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Waterbury klausia: 

ar gražios Lietuvos merginos? 
Paprašyto svečio įspūdžiai. 

Detroit, Mich,, Naujienos 

Kai Waterbury leidau trečią 
ar ketvirtą dieną, surado mane 
Mr. Fenny — prancūzų kalbos 
Mokytojas Crosby High School 

ir paprašė, kad aš ryt atei
čiau su paskaita j mokyklą. 

Pasiteiravęs, apie ką aš turė
čiau kalbėti, gavau atsakymą, 
jog jo klasei svarbu ne tiek tai, 
apie ką aš kalbėsiu, o tai, kaip 
aš kalbesiu. Girdi, ką nors apie 
Prancūziją ir prancūziškai. Ge
rai, kaip sutarta, taip ir pada
ryta. 

Nustatytą valandą abu su dr. 
Colney pasibeldėme į mokytojų 
kambarį. Mr. Fenny mus pasi
tiko su išskėstomis rankomis, 
pristatė visiems savo kolegoms 
ir ėmė pasakoti savo Įspūdžius, 
kaip jis mane sutiko traukinyje. 
O kai suskambėjo ženklas pra
dėti pamokas, buvau įvestas į 
didelę, beveik, prigrūstą klasę. 
Mat, dvi klases sujungė į vieną: 
berniukus ir mergaites. Neži
nojau, kaip jaustis: kaip pro
fesorius ... ar kaip mokinys ... 
Pirmą kartą mano gyvenime 
atsiradau prieš tokią auditori-

Peržvelgęs, pamačiau, kad 
mano klausytojai — jau nebe 
vaikai. Mergaitės — jau panos. 
15-18 metų; berniukai — jau 
beveik vyrai. Kai kurių mer
gaičių veidai jau buvo pažįsta
mi iš susitikimo traukinyje. 
Nuo jų ir pradėjau lengvu pasi
kalbėjimo stilium. Prisistačiau, 
1$ kur ir kaip čia atsiradau ir 
tuoj pat perkėliau visą klasę į 
Baltijos pakrantę. Pusę pamo
kos atidaviau Lietuvai, o antrą 
pusę — Prancūzijai. O bebai
giant prašiau klausti, kas jiems 
fAomu. f 

Porą minučių visiems' trūko 
drąsos. Ir trūko tik dėl to, kad 
prašiau klausti ne angliškai, o 
prancūziškai. Pagaliau vienas 
vyrukas šiaip taip sumezgė žo
džius paklausti, ar gražios Lie
tuvos mergaitės. Visi plačiai 
nusijuokė, o mane pastatė prieš 
sunkų uždavinį. Manau, atsa
kysiu sausai — nepatenkinsiu. 

— Ar nėra jūsų tarpe lietu
vaičių? — klausiu ir žvalgausi, 
katra atsilieps ir kaip ji atro
dys. Klasė sujudo ir visi ėmė 
ieškoti. .. žiūriu, kad kai kuriu 

akys nukrypo į vieną ramiai 
sėdinčią mergaitę. 

— Ar jūsų tėvai lietuviai? «— 
klausiu ją lietuviškai. 

— Taip, — ji man atsako. 
— O kaip jūa vadinat§gf 
— Lesek... ^ 
— Hm ... Lesek? Ar ne Les-

kevičiūtė ? 
— Taip. — vėl ji man atsako. 
Aha! čia aš ją ir pagriebiau 

atsakymui, ar gražios Lietuvos 
merginos. Toji atrastoji Lesek 
—Leskevičiūtė buvo tikrai gra
ži. Gražiai nuaugusi, labai sim
patingu veidu, vidutinio ūgio ir 
brunetė... Ach, manau, kad 
ji turėtų geltonas kasas — tai 
tikrai ji būtų geriausioji atsto
vė Baltijos jūros. Bet man ne
buvo sarmata atsakyti, kaip 
gražios Lietuvos merginos. 

— Va, jūs turite lietuvaitę. 
Sakykite, ar ji graži? 

— Jolie. jolie, tres jolie ... — 
girdėjosi iš visur balsai. O Les-
kevičiūtės veidelis po tokiu žo
džiu dar labiau iškaito. O kai 
aš jai paspaudžiau ranką — vi
sa klasė ėmė ploti. 

Daugiau klausimų apie Lie
tuvą nebuvo. Bet už tai apie 
Prancūzija —- ėmė piltis viso
kiausios rūšies. Vienas klausė, 
ar prancūzai geri katalikai. Ki
tas — ar gen. de Gaulle yra 
pats aukščiausias vyras Pran
cūzijoj. Dar kitas — ar ten 
daug komunistų. Mergai t ė s 
klausinėjo, ar gražus Paryžius, 
kokios ten dabar mados, ar visos 
m o t e r y s  t e n  d a ž o  n a g u s  i r . . .  
kodėl Napoleonas taip neapken
tė madame Stael. 

Valanda mums prabėgo, kaip 
žaibas. O kai ji pasibaigė ir 
jau ruošiausi apleisti klase, pri
ėjo dar du vyrukai ir pasisakė, 
kad ir jie lietuviai. 

— O kodėl jūs tylėjote, kai 
aš klausiau, ar yra lietuvių jū
sų tarpe? 

— Aš nežinojau, ar tu esi iš 
Lietuvos... — taip paaiškino 
vienas iš jų. 

"Ar tu matei Hitlerį" 
— Palaukite, aš jums paro

dysiu čia vieną lietuvį, — tarė 
Mr. Fenny, kai ėjome ilgu kori
dorium. Ir tuoj pat jis man 
pristatė vokiečių kalbos moky

toją lietuvį Kazlauską. Iš pra
džių maniau, kad tai koks nors 
DP, bet pasirodė vietinis wa-
terburietis. Kalbėjo lietuviškai 
beveik be akcento. Čia pat pa
tyriau, kad jis, ruošdamasis 
būti vokiečių kalbos mokytoju, 
vienus metus gyveno Vokietijo
je. Suradome greitai visokiau
sių temų. O kai jis sužinojo, 
kokiu tikslu aš į mokyklą atvy
kau, tai užsispyrė, kad ir jo 
klasėje padaryčiau paskaitą vo
kiškai. Sutikau ir sekančią va
landa jau stovėjau naujoj ir 
daug mažesnėj klasėj. Mokyto
jas Kazlauskas angliškai pri
statė mane ir davė man laisvę 
kalbėti, ka tik aš noriu. Pritai
kiau panašų būda. kaip ir pran
cūzų kalbos klasėje: pakalbčiau 
apie Lietuva ir anie Vokietija. 
0 po to įsitraukiau į klausi
mus. 

Vokiečiu kalbos klase buvo 
drąsesnė. Ypatingai daug klau
simu kėlė berniukai. Vienam 
rūpėjo žinoti, ar aš esu matęs 
Hitleri. O kai jį paklausiau, ar 
jis norėtų jį matyti, greit man 
atsakė: 

Oh, ja, ir pSsčias eičiau 
daiio" mailių pamatyti Hitleri. 

Kitas klausė, ar esu skaitės 
Mein Kampf, ir kaip atrodytų 

1 Amerika, jei Hitleris būtu karą 
į laimėjęs. Buvo ir tokių klausi
mų : katras gudresnis—Stalinas 

* AUTOMOBILIO NELAIMĖJE 
ŽUVO DU LIETUVIAI 

1 šeštadienio naktį, balandžio 
23 d., grįždami iš Toledo, Ohio, 
du lietuviai: Antanas Pech 
(Pačiauskas) ir Pranas Burch 
žuvo automobilio nelaimėje. Tur 
būt, užsnūdę nepamatė, kad 
ateina traukinys, užvažiavo ant 
bėgių ir automobilis su jais bu
vo sutriuškintas. Trečias kelei
vis stebuklingu būdu išliko gy
vas. 

Abu žuvusieji paliko šeimas: 
žmonas su mažais vaikais. An
tanas Pech buvo prasigyvenęs, 
čia gimęs lietuvis, turėjo mažą 
metalo dirbtuvėlę. Jis buvo mie
lai sutikęs savo giminaitį, jau 
prieš porą metu i mūsų miestą 
atvykusį tremtini Algirdą An-
driušį. Algirdas ligi šiu dienu 
dirbo dėdės įmonėje ir ši staigi 
mirtis jį nepaprastai skaudžiai 
nuteikė. Apie žuvusius maža 
žinių turime, nes jie su lietu
viais beveik nesusitikdavo. 

NELAIMINGAS BIJICKAS 
GERAI SUVAIDINTAS 

gerai atliko. Ir kiti veikale 
esantieji gerai vaidino, tUt j# 
rolės nebuvo svarbios. > 

Vaidinimu susirinkusieji bu
vo labai patenkinti. Ir labai ge
rai, kad šis jtfunųjų meno mė
gėjų būrelis atgaivino scenos 
veįkalus, kurie per paskutinius 
kelis metus buvo beveik pamir
šti. Veikale reikėjo ir dainuoti. 
Vaidintojai visi geri daininin
ką, net solistai parinkti. 

Po vaidinimo dar buvo lo
kiai Ir' veikė bufetas. 

5$ Už PIRMĄ KNYGĄ 

Vieną vakarą pas mus užsuko 
trys mūsų tautietės veikėjos: 
Magdelena Greivienė, Malvina 
Smailienė ir Agnė Abišalienė. 
M. Greivienė atnešė 2$ už kny
gą Red Terror Over Lithuania, 
kurią užpirkęs koks tai ne lie
tuvis, ir pareiškė: "Sakei DIR
VOJE, kad jau pirma knyga 
pažadėta nupirkti. O kiek už ją 
duoda?" Kadangi su pirma pir
kėja apie kainą nekalbėjome, 
tai ,ir Greivienei nežinojau ką 
atsakyti. Na ir numykiau — 

Sekmadienį, balandžio 24 d., i tur-r-r būt du doleriu. "Aš duo-
Amerikos Lietuvių Balso radio j du penkis už pirmą, kas dau-
klubo choro nariai scenoje su-įgiau?" Gerai, labai gerai! Pen-
vaidino įdomų veikala "Nelai-jkis dolerius Magdalena Greivie-

'nė, kas daugiau?! mingas Buickas". Vaidinime da
lyvavo: Helen Dailydaitė, Vic-
torija čepelionytė. Agota Juod-
snukaitė, Jonas Budrys, Jonas 

, -Paškauskas, Ralph Valatka ir 
ar Hitleris? Ar as esu buvęs Ado]fas Armaiis Vaidintojai 
Miunchene? Ar vokiečiai m^taĮ .. _;a Rimusių ir buvusi„ 
amerikiečius? Kiek laikuziratiJ tremtiniu Jie visi-veik§ har-
geram bėgikui perbegti is 
Frankfurto iki Berlyno? Ar vo-

Gegužės Pirmoji Detroite 
Atvyksta VLIKo pirmininkas £ prel. M. Krupavi
čius. — Detroito Lietuvių Organizacijų Centras 
rengiu prakalbų ir meno vakarą. — Smarkiai stu
miamas ALT aukų rinkimo vajus. — Detroitiečių 

susidomėjimas VLIKo pirmininko vizitu. 

Atmintina diena 

Gegužės Pirmoji šiais metais 
ryški ir įsidėmėtina Detroito 
lietuvių kolonijai. Tą dieną buv.! U 
Lietuvių Svetainės salėje pasi- j x 

g i r s  L i e t u v o s  H i m n o  g a r s a i  i r ^  
įvyks didelė lietuviško patrio
tizmo šventė. Ta diena skiriama 
Detroit lietuviu visuomenei su
sipažinti su Detroitan atvyk
stančiu Vyriausiojo Lietuvai 
Išlaisvinti Komiteto pirminin
ku prel. M. Krupavičium. Mes 
žinome, kad tai yra tasai VLI 
Kas, kuris susikūrė Lietuvoje 
žiaurių okupacijų metu. dirbo 
pasipriešinimo darbą okupan
tams, paaukojo dalį savo sąs- ka stambias sumas, būdamos už 
tato kacetų pragarui ir dabar, j mus mažįau skaitlingos. Palen-
i'n.i IninTrn r\ qtv» a!/T*Q f 1111 Ir^r'nionl/iivm on fnmic! f Qllf AlYiia 

M. Krupavičius 

kiečiai vyrai gerbia moteris? 

moningai ir gerai mokėjo savo 
roles. .>• 

Veikalas — keturių veiksmų 
Atsakinėjau jiems ir juokais (komedija. Juokų buvo užtekti-

ir rimtai, mėgindamas ir iš .iųjnaį yaidinime parodoma, kaip 
ištraukti nuomonę apie kai ku" viena panelė, gyvendama prie 
riuos klausimus. I turtingo dėdės, kuris jai nenu-

— Na, o kaip tu manai: ka-jperka autorpobilio, pastūmė į 
tras gudresnis — Stalinas ar galį rimtą kavalierių Joną už 

tai, kad jisi-. .važinėja tiktai for-
du, ir pasirinko neišmintingą 
Juozą tik todėl, kad tas turi 
Buicką. Bet vėliau Juozas su
daužė savo gražųjį Buicką, pats 
pateko j ligoninę, o Marytė ap-

paklausiau vieno 

AID OVERSEAS, INC. 
Neužmiršk padėt tremtiniui! 

4851 S. Ashland Avenue Chicago 9, iii. 
Aid Overseas, Inc., siunčia maisto siuntinius j vi^as 4 Vokietijos zo
nas ir kitus Europos kraštus, išskyrus SSSR. Siuntiniai yra pilnai 
apdrausti nuo dingimo. Jei adresatas nesurandamas, pinigai grąži
nami. Pristatymas trunka tarp 12-18 dienų. Užsakant didesnius 
kiekius duodama nuolaida. 

Siuntinys Nr. 5—$5.50 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. marmelado 
2 sv. pupelių kavos 
2 sv. cukraus 
1 sv. margarino 

j Siuntinys N. 14—$6.40 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 s v. cukraus 
1 sv. marmelado 
1 sv. kiaulienos mėsos 
2 gab. tualet. muilo 

Siuntinys N. 21—$6.70 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. pupelių kavos 
1 sv. šokolado 
14 oz. kondens. pieno 
2 gab. tualet. muilo 

Siuntinys N. 10—$6.80 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. pupelių kavot 
1 sv. šokolado 

Siuntinys Nr. 6—$2.80 
10 svarų cukraus 

Siuntinys Nr. 7—83.00 
10 sv. kvietinių miltų 

Siuntinys N. 10—$6.80 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. pupelių kavot 
1 sv. šokolado 

EKSTRA TAUKAI 
Siuntinys Nr. 23 
A. 8 sv. grynų kiaulinių taukų $4.75 
B. 12 sv. grynų kiaulinių taukų $6.00 
C7 15 sv. grynų kiaulinių taukų $7.25 

Tik į Vokietijos US ir Britų zonas ir eina 
apie 4 savaites. 

Siuntinys Nr. 27 T— $6.30 
3 sv. margarino, 4 sv. cukraus, 2 sv. arbatos 

Siuntinys N. 19—$9.95 
1 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. marmelado 
4 x/-i sv. cukraus 
2 gab. tualet. muilo 

EKSTRA TAUKAI 
Siuntinys Nr. 23 
A. 8 sv. grynų kiaulinių taukų $4.75 
B. 12 sv. grynų kiaulinių taukų $6.00 
C7 15 sv. grynų kiaulinių taukų $7.25 

Tik į Vokietijos US ir Britų zonas ir eina 
apie 4 savaites. 

Siuntinys Nr. 27 T— $6.30 
3 sv. margarino, 4 sv. cukraus, 2 sv. arbatos 

PASTABA: Reikalaukite pilno musų siunčiamų pakietų sąrašo. 
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Hitleris ? W 
jų. 

— Selbstversta e n d 1 i c h ... 
Stalin, nes šis dar gyvas, anas 
jau — kaput. 

Bet kai kurie prieštaravo, 
purtydami galvas. Tada pasta-į sisvarsčius grįžo prie savo pir-
č i a u  k l a u s i m ą  b a l s a v i m u i :  a r  j m o j o  r i m t o  v a i k i n o  J o n o .  N o i S  
Hitleris gyvas, ar žuvęs. Baisa-, ir Forde važinėdama, jį^ taip 
vo ne visi, o rezultatai buvo to- pamilsta, kad tuoj už jo ište a. 
kie: šeši balsai už tai, kad Hit- Puikiai vaidino ir Marytės 
leris negyvas trys — kad gy- tarnaitė Klarisa (A. Juodsnu-
vas. Kadangi demokratiniame kaitė), kuri labai gudri, tikra 
krašte dauguma visados turi pleferka. Ji pamilsta policinin 
teisybę, tai padarėme išvadą, 
kad Hitleris yra miręs. 

Dvi valandas praleidęs Cros
by High School mandagaus ir 
•rerai išauklėto jaunimo tarpe, 
išėjau, tarsi pajaunėjęs. Su Mr. 
Fenny ir Kazlausku sutarėme, 
kad dar pasimatysim. 

ką. Marytei kur išėjus iš nam\j, 
ji vaišina savo policininką ge
riausiu Marytės maistu ir ge
riausia degtine. Pagaliau ir jie 
apsiveda. Policininko rolėje bu
vo Ralph Valatka ir ją labai 

M. Sims 

RADIJO" KLUBO VEIKLA 

Amerikos Lietuvių Balso ra 
dijo klubas stengiasi pailginti 
radijo programą, ši šeŠladienį 
per radijo pusvalandį kalbės dr. 
Pranas Padalskis, iš University 
of Detroit. 

GIMTUVĖS 

George ir Betty Dombrav^t, 
18715 Buffalo, minėjo savo gim
tadienius balandžio 17-tą. 

Mary Budginas minėjo gim 
tu ves balandžio 16-tą. x 

Nesenai minėjo gimtadienius 
radijo choristai: Delphine Ste
pan, Edvard Medonis ir John 
Paskauskas. 

NAUJAGIMIAI 
% 

Balandžio 16-tą Eugenijus ir 
Veronika Kolasinskiai (Bario-
niūtė) susilaukė sūnaus. 

Balandžio 22-rą Jonas ir Al
dona Stanevičiai (Žukauskaitė) 
susilaukė antro sunaus. 

M I R S  

Anna Chasonis, 61 metų, gyv. 
3945 C Street, Detroite, mirė 
balandžio 21-mą. 

-rjv-

jau laisvame demokratijų pa 
šaulyje tęsia kietą kova dėl 
Lietuvos Nepriklauso m y b ė s. 
VLIKe dalyvauja visos lietu
vių politinės grupės. Atvyku
sieji į USA VLIKo atstovai bu
vo priimti Valstybės Departa
mente kaip to Departamento 
svečiai. 

Todėl aišku, kad ii VLIKo 

ktyniaukime su tomis tautomis 
savo susipratimu, patriotizmu 
ir pasiaukojimu mūsų kenčian
čios tėvynės reikalams. Palen
ktyniaukime ir su kitų miestų 
lietuviais,' kurie irgi dažnai pra
lenkia mus savo aukomis. Juk, 
tiesa sakant, visam Michiganui 
ALT pasiūlytoji kvota, esant 
mums dosniems be rezervų, ga-

•pirmininko prel.» M. Krupavi -į«letų būti ir žymiai didesne. Tai 
čiaus detroitieč;ai laukia daromės matcfme iš kitų tautu pa-
naujų, dar iš n^!:ur nepatirtų, vyzdžio. O tuo tarpu išpildvki-
faktu atpasakojimo bei veiklos me šią neperdidžiausią kvotą. 
gairių nusakymo; kartu norė
dami pamatvti tą asmeni, kuris 

Čia ypatingai svarų gestą turė
tų parodyti mūsų biznieriai ir 

nepriklausomoje Lietuvoje pra- profesionalai; iš jų, kaip labiau 
vedė žemės reformos įstatymą. I prasikūrusiu ir ekonominiai pa-

Gegužės 1 d. detroitiečiams jėgių lauktina ir noro užimti 

S. BOSTON, MASS. 
GEGUŽĖS 8 LANKYSIS . 

V. SIDZIKAUSKAS 

POSTAS 

I ir II karo lietuviai v< 

NEW YORK, N. Y.'WilRorv rkykl?"• ?'fK ..fenai 
' į mums teko girdėti tokią įdomią 

ORGANIZUOJASI AMERIKOS! kalbą. Nors mūsų lietuvių čia 
LEGIJONO LIETUVIŲ ir ne per daugiausiai, ta proga 

buvo sudėta per 100 dolerių au-
etera- ^ Lietuvos išlaisvinimo reika-

• , i 
na i pasiryžo suorganizuoti stip-į 

Prieš kiek laiko DersitvarkS rų Ameri.kos LeKiiono lietuvil! Ietims laikrastis įdėjo parries fc|ek laiko persitvarke Tur_.o pon} susirinki.| veikslą, kur prel. Krupavičius 
:..nenkos Lietuviu Tarybos sky- ^ ,aikjnę valdvbę irjkalbasi su mūsų parapijos kle-

komisijas, j kuria pateko vete-jbonu Krauceviėium ir mū-
ranai Alexis, Voket, Vence,1 sų ALT skyriaus pirmininku 

Geriausias Žurnalas 

1IETUVIII m NAUJIENOS 
Paveiksluotas y 32-jų puslapių 

'ĘJž $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 meta. 
Insfeigtos Gegužio 15, 1933. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
s 33S N. 6th Street Philadelphia 6, Pa. 

i CK *29 -JZm X3t cs ICK JC* ** 

rms Bostone. Vadovybė suda
ryta iš 16 asmenų, po 4 nuo vi
su keturių srovių. , 

Šį ketvirtadienį, balandžio 
28 d. 8 vai. vak. įvyksta dar 
vienas Tarybos skyriaus posė
dis, kuriame bus galutinai su
registruoti srovių atstovąj ir 
jų pavardės bus paskelbtos 
spaudoje, šiame posėdyje bus 
galutinai apsvarstyti ir rengia
mu prakalbų reikalai. Gegužės 
8 diena, sekmadienį, čia laukia
mas VLIKo Vvkd. Tarybos pir
mininkas V. Sidzikauskas. 

Ta dieną šaukiamas Bostono 
lietuvių visuomenės susirinki
mas Municipal svetainėje 7 vai. 
vak. ' 

Visi lietuviai kviečiami atsi
lankyti išklausyti svarbaus Si
dzikausko pranešimo. Po prane
šimo bus ir muzikinė programa. 
Įėjimas neapmokamas. 
S J. Kasmauskas 

ALT BOSTONO skyr. narys 

Garšva. Marma, Juknys, Beke-
ris, dainininkas Alekas Vasi
liauskas ir žurnalistas Klinga. 

Sekantis susirinkimas įvyks 
Brooklyno YMCA auditorijoj, 
179 Marcy Ave., gegužės 3 d., 
8 vai", vakare. Pakviestas kalbė
ti Kings Co. American Legion 
viršininkas Harvey apie Leg
iono idealus, siekius ir veiklą. 
Jis atsakys į legijona liečian-^ 
čius klausimus ir priims char-
tęrio narius. Lie. vet., norį įsto
ti ir jau įstoję į postą, būtinai 
turi dalyvauti šiame susirin
kime ir turėti Discharge popie
rius ar jų fotostatus. 

B. Balčikoniu bei sekretorium 
A. Liepa. 

Laikraštyje plačiai atpasako 
tas M. Krupavičiaus prakalbos 
turinys, kurios tema buvo "Ru 
sija ruošia karą". 

liks ilgai atmintina diena. 

Vakaras 

DLOC plakatai jau senokai 
stropiai platinami prie bažny
čių ir visuose lietuviškųjų or
ganizacijų susirinkimuose ir po
būviuose. Iš tu plakatu sužino
me, kad gegulės 1 d. buv. Lie 

pirmas eiles ALT aukų vajuje, 
kuris eina tėvynės gelbėjimo 
tikslui. 

Neužmirškime... 

kad skaitlingas atsilankymas į 
DI(P0 ^rengiamą gegužės 1 d. 
susirinkimą yra mūsų patrio
tizmo manifestacija, mūsų sė

tuvių Svetainėje, 5 vai. po pie-įnos tėvynės meilės įrodymas, 
tu įvyks iškilmingas prakalbų] Neužmirškime pakviesti savo 
vakaras su meno dalimi. Kalbės draugus, savo jaunąją kartą, 
prel. M. Krupavičius. Plakatuo
se telpa didelis M. Krupavičiaus. -
atvaizdas su jam būdinga poza 
kalbos metu. 

DLOC korespondentas 

PAIEŠKOJIMAS 

Meno "dalis""skilta pasirodyti Prašoma atsiliepti J u z ė  
populiariems Detroito solistams. MARTINYTĖ (po vyru pavardė 
dainininkams — jaunajai lietu-j nežinoma), kilusi iš Jurbarko 
viškojo Detroito lakštingalai, miesto, į t Ameriką atvykusi 
Valencijai Staoulionytei, užsi-| prieš pirmąjį pasaulinį karą. 
tarnavusiam Detroite lietuvis- j žinantieji, kur gyvena, ar gyve-
kos dainos garsintojui, buv. Ra-j no ieškomoji, nors būtų ir mi-
dijo Choro ved. Jonui Valiukui, j rusi, malonėkite pranešti tik at-
Radijo Balso Choro dainininkų, vykusiai iš Vokietijos Marijai 
grupė pasirodys su savo reper- j Povilaitytei-Jarienei šiuo adre-
tuaru. žodžio kultūros menui su: Marija Povilaitytė-Jarienė, 
atstovaus Detroite gyvenantie- j 10 S Pulaski St. Baltimore 23, 
ji poetai: Alė Rūta Arbačiaus- Md 

kienė ir Jurgis Kastytis Gliauda. 
Meno programai pasibaigus— 

šokiai. Veiks rūpestingai pa
ruoštas gausus bufietas. Pra
džia — įsidėmėkit — lvgiai 

PADfiK*A 

Binghamton, N.Y. 
K>l.BĖ.IO M. KRUPAVIČIUS 

Čia lankėsi VLIKo pirminin
kas prel. M. Krupavičius ir lai-

DAYTON, OHIO 
NAUJI LIETUVIAI? 

Balandžio 21 dieną laikrašty
je Journal Herald buvo įdėtas 
vienos šeimos paveikslas su pa
rašu "Lithuanian Family reu
nited Here", Tai esanti lietuvių 
tremtinių šeima. Pasirodo, kad 
tai yra Golovinų šeima, šeimos 
narių vardai — Rostislav, Ser
ge j, Alex, Sonia... 

Gana sunku suprasti, kaip 
tie rusai pavirto lietuviais. Iš 

Po visų tremties išgyventų 
5 vai. po pietų. Įėjimas — n c. | vargų, atvykę į šį kraštą, reiš-

j kiame didelį dėkingumą už 
ALT aukų rinkinio vajos i  mums teiktą materijalinę-mora-

Detroitu! pasiūlytoji ALT Param% Vokietijoje ir pas-
kvota jau daugiau kaip 35r< 
yra išpildyta. Tačiau DLOC 

tangas dėl mūsų atvykimo 
ypatingai dėdėms - globėjams 

stengiasi, kad toji "kvota būtu! Katrynai ir Petrui Jarams, ady 
išpildyta 100'!. Tam reikalui,!^' Rūteniui, _P- Bikienei ir 

Rymams. Petras ir Marija 
MPAI 

vajui suintensyvinti paskutinia
me visuotiniame DLOC susirin
kime buvo išrinkti rinkėjai, ku
rie įsipareigojo lar.I:^ uamiesi po 
butus rinkti ALT, tai yra kovai . PARDUODAMAS ŪKIS 
už Lietuvos laisvę, aukų. Rinkė 
jų pavardės-buvo praneštos de- 50 akerių, šu gyvuliais, pa-
troitieciams per Lietuviu Radi- dargais, arkliais ir vištomis, 
jo Balso pusvalandį. Tai vis. Yra elektra, vieno aukšto šešių 
garbingi ir užsipelnę Detroito, kambarių namas, garažas, kiau-
veikėjai, kurie ir šiuo kart atsi- hjų tvartas, svirnas, vištinin-
sakydami nuo savo poilsio^ va- kas< Ant visų trobų' nauji sto-
landų. pasiėmę ant savęs tikrai gaj yra bėgantis vanduo, ga-
" ~ i  — -  -  -  n y k i o j e  .  t e k a  u p e l i s .  R a š y k i t e  

ar atvykite apžiūrėti. Atvažia
vę klauskite Charles Sherman's 

nelengvą uždavinį — rinktu au 
kas. Atsiminkime tai, kai jie 
lankysis mūsų namuose; kartu 
atsiminkime ir tą aukštą tikslą, piaCe. Rašykit: 
kuriam tos aukos skiriamos — 
ir duokime savo įplaukų dalį 
nesigailėdami. Atminkime dar 

, straipsnio nematyti, kur jie gi- j ir tai, kad kitos tautos skvo 
kė viešą prakalbą Woodrowįmę. Gal ir Lietuvoj... gyvybiniams reikalams suren-

Katherina Chutela, 

Route 1, Albion, Pa. 
(19) 

: t 


