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D I R V A  

PENNSYLVANUOJE 
PHILADELPHIA 

VASARIO 16-tos MINĖJIMAS 

Sekmadienį, vasario 27 d., 
Lietuvių Muzikalėje svetainėje 
įvyko Lietuvos nepriklausomy
bės metinių minėjimas. Susi
rinkimą atidarė Muzikalio Na
mo Bendrovės pirm. Balinskas. 
Taręs kelis žodžius lietuviškai, 
perstatė tos bendrovės vice-
pirm. rWm. Paschall, kuris tę
sė atidarymo kalbą angliškai. 
Po to jis perstatė programos 
vedėją adv. S. Monkų. Monkus 
trumpai nupiešė Lietuvos isto
riją iki šių kraujo—ašarų die
nų. Kun. J. čepukaitis perskai
tė invokaciją. Sugiedota Ame
rikos ir Lietuvos Himnai. DAI
NOS choras, vedamas Vado 
Norkaus, gražiai padain a v o 
tris daineies. šv. Jurgio parap. 
mokyklos mokiniai, vad. pran-
ciškiečių seserų mokytojų, gra
žiai padainavo 2 daineles; at
skiras mokinių būrys sutarti
nai pašoko 2 šokius. 

V* Sidzikausko kalba 

Detroit* Mich„ Naujienos 
Surinko $732.87 

Po to buvo perstatytas adv 
Kazys čeledinas pravesti rin
kliavą Lietuvos vadavimo rei
kalams. žmonės aukojo len
gvai. Rimtesniu aukotoju pasi
rodė kun. Stan. Raila, šv. Kazi
miero parapijos^ vikaras. Jis 
varė varžytines už didesnes 
aukas su dviem lietuviais tur
tuoliais ir laimėjčf — "subiti-
no". Susirinkusieji gausiai plo
jo už jautrią širdį ir dosnią 
ranką Lietuvos reikalams. Va
lio, kun, Stan. Raila! Daugiau 
tokių gerb. Railų švenčiant 
Lietuvos nepriklausomybės die
ną, iki bus juodas kaspinas 
nuo Lietuvos vėliavos nuimtas. 
Dalyvavę klebonai ir keliolika 
kitų irgi gausiai aukojo. Kiti 
po mažiau. Viso surinkta $732. 
87. Kun. S. Railos dosnumas 
primena žydų kovą už Palesti
nos laisvę. 

Prieš porą metų New Yorke, 
į žydu susirinkimą atvyko žy
mus žydų "krajavas" kalbėto
jas, kuris papasakojo žydų var-

BALTIMORE MD. 
BALFO 1949 M. VAJAUS ATI
DARYMAS — KALBĖS GE

NEROLAS ČERNIUS 

Sekmadienį, kovo 13, 2:30 
val.Lietuvių Salės AuditorSjo-
je, 815 Hollins St., įvyks BAL-
Fo 1949 m. vajaus atidarymas 
Mary lando valstybėje. Kalbės 
generolas Jonas Černius, buvęs 
Lietuvos premjeras ir gene
ralinio štabo viršininkas; kun. 
dr. Liudas Mendelis, šv. Al
fonso parapijos klebonas, ir 
kiti, kuriui tarpe ir nesenai at
vykę iš užjūrio. Dainuos Pea-
body konservatorijos mokinė 
dainininkė Petrulytė ir DAI
NOS choras, vedamas Lelijos 
Bakerckienės. Dalyvaus Ame
rikos Legijono Lietuvių Pos
tas No. 154, jo Auxiliary, Lie
tuvių Karių Motinos ir šv. Al
fonso skaučių grupė No. 198. 

Kun dr. Liudas Mendelis nuo 
savęs prižadėjo tą sekmadienį 
per visas mišias šv Alfonso 
bažnyčioje rinkti BALFui augus ir prašė finansinės para-

mos Palestinos vadavimui. Su- kas lietuvių tremtinių šalpai, 
sirinkusieji žydai ne tik atida-1 Į)ar kartą šios kolonijos lie-
vė pinigus, kiek su savim turė- tuviai sukruto šelpti nelaimin-
jo, bet ir žiedus, laikrodžius ir gUosius brolius ir seseris trem-
kitas vertybes paaukojo. Tai tyje kenčiančius šaltį, vargą 

skas. Gerb. svečias papasako- ir mes lietuviai šioje šalyje, badą. Dirbtuvėse, organiza-
jo, kaip raudonųjų burliokų pasiturinčiau gyvendami, už cijose, susirinkimuose,^ kaimi-

Lietuvos laisvės kovą, jei ne nystėje, namuose ir visur ki-
daugiau, tai bent vienos dienos tur kajba, dirba ir renka au-

r uždarbį paaukokime Lietuvos kas, stengdamiesi sukelti $10. 
venusią Lietuvą. Pavergė jos j nepriklausomybės dienos minė- 000,00, kurią kvotą Marylan-
žmones, atėmė jų laisvą turtą, | jime. Ir jei negalime ateiti į j do lietuviai yra savanoriškai 
daugelį be pasigailėjimo išžū-jtaip svarbų metini lietuvių su- sau pasiskyrę. (1947 metais 

Po to buvo perstatytas tos 
dienos garbės svečias, senas 
Lietuvos diplomatas, dabarti
nis ^Vykdomosios Tarybos Pir
mininkas Vaclovas Sidzikau 

gaujos su ginklų ir tankų pa
galba žiauriai užėmė mūsų gra
žiai atstatytą, viskuo prasigy-

LANKĖSI VYSKUPAS 
BRIZGYS 

Vyskupo V. Brizgio atsilan
kymas Detroite sujudino ne 
tik lietuvius, bet ir ameriko
nus. Jo apsilankymas buvo ap
rašytas vietiniuose dienraš
čiuose ir katalikiškoje spaudo
je* 

Vyskupas Brizgys aplankė 
visas tris — šv. Jurgio, šv. An
tano ir šv. Petro — parapijas. 
Pašventino naujai stato m ą 
Dievo, Apvaizdos bažnyčią. 

Sekmadienį, kovo 6 d., iškil
mingas mišias vyskupas laikė 
šv. Antano bažnyčioj ir sutei
kė sutvirtinimo sakramentus. 
Dar niekad nemačiau susirin
kus tiek daug žmonių, kaip šį 
sekmadienį. Jie visi toli gražu 
netilpo bažnyčioje. Vieni iš jų 
grižo namo, kiti gi prastovėjo 
koridoriuje ir ant laiptų. Mat, 
šv. Antano bažnyčia yra antra
me aukšte, o pirmame moky
kla. 

Mišioms ir sutvirtinimo sa
kramentui asistavo parapijos 
klebonas kun. Boreišis ir kun. 
Karužiškia., 

Vyskupas Brizfrys pasakė 
įdomų pamokslą, pritaik y t ą 
Amerikos lietuviams ir Ameri
kos katalikų aplinkumai. 

Giedojo sudėtinis choras -— 
parapijos ir tremtinių. Įpūdin-
gįausia buvo, kaip išeinant iš 
bažnyčios sudainavo "Lietuva 
Brangi, Mano Tėvyne!" Pasau
lietiška daina, bet jautri, kaip 

dė, ištrėmė į Sibirą vergijos 
kančioms. Nežiūrint žvėriškų 
persekiojimų, lietuviai visur 
ir visame okupantams prieši
nosi. Gerb. svečias susirinku
sius šiai brangiai šventei svei
kino tremtinių vardu ir prašė 
remti šią sunkią nelygią kovą 
už tautybės išlaikymą.. Sako: 
"Tūkstančiai lietuvių tremti
nių, gyvendami svetimoj ne
svetingoj pastogėj, iš mažų sa
vo ineigų noriai remia kovą už 
išlaisvinimą tėvynės Lietuvos. 
Tai jūs, broliai ir sesės ameri-
kiečiiai, irgi pasiaukokite, pri
sidėkite bent vienos dienos už
darbiu per metus. Kovoja visi 
ir visa Lietuva. Ir jūs, brangie
ji, esate įsijungę į šią kovą už 
laisvę. Ar mes turime pagrin
do nelygią kovą kovoti ir ar 
laimėsime? čia ne vien klau
simas — būti ar nebūti laisvai 
Lietuvai, čia klausimas, būti 
ar nebūti laisvai Europai. Ko
va eina tarp gero ir blogo. Ir 
dar kartą vakarų Europa lai
mės ir komunizmas bus sunai
kintas. Todėl mes čia atvažia
vę prie progos kalbame, min-
timiis pasidaliname. Norime, 
kad jūs, gerbiamieji, dar dau
giau susijungtumėt, veiktumėtj 
per savo valdžią, senatorius. 
Padėkite mūsų teisingoje ko
voje. Juk teisybė mūsų pusėj! 
širdingai prašome, kad ta lie
tuviška ugnelė jumyse neuž
gestų, nes gyvename istoriš
kus laikus, šioje mūsų kovoje 
būkite evangelistai ir apašta
lai, kaip lietuviškas vienetas. 
Raudonas slibinas tik jėga bus 
sunaikintas. Reikia kovą finan
suoti. Mes turime išlaikyti Lie
tuvos atstovybes, veikti diplo
matiniais ir propagandinia i s 
būdais. Mūsų "Te Deum" die
na ateina, nes kovojam ir ko
vosim iki Lietuva bus laisva." 

Publika svečiui ilgai plojo. , 

sirinkimą, tai nereiškia, kad šiai valstybei BALFo centras 
neturime aukoti. Galime savo. buvo nustatęs $9,00.00 ir ta 
dalelę atsiųsti, ar per kitą pėr- kvota buvo perviršyta.) 
duoti: Nebūkime "sausomis ša
komis" ! 

Tremtinių pasirodymas 

$10,000.00 šiai kolonijai su
kelti tai nemaža suma. Bet, 
bendrai veikiant, su pagalba 
mūsu gerojo klebono kun Liu 

Programą tęsiant, estradoje do Mendelio, yra įmanoma. ir 
pasirodė lietuvių tremtin i ų ryžtamasi tiek pinigų surinkti 
draugijos choras, vedamas J^ Kovo 13-tai visi rengiasi 
Mickūno ir gražiai padainavo Daininikai lavina balsus. Le-
keletą dainelių. Grupė iš trem- j gionieriai šveičia sagas sutikti 
tinių ir vietinių, pasipuošę tau-; Lietuvos generolą legionierišku 
tiniais rūbais, grakščiai pašo-į būdu. O visos kitos organizaci-
ko porą tautinių šokių. Maža jos irgi pulkais grupuojasi, 
tremtinė, šv. Andriejaus para-j Dalyvausime' šv. Alfonso 
pijos mokyklos mokinė, L. Min- j bažnyčioje ir Lietuvių Salėje 
gėlaitė gražiai . padeklamavo, j kuo skaitlingiausiai Ir ištiesi-

Philadelphijoje gyvenantieji1 me savo pavargusią, bet duo-
tremtiniai meno srityje labaijsnią ranką saviems nelaimin-
stropiai darbuojasi ir, prie pro- giesiems. 

čią žvakę komunistams po no
simi ... Lietuviai tokio kores
pondento neturi. Nors tame 
pačiame laikraštyje yra ir lie
tuvis korespondentas, bet jis 
nesugeba ar nenori 1 ietuvių 
reikalų iškelti. 

Iš SLA DARBŲ 
Kovo 6 d. ^jvyko SLA 35Ž kp. 

susirinkimas. Jam pirmininka
vo J. Samaška. Per ilgus me
tus protokolus rašo šioje kuo
poje J. Overaitis. 

Nors ši kuopa paskutiniu 
laiku mažai veikia, bet savo 
tikslų irgi neatsisako, štai čia 
raštininkas Overaitis išskaito 
iš protokolo, kad kuopa įteiku
si aukas: L. Tarybai, Bendram 
Fondui, žiburėlio draugijai ir 
apie 23 dol. a.a. dr. J. šliupo 
paminklo statymo fondui. Ypač 
smagu paminėti, kad ši kuopa 
toleruoja visas sroves, remia 
visus gerus darbus. 

Kuopos nariai Juozas Am-
brozė ir Stefanija Douvan — 
Čiurlionytė užsirašė Lietuvių 
Kalbos Vadovą. Sims 

AKRON, OHIO 
TURĖJOME NET TRIS KAL 
EĖTOJUS Iš CLEVELANDO 

Kovo 6 d. ir Akrono lietuviai 
minėjo Lietuvos nepriklauso
mybės 31-as metines. Minėji
mas įvyko Rumunų salėje. Ka-
dangi Čia lietuvių ne taip daug, 

pačios Tėvynės širdis. amuo-, susjrjnkimas nebuvo per 
ta, o gal būtų galima pasakyti ( di(Jeli bet kai mūsų tai įr 
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gos, gražiai pasirodo su savo 
talentais. Valio! 

DAINOS choras gražiai už
baigė programą keliomis dai
nomis. Programos vedėjas adv. 
S. Mankus dėkojo publikai už 
taip gausų atsilankymą ir už 
aukas Lietuvos vadavimo rei
kalams. Dalyvavęs 

LIETUVAITĖ REAL ESTATE 
BIZNYJE 

Senesnės kartos philadel-

Lietuvis 

Iš TMD 11-tos KUOPOS SU
SIRINKIMO -

Vasario 28 d., LAA Klu
bo salėje įvyko Tėvynės My
lėtojų draugijos 11-tos kuopos 
narių susirinkimas, * reika 1 u 
išdalinti knygas. 

Perskaityti ir priimti cen
tro sekretoriaus ir pirminin
ko laiškai TMD vajaus reika
lu. Dr. A. želvis pasiūlė su-

phiečiai gerai pažįsta Juveliū- ren&ti prakalbas su paįvairi
nu šeimą. Juveliūnas savo lai 
ku buvo vienas iš žymesniųjų 

nimais. Pasižadėjo gauti judo-
mus paveikslus apie svekatą. 

prisikeliančios Lietuvos rėmė- Pasiūlymas priimtas, tačiau, 
jų pirmaisiais jos nepriklauso
mybės laikais. Daug veikė ir 
aukojo Lietuvos reikalams. Da
bar jis jau 80 metų amžiaus ir 
nuo platesnio veikimo turėjo 
pasitraukti. 

Dabar patyrėme, kad jo du
ktė Juozapina Juveliūnaitė iš
laikė tam tikrus egzaminus ir 
atidarė savo įstaigą 2342 Or
thodox St., Frankford-Phila-
delphia, Pa. 

Linkime Juveliūnaitei ge
riausio pasisekimo. 
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Žurnalas 

mnum 
J Geriausias 

| LIETUVIU 
j Paveiksluotas ^ 32-jų puslapių 
* Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 meta. 
g Insteigfos Gegužio 15, 1933. 
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dėl visai tuščio kuopos iždo, 
vykdymas atidėt a s tolimes
niam laikui su ta mintim, kad 
gal kada pasitaikys kuriam 
centro valdybos nariui kokiais 
reikalais keliauti pro Baltimo-
rę, tai ta proga būtų sureng
tos prakalbos. Kadangi kuopa 
turi nemažai nuo seniau liku
sių gerų knygų, tai nutarta 
naujai įsirašantiems TMD na
riams duoti knygų dovanai. 

Pabaigoje tapo pririnktas 
vicepirmininkas A. Kurelaitis. 
Visi susirinkime dalyvavę na
riai pasižadėjo šiais metais 
energingiau pasidarbuoti TMD 
labui. Sunkiausia našta atiten
ka seniui turto raštinink u i 
Jarui, kuriam, kaip kas metai, 
taip ir šįmet, tenka išnešioti 
knygas nariams į namus ir 
surinkti jų duokles. Nutarta 
šį pranešimą pasiųsti į DIR
VĄ, kaip daugiausiai Baltimo
re j e skaitomą laikraštį, ir į 
TMD organą SANDARĄ. 

P. P. Jaras 

giedota, bažnyčioje mtsų mie
ste pirmą kartą. 

Pamaldų metu laikraščių fo
tografai ėmė paveikslus. 

PAŠVENTINO NAUJĄ BAŽ
NYČIĄ 

To paties sekmadienio po
piety įvyko iškilmingos apei
gos pašventinant naująją baž
nyčią. čia irgi atsilankė kores
pondentai ir fotografai. Susi
rinkusių prie naujos bažnyčios 
žmonių grupės su vysk. Briz
giu ir šv. Jurgio parap. klebo
nu kun. čižausku priešakyje 
didede nuotrauka tilpo DET
ROIT NEWS pirmadienį, kovo 
7 d. Šalia nuotraukos ilgas 
John J. Najduch aprašymas, 
pavadintas: ''Red Purge Stirs 
Resistens in Lithuania, Says 
Bishop Brizgys". 

Koresp. Najduch savo straip
snyje pažymi vysk. Brizgio pa
reiškimus, kad Lietuvoje iš 10 
vyskupų likęs tik vienas, kad 
Lietuvos žmonės partizanų ei
lėse kovoja prieš raudoną oku
pantą, kad dešimtys tūkstan
čių Lietuvos žmonių mirė ir 
miršta Sibiro dykumose ir tt. 

Vysk. Brizgio atsilankymas 
mūsų mieste ne tik ganytojiš
kai sustiprino Detroito katali
kus, bet ir propagandinės ži
nios išėjo gerai. 

Už tokių žinių apie Lietuvos 
reikalus suteikimą didelė pa
dėka tenka koresponde n t u i 
Najduch. Jis, kaip ukrainų kil
mės, labai užjaučia lietuvius ir 
už tai mūsų pastangas dėl sa
vo tautos įvertįna ir jas skel 
bia Amerikos visuomenei. 

Tarp ukrainiečių inteligentų 
yra nusiskundimų, kad jie ne
įstengia stipriai veikti, neįs
tengia tarpe savęs tvirtai susi-
lipdyti. Girdi, dar jie esą per 
tamsūs. Jie gėVisi lietuvių vei
kla ir sako, kad lietuviai nors 
20 metų buvę laisvi suspėjo 
sukultūrėti, o ukrainiečiai ne
turėję nė tos trumputės lais
vės, pasiliko tamsoje. 

' Bet ir ukrainiečiai kai k% tu
ri gera. Pavyzdžiui, kad ir mi
nimas korespondent a s Naj
duch Jis puikiai supranta Eu
ropos padėtį ir savo gabumu 
pasiekė tokio laikraščio, gali
ma sakyti milijoninio tiražo, 
kaip News korespondento pa
reigų. Jis, jei negali savo tau
tiečių darbų aprašyti, tai mie
lai aprašo lietuvių ir, prie pro
gos, kas kartą pakiša degan-

ne mažas: buvo arti iimto 
žmonių. 

Turėjome net tris kalbėto
jus iš Clevelando: A. Damušį, 
A. Banį ir adv. česnulį, kurių 
kalbos čia visiems labai pati
ko. O prie jų apsilankė ir dai
nininkas Neimanas, kuris sa
vo dainomis paįvairino vakaro 
programą. 

Aukų ir vakaro pelno iš viso, 
sako, susidarysią apie .$200. 

LIGOS LANKOSI 
Sirguliuoja J. V. Ramoška, 

D I R V O S  k o r e s p o n d e n  t a s  i š  
Akrono. Sako, kad bijąs vėl 
susilaukti "bausmės" už atsi
gulimą, kaip kartą buvę Lietu
voje. Tada jis kiek susirgęs, 
atsigulęs, tai kiti nutarę, kad 
tai tinginio liga ir nutarę ne
duoti valgyti... O liga ir tada 
buvusi tikra, ne iš tinginio. 

Šiomis dienomis turės sunkią 
operaciją Aleknavičienė, SLA 
354 kuopos sekretore. Linkim 
laimingai pasveikti. 

Binghamton, N.Y. 
LANKĖSI ALT PIRMININ

KAS 
Binghamtono Lietuvių Tary

ba Lietuvos nepriklausomybės 
metinių minėjimą surengė va
sario 27. 

Kalbėtojai buvo vietos lie
tuvių parapijos klebonas kun. 
Kraucevičius, dr. Kazlauskas 
ir ALT pirmininkas L. šimutis 
iš Chicagos. 

Aukų surinkta apie' $200. 
Apie susirinkimą parašė vietos 
laikraštis, paduodamas keletą 
ištraukų "iš L. Šimučio kalbos. 
Ypač pabrėžė, kad "Mes tiek 
daug jaudinomės dėl kardino
lo Mindszenty bylos, bet kodėl 
gi niekas nekalba apie Lietu
vos J.0 vyskupų žuvimą." 

Petras Lalas 
Dirvos Atstovas 

I^renumeratoms, Skelbimams 
39 TTnion Street 

AMSTERDAM, N. Y-

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 

8029 Manila Detroit 13, Mich. 

A U K O S  
LIETUVOS IŠLAISVINIMO 

REIKALAMS VASARIO 19 d. 
LIETUVIŲ SALĖJE CLEVE-

LANDE 

Tautinės srovės organizacijų 
s u r e n g t a m e  L i e t u v o s  n e p r i 
klausomybės paminėjime Lie
tuvių salėje vasario 19 d. gau
ta šios aukos: 
Alekas Banys $35.00 
Dr. S. T. Tamošaitis" ' 25.00 
K. S. ir Ona Karpius 25.00 
Antanas Šimkūnas 20.00 
Vincas Rastenis 20.00 
Jonas Rouika 15.00 
A. Smigels 11.00 
F. Yucius 10.00 
K. Štaupas 10.00 
SLA 14 kuopa 10.00 
Adelė Kančienė 10.00 
Mickūnas 6.00 
S. Mieldažis 6.00 
Z. Smetonienė 5.00 
F. Mudrauskas 6.00 
Juozas židžiunas 6.00 
Leonas Žekonis 5.00 
M. Vilčinskas 5.00 
Jonas G. Polter 5.00 
Ona Lasnik 5.00 
A. Zdanis 5.00 
A. M. Praškevičius 5.00 
J. ir A. Vilčinskas v 5.00 
P. J. žiurys 5.00 
A. Kubilius 5.00 
J. Miščikas 5.00 
J. ir K. Sakalai 6.00 
Juozas Lincevičius 5.00 
F. Baranauskas 5.00 
Juozas Simauskas 5.00 
Jurgis Salasevičius 6.00 
Edward Baltakis 5.00 
Ben Dovidavičius . 5.00 
J. Miliauskas 5.00 
Donaitis 6.00 
K. Varakojis 8.00 
Josephine Chapa3 2.00 
F. Saukiavičius 2.00 
Mrs. Milikas 2.00 
Šležas 2.00 
Grčbliūnas 2.00 
V. P. Banionis „ 2.00 
J. Vilčinskienė 2.G0 
J. Smetona 2.00 
Jurgis česnis 2.00 
B. Bartkūnas 2.00 

. Donaitis ' 2.00 
,P. Bielskis 2.00 
Evelyna Yčaitė , 2.00 
Malvina Neurienė 2.00 
Mrs. Salagubi«n§ 1-00 
J. Kilikauskas 1.00 
Kunigiškis 1.00 
P. Šukys 1.00 
Julė Salasevičienė 1-00 
L. Grikepelis 1.00 
D. Jakubaitis 1.00 
Mrs. Trainauskienė 1.00 
Mrs. Platakienė 1.00 
Agnės Stepšis 1.00 
Mrs. Kliauga 1.00 
I. Kučiauskas 1.00 
A. Vasiavičius 1.00 
Mrs. Rouika 1.00 
Jonas Miškinis 1.00 
Lietuvis - 1.00 
L. Valis s 1.00 
Jonas Noreika 1.00 
Jonas Alekna 1.00 
Anelė Garnienė 1.00 
St. Saldauskas 1.00 
V. Debesis 1.00 
V. Telksnis 1.00 
Iieva Kavaliauskienė 1.00 
Barbora Bacevičienė 1.00 
Ieva Baltrušaitienė 1.00 
Marė šeškienė 1.00 
Vincas Pervažas 1.00 
A. Padegimas 1.00 
Jonas Mintvila 1.00 
Juozas Urbšaitis 1.00 
Legeikienė 1.00 
Yuciuvienė 1*00 
M. Bogužinskas 1.00 
Jonas Armonas 1-00 
Ant. Bartkus 1.00 
Dominaitis 1.00 
Zimantinas 1.00 
Gaižutis 1.00 
A J .  D r o s u t i s  1 - 0 0  
Vilgienė 1-00 
Tamošiūniene 1*00 
J. Tulauskas 1.00 
J. Skarnulis .1.00 
Nasvytis 1.00 
Januškis 1-00 
Juozas Marna 1.00 
Tadas Marna 1-00 
Puškoriutė 1-00 
A. Jankauskas 1-00 
Puskunigis 1-00 
I. Petkūnas 1.00 
J. Mačys 1.00 
Treinauskas 1-00 
Maminskas 1.00 
Klimavičius 1.00 
Jestramskas 1-00 
V. židžiunas 1.00 
Frances 1.00 
Adele Grybas 1.00 
J. Rumbutis 1.00 
Mačienė 1*00 
Klimavičienė %*00 
Barbora Karlonis * i*00 
Vosila 1.00 
Liaugiene 1«00 
Miliauskas 1*Q0 
Su smulkiomis aukomis 

viso surinkta $438.60 
Už salę užmokėta 25.00 
A. L. Tarybai pasiųsta 412.60 

(Liko $1, priduotas po išsiun
timo visų aukų. Bus pasiųstas 
tuojau.) 

Kurių aukotojų vardai arba 
aukų sumos kaip nors susimai*1 

šę, praneškite redakcijai, buts 
pataisyta. 

LIETUVIŲ SALĖS 
DIREKTORIAI 

Naujai išrinkti Lietuvių Sa
lės Direktoriai jau pasiskirstė 
pareigomis ir kas pirmadienį 
susirenka posėdžių, kuriuose 
svarsto sitis sutvarkyme Įsi
kalus. 

Direktorių pirmininku išrink", 
tas Pranas Urbšaitis (Orpse),. 
vice pirmininkų — Antanas 
Šimkūnas, iždininku — J. Bal
trus (Baltrušaitis), sekretorium 
— Juozas Saukevičius, finansų 
sekretorium — Paul Chalko. 
Direktoriato nariai — Juozas 
Gužauskas, Jonas Brazys, ji1., 
Wm. Green ir Antanas Mockai-
tis. 

MOKYKITE VAIKUS ATSAR
GUMO 

Ateina pavasaris. Bus šiltes
nis oras, sužaliuos medžiai ir 
vaikai išbėgs žaisti laukan. 

Tai kaip tik dabar laikas 
pradėti mokyti vaikus atsar
gumo. Atminkite, kad pavasa
rio dienomis vaikai ypatingai 
neatsargūs. Nepamokysite *— 
jie gali žūti po automobilių ra
tais. 

TodU jau dabar pradekite 
jiems aiškinti, kad jie gerai 
atmintų ir išmoktų šias tai
sykles : 

1. Eik skersai gatvę tik tam 
paskirtoje vietoje. 

2. Eik skersai gatvę tik ta
da, kai matai žalią šviesą. 

3. Pasidairyk į abi puses 
prieš eidamas skersai gatvę. 

4. Niekad nesivyk s paskui 
sviedinį į gatvę ir 

5. žaisk tik žaidimo aikštė
se, bet jokiu būdu ne gatvėje. 

NORI PAKELTI TELEFONO 
MOKESČIUS 

The Ohio Bell. Telephone Co. 
praneša, kad ji yra padavusi 
prašymą Ohio viešųjų patar
navimų komisijai, kuriame 
prašo leisti pakelti telefo n ų 
m o k e s č i u s  a p i e  9 ' r .  

Kompanija aiškina, kad ji 
daro daug patobulinimų, tele
fonų pareikalavimas vis dar 
didelis, reikia daryti nauju 
įrengimų, ir ji negali suvesti 
galų su galais. Sako, jau 20 
metų, kaip ji nekėlė telefono 
mokesčių, o priešingai, per tą 
laiką buvę dar atpiginimų. 

Ohio Bell Telephone Co. 
plečia televizijos tinklą 

šiais metais ši kompanija į 
televizijos tinklą numato įjung
ti Daytoną, Columbus ir Cin
cinnati. Tada tinklas sudarys 
8,200 mylių linijų ir jungs 27 
miestus. šiems trims mies
tams prijungti reikės naujų 
linijų 2,850 mylių, neskaitant 
visos eilės kitokių įrengifnų. • 

HIPPODROME 
Nuo trečiadienio, kovo 16, 

pradės rodyti "South of St. 
Louis", spalvotą nuotykių fil
mą. Tai yra' vienos poros ro
manas tais laikais kai šiame 
krašte vyko karas tarp šiau-

• LIETUVIŠKAS ALBUMAS 
gražūs paveikslai iš Lie
tuvos su paaiškini m a i s 
lietuviškai ir angliškai. 
Kaina $1.# 

• LIETUVOS VYTIS—gra
žiai pagamintas Lietuvos 
herbas. Kaina 5®e 

• LIKIMO KELIU — A!«s 
Rūtos-Nakaitės 13 apsa
kymėlių, 140 pusi. Kaina 80c 

•SIELA LAGAMINE — J. 
Švaisto 12 apsakymėlių, 

.144 pusi. Kaina 80c 

' AKINIAI7, 
galima gauti pas 

B-RĄ MATULAITI .. 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue , t 


