje per mėnesį
privalomas vaikams nuo 6-7 iki
B.
of
Civil
Law
(B.
C.
L.),
B.
Ir
kad
mylima
motušė
teikia
magistro
bei
doktorato
Baltimore j įvyksiančiame TMD Australijoje ir JAV — Clevelan- sugebama surinkti kultūros rei
177 metų. Tame laikotarpyje
of Commerce (B. Com.), B of laipsnius, tuo tarpu kolegija tei Kietu pančiu mane muH
*'
; seime bus įsteigta Kultūrinė Ko- de. O kur centras? Kas nebuvo kalams net ligi 200 dolerių! Vi
tėvai privalo vaikus siųsti arba
Education (B. E.), B. of Elec kia tik bakalauro, o išimtinais Per... rasotą sijonėlį...
Įlegija (planuoti kultūros dar atlikta Lietuvoje ir Vokietijoje, sa tai liudija, kad geros valios
į valstybines ''public school" ar
trical Engineering (B. E. E.), B. atvejais ir magistro laipsnius. Nors gera mama tą kartą
bui) ir Kultūros Fondas (kul gal pavyks JAV?
ba į privatines, daugiausia pa
netrūksta, reikia tik noro ben
of
Engineering
(B.
Eng.),
B.
of
tūriniam darbui remti). TMD Rašytojai, tremty sudarę Kul dram, apjungiančiam visus kul
Kadangi kiekvienas universi Pančiu man labai |kirto
rapijines, įvairių religinių ben
Finance (B. F.), B. of Laws (B. tetas ir kolegija turi skirtingus Per abu sijono šonu...
Centro Komitetas būsiąs admi tūros Fondą, kurį parėmė, ga tūros židinius JAV organui su
druomenių išlaikomas mokyklas.
L. arba B. L. L.)> B. of Mining reikalavimus atskiroms profesi
nistraciniu visų kultūros darbų lėtume sakyti, ir visos ideologi kurti, organui, kuris sugebėtų
Kadangi valdinėse mokyklose re
Bet birželio naktį šiltą •?—
nės srovės, turėtų Fondo veži
Engineering (B. M. E.), B of joms bei mokslo šakoms, tai pa
organu.
vežti sunkų, bet nepaprastai
ligija nedėstoma, tai religijos
Bernužėlį, upę, tiltą —
mą ištempti iš klampynės.
Music (B. Mus.), B. of Oriental grindu imsime Kolumbijos Uni
mokytis vaikai , tėvų nuožiūra,
Prisiminti vis malonu...
Kultūros reikalais rašyta ir Kad Kultūros Fondo veiklą svarbų kultūros vežimą.
Languages (B. O. L.), B. of versitetą New Yorke (Columbia
siunčiami į parapijines "Sunday
reikia tęsti ir kurti, dėl to, ro Nesinori sutikti su kai kieno
Physical Education (B. P. E.), University), nuo kurio bus ga
reiškiama pesimistine nuomone,
schools", atsižvelgiant kuriai re
B. of Textile Engineering (B. lima orientuotis, kokį pasiren baigusis gauna Bachelor of dvejus metus su laipsniu Bache dos, nėra abejonių. JAV sąly pvz. ALT pirmininko L. šimu
ligijai tėvai priklauso. JAV yra
gose toks fondas net labai sku
T. E.).
gimą studentas turi turėti, ruoš Science in Pharmacy laipsnį. lor of Science.
118 lietuviškų Romos katalikų
biai reikalingas, turint galvoje čio būgštavimu, "esą baugu, kad
bažnyčios parapijų, kurių dalis Sekantis aukštesnis akademi damasis kuriai nors profesijai B. Profesinės mokyklos, į ku 6. Optometry — profesinSs visą eilę skurstančių ar netu bekibdami į kultūros ugdymo
turi pradines mokyklas, bet lie nis laipsnis — Master of Arts ar šiaip siekdamas akademinio rias priimami mažiausia viene optometrijos kursas baigiamas rinčių kūrybiniam darbui sąly darbus nesusipyktumėm" (mano
tuvių kalba ne visose dėstoma. (Magister Artium — M. A.), ar laipsnio.
rių metų kolegijos kursą baigu per trejus metus su laipsniu gų mūsų rašytojų, dailininkų, pabraukta, 'Lietuvių Dienos").
ba
Master
of
Science
(Magister
štai
Columbia
Univeąity
pa
Pradinis mokslas yra aštuo
Master, of Science. Baigęs ir ga mokslininkų ir kt. Juk aišku,
V. Alseika
sieji:
nerių metų ir gimnazijos moks Scientiae — M. S.) — įgyjamas daliniai: Barnard College mer
vęs valstybės leidimą, gali vers kad paskirų grupių parama kul
1. School of Architecture bai
las (high school) ketverių. Ben pastudijavus nemažiau kaip vie gaitėms ir Columbia College vy
tis akinių pririnkę jo profesija. tūrininkams negalės būti tiek
giama
per ketverius metus ir
LIETUVIO atstovas Ameriko
drai skaičiuojama, kad ameriki nerius metus, jau turint baka rams. Tos kolegijos duoda ben
ėkmingai baigusis gauna Bache- 7. School of Painting and efektinga, kiek stipraus organo
je — St. Nasvytis, 4579 W.
nė "high school" atitinka lietu lauro laipsnį. Atitinkami magis dro lavinimo kursą ir atitinkamą
žygiai.
chelor of Architecture laipsnį. Sculpture baigiama per trejus
viškos gimnazijos šešias klases, tro laipsniai teikiami pagal pro paruošimą norintiems stoti į pro Vadinas, šito laipsnio įgijimas metus su Bachelor of Fine Arts*
DIRVA buvo teisingai paste 157th St., Cleveland, Ohio. Pre
bet iš tikrųjų tokio užskaitymo fesijas, panašiai kaip ir bakalau fesines mokyklas. Studentas ar eikalauja mažiausia penkerių laipsnių,
(Bus daugiau) bėjusi, kad nesvarbu organo pa numerata mėnesiui 50c.
JAV mokyklos neduoda. Pasta ro. Doktorato (Doctor of Phi studentė, sėkmingai baigusi ket
metų akademinio darbo.
raisiais metais JAV labiau pra losophy) įsigijimas paprastai verių rneti^ kursą, gauna Bache
bario lauk, o kiti griuvo prie miegamojo
deda įsigyventi toks paskirsty eikalauja dar dvejų darbo metų, lor of Arts laipsnį. Pirmieji dve C. Profesinės mokyklos, į ku
mas: šešeri metai pradinės mo jau magistro laipsnį turint. Stu ji metai skiriami studento ar rias įstojant reikalauja būti
kambario langų pažiūrėti pragaro.
kyklos, treji metai progimnazi dijos iki bakalauro laipsnio va studentės bendram lavinimui pa >aigus nemažiau kaip dvejų me
Kokia trejetą šimtų metrų nuo mūsų
jos (junior high school) ir tre dinamos undergraduate studies gilinti, o pastaraisiais dvejais tų kolegijos kursą:
bloko,
pamiškėje, kūrenosi didžiulis lau
ji metai gimnazijos (high arba undergraduate work, tuo metais studentai renkasi kur 1. Dental Hygiene — dantų
žas. Apie jį su ilgais pagaikščiais sukinėjo
( Atkelta iš 4-to pusi.)
school). Baigusis gauna diplomą tarpu kai studijos po bakalau- sus, artimus pasiruošimui į pro higienos kursai (The Courses
reato
vadinamos
graduate
stu
si
keliolika žmonių ir jais vartė degančius
fesines studijas. Kadangi dau in Dental Hygiene) baigiami per sus kalinius, bet labiausiai spaudė šias neir gali būti priimtas į kolegiją,
dies,
arba
graduate
work.
gelis profesinįų mokyklų iš kan dvejus metus ir baigusis gauna aimingas moteris. Dezinterija, šiltinė, plau kūnus- Į viršų kildavo debesys kibirkščių,
kurią gali tikėtis baigti nema
Jungt.
Amerikos
Valstybėse
didatų
tereikalauja metų, dvejų Bachelor of Science in 'Dental
nuo kurių tie žmonės bėgdavo j šalis. Tas
žiau kaip per ketverius metus,
čių
uždegimas,
pūliuojančios
žaizdos
ir
Hygiene
laipsnį
ir
yra
paruoštas
yra
populiarios
taip
vadinamos
ar
trejų
kolegijinio
pasiruoši
o baigės gauti bakalaurato laips
jų bėgiojimas atrodė, lyg jie šoka apie ug
nį - Bachelor of Arts (Bacca- profesinės mokyklos, kurias bai mo, tai daugelyje atvejų stu dirbti dantų profilaktikos srity kraujo užkrėtimas kasdien ėmė dideles au nį ir kelia kažkokias orgijas. Ilgi besidrielaureus ,Artium) arba Bachelor gęs, kaip jau minėta, gauna ati dentas gali pereiti į profesinę je arba dėstyti dantų higieną kas. Nors visuose barakuose buvo pilna li kią šešėliai vaizdavo jų ragus ir uodegas,
gonių, tačiau labiausiai sergančias surinko
of Science (Baccalaureus Scien- tinkamą akademinį ir kartu pro mokyklą ir kolegijos nebaigęs, mokyklose.
kurie kabinėjosi už netoliese esančių me
fesinį
laipsnį.
Vadinasi,
studen
2.
School
of
Dramatic
Arts
atsižvelgiant
į
tai,
kuriai
pro
tiae). Kolegijoje pirmametis stu
į atskirą bloką ir ten jas suguldė ant grindžių šakų; Velniai šoko, o raganos suokė
baigiama per trejus metus su
dentas vadinamas Freshman, an- tas, parodęs gabumų ar pamė fesijai jis ruošiasi.
gęs
kurią
specialybę,
besimoky
laipsniu
Bachelor
of
Fine
Arts*
trametis — sophomore, trečiaKadangi laikoma, kad Europos
Šitame gyvų lavonų bloke alsavo mir jiems savo dainas.,.
damas
pradinėje
mokykloje
arba
Ten degė moterų lavonai, kuriuos per
metis — junior ir kevirtametis
gimnazijoj kursasa yra kiefk 3. School of Engineering bai tis ir neapsakomas dvokimas. Sunku buvo
— seitior. Bachelor of Arts laip-* gimnazijoje (high school), to aukštesnis už amerikinę "high giama per dvejus metus ir bai
dienas sayo vežimais į čia stūmė kaliniai.
snis duodamas neprofesines stu liau gali siekti bakalauro ar school", tai lietuvišką gimnazi gusis gauna Bachelor of Science išskirti, kurios yra dar gyvos ir kurios jau Su kaupu prikrauti vežimai būdavo pri
dijas baigusiems, kur buvo dės aukštesnio faipsnio vienoje iš šių ją baigęs studentas ar studentė in Chentical Engineering arba nebeteko kvapo. Mirusias kas rytas išran dengiami antklodėmis, iš po kurių kyšodavo
tomos kalbos, literatūra, socia profesijų: architektūroje, bizny stodamas į vieną iš tų kolegijų vienoje iš šių šakų pagal tai, kiodavo, išrengdavo nuogas ir išmesdavo
išdžiuvusios rankos, laibutės kojos arba
liniai mokslai ir matematika. je, dramos jnene, dantų gydyme gali tikėtis gauti užskaitas uni kurioje specializuosis studijuo pro langus laukan. Ten patekdavo kartais
skausmo
iškreipti veidai. Pamiškėje kali
Bachelor of Science laipsnis tei inžinerijoje (elektra, mašineri versiteto nuožiūra.
damas, būtent: miestų inžinie dar gyvos, kurios sušaldavo ant sniego ar
kiamas baigusiems techninio ir ja ir tt.), žurnalizme, teisėje, A, Profesinės mokyklos, į ku riaus, elektros inžinieriaus, in ledo. Lavonų krūvos vis augo, nes kremato niai tuos lavonus sukraudavo į krūvai,
profesinio pobūdžio studijas. Tu bibliotekų tarnyboje, medicino rias priimami gimnazijas (high dustrijos inžinieriaus, mechani
riumas per parą pajėgdavo praryti tik apie kaip malkas į sieksnius ar metrus- Po kelerintis Bachelor of Arts laipsnį je, ligonių slaugyme, optometri- school) baigusieji: ,
kos inžinieriaus, metalurgijos
tos dienų užkurdavo laužą ir juos mesdavo
laikomas įgijusiu aukštojo mok- joje, sociologijoje ir mokytoja
inžinieriaus arba kasyklų inži 150, & mm tik šis blokas duodavo dvigubai į ugnį kaip pagalius.
tiek.
,
. slo bendrąjį išsilavinimą, bet ne vimp profesijoje. Gi studentas, 1. Department pf . Nur&ing nieriaus laipsnį.
Tie laužai degė daugelf Memos vakarų
—Kas norite pamatyti, kaip šoka vel
įgijusiu profesijos. Toks laips kuris nesiekia specifinės profe (gailestingųjų sesrų mokykla)
4. Department of Nursing bai
ir
naktų,
ir apie juos vis šokp velniai...
kuri
baigiama
per
trejus
metus
nis jam pvz. duoda teisę stoti į sijos, pasirenka bendro lavinimo
giama per trejus metus ir bai niai, pažvelkite j aną naujai sukurtą lau
ir
baigusioji
gauna
gailestingo
kurio nors universiteto medici mokyklas — liberal arts schools,
gusieji (baigusios) gauna Ba žą. Geresnio pragaro vaizdo aš niekur ne Degė ir tada, kai dėl lėktuvų aliarmo tek
nos mokyklą ir per ketverius arba neprofesinius pritaikomųjų sios sesers diplomą (diploma if chelor of Science laipsnį bei gai su matęs, nš knygose išskaitęs, — ramiai davo gesinti žiburius virš spygliuotų vielų
;
metus įsigyti medicinos daktaro mokslų dalykus, kur jis taipgi nursing).
tvoros.
lestingosios sesers diplomą.
laipsnį. Be šių dviejų pagrindi gali studijuoti iki doktorato, ne 2. College of Pfearmačy (vais 5. Ocupational Therapy kur pareiškė įėjęs kambarin po savo vakarinio
(Ištraukos iš A. Gervydo knygos
nių laipsnių, teikiami dar ir pro įgydamas profesiją išskyrus tininkų kolegija, baigiama per]s#s ruošia profesinių ligų gydy- pasivaikščiojimo profesorius Jurgutis.
, "Už spygliuotų vielų")
fesiniai laip&aiai, kuriuos į$igy akademinį laipsnį,
fcetverįus metus ir s&mingai
technikus ir baigiamas per
Vl >
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ir mokyklos Jungt
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Kaip sovietai grobia žmones
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PADĖKA:

Amerikon atvykau pagal ne
vardinę darbo ir buto garantiją.
Patekau į nepakenčiamas gyve
nimo sąlygas. Darbdavys mok§»
jo, kiek norėjo, o paprašius ne
skriausti — pagrasino grąžin
siąs atgal. Išvykti iš ten nega
lėjau, nes neturėjau pinigų.

Gegužės 9 d. laivu "General Poderys Antsm&s, AMose, Ro Maciejauskftf! Vladiskva, Kris
Šių metų sausio men. sovietų truko gana ilgai. Dar tą patį sustota viename viešbutyje nfeto- Haan" į New Yorką atvyko šie mualdas — Eddystone, Pa.
tina, Vladas — Cleveland, O.
Rabašauskas Povilas, Marija — Milkovaitis Karolis, Elena, Mar
slaptosios tarnybos vyr. būsti vakarą Morejevas prisiekė am li stoties ir susipažinta su apy lietuviai tremtiniai:
Dearborn, Mich.
nėje Vienoje, Imperial viešbuty žiną meilę ir paprašė Giselos linke. Prieš pat pietus Gisela nu- (Tęsinys iš pereito numerio) Raila
Stepas — Massey, Md. * garita — Chicago, 111.
jo į Morejevo įstaigą, pažadėjo Mačys Vytautas, Domicėlė, Vy Raudonis Juozas — Chicago, 111. Malinauskas Henrikas -s- Wilje, pasirodė graži bei elegantiš rankos.
ka blondinė. Ji rankoje turėjo Sekantį rytą jie sutarė v§l su visokius malonumus vakare vieš tautas, Ričardas, Dalia - Say- Rėklys Vytautas, Vilmaj Dalija- kes-Barre, Pa.
brook, Conn.
Marija, Magdalena — Hart Mikulskis Viktoras, Ona, Algir Todėl nežinia kiek laiko bft*
pakvietimą pas kapitoną Orlovą. sitikti, sausio 11 d. Morejevas butyje ir paprašė 17 valandą Malinauskas
Antanas —> Put ford, Conn.
nuėjo
į
savo
įstaigą,
Gisela
iš
ateiti
į
stotį
padėti
į
viešbutį
nu
Aišku, ta pavardė nebuvo tik
nam, Conn. ^
Salemonaitė Regina — Hart das, Ramutė — Chicago, 111. čiau taip vargęs, jeigu ne vi
roji to karininko pavardė, bet važiavo į Vieną. Jos raportas nešti jos lagaminus. Nesitverda Matikiūnas Vincas — Chicago, ford, Conn.
Naujokas Andrius, Emilija, An suomenės veikėjo J. Bačiūno ge
tik slapyvardis, tačiau faktas, Orlovui labai patiko: "Puiku, mas džiaugsmu, Morejevas pa 111.
Slušnys Vaclovas, Anelė — Top, drius — Rochester, N.Y.
raširdiškumas. Jis ne tiktai pa
Meželis Antanas, Veronika — Oregon.
kad jis tarnavo SMECH skyriu šviesusis nuode, — sakė jis. — žadėjo ateiti.
Naumovas
Jurgis,
Kapotalina.—
gelbėjo
medžiagiškai, bet dar
Chicago, 111.
je, t. y. MVD karinės kontr Morejevas mums skubiai reika Visai atsitiktinai visą pokalbį Mieliulis Alfonsas — Waterbu- Statkus Eduardas — Waterbu- New York, N.Y.
surado ir naują darbovietę, ktt?
ry. Conn.
žvalgybos skyriuje. Blondinė va lingas." Gisela į rankinuką. įsi nugirdo Morejevo kolega, Vene ry, Conn.
Paulikas Juozas, Elena — Hart rioje bedirbdamas pradėjau žmęh.
Šteinys
Juozas
—
Worcester,
dinosi Gisela Sell ir buvo 24 kišo 1,000 šilingų.
cijoje gimęs Giogio Gotarelli. O Mieliulis Agota, Povilas, Vikto Mass.
ford, Conn.
niškai gyventi. Todėl didžiausia
ras — Chicago, 111.
m. amžiaus* šešėliai apie akis
Tamulaitis
Stasys
—.
Chicago,
jis buvo daugiau patyręs. Kai ^arbutavičius
Pečenkytė
Petronėlė
—
Hart
mano padėka už įsikūrimą šiame
Juozas, Sofija, JaMokestis: vienas mėnuo
ir mažos raukšlelės apie ryškiai
tik Gisela išėjo, jis paplojo ru nina-Danutė - Rumford, Mai 111.
ford, Conn.
krašte priklauso didžiai gerbia
Ulėnas Jonas, Magdalena, Pet
kontrabandos
raudonai nudažytas lūpas rodė,;
sui per petį ir pasakė: "Klau ne. '
ras, Birutė — Brooklyn, N.Y. Pisarevis Aleksandras, Marija, mam Ponui J. Bačiūnui.
kad ji jau buvo šį tą pergyve Tos pačios dienos popiete Or syk, čia kažkas netvarkoje. Ta Naujokas Jurgis, Nina, Ela, Ri Unguraitis Vincas, Liudvika, Margarita, Irena — Chicago,
Išreikšdamas ją viešai šiomis
chardas — Lockport, m.
nusi.
lovas "Cafė Maierhofer" sušau moteris atvažiavo ne traukiniu, Neverauskas Juozas, Jusephine Rasa-Liuda — Cleveland, O.
111.
eilutėmis,
aš nuoširdžiai linkiu
Vaikutis Vytautas — Stamford, Pladys Jonas, Sigitas — Cleve
Ji gimė Berlyne. Savo tėvų kė konferenciją. Prie marmuri bet juodu chevroletu, o salio jos — E. Chicago, Ind.
Jam
ir
toliau
sėkmingai tęsti
Conn.
ji nepažinojo, nes buvo pames nio staliuko šalia jo sėdėjo pa sėdėjo keletas įtartinų asmenų.'' Niefeldt Karl, Wera — New Vaitekūnas Julius — Chicago, land, Ohio.
savo veiklą, kuri tikrai aplinkui
Pumputis Antanas — Maspeth, plačiai paskleidžia tikrojo žmo
tinukė. Perėjusi per įvairių glo dugnių tipai. Benno Blumas, va Morejevas staiga praregėjo. At York, N.Y.
111.
Pacas
Romanas,
Ona
—
rJrooKValiulis Gasparas — Omaha, N.Y.
bėjų rankas, karui prasidėjus dinamas "padugnių karaliumi", siminė esąs žvalgybininkas. "At lyn, N.Y.
niškumo spindulius, entuziastiš
pateko į fabriką. Buvo lituoto- kuris jau keli metai grobė sovie sarga yra išminties motina" — Podbereskiene Valentina - Eli Nebr.
Ramanauskas
Mykolas
—
So.
kai skatinančius gyventi ir dirb-'
Vaškys Tomas, Marija — Bal
ja. Vokietijai griūvant, nusi tams žmones ir už kiekvieną atsiminė jis ir išdėstė visą is zabeth, N.J.
Boston, Mass.
ti.Tegu jo šviesus pavyzdys sa
timore, Md.
kraustė į Prahą, iš ten vokie pristatytą auką gaudavo teisę toriją savo šefui. Tas jau žino
Vėžys Jonas. Konstantina, Ger Rauba Jonas, Saule, Liuda — vo taurumu patraukia visus mflčius vejant pateko į Austriją. vieną mėnesį nevaržomai ga jo, kas reikia daryti.
trūda — Chicago, UI.
Andover, Mass.
sų geros valios tautiečius*
Slauge dirbo sovietų karo ligo benti cigaretes iš Vengrijos į 17 vai. vietoj Morejevo sto tartu laiku atėjęs, ji būtų taria Vildžius Margareta — Miami, Razmus Irena, Simonas, Marce
Nuoširdžiai dėkingas
ninėje. Tas ją išgelbėjo nuo iš Austriją, ir jo bičiulis Michae tyje pasirodė trys CIC agentai mai apalpusi, po to ji neva nu Florida.
lė — East Chicago, Ind.
Vitkauskas
Eleonora,
Teofilą
—
gertų
gurkšnį
Cherry
Brandy
ir
,
.
M. Mažeika
trėmimo i Vokietiją, čia greitai lis Bergeris, 24 m. šoferis, pri ir suėmė viliojančiai laukiančią
Reivydas Liudas, Genė, Liudvi
Brockton, Mass.
susipažino su jaunu sovietų lei klausąs Blumo bandai. Visas rei Giselą. Jos rankinuke buvo ras duotų butelį Morejevui nugerti Wasilewski Mieczislaw — Chi kas, Genė-Birut€ — Brooklyn,
tenantu Konstantinu Jelenevs- kalas buvo aptartas ir paruoš tas Cherry Brandy butelis su Po to jis turėtų pamoti lyg ne cago, 111.
N.Y.
>LIETUVA TIRONU
kiu. Abu jsimvlėjo ir metus gy tas kruopštus planas. Po nusi stipria morfijaus priemaiša. Po tyčiomis pro šalį važiuojančiam žvirblis Vytautas-Povilas, Geno Rulcuiža Vytautas, Virginijus, PANČIUOSE — teisy
vaitė,
Birutė
—
Worcester
chevroletui
ir
paprašyti
damą
veno laimingai. Tačiau vieną sekusios akcijos Gisela ir Berge poros minučių buvo sulaikytas,
bės žodis apie tai, kas
Milda — Cicero, 111.
Mass.
naktį "Kostja", kaip ji ji vadi ris turėjo gauti po 5,000 šilingų. neva tyčia pro stotį bevažiuojąs pavėžėti iki viešbučio. Besikal Žymantas Povilas, Ona, Povilas Rytėnas Eugenija, Vilius — atsitiko su Lietuva. 312
pusi. Kaina
|2.00
no, buvo atšauktas atgal į Ru Dar tą patį vakarą dvi dide juodasis chevroletas. Bergeris, bant su šoferiu, Morejevas pa Vytautas, Elena - Genovaitė
Brooklyn, N.Y.
gal
planą
turėjo
gauti
kirvapenBirutė
—
Omaha,
Nebr.
siją — už uždraustą "broliavi- lės automašinos — chevroletai, Weichselbergeris ir "Egonas"
Sarpalius Motiejus, Petronėlė,
mąsi", kaip vėliau sužinojo. O vienas žalias ir vienas juodas, buvo suimti ir surakinti. Auto te per galvą ir įtrauktas į auto Žukauskas Domas — Chicago
Birutė — Paterson, N.J.
jie jau norėjo susituokti. Gise išvažiavo iš Vienos. Viename iš mobilyje buvo rastas kirvis, bon- mobilį. čia turėjo būti panaudo 111.
Saulytė
Ona — Baltimore, Md.
la vėl buvo vieniša. Kiek pagal jų sėdėjo Orlovas, Gisela, Blu ka chloroformo, eterio, kiti au tas dar chloroformas ar eteris. Gegužės 13 d. laivu "Genera šikšnius Petras, Ona, Nijolė, El
vojusi, ji parašė prašymą sovie mas ir Bergeris, kitame ginkluo tomobilio numeriai pakeitimui ir Pabusti Morejevas turėjo tik at Ballou" j New Yorką atvyksta vyra, Hans — Cleveland, O. SAVO ADRESĄ,
rašydami DIRVAI, parašykite
tų kariuomenės vadui Austrijo tas sovietų kareivis, du Blumo nemaža virvių. Kai suimtieji sidūręs prieš kap. Orlovą. Ne šie lietuviai trtmetiniai:
Šileika Antanas, Aldona, Ginta
daug
tetrūko,
kad
planas
būtų
je, prašydama sovietų piliety gaujos nariai "Papa" ir "Egon" prie CIC būstinės buvo išlaipinti
rė, Birutė - Washington Cros labai aiškiai pačiame laiški*
Alinauskas Stasys — Brooklyn
bės ir leidimo ištekėti už Jele- bei šoferis Richardas Weichsel- iš automobilio, "Egonas" staiga įvykdytas.
Dėl neaiškumo ar klaidos
sing, Penn.
N.Y,
nevskio. Prašymas buvo atmes bergeris. Pasienio miestelyje St. pradėjo bėgti ir dingo be žinios. Amerikiečių teismas nubau
Jūsų
parašytame adrese Jums
Šileika
Antanas,
Antanina,
Ritas.
Valentine buvo pernakvota.
Negalima buvo rasti ir žaliojo dė: Giselą Sell septyneriais me Aranauskas Vladas — Nashua
siunčiami
laikraščiai ar kny
mas-Antanas, Teodora-Aldona
N.H.
Antrasis prašymai, kurf Gi Sekantį rytą, sausio 11 d., au chevroleto. Blumas ir jo sėbrai tais sunk. darbų kalėjimo, Rudį
— Philadelphia, Pa.
gos grįžta atgal ir neturime
Baltramonaitis Kazys, Irena, Ja
sela įteikė po trejų metų, buvo tomobiliai įvažiavo į amerikiečių užuodė pavojų Ir laiku paspru Weichselbergerį 8 metais, M.
Simaitis
Juozas,
Eugenija,
Algi
kaip
Jums apie tai pranešti.
Bergerį 8 su puse mętais. Benno nina, Aldona, Vytautas - Ale mantas — Detroit, Mich,
patenkintas. Tačiau tai jau ne zoną. Sovietų sargybiniai, išgir ko.
xandria, Va.
buvo prašymas leisti tuoktis, o dę slaptažodį "Nina", tuojau ati Jau per pirmąjį tardymą Gi Blumas balandžio pradžioje Vie
Balys
Stasys, Salomėja, Aldona šipaila Kazys — Newark, N.J.
tik aplankyti savo motiną Ber- darė užtvarą. Orlovas ir karei sela pradėjo verkti ir viską iš noje žuvo, susišaudęs su ameriSaulius - Grand Rapids, Mich Stepulaitis Magdalena — Cicero, Kižys Adelė, Arvydas, Dzinafcrne. Grįžusi jl gavo Orlovo pa vis liko sovietų pusėje. Steyry pasakojo. Jei Morejevas būtų su- kiečių-prancūzų patruliu.
*• 1' *• - *
.
ras, Gintautas — Cleveland,
Bavarskas Medardas, Erna, Lu- UJ_
kvietimą.
Sutkaitis ftazys, Olga, kaulius Ohio.
kretia — Detroit, Mich.
Bernatavičius Stasys, Sofija, Ni — Souderton, Penn.
Lavinskas Stepas^ Natalija —
Rusu dezertyrai — agentai
Tarosas Antanas, Juozas — Chi E. Chicago, Ind.
jolė — Cicero, 111.
Kapitonas Orlovas buvo labai
Bigelis Jurgis, Katarina — Brid cago, 111.
Lazauskas Anelė, Jūratė, Albi
meilus. "Klausyk, balandėli, —
geport, Conn.
Trakimas Jonas, Sofija, Algir nas — Yonkers, N.Y.
sakė jis, — mes jums padareBobinas Feliksas, Janina, Virgi das, Irena — Philadelphia, Pa. Leščinskas Bronius — Chicago,
me malonumą ir leidome važiuo
Tyrulis Povilas, Marija, Povilas 111.
nija — Chicago, 111.
Leidyklos PATRIA leidiniai:
ti pas motiną Berlynan. Dabar
Budzeika Juozas — Hart, Mich, — Chicago, 111.
Marciauskas Jonas — Chicago,
jūs turėtumėt atsidėkoti. Po to
Vaitekauskaitė
Monika
—
Chi
čižikas
Marija,
Boleslovas,
Eleo
111.
Grožinė literatūra.
gal mes dar kartą galėsime pa
nora, Bronislava — Chicago, cago, 111.
Masalcas Česlovas —^ Philadel
$2.50
1. Jurgis Jankus
Naktis ant morų
kalbėti apie ltn. Jelenevskį. Reižydavičius Kazys, Stasė, Eval phia, Pa.
111.
3.00
2. L. R. Tremtyje Metraštis
Tremties metai ...'
kulas štai koks: Austrijoje, ame
Danisevičius Stasys, Ona, Ona das, Nijole, Rimvydas - Lynn, Mašiotas Donatas, Pranas —
3. Petrė Orentaitg
Marti iš miesto
0*75
rikiečių zonoje, valkiojasi kele
Mass.
— Brooklyn, N.Y.
Bridgeport, Conn,
4. Vincas Ramonas
Kryžiai
2,00
tas sovietų dezertyrų, kurie tar
Dikis
Adolfas,
Antanina,
Ire
Maskoliūnas
Jonas — Chicago,Stasys Santvaras ... v ...
Laivai palaužtom burėm
1*25
nauja amerikiečių žvalgyboje.
Gegužes 1$ d. laivu "Gen. 111.
na,
Johana
—
Saranac,
N.Y.
Antanas Škėma
Nuodėguliai ir kibirkštys
1.50
Savaime aišku, kad jie mums
Dambrauskas Izidorius, Emilija, Howze" į New Yorką atvyko Mažionytė Ona — Plattsburg,
7. Stepas Zobarskas
Savame krašte
2.25
kiek rūpi.Jūs galite mums padė
šie lietuviai tremtiniai:
Petras — Chicago, 111.
N.Y.
ti ,nes esate graži ir gerai kal
Dubauskas
Antanas,
Elena
—
Įvairūs
leidiniai
Akelis Jurgis, Jadvyga,' Jurgis Melnikas Petras, Vincė — De
bate rusiškai, štai jums trys pa
Omaha, Nebr.
1. Dr. J. Balys
Tautosakos skaitymai I-II dalis
3.00
- Brooklyn, N.Y.
troit, Mich.
vardės. Tie žmonės gyvena SteyFranckevičius
Apolonia,
Brigita
2.
Viktoras
Gailius
.
.
.
.
V
o
k
i
š
k
a
i
l
i
e
t
u
v
i
š
k
a
s
ž
o
d
y
n
a
s
8.00
Arbataitis
Bronius,
Angelė,
Ro
Mikėnas
Leonidas, Margareta
re. Važiuokite ten, nustatykite
—
Brooklyn,
N.Y.
3.
Vik.
Kamantauskas
.
.
.
.
P
r
a
n
c
ū
z
ų
k
a
l
b
o
s
vadovėlis
0.50
mas,
Eleonora,
Birutė,
Barbo
jų gyvenamąją vietą ir man pra
Kennebunk Port, Maine.
Gavelienė Antosė — Richmond ra — Chicago, 111.
4. Vik. Kamantauskas
....
Ispanų kalbos vadovėlis
0.50
neškite apie tai. Kelionės išlai
Minitas Elena — Chicago, 111.
Hill, N.Y.
5. Dr. M. Gimbutienė
Mūsų protėvių pažiūros į mirtį ir sielą
0.25
dos eina mūsų sąskaiton."
Beleckaitis Antanas, Zofija, Vid Mitrius Juozas, Stasė, Morkus
Gavelienė
Aleksandra — Wind mantas, Raimundas - Platts- — Cicero, 111.
6. Dr. Pranas Skardžius
Lietuvių kalba, jos raida ir susidarymas
0.25
Gisela delsė. Ji pradėjo išsi
sor, Conn.
7. Arch. Sk. šlapelis ...
Lietuvos žemėlapis
0.50
burg, N.Y.
Natkevičienė Brigita — Newark,
sukinėti. Orlovo veidas sustin
Gružauskas Dom§ — Linden,
8. Pranas Naujokaitis
Lietuvių literatūros istorija
*
2.00
N.J.
go. Jis šaltai pasakė: "Būklė
Blechertaitė
Agota
—
Omaha,
N.J.
9. Dr. A. Šapoka
Lietuvos istorija (iš anksto užsisakant ir priskaiNebr.
yra visai aiški, panele Sell, jei
Paulauskas Zigmantas, HildeGudeika Konstancija —e.:. Ale Boguta Motiejus, Eugenija, Ni
tant pašto išlaidas) 8.80
jūs atsisakote, ltn. Jelenevskis
gardas, Siegmund — Lansing,
xandria, Va.
brangiai sumokės." To pakako.
jolė, Birute — Baltimore, Md. Mich,
Jaunimo literatūra.
Heiningas Paulina# Leopoldas, Budzienė Antanina — Wilkes
Gisela sutiko. Kapitonas Orlovą
Petkevičius Stasys — Brooklyn
1. Stasys Laucius
Po pilkais debesėliais
0.50
Zofija — Detroit, Mich.
davė jai smulkias instrukcijas.
Barre, Pa.
N.Y.
2. Jonas ir Adolfas Mekai ....
Knyga apie karalius ir žmones
0.40
Janulevičius Mečys — Chicago,
Dvi dienas vėliau ji jau buvo
Butvilą
Jonas,
Albina,
Jonas
—
Reinikis Adolfas — Rochester
3. Vytė Nemunėlis
Tėvų nameliai
•
0.50
111.
Steyre. Netrukus ji galėjo nu
Chilago,
111.
N.Y.
V
4. Vytė Nemunėlis
Mažoji abėcėlė
1.10
Jasukaitis Ieva, Irena
New čaplinskas Algirdas — Cicero,
statyti, kad du jos ieškomi as
5. Vytautas Tamulaitis
Sugrįžimas
1,10
Reketis
Aleksandra,
Vytautas,
York, N.Y.
menys buvo jau emigravę. Tre
Algis — Chicago, 111.
6. Stepas Zobarskas
Aušrelė I dalis
1.50
Jautokas
Viktoras, Vanda, Anta 111.
čiasis, 35 metų rusas Viktoras
Cironka
Česlovas
—
Kennebunk
7. Stepas Zobarskas
Šimkus
Valerijonas, Ona — Chi
Brolių ieškotoja
0*50
nina, Janina — Chicago, 111.
Morejevas, DP, buvo dar vietoje
Port,
Maine.
cago,
111.
8. Stepas Zobarskas
Ganyklų vaikai
. . . 0.80
Juknevičius Paulius — Chica
ir dirbo amerikiečių kontržval
9.
Stepas
Zobarskas
Duobienė
Adelė,
Rimantai
—
Skorupskas Stasys, Apolonija,
go, 111.
Riestaūsio sūnus
'*»<§•'. • • •' 0.70
gyboje,
10. Stepas Zobarstas
Per šaltį ir veją
0.40
Eugenijus, Algis — Chicago,
Juozapaitis Ona — Cleveland, Wilkes Barre, Pa.
Gisela nuėjo pas More jevą ir
Gečas Vladas, Lydija, Marija, 111.
Ohio.
Knygos svetimomis kalbomis.
pasisakė esanti vieno emigravu
Kačionis Pranas, " Jadvyga — Aleksandras, Joana — Her- Šlekys Vytautas —- Chicago, 111.
siųjų draugė. Ji norinti sužinoti
1. Prof. Dr. V. Jungfer
Litauen, Antlitz eines Volkes
2.50
reid, So. Dakota.
Solominas Henrikas — Cfrw
Brooklyn, N.Y.
jo adresą. Pasikalbėjimas už
2. Prof. Dr. V. Jungfer
* Litauischer Liederschrein
0.70
Griška
Juozas
—
Brooklyn,
N.Y.
go, 111.
Karalius Juozas, Uršulė, česla3. Juozas Pašilaitis
Hearken then Judge
0.25
Grinkevičiūtė
Ona
—
S.
Bos
Talmontas Juozas, Marija, Gava, Juozas-Jurgis — Bridge
4. Maurice Scherer .
Petras Kiaulėnas
2.00
ton, Mass.
port, Conn.
roldas — Chicago, 111.
5. Stepas Zobarskas
Das Lied der Sensen
1.50
Naujos žodynas
Urbonas Petras — Chicago, UI.
Kliučinskas Jonas — Brooklyn, Jankauskas Aleksas, Elena
Chicago, 111.
N.Y.
Urbonas Pranas, Juzė, Pranas —
V. Pėteraičio
Derinant leidyklos PATRIA knygų platinimo darbą pasaulyje, knygų kainos pa
asinskas Vladas, Rozalija, Ona, Chicago, UI.
Kurapka
Petronėlė,
Dalia,
Vi
Mažasis lietuviškai - angliškas
keičiamos ir galutinai nustatomos aukščiau pažymėtos nuo paskelbimo dienos.
Vladas — New York, N.Y.
Vansauskas Laima), Ramūnas,
žodynas"
tas — New Britain, Conn.
Juška
Jonas,
Ada,
Aušrelė,
Jo
Svajutė — Stewardsville, N.J.
Kvedaras Motiejus — Chicago,
(su tartimi), naujai išleistas,
I".
nas,
Gražina
—
Chicago,
111.
Vicinskas Feliksas, Elli - Clerksapimąs virš 12,000 žodžių, įriš
Reikalaukite ir pinigus arba vardinius pašto Money orderiui siųskite leidyklai
'
tas kietais drobės viršeliais, 418
Kulvelis Vladas, Kazimiera, Da iaraitis Algirdas, Viktorija, bury, N.J.
PATRIA,
45
St.
Johns
PI.,
Stamford,
Conn.
Elena
—
Detroit,
Mich.
psl., gaunamas šiuo adresu:
Vielavičiūtė Vida — Wilkes Bar
lia — S. Boston, Mass.
leidyklos PATRIA įgalioti:
Vjrt. Mazoliauskas, Jonas Rutkauskas.
Gabija, 412 Bedford Ave., Bro
Kuras Irena, Augustas, Magda Kirkus Liudvikai ** Chicago, re, Pa.
m ,
111.
oklyn 11, N. Y.
lena — Chicago, 111.
Žukauskas Vytautas, Zinaida —,
Kaina $2UM)r
Laurinavičius Stasys - Chicago, Kindytė lev# -<*» Omaha, Nebr. E. Chicago, Ind.
į
;

Čia lietuviškas lobis!
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JAKŠTIENĘ Veronika (LakaugPAIEŠKOJIMAI
kaitė), 42 metų, mirė sausio
19 d. Chicago, 111., gimusi Mi Jieškomieji ar apie juos ži
chigan City, Ind.
nantieji prašomi atsiliepti į:
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI
IIGINTĄS Juozapas, pusamžis,
CONSULATE GENERAL OP LĖTAI VAŽIUODAMI —
Smulkesnių žinių apie šiuos mirusius Redakcija neturi
LITHUANIA
• mirė sausio 24 d. Chicago, 111.,
TOLIAU NUVAŽIUOSITE
41
West 82nd Street
* iš Raseinių apskr., Kaltinėnų
KASAITIENE Uršulė Grace, ming, Pa., iš Šiaulių apskr
New York 34. N. Y.
Clevelando Policijos Departa
' par., GirČelių km. Amerikoje
pusamžė, mirė sausio 3 d. Kuršėnų par., Sodybos km,
mentas
dar kartą primena, kad
Andrulaitiene-Haverzotaitė JVii
Chicago, 111. Vilkaviškio aps. Amerikoj išgyveno 50 metų. išgyveno 40 metų.
skubėti
važiuoti
neapsimoka, nes
Bartninkų par., Užkovalių k. PUSNIKIENĖ Petronėlė, 47 me RAILYS Jonas, seno amžiaus, ie, uzoaiių Km., xuarijampu galimas laiko laimėjimas niekad
Amerikoj išgyveno 43 metus. tų, mirė lapkričio 22 d. Wood- mirė sausio 24 d. Chicago, I|l- les apsKr., ir sesuo JJumaai nėra vertas tų aukų ir to sugaiKilęs iš Suvalkijos.
tienė-rtaverzotaite Jete Dei
JOVARAUSKAS Lawrence, 21 haven, N.Y.
NIKŠAS
Jurgis, seno amžiaus, sesers vyras DumSaitis Jonas šimo, kurie galimi atsitikti dėl
metų, mirė sausio 15 d. Chi STELMOKAS Juozas, seno am
per didelio greičio.
cago, 111. kur buvo ir gimęs.
žiaus, mirė gruodžio 11 d. mirė sausio 25 d. Chicago, 111., Brazinskienė-Sakalauskaitė Mi Koks greitis per didelis? Tai
iš
Tauragės
apskr.,
Gaurės
p.,
SHUKIS Juozapas, pusamž., mi Brooklyn, N.Y.
chalina ir duktė Bražinskai
nėra būtinai didesnis greitis, ne
rė sausio 1 d., Chicago, 111., PŪRAS Vaclovas mirė spalių Dargaičių km. Amerikoje iš tė Ona.
gu gatvės iškabose parašytas.
gyveno
43
metus.
iš Kvėdarnos par., Drobūkš men. Sao Paulo, Brazilijoje,
Butkeris Jonas ir Šeima iš Už- Didžiausias greitis privalo būti
PETRILA
Petras,
sepo
amžiaus,
čių km.
kilęs iš Rumšiškp| y., Pra mirė sausio 24 d. Chicago, 111., balių km., Marijampolės apsk toks, kad užtikrintai galėtum
DALINKEVIČIENĖ St., 60 me vieniškių km.
Dubauskienė-Masolaitė Domicė
tų, mirė sausio J> 4. Toronto, UBAGEVIČIUS Antanas, 55 m., iš Tauragės apskr., Kvėdar lė, iš Smukutės km., Sartinin sustoti atsiradus netikėtam rei
kalui: pasukant, netikėtai kam
nos par., Kliaubų km.
Kanadoje.
mirė 1949 m. rugsėjo 25 d.
kų v., Tauragės apskr.
nors pasipainiojus skersai kelią
VARšAUSKIEMfi Orta, seno Montevideo, Urugvajuje, kilęs ŠLIOGERIENĖ Pranciška (Bi#*
Dumšaitienė-Haversotaitė
Jetė
ir tt. O tai priklauso ir nuo ma
siute), seno amžiaus, mirė
amžiaus, mirė sausio 18 d. iš Leliūnų par.
iš
Užbalių
km.,
Marijampolės
šinos
stovio ir nuo kelio bei oro.
sausio 26 d. Chicago, 111., iš
Chicago, 111., iš Joniškio mst.
KRASAUSKAS
Adomas,
pus
apskr.,
jos
vyras
Dumšaitis
Jei
šlapia
ir slidu, net ir 20 my
Teisiu apskr., Janapolio par.
KAIRIENĖ Kotryna, pusamžė,
amžis,
mirė
sausio
23
d.
Chi
Jonas
bei
vaikai
ir
sesuo
Anlių
greitis
pe valandą kai kur
Amerikoje išgyveno 40 metų.
mirė sausio 16 d. Chicago,
cago,
111.
gal
būti
per
didelis.
drulaitienė-Haverzotaitė
Milė
111., kur buvo ir gimus.
GRIKšELIS Petras, pusamžis,
Ta
pačia
proga
primenama,
LUKOŠEVIČIENĖ
Aleksandra
Endriukaitytė
Ona,
iš
KubilišKAZAKEVIČIUS Petras, pus
mirė sausio 27 d. Chicago, 111.,
(Stankevičiūtė),
pusamžė,
mi
kad
susidūrimo
atveju
mirties
iš Raseinių apskr., Nemakš kės km., Griškabūdžio v., Ša
amžis, mirė sausio 20 d. Chi
rė
sausio
23
d.
Chicago,
111.,
pavojus
2V
karto
didesnis
va
2
cago, 111., iš Marijampolės a.,
čių par., Vilnelių km. Ameri kių (buv. Naumiesčio) apskr.
iš
Siesikų
km.
Amerikoje
iš
žiuojant
60
mylių
greičiu,
negu
Grybauskas Juozas, iš Girinin
Jovaravo par., šlavančių km.
koje išgyveno 46 metus.
1
gyveno 45 metus.
būtų važiuojant 40 mylių.
Amerikoje išgyveno 50 metų.
NORKUS Jonas M., 79 metų, kų km.
VARNIS Kazimieras, 66 metų, KANCEVIČIUS Kazimieras, vi mirė kovo 30 d. Donorą, Pa. Juodienė ir* sūnus Juodis Sta Todėl dar kartą primenama —
mirė sausio 20 d. Chicago, 111., dutinio amžiaus, mirė sausio Kilęs iš Kauno gub., Ameri
sys, iš Daltarų km., Židikų v., lėčiau važiuodamas, toliau ir
greičiau nuvažiuosi.
8 d. Chicago, 111., iš Kražių
iš Kėdainių apskr., Krakių
koje išgyveno per 50 metų.
Mažeikių apskr.
par., Dovidiškių km. Ameri par., Sapenių km. Amerikoje MANDEIKIS Robertas, 20 me Lavonavičiūtė - Stankus ir jos
išgyveno 42 metus.
koje išgyveno 44 metus.
RKO Keith's 105th
tų, mirė sausio 21 d. Brock
vyras Stankus Jurgis, abu iš
BARANAUSKAS Algirdas, 25 ŠANTIENĖ Alesė (Vainavičiūton, Mass. Amerikoje išgyve Notėnų km., Platelių v., Kre Gegužės 17-23 d. "Cheaper
metų, mirė sausio 19 d. Chi tė), 64 metų, mirė sausio mėn.
no 9 mėnesius. ,
by the Dozen" su Clifton Webb,
tingos apskr.
cago, 111., kur buvo ir gimęs. Baltimore, Md., Amerikoj iš BURINSKAS Bruną, pusamžis,
Jeanne Crain ir Myrna Loy.
Liudvinauskas Andrius
MASILIONIS Mateušas, pusam
gyveno 45 metus.
mirė sausio 30 d. Chicago, Maliauka Ciprijonas, iš Armažis, mirė sausio 20 d. Chica MYKOLAITIENĖ Ieva (Radze 111., iš Raseinių apskr. Šilu
liškių km., Užpalių v., Utenos
go, 111., iš Panevėžio ap#kr., vičiūtė), pusamžė, mirė sau
vos par., Narvydžių km. Ame
apskr.
Korženiauskas (Kazanewski) Mi
Naujamiesčio par.'
sio 16 d. Chicago, 111., iš Tra rikoje išgyveno 35 metus.
ke, iš žiežmarių, Trakų apsk.;
Masolaite-DubausWwiy
Domicė
BALDAUSKAS Kazimieras, 70 kų apskr.. Amerikoje išgyve BANAITIENĖ Marijona mirė
gyv. Chicagoje, 6947 W. Ar
lė,
iš
Smukutės
km,,
Sartinin
metų, mirė sausio 3 d., Wyo no 53 metus.
sausio 13 d. Scranton, Pa.
cher Ave.
kų v., Tauragės apskr.
Morkūnas vyras ir vaikai Onos Korženiauskaitės Darija ir Ele
na, dukterys Mykolo, ištekė
flfles duodame ir iškeičiame Eagle Stamps
Haverzotaitės.
jusių pavardės nežinomos, kil.
Sakalauskaitė-Brazinskienė Mi
iš
žiežmarių v., Trakų apskr
chalina ir duktė Brazinskaitė
Kowalewski
Anthony ir Joseph,
Ona.
iš Baisogalos.
Stankus Jurgis ir. žmona Lavo Mangevičienė - Retukė Marijo
navičiūtė, abu iš Notėnų km., na ir jos duktė Ona.
Platelių v., Kretingos apskr. Margis Pranas, iš Sereikių.
Vaitkūnas Juozas ir Kazys ir jų Mikalauskaitė Pranė, duktė Bar
seserys Vaitkūnaitės Magduboros, iš Mažeikių.
te, Marvtė ir Onutė, iš čyčkų Mitkienė - Vileišytė Grasilda, iš
km., Alvito v.. Vilkaviškio aps. Balčiūniškių km., Pumpėnų v.,
Panevėžio apskr.
Adomaitis Juozas, iš Ontevų k., Mučinskaitė - Ja&iūnienė Kastu
šakių apskr., sūnus Stasio ir tė.
' *,
Palionės.
Mučinskas Povilas, H Atkočių
Adomaitytės Kazimiera, Ona ir
km., Deltuvos v., Ukmergės
Petronėlė, iš Naumiesčio, Ša apskr.
kių apskr.
Retukė - Mankevičienė Marijona
Barzdaitis Antanas, iš Talkiškių
ir jos duktė Ona.
km., Paežerių v., Vilkaviškio Bupeikaitė - Vinalis Eleonora
apskr.
ir jos vyras Vinalis Vincas
VYRIŠKOS STANGRIOS sanforizuotos' Dubickas, ii Darsūniškio par., bei jos vaikai.
V A S A R I N Ė S
K E L N Ė S
Smailytė Saliomėja, iš Kairionių
Kruonio v.
Jasiūnienė - Mučinskaitė Kastu km., Širvintų v., Ukmergės
apskr.
tė.

MIRIMAI

YOU ARE INVITED
to visit our beautiful

DIAMOND LAKE
PICNIC GROUNDS

Route 322, May field Rd. to Chesterland, Ohio
Chesterland 4441

Diamond Cratsas & Son

Nepaprasta!

MONCRIEF'C)

1950 ŠILDYMO ir VĖPINIMO VIENETAJ.

* GAS

* OIL

Namų Mąliavotojas
P8RE!NA*fŲ
SPALVŲ
dailiais

langeliais
arba
eglutėmis

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

495 East 123rd St.

BEFORE

YOU BORROW
TO BUY A HOME
G IE T O U R
L O W R A T E S AND
HELPFUL TERMS

Telef.: POtomac 1-6899

- j į*
v s. • I
M

^

kr

REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

fjpridaroi pigiai pirkti namw mieste arba priemiesčiuoee, kręipWt6s i piąnę, gąusią pigią kainą, Tąipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-ingurance ręikąlųose.
Sutaisau paskolas pirmo morgečie. Patarnavimas ir išpildymą*
garantuojama. Kreipkitės { mane telefonu arba asmeniškai.

SUOPIS FURNITURE
6921 Wade Park

EX 1-8709

; \

Visokių rūšių baldai # Elektriniai bei Kitoki reikmenys
virtuvei ir kiekvienam Jūsų butq kambariui

v

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

1

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams
lietuviškoje krautuvėje
UTah 1-4515

Pilnai padengta apdrauda

WM. DEBBS PAINTING CO.

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko

7526 Star Avenue

Cleveland 3? Ohio

PALAIKYKIME TUOS
kurie *kelbia»i DIRVOJE!

PENKI TAUPYMO TIKSLAI
Paprastai žmones taupo šiems penkiems tikslams:
1. Pradiniam įmokėjimui' namą perkant, 2. Vaikams mo
kyti, 3. Kelionėms ar atostogoms, 4. Bizniui pradėti, 5. Vė
lesniems gyvenimo reikalams. Jaunimo sumanymai gali būti
dar ir kitoki.
Bet svarbiausias dalyk** visada yra — pats taupymas!
Lietuvių Banke taupyti yra pelninga. Be to, čia patogus
priėjimas ir užtikrintas taupymo saugumas, nes čia kiekviena
taupomoji sąskaita iki $5.000 yra apdrausta Federal Insu
rance Corporation.
Čia ir šeštadieniais (subatomis) atidaryta iki 1 vai. p. p*

THE SUPERIOR SAVINGS
ANO LOAN ASS'N.
HE 1-2498

JllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllH^

1 I J, SAMAS - JEWELER

§

|

PtrsikCle į naują didisn^ ir gražesnę krautuvę

I 7007 Superior Ąw»,

Greta Ezella Theatre

Įx

=

i

| Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- S
:
rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą.
s

Wilkelis Funeral Home
Vąlclžios pripažinta laidotuvių direktore
Aldona Wilkelis - Wirby

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba
• Rudos
sugadinti ugnies, kreipkitės į
• Mėlynos
Jums rafcės mažiausiai dviejų porų šitų P. J. KERŠIS, dėl apkainavi• Pilkos
vėsių, patogių vasarinių kelnių ... sodui, nao, ko visada reikalauja appiknikams, golfui, meškerioti ar tiesiog draudos kompanijos pirm, ne
gu išmoka už nuostolius.
pagulėti pievoj apie namus. Kiekviena po
P. J. KERŠIS
pa pasiūta, kad gerai tiktų. Dydž. 29 — 42. 6j09-12 Society for Saving Bid.
Telef.: MAin 1-1773.
Rezidenciją; PENINSULA 2531
t a :s
>
M
• •
t ••
Pastaba:
*
maxim
urn
•
LIETUVIŲ KLUBE
ma 35 centai papildomai
susitrauki
•
Dėl ypatingai žemos kai dabar yra įrengtas puikus tele
mas 1%
nos už pritaikymą ima vizijos priimtuvas. Nariai ir jų
svečiai kviečiami apsilankyti įr
PžsftkyKtt paštu ąr telefonų •=- CHerry
wwgw&iv
Basement Men's Clothing Department
trntrnm:? "fli" i
jr '•ĮĮįĮPir It'd -HMjį*1
I.
ftVl-y '' A' i'JiįįkSr
'
'"H

2

60941 Society for Savings Bldg>-<-Cleveland, Ohio
OFISO TJSLEF,: MAin lrl773.

6712 Superior A\ę.

Lietuvis

Medina, Ohio

P J KERSIS

Išpardavimas!

POLTEK

* COAL

THE HENRY FURNACE CO ,

THE MAY CO's
BASEMENT

JONAS G.

Sk

Pilnas laidotuvių patarnavimas
.^HAMMONQ VARGONAI PER ŠERMENIS—

iiNMMManNMMam

Nori pagražinti save
namus? šauk—

K. ŠTAUPAS
Namų Dekoravimu*
mūsų specialybė*

Kambarių popieriavimag
Namų Maliavojimaa

Ęndora Rqąd

Tęlęfpnas: ; "
Kgrfmore 1-8794
Cleveland. Ohio
HIUIHIIIIIMIIUHINIIIIUI
T"*
^
f,-.

6202 SUPERIOR AVĘ.

HEnderson 1-9292

JAKUBS & SON
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jusų patogumui
0111a E. Jakubs £ Williaąi J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriąį fc
balsamuotojat
25 metai simpatingo ir rimto patarnavimui
Edna Avenue

£N4ta»U I47W

IĮ;
*

D

I

R

V

1950 m. gegužes 18 4

A

dami į naujosios lietuvių para
PUBLIC AUDITORIUM
HIPPODROME
pijos ir 55 Balfo kuopos pobūvį
Svarbiausios
šių
metų
Nuo trečiadienio, gegužės 24
— pasilinksminimą, kuris ren
Sekmadienį, gegužės 21 d.,
imtynės•
dienos,
rodoma "Quicksand", ku
giamas sekmadienį, gegužės 21
Lietuviška šeštadienio Mokykla
d., parapijos salėje. Programos
Jack Sanson antradienį, gegu rioje pasirodo Mickey Rooney,
šv. Jurgio Parapijos salėj reti-,
pradžia, kortavimas ir vakarienė žės 23 dieną, rengia svarbiau kadais puikiai pasirodęs vaikiš
gia vakarą.
4 vai., bufietas ir šokiai nuo 6 sias šių metų imtynes Public kose rolėse, vėliau pasižymėjęs
Programoje: 1) "Trys Bro
vai. Įėjimas $1.00, šokiams '—r Auditorium. Dalyvauja AWA muzikinėse komedijose. Dabar
liai" — vaidinimas, 2) deklama 60 c. Pelnas skiriamas gausioms
čempionas Frank Sexton prieš jis pasirodo žiauraus nusikaltė
cijos, 3) šokiai, bufietas ir kt. ietuvių šeimoms iš tremties par
Don Eagle. Abu imtynininkai lio rolėje, čia jis vaidina jauną
Pradžia 4 vai. p. p. Bilietas kviest! ir paremti.
užstatė po $2,500. — kaip lai garažo mechaniką, kuris pavogė
50 c. Pelnas skiriamas Liet. šešt.
RENGIAMASI DIRVOS
dą, kad tikrai imtynėse daly 20 dolerių, manydamas grąžin
VAŽIUOJANTIEJI
koloni j ų Itetuviai (Brooklyno, Mokyklai remti. Bilietų galima
"5
BROLIŲ
IR
5
SESERŲ"
vaus. Ir rengėjas užstatė $5,000 ti, bet susidėjusių aplinkybių
I DETROITĄ
Newarko, Rochesterio, Buffalo, gauti Parapijos spaudos kioske,
VAKARUI
PIKNIKAS
kaip laidą, kad imtynininkams tampa įveltas į įvairius nusikal
*
dalyvauti Amerikos Lietuvių Day tono ir kt.).
pas vaikų tėvus ir prie įėjimo.
Clevfelandiečiams gerai pažįs-' tus išmokėtos sutartos premijos, timus net iki nužudymo. Dar
t)IRVOS vakarui, kuris bus Tautinės Sąjungos 3-čios Apy Šia proga esame prašomi pa
dalyvauja Barbara Bates ir Jo
kitą sekmadienį, gegužės 28 d., gardos suvažiavime, prašomi žymėti, kad per klaidą progra
tarnas T. Neura kviečia visus lie-j šalia šių imtynių dar bus poBALFO VAKARAS
anne
Cagney — vaidinančios geLietuvių Salėje, viskas rengia bent iki penktadienio 2 vai. p. moje buvo neįrašyti du Jaunimo
tuvius
senuosius ir naujuo- rinės moterų imtynės, kuilise rą ir blogą merginas, ir Peter
NAUJOJOJ PARAPIJOJ
ma. Primename, kad bus proga p. patelefonuoti j DIRVĄ, kad Teatro globėjai: Juozas žygas Balfo Direktorių Valdyba per sius clevelandiečius — apsilan iš vienos pusės dalyvauja Mae Lore veidmainingo šantažisto fOtikrai linksmai praleisti vakarą. būtų galima pranešti j Detroi ir And. Lukas, abu iš Clevelan- spaudą kreipiasi į lietuvių vi kyti į jo ūkyje, 38 Country Rd., Young ir Nei Stewart, iš kitos ]ėje.
Brunswick, Ohio, rengiamą pik- — Eva Lee ir Carol Cook. Įžan
nes rengiama nepaprastai links tą, kas atvyksta, ir tinkamai do.
suomenę, prašydama padėti BalJaunimo Teatras tikisi, kad
ma komedija (3 veiksmų!) "Mo susitvarkyti nakvynės reikalus.
fui atlikti i jo uždavinius. Euro niką, kurį vadina "5 brolių ir pinėse imtynėse Fred Bozic prieš
ir daugiau atsiras tokių, kurie,
terims neišsimeluosi". šokiam!
seserų piknikas". Piknikas jj m Lewis. Dar bus pora šalu- Neseniai į Clevelandą atvy
poje yra dar daug lietuvių trem
įvertindami
ši
tikrai
gražų
dar
kusiam lietuviui tremtiniui, su
rengiamas
pirmą birželio sek- tinių imtynių.
gros populiarusis Sonny Micha*
AMERIKOS SIUVĖJŲ
tinių, reikalingų visokeriopos pa madienį, birželio 4 dieną. Prasi
bą,
stos
į
šio
teatro
rėmėjų
ei
šeima,
reikalinga lovos, stalas,
ePs orkestras. Geras bufiėtas.
SUVAŽIAVIMAS
ramos — maisto, drabužių, vais dės 12 valandą dieną. Įėjimas Bilietai pas Richman Brothers
les, kad ateinantį rudenį jis gakėdės ir kt. reikmenys. Praneš
Bilietai jau yra, tikriau pasa Šią savaitę Clevelande vyksta
po 3.60, 2.40 ir 1.80. Stovimos ti: 7514 Luckyėar Ave. Telef.
ėtų surengti daugiau ir dar gra tų ir tt. Bet svarbiausia, kad tik 25 centai.
kius, dalies jų jau nėra, nes Amerikos ir Kanados siuvėjų
dar
reikia
mažiausiai
apie
ašvietos po 1.20. Imtynių pradžia EN 1-4842
žesnių vaidinimų ir virstų gra
ypač tie, kurie apsigavo su Jau unijos suvažiavimas. Suvažiavi
8:30. Durys atdaros 7?00, Pub
žiu lietuvių jaunimo kultūrinio tuonius tūkstančius lietuvių-at
LIETUVIŲ SALS
nimo Teatru (pavėlavę nieko ne mas tęsis penkias dienas. Jame
lic Auditorium.
bendravimo bei veikimo centru. gabenti iš Vokietijos, Italijos ir
REIKALINGA MERGINA IMPbegavo), dabar pasiskubino bi dalyvauja apie 1,500 atstovų.
Austrijos.
išnuomojama
lietus užsisakyti dar tada, kai Suvažiavime yra nemaža ir lie
Visiems šitiems uždaviniams koncertams, šokiams, vestu
ba MOTERIS, galinti šeiminin
PADĖKOS VAKARAS
Mergina
jie nebuvo atspausdinti, ir tuo tusių. štai iš Chicagos yra S. TREMTINIŲ GLOBĖJAMS reikia pinigų. Todėl Balfas skel- vėms ir kitokiems parengi
kauti. Daugiau informacijų gau
jau atsiėmė, kai tik buvo paga- Kairys,
kairys, V.
v. Račkauskas
Pačkauskas ir F.
, bia aukų rinkimo vaju. Mes mams. Iš anksto kreipkitės pas eško namų ruošos darbo 3-4 die nama laiškais. Kreiptis į: BA
d
minti, šiame puslapyje dar kartą Brajus; iš Bostono J. Dragašius;
^i" g i 8 ,^", C l e v e l a n d o Ijetuviai, galėsim rim- A. Šimkūną, Lietuvių Klube, nas per savaitę. Pranešti 11511 RONAS, 11059 Dodge, Van Dy
yra dedamas vietų planas. Juo'iš Brooklyno A. Bubnys, J. Her- rapijos salėje Clevelando Lie tai paremti, gausiai atsilanky- 6835 Superior Ave.
ke, Mich.
Milles Ave.
pasinaudojant, labai patogu už manas, V. Zaveckas ir K. Kun tuvių Tremtinių Draugijos val
sisakyti bilietą telefonu, nes vi drotas; iš Baltimorės V. Luiza dyba tremtinių vardu rengia po
sada galite sužinoti, kurie bilie ir J. Stočkus; iš Montreallo Ro- būvį tremtinių globėjams — su
tai dar yra.
sevičius; unijos atstovas Ą. Jen tarčių davėjams pagerbti. Pobū
TAI BUS {DOMIAUSIA IR LINKSMIAUSIA ŠIO PAVASARIO UŽBAIGA!
vis bus su koncertine dalimi ir
kins
ir
kt.
Yra
dar
atstovų
iš
Todėl visiškai
nuoširdžiai pavisional Iiuusiruziai
, , . . ,
. šokiais. Pradžia 5 vai. p. p.
tariame _ nieko nelaukdami R o c h e s t e n o , r k l t « mlest >i- s k a l " Draugijos valdyba mano, kad
imkite telefoną į rankas ir šau ciuojama, kad suvažiavime da- toks pobūvis yra vienas iš tinka
kite EN 1-4486 ir užsisakykite lyvauja apie 35 lietuviai
miausių būdų saviesiems gera
bilietus i šj paskutinį šio pava Eilė lietuvių atstovų iš Bos dariams — sutarčių davėjams
sario didijį pasimatymą Lietu tono, Chicagos, Brooklyno ir pagerbti ir jiems atsidėkoti. To-'
vių Salėie. Užsisakiusieji bilie- pats unijos atstovas A. Jenkins dėl tame pobūvyje dalyvauti yra
tus prašomi atsiimti' juos iki 1 buv .° a t s i l a n k ?.! D I R V A ; i lie- kiekvieno tremtinio bei jų šei
ateinančio pirmadienio, jeigu ne tuvių svetainę ir j lietuvių dar mos narių garbės pareiga. LTD
bus specialiai kitaip susitarta. želį.
valdyba prašo visus tremtinius
Bet ir vėliau galima bilietus už
iki gegužės 25 d. suteikti apie
sisakyti, tik jiems atsiimti tada "ŽIRGONĖ IR GAILĖ" BUS save ir savo garantijų davėjus
KARTOJAMA
liks trumpesnis laikas — viena
šias žinias:
Bus vaidinama nuo pradžios iki galo labai linksma 3-jų veiksmų komedija
diena arba atskirai sutartu lai
Ne
tik
sėdimos,
bet
ir
stovi
a) savo bei leimos narių var
ku.
mos vietos iki Jaunimo Teatro dus, pavardes, amžių, adresą
atidarymo pradžios buvo išpar bei telefono numerį ir kada at
duotos. Iš anksto bilietais neap vyko f JAV;
sirūpinusių daliai teko grįžti na b) garantijų davėjo bei jo
čiurlionietę
Režisuoja ir dekoracijas rengia "Rūtos" Jaunimo Teatro vadovas
mo be nieko. Daugelis ir dėl ki šeimos narių vardą, pavardę,
P E T R A S M A Ž E L I S
tų priežasčių negalėjo šį kartą adresą ir telefono numerį.
Anitą Giedraitienę
apsilankyti. Ir daugelis mačiu Įėjimas į pobūvį su vardiniais
Lietuvoje likusiam jos
siu nori dar kartą pamatyti.
kvietimais po 50 c. Jaunuoliai
broliui Kazimierui mirus,
Po vaidinimo -- ŠOKIAI prie
Deja, artėja karščiai nebelei iki 15 metu ir mokiniai nuo mo
džia vaidinimą pakartoti arti kesčio atleidžiami.
giliai užjaučia
gero orkestro muzikos. O žemutinese
miausiu laiku, todėl manoma,
žinias prašome siųsti LTD
patalpose geras bufietas* Visur — malo
ČIURLIONIO
kad šis vaidinimas bus pakarto valdybai šiuo adresu:
Ansamblis
nūs pasimatymai, kaip ir visada per
tas wsaros pabaigoje. O dabar
V. A. Braziulis. 1894 E. 66th
f
.uoj bus rengiamas naujas v#t- St.. Cleveland 3, DTRVOS admi
DIRVOS vakarus, nes čia susirenka
'calas.
nistration — 6820 Superior
visi jūsų geri draugai!
Pakarto i ime, tikimasi, galės Ave., arba P. P. Muliolio biuran
s
ūti užpildyta ir ta spraga, ku
6606 Superior Ave. šiose vie
ri susidarė, susirgus vienam iš tose bus gaunami ir kvietimai.
Sekmadieni, gegužės m. 28 dieną
SUN SET
"aitvariuku" (Jurgis Kudokas). Kvietimus bus galima gauti nuo
Dėl to nebegalėjo pasirodyti ir gegužės 20 iki 25 d.
Paint Contractors
LIETUVIŲ SALE
*
CLEVELAND, OHIO
antrasis "aitvariukas" (Kęstu Primenarr, kad iki nobūvio
Mes, lietuviai namų dažyto
tis Gaidžiūnas), nors jis ir bu d'enos beliko nedaug laiko, tad
jai, atliekam pirmos rūšies
Vaidinimo pradžia 6:00 v. vak. Šokiai -- 8:00 V* V.
vo salėje. ''Aitvariuku" prisidė- visas žinias nrašome siusti nea
darbus. Greitas patarnavimas,
iimas bus labai svarbus vaidini tidėliojant ir įsigyti reikalingą
šaukit mus, kada tik Jums
mo papildymas. Vaidinimas bus kieki kvietimu.
i
reikia!
dar "pasakiškesnis".
po $1.00
1 —• Hiilės
Clevelando Lietuviu Tremt.
Vaidinimo
ištraukos
yra
nu
SW 1-0360 SW 1-5083
po 80c.
9 — 10 eiles
Draugijos Valdyba
filmuotos spalvotoje filmo j e. Ne
R.Zamblauskas
V. Stankus
50c.
trukus tą filmą galės pamatyti
Stovimos vietos
V I E T Ų
P L A N A S
GRIŽO SU DOVANOMIS
ne tik Clevelando, bet ir kitų
A. Banys, penkias dienas vie
Bilietai parduodami
šėjęs Niagara Falls ir Buffalo,
DIRVOS REDAKCIJOJ
N.Y., aplankęs savo sergantį
S C E N A
brolį ir eilę pažįstamų iš tų
Galima ir patariama tuojau
laikų, kada ten gyveno, grįžo
Tai kaštuoja pigiau
užsisakyti juos telefonu:
atgal. į Clevelandą. Iš Niagara
Falls Banys DIRVOS redakcijai
N
EILĖ
EILĖ
negu manote . . .
parvežė lauktuvių — gražų pa
1.
! 1 2 ! 3 i 4 5 j 6 j 7 i 8 ! 9 io i
111112
i
13
i
14115116!
rni8!lSH20r
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veikslą.
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kasdien nuo 7:00 vai. ryto
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iki 9:00 vai. vakaro.
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3.
f 11!12 i 13 i 14 j 15 j 16 i 17 i 18!19;20; 3.
PADĖKA
SAMDYKIT AUTOBUSĄ
Maloniems mūsų draugams ir
5
j
4.
6 I 7 i 8 i 9 10!
i 11 j 12 i 13 j 14!15116 i 17!18 i 19 i 20 i 4.
i i 2 i3!4
Bilietus užsisakiusieji tu
mieliems bendradarbiams, savo
specialioms išvykoms
8.
j
9
10!
4
6
!
7
i
5.
2
i
3
!
11
i
11 j 12 i 13 i 14 i 15116 Į17!18 i 19;201 5.
5
1
ri atsiimti juos ne vėliau
darbu padėjusiems surengti ir
6.
!11!12!13 į 14!15116 i 17 i 18 i 19 i 201 6.
i i 2 i 3 i 4 5 i 6 I 7 i 8 i 9 10!
kaip iki gegužės 20 dtenos.
pravesti Lietuvių Radijo Va
Ramdykit autobusą, jei norit keliauti sau
9
10!
8
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6
!
7
i
!
3
i
4
5
i
2
7.
\ i
!11 i 12 i 13 j 14 i 15116:17 i 18 i 19120 i 7.
landos šokių ir įvairenybių va
giai, patogiai ir pigiai kokia nori grupė ir
Laiku neatsiimti bilietai
5
j
6
j
9
8
!
2
|
3
j
4
101
8.
7-1
111
j12j13!14 i 15 į16117 i 18 Į19 i 20 r 8.
i
i
karą ir išpildžiusiems tokią nuo
kur tik nori! Visi išvyksta drauge ... visi
gales
būti
parduoti
kitiems.
taikingą ir mielą programą —
atvyksta drauge .., visiems linksma! Jūs
j 11! 12113 j 14 i 15116 i 17118! 19120! 3.
9.
! i 2 i 3 I 4 5 I 6 i 7 i 8 I 9 101
p. p. Nijolei Butkutei, Anicetai
6
Į
galit samdyti vieną ar daugiau autobusų,
10
j
8
j
9
7
i
4
!11Į12
i 13 = 14115 J16 i 17!18119!20 j 10.
2
i
3
i
i
1
10.
5
I
Giedraitienei, Marijai KnystauPATYRIMAS
RODO,
KAD
8
j
nuo 31 iki 44L vietų kiekviename. Idealu
9 10!
! 11 i 12 i 13 i 14 j 15116;17;18 f19 i 20 i 11.
11.
i1 2 !3 i 4 5 i 6 !7 I
tienei, Kristinai Raulinaitienei,
miKkA PASKUBINTI!
mokykloms, klubams, draugijoms ar pa
9
10!
Aldonai Stempužienei, p. p. Ka
6
j
7
i 11 i 12!13114:15 j16!17118 i 19 j 20 i 12.
4
8
I
2
!1
5i
i3|
* j
11
s
roliui
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