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J. Y. VALICKAS 

(Tęsinys iš pereito numerio) 

"Ar tamsta senior Valickas?" 

Valles mieste iš anksto nebu
vau numatęs ilgiau pasilikti, tai 
neturėjau ir jokių rekomendaci
jų, kur apsistoti. Todėl visų 
pirma nutariau apsidairyti. 

Aptikau labai savotiškai pa
statytą viešbutį "Casa Grande". 

Tai baltas, raudonu stogu na
mas, tik dviejų aukštų, bet ne
paprastai ilgas: apie 400 kamba
rių. Jau iš lauko matyti, kad 
stogas visaip išraitytas ir bokš
teliais apstatytas, o viduj — 
koridorių ištisi labirintai. Pasi
junti patekęs į kažkokią mistiš
ką vietą... 

Toliau — radau nepaprastai 
gražiai įrengtą viešbutį "Sierra 
Gorda", o tikras ištaigingumo 
ir prabangos vainikas tai buvo 
"Campo Colonial". 

Tai nėra viešbutis, kokius pa
prastai matome — namas su 
daugeliu kambarių, čia yra eilė 
puikių atskiru namelių, po 3-6 
kambarius kiekvienas, su visais 
moderniausiasiais įrengimais ir 
specialiais patarnautojais, su 
žaidimo aikštelėmis, palmių so
dais, prūdais, vaismedžiais ... 

Toks namelis, su teise naudo
tis visais minėtais priedais, vie
nai dienai kaštuoja mūsų pini
gais $10.-, o kituose viešbučiuo
se tik nuo 2 iki 4 dolerių. Taigi 
"Campo Colonial" laikomas pra-
bangingiausia vieta. 

Taip apsidairęs, sustojau gra
žioj kavinėj - kabarete, kur nu
sistačiau užkąsti ir apgalvoti, 
kurį viešbutį pasirinksiu. 

žmonių tuo metu buvo mažai, 
pažinčių sudaryti nebuvo su kuo, 
tai maniau greit iš čia ir pakil
ti, nors malonu buvo pasigėrėti 
skoningu kavinąp išdekaravimu 
ir puikiais daili'ninku paveiks
lais — vaizdais iš Meksikos gy
venimo, kuriais čia išpuoštos vi
sos sienos. 

Tik štai, staiga priėjo prie 
manęs jaunas vyrukas, ir, pu
siau ispaniškai, pusiau angliš
kai klausia mane: "Ar Tams-
kartais nesi senior Valickas?" 

Tas mane ne juokais nustebi
no. Kas gi čia galėtų manęs 
ieškoti Meksikos gilumoje! Pa
galvojau, ar tik nebūsiu kur nor 
automobiliu netyčia užkabinęs 
kokį ispaną — gal jau "uždir
bau", ko gera, keletą tūkstan
čių ... 

Vyrukas tuoj pamatė mano 
nustebimą ir skubėjo paaiškin
ti, kad manęs laukia ponas Her
nandez . . . 

Man vistiek buvo neaišku, 
ką tai reiškia, nes nepažinau jo
kio pono Hernandez. 

Bet sutikau — einam. Ne, 
pasirodo, reikią važiuoti! 

Pavažiavom kokią 20 mylių 

ir privažiavom puikų dvarą, čia 
tuojau mane ir pristatė jau be
laukiančiam p. Hernandez. 

Geri sekliai! 

iksai, kiek šypsodamasis, ga
na nesklandžiai angliškai pra
dėjo man aiškinti, kad jau ke
linta diena manęs lakiąs ir pa
galiau sulaukęs. Bet nesiskubi
no pasakyti, kodėl laukė ir iš 
kur žino, kad 'aš esu šiame pa
saulyje, ypač iš kur sužinojo, 
kad aš šiandien užkandžiauju 
Valles mieste, "Athens Cafė"... 
Jis visų pirma pareiškė, kad 
esu jo svečias, galiu naudotis 
jo namais, kiek tik patiks, ir 
pareiškė, kad turiu būti pasiruo
šęs čia nakvoti. 

Pagaliau papasakojo, kad su
žinojęs apie mane iš savo brolio 
sūnaus. Pasirodo, su tuo jo bro
lio sūnum esame buvę drauge 
kariuomenėj. Važiuodamas Mek-
sikon, buvau užsukęs pas jį į 
Houston, Texas. 

Tik man iš jo išvažiavus, jis 
atsiminęs, kad nedavė man savo 
dėdės adreso, o labai įsigeidęs, 
kad būtinai jį aplankyčiau. Tai 
jis, vyras, parašė dėdei laišką, 
nurodė mano automobilio nume
rį, aprašė automobiliaus ir ma
no paties išvaizdą ir įprašė dėdę, 
kad būtinai mane "sugautų" ir 
pavaišintų ... 

Tas dėdė, pasirodo, beturįs 
seklio gabumų. Jis tuoj sume
tė, kad, jeigu tas Valickas va
žiuos pro Valles, tai greičiau
siai užsuks į "Athens Cafė". 
Todėl jis paprašė tos kavinės 
tarnautojus sekti, ar nesustos 
kada toks automobolis ir ar 
neužeis toks ir toks keleivis. 
Tarnautojai keletą dienų saugojo 
visus amerikinius automobilius, 
ir galų gale mane "sugavo" . . . 

Vienas dideliam dvare 
Kadangi buv^u jau po vaka

rienės, tai tą vakarą šeimininko 
vaišingumą teko priimti viso
kiausių likerių pavidale ... 

Iš ryto visas dvaro personalas 
jau 5:30 vai. buvo pakilęs. Nie
ko kita neliko, kaip tik keltis ir 
man, nes miegoti jau buvo be
veik negalima šalia tokio gyvo 
ir toli gražu ne tylaus judėjimo. 

Namas didelis, apie 30 kam
barių. Laimei, visi kambariai 
sunumeruoti, tai šiaip taip nepa-
klvdau. Iš tarnaitės sužinojau, 
kad pusryčiauti teks vienam. Ji 
perdavė šeimininko atsiprašymą 
ir paaiškino, kad jis anksti su 
darbininkais išjojo darbų pa
skirstyti. 

Mane klausia, ko aš norėčiau 
pusryčiams — meksikinių ar 
amerikinių produktų. Iš atsargu
mo paprašiau amerikinių. Ir ga-

Detroit, Mich., Naujienos 
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| Daugiausia apie Kanadą ir Lietuvą žinių duoda 
| patriotinė — nepartinė ir nesrovinė — 

vau: "Lipton Tea", "Phoenix" 
sūrio ir dar keletą konservuotų 
produktų, su neabejotinai ame
rikinėmis etiketėmis. Vadina
si, tikrai, galima jaustis, kaip 
namie. Bet, pagalvojau, po šimts 
pypkių, ar gi aš čia tam esu, kad 
turėčiau tą patį, kaip namie? 
Bet pats kaltas — tai prašiau... 

Po pusryčių išėjau apsidairy
ti. Dvaro trobesių tik keletas. 
Visi mūriniai, sienos baltos, sto
gai raudonų čerpių, viskas tie
siog skęsta didžiuliame sode, 
apelsinų ir citrų medžiuose. 

Taip man bevaikščiojant, so
do krašte suurzgė motoras ir pa 
mačiau, kad iš sodo pakraščio 
pakilo lėktuvas. Nuėjau į tą pu 
sę — žiūriu, ogi čia esama pui
kaus aerodromo, kuriame dar 
du lėktuvėliai tupi. Sodo pakraš
čiu eina gražus kelias, o ties 
kampu lenta su užrašu: "Ran-
cheria Hortensia". 

Išvaikščiojau sodą, paskui pui
kius daržus, kurių ir galo nema
tyt, ir nepajutau, kaip atėjo vi
durdienis. Grįžau su apetitu 
bent dvejiems pietums... Vie
nus tuoj ir gavau. Bet vos spė
jau tuos sukirsti, išgirdau, kad 
už sodo nusileido lėktuvas ir ne
trukus įėjo šeimininkas. Ant 
stalo vėl pietūs, šeimininkas 
paskelbė, kad to, ką suvalgiau, 
jis neužskaito ir turiu drauge 
su juo pietauti. Ką darysi... 

Viskas "apie"... 

Hsikalbėjom apie dvarą. Pa
klausiau, kiek raguočių turi. 
šyptelėjęs atsako: "Apie 2000". 
Melžiamų karvių apie 400, kar
vių mėsai apie 100, veršių ir 
jaučių mėsai apie 200, o kiti "ra
guočiai" — tai ožkos ir avinai 
mėsai. Darbininkų šiame dvare 
dirbą apie 50, o kituose dvie
juose dar po 20. Kai paklau
siau, kiek gi jis žemės turi, tai 
vėl nusišypsojo ir sako: "Užtek
tinai..." 

Lankome ūkį... lėktuvu! 

Po pietų įsisodino jis mane į 
automobilį ir nusivežė į aerodro
mą. Dabar, sako, važiuosim ma
no ūkio apžiūrėti. 

Niekad ir į galvą nebuvo atė
jusi mintis, kad gali tekti ūkio 
apžiūrėti lėktuvu skristi... 

Sudrebėjo - suburzgė lėktu
vėlis ir mes pakilome. Ne aukš
tai skrido, kad viskas būtų ge
rai matyti.. 

Apskridome "Rancheria Hor
tensia" — gal apie 2000 hekta
rų plotas — o paskui per kalnų 
grandinę pasileidome į antrąjį 
ūkį. Ir tas atrodė panašiai gra
žiai įrengtas, tik žymiai mažes
nis, gal apie 500 hektarų. Paskui 
vėl per kalnus į trečią. Tas dar 
mažesnis, tik apie 300 hektarų, 
bet tai beveik ištisai citrų so
das. 

Kiaušiniai gaidžiams! 

į 'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA' 
C= m 

18-nių puslapių didelio formato savaitraštis, redaguojamas § vo pilnas kiaušinių, šituos, sa 
1 modernišku būdu, Lietuvos laikraščių pavyzdžiu. 1 j ko, gadžiai sules . . . 

Kai grįžom atgal, kieme sto-
| vėjo šeši sunkvežimiai, pilni to 
| ūkio gaminių. Du buvo su dar-
| žovėmis. šituos, sako šeiminin-
|: kas, sunaudos vietinė rinka. O 
| kiti trys su citromis — USA 
| rinkai, šeštas sunkvežimis bu-

! KAINA: Visur užsieniuose 3 dol. 50 centų ir Australijoje j 
| — 4 doleriai. | 

|ADRESAS: SA Fourth Ave, Ville Lasalle, Montreal, Que.,| 
i Canada. I 
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Geriausia* 

LIETUVIU 

Į 332 
***** 

Žurnalas 

NAUJIENOS 
Paveiksluotas \ 32-jų puslapių 

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

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
Philadelphia G, Pa. 332 N. 6th Street 
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— Kaip tai, gaidžiai?! 
Pasirodo, Meksikoj labai ma

doj žiūrėti gaidžių peštynių. Tai 
yra jiems įdomiausias teatras.... 
Tam tikslui jie specialiai augina 
stiprius ir piktus gaidžius, o kad 
jie būtų geri peštukai, lesina 
juos virtais kiaušiniais. Dėl to 
ir kiaušinių kainos Meksikoj 
gana aukštos, nes jų labai daug 
g a i d ž i a i  s u l e s a  . . .  

(Bus daugiau) 

LIETUVIŲ KALBOS VADOVĄ 
patogiausia užsisakyti, siunčiant 
$2.50 šiuo adresu: 

Mr. J. Audėnas 
14 Townsend Street 
Boston-Roxbury, Mass. 

•ATIDAROMOS MIESTO MO
KYKLOS SUAUGUSIEMS 
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sąjungos narių susirinkime, 
rugpiūčio 21 d., buvo sumanyta 
gauti žinių apie Detroito vaka
rines mokyklas suaugusiems. 

Visose miesto vidurinėse mo
kyklose (High Schools) jau yra 
numatyti vakariniai kursai. No
rintieji lankyti turės užsiregis
truoti tose piokyklose rugsėjo 
12, 13 ir 14 dienomis, tarp 7 ir 
9 vai. vakare. Bus mokoma an
glų kalba (pradinis ir aukštes
nis kursas) ir daug kitokių 
mokslo ir amatų dalykų. Pamo
kos bus keturis kartus per sa
vaitę nuo 7 iki 9 vai. vakare. 

Anglų kalbos pamokos daugu
moje mokyklų bus pirmadie
niais ir trečiadieniais, o Wes
tern High, Pershing, Hutchins 
ir Redford — antradieniais ir 
ketvirtadieniais. Mokyklose yra 
numatoma dėstyti apie 30 įvai
rių kursų: anglų kalbos, pilie
tybės, biznio ir raštininkų kur 
sų, matematikos ir įvairių ama
tų : siuvimo, dirbtuvių mecha
nikos, mechaniško braižymo, 
rankdarbių ir kt. Mokestis už 
kursą tik $3.00. 

čia paduodame mokyklų sąra
šą, kad norintieji jas lankyti 
galėtų iš anksto pasirinkti sau 
artimiausias 
High School of Commerce 

2330 W Grand River 
(prie Vernon H'way) Zone 1 

Northen High 
9026 Woodward Ave. 
(pfie Clairmount Ave.) Z. 2 

Central High 
2425 Tuxedo Ave. 
(prie Lin wood Ave.) Zone 6 

Hutchins Intermediate 
8820 Woodrow Wilson 
(prie Blaine Ave.) Zone 6 

Mackenzie High 
9275 Wyoming Aver. 
(arti W.Chicago ir Oakman 
Blvd.) Zone 4 

Northwestern High 
6300 Grand River 
(prie Grand Boulv.) Z. 8 

Western High 
1500 Scoten Ave. Zone 9 
(prie Clark Prk ir Vernon H.) 

Chadsey High 
5335 Martin St. 

' (prie McGraw Ave.) Z. 10 
Southwestern High 

6921 W Fort St., Zone 9 
(arti Waterman ir Livernois) 

Cooley High 
15055 Hubbell Ave., Z. 27 
(tarp Chalfonte ir Fenkell) 

Denby High 
12800 Kelly Road 
(prie Gray ton) Zone 24. 

Redford High 
21431 Grand River 
(prie Six Mile Rd.) Zone 19 

Pershing High 
18875 Ryan Ave. 
(prie Seven Mile Rd.) Z. 34 

Northeastern High 
'4830 Grandy Ave. 
(prie E. Warren Ave.) Z. 7 

Eastern High 
770 E Grand Bvd. 
(tarp Cherlevoix ir Mack) Z 7 

Miller High 
2322 Dubois Ave., Zone 7 
(Tarp Jay St. ir E. Vernon) 

Southeastern High 
3030 Fairview Ave., Zone 14 
(prie Charlevoix ir Mack) 

TECHNIKOS IR AMATŲ 
MOKYKLOS; 

Wilbur Wright Co-op. High 
4333 12th St., Zone 8 
(prie Grand River ir Canfield) 
Pamokos nuo 6 iki 10 vai. 

vakare. Moko auto ir motorų 
mechanikos, metalurgijos, sta
lių ir šaltkalvių darbų ir mate
matikos. 

Aero Mechanics 
13214 French Road, Zone 5 
(prie MtOlivet ir City Airp.) 
Moko orlaivių ir jų motorų 

konstrukcijos, ir metalo tirp
dymo (Welding). Pamokos nuo 
6 iki 10 vai. vakare. 

Gass Technical High 
2421 Second Bvd., Zonfb 1 
(tarp W Veraor.ir H#nry) 

Šioje mokykloje duodama apie 
90 įvairių vakarinių kursų. Pa
mokos vyksta nuo 6, 7 iki 9 ir 
10 vai. vakare. Be aukšt. anglų 
kalbos, čia mokoma matemati
kos, biologijos, bakteriologijos, 
chemijos ir fizikos ir dar kitų 
amatų: metalo, auto, elektros, 
siuvimo, medžio ir kitokių. Mo
ko ir spaustuvės darbo, fotogra 
fijos, muzikos ir kitokių da
lykų. 

Norintieji apie dėstomus kur
sus smulkiau iš anksto sužinoti, 
gali kreiptis pas Mrs. M. Sims, 
2207 Oakman Blvd., Tel. WEb-
ster 3-6702, kur yra pilnąs kur
sų sąrašas, arba tiesiai į Board 
of Education, 1354 Broadway, 
Detroit 26, Mich. Registruojan
tis mokyklose bus galima gauti 
pilnesnias žinias dėl norimų 
pamokų. 

ALTS-gos Detroito Skyr. . 
Informacijų Komisija 

M. Sims 
J. Kripas 

VIEŠA RINKLIAVA RUGSĖJO 
24 d. 

Birželio mėn. 23 d., Detroite 
BALFo 76 skyrius sušaukė ma
sinį susirinkimą apsvarstyti vie
šos rinkliavos klausimą Detroi
to mieste ir priemiesčiuose. Nu
sistatyta, jei bus gautas iš val
džios leidimas, rudenį tokią vie
šą rinkliavą įvykdyti. 

Praktika parodė, kad viešo
sios rinkliavos gatvėse duoda 
gražius rezultatus, žinoma, tam 
reikia gerokai pasidarbu o t i. 
Svarbiausia — turėti daug rin
kėjų. 

Detroito visuomenė visuomet 
buvo dosni ir suprato mūsų bro
lių vargus. Daug tremtinių iš
emigravo ir dar išemigruos, bet 
dalis negalės palikti šaltųjų ir 
alkanųjų kareivinių. Tad De
troito BALFo 76 skyrius krei
piasi į visus Detroito geros va
lios lietuvius remti IĮ kilnų dar
bą. 

Kas aukomis, kas darbu! Visi 
į talką, visi į didįjį žygį — į 
Tag Day, kuri įvyks rugsėjo 
24 dieną. Atminkite, kad nuo 
jūsų prisidėjimo priklausys rink
liavos pasisekimas! 

Viešos rinkliavos (Tag Day) 
garbės komitete yra garbės pir
mininkais: kun. J. čižauskas, 
šv. Jurgio par. kleb.; kun. I. 
Boreišis, šv. Antano par. kleb.; 
kun. W. Misevičius, šv. Petro 
par. kleb.; kun. J. Kluonius; 
teisėjas J. Uvick; advokatas A. 
Conrad. 

Rinkliavai organizuoti ir jai 
vadovauti išrinktas komitetas iš 
šių asmenų: E. Paurazienė, pir
mininkė; M. Kase, sekretorė; V. 
Urbonas, Helene Rauby, A. Dai
nius, M. Kučinskienė, O. Nava-
saitiene, B. Budriūnas, J. Paš-
kauskas, J. Pilka. 

Iki rinkliavos dienos laiko ne
daug, todėl rinkėjų registraci
ja pradedama jau dabar. Kvie
čiami visi. Mūsų obalsis: rin
kėjų, rinkėjų ir dar kartą rin
kėjų! Todėl visus prašom tuo
jau užsiregistruoti, nenutrau
kiant į paskutines dienas. Kas 
negalės paaukoti visos dienos, o 
tik kelias valandas, vistiek pra
šomi registruotis, nes centas 
prie cento, doleris prie dolerio 
sudaro šimtus ir tūkstančius 
dolerių. 

Pagal žemiau paduotus ad
resus registracija vykdoma visą 
dieną: 
E. Paurazienė, 17403 Quincy 

Ave., Detroit 21, Mich. Tel. 
Un. 2-3298; 

M. Kučinskienė, 2008 Hubbard, 
Detroit, 9, Mich. Telef. Ta. 
5-0234; 

J. Pilka, 2252-24th St., Detroit 
16, Mich. Tel. Ta. 5-8442. 

Detroito BALFjo 76 sk. 
Viešosios Rinkliavos Komitetas 

•SIELA LAGAMINE — J. 
Švaisto 12 apsakymėlių* 

144 pusi. Kaina , 80c 

WATERBURY, CONN. 
Lietuvių šalpos Klubo parengimai: vienas buvo, 

kitas bus. — Išleis kalėdinių atvirukų. 
jau apleidžia Vokietijos ir Eu
ropos stovyklas. Bet dešimtys 
ropos stovyklas. Bet dešitys 
tūkstančių jų dar lieka tenai. 
Ir lieka kaip tik tokie, kuriems 
globa ir šalpa yra ypatingai 
reikalinga. Stiprieji išvyksta; 
silpnieji — pasilieka. Globoji
mas tų silpnųjų turi tęstis to
liau k su didesniu irūpestingu-
mu. 

Waterbury taip sėkmingai 
veikiąs Lithuanian Care & Re
lief Club yra pasiryžęs šalpos 
veiklą išplėsti, kiek galima, pla
čiau. Tuo tikslu jis yra numatęs 
visą eilę parengimų. 

Pirmasis iš tų parengimų 
įvyko rugpiūčio 14 d. Jis davė 
gražaus pelno, nes lietuvių vi
suomenė nuoširdžiai pritaria 
klubo veiklai ir visa eilė žmo
nių nesigailėjo nei savo laiko, 
nei sveikatos, nei lėšų, kaęl tik 
daugiau galėtų padėti pagalbos 
reikalingiems lietuviams. 

Visais parengimais ir lėšų su
kaupimu rūpinasi Klubo vado
vybė, kurią sudaro: Kišonienė, 
Senkuvienė, Bajorienė, Kušlienė, 
Mateliūnienė, Colney ir Geonai-
tis. Paskutiniam parengimui su
organizuoti daug triūso įdėjo 

Gilienė ir šilkauskas, rinkdami 
daiktines aukas lietuvių preky
bininkų tarpe. Visą aptarnavi
mo darbą pačiame parengime 
atliko J. Sluoksnaitienė, Sabienė, 
Danauskienė, Stanikienė, Lau-
kienė ir Jasaitienė, padedant 
visiems vadovybės nariams. 

Dainų ir muzikos programą 
atliko naujakuriai. Kulišauskie-
nė ir Puodžiukaitienė gražiai 
padainavo keletą dainelių, o Gy
lys paskambino gitara. Buvo pa
skaitytas ir Pulgio Andriušio 
feljetonas: "Siuntinėlis iš Ame
rikos", pritaikius jį vietos są
lygoms. Parengimui vietą nemo
kamai dave Kazlauskas, Adler 
Street. 

Kitas Klubo parengimas nu
matomas rugsėjo mėnesį €*• 
purnos sode. 

Klubas jau gamina Kalėdoms 
ir Naujiems Metams atvirukų. 
Dailininkas Krasauskas paruošė 
piešinius atvirukams. Visi, ku
rie užsisakys tų atvirukų, pa
rems šalpos darbą. Vienas atvi
rukas kaštuos 5 centai. Užrašai 
bus lietuviški ir angliški, Užsa
kymus siųskite adresu: Mrs. 
Colney, 148 Grand St., Water-
bury, Conn. 

NEW ARK, IV. J. 
Įsteigtas ALT Sąungos skyrius 

Sekmadienį, rugpiūčio 26 die
ną, šv. Jurgio Draugijęs salėje 
įvyko steigiamasis Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Newarko skyriaus susirinkimas. 
Tiesa, jau anksčiau yra buvęs 
vienas — parengiamasis — su
sirinkimą. 

Į šį susirinkimą buvo atsilan
kęs ir Sąjungos Valdybos vice
pirmininkas, VIENYBĖS redak
torius J. Tysliava, kuris labai 
vaizdžiai ir nuotaikingai išdėstė 
Tautinės Sąjungos veikimo tiks
lus ir prasmę/ 

Susirinkime atlikti reikiami 
skyriaus organizacinio susitvar
kymo formalumai ir išrinkta 

valdyba iš šių asmenų: 
VI. Dilys — pirmininkas, Pr. 

Skirmantas ir V. Dulaitis — 
vicepirmininkai, K. Trečiokas 
— sekretorius, A. S. Trečiokas 
— iždininkas. (A.S. Trečiokas 
yra Sąjungos II Apygardos pir
mininkas ir Sąjungos Tarybos 
narys.) 

Susirinkime dalyvavo ir į sky
rių įstojo visa eilė naujakurių. 
Artimiausias naujo skyriaus 
darbas — Tautinės Dailės Paro-
'dos#rėmimo organizavimas New-
arke. Manoma, kad ir vietinia
me visuomeniniame gyvenime 
iš skyriaus greit bus sulaukta 
naujos iniciatyvos. 

RUOŠKIMĖS BALF'O SEIMUI 
BALFo direktorių nutarimu, 

1949 m. spalių 7 ir 8 dienomis 
šaukiamas Bendrojo Amerikos 
Lietuvių Fondo (BALF) meti
nis seimas, kuris įvyks Hotel 
Benjamin Franklin, Chestnut & 
9th Streets, Philadelphia, Pa. 

Seime bus svarstomi labai 
svarbūs mūsų tremtinių reika
lai. Daugelis mūsų tremtinių iš
emigravo, jau vien į USA yra 
atvykę virš 10,000, tačiau dar 
daug jų pasiliks Europoje, ne
galėdami išvykti dėl nesveikatos 
ir kitokių riežasčių. Kadangi 
iki šiol veikusi Tarptautinė 
Tremtinių Organizacija (IRO) 
baigs savo darbą 1950 metais 
birželio 30 d., tai likusiais trem
tiniais teks rūpintis savanoriš
koms pašalpos organizacijoms. 
Todėl BALFui teks pakelti sun
kią naštą gelbstint likusius lie
tuvius tremtinius. 

šiame atsakingame darbe rei
kalinga visų lietuvių talka 
Tremtinių g'elbėjimo reikalams 
apsvarstyti kviečiami visi BAL
Fo skyrių atstovai į metinį 
seimą. Visi atvy'iuc'eji į šį 
kraštą tremtiniai kviečiami įsi
jungti j ketines BALFo organi
zacijas ir, jose aktyviai daly
vaujant, prisidėti prie gelbė
jimo savo brolių, kurie dar te
bevargsta stovyklose. Gelbėda
mi vieni kitus ir dirbdami su
tartinai mes sugebėsime atlikti 
visus uždavinius, kurie šiuo me
tu yra mums gyvybines reik
šmės. 

Tremtinių gelbėjimas yra ne
atidėliotinas reikalas. Pagyvin
kime BALFo skyrių veiklą, o 
kur jų nėra, sukurkime naujus 
skyrius. 

Naujai atvykę tremtiniai, jūs 
geriausiai pažįstate tremtinių 

gyvenimo sąlygas, patys vargo-
te ir pergyvenote tremtinių da
lią. Dalyvaudami bendrame šal
pos darbe, palengvinsite naštą 
tų tremtinių, kurie negalės emi
gruoti. Tad visi lietuviai stoki
me į bendrą darbą! 

BALFo Valdyba ir 
Direktoriai 

KAS ATSIMENA 
kuriame Amerikos mieste apie 
1930 metus buvo didelė lietu
vių šventė — gatvėmis ėjo ir 
jojo, aspitaisę senovės lietuviais 
ir tautiškais drabužiais, ir bu
vo dainų šventė? 

Tame mieste gyveno OTO 
KRANKALIS, kilęs iš Kran-
kalių kaimo, Aknystos vals
čiaus, Amerikon atvykęs prieš 
Pirmąjį karą, dabar turėtų bū
ti apie tarp 70 ir 80 metų am
žiaus. Jis buvęs tarnautojas ar 
lietuviškoje draugijoje ar kon
sulate. 

Jei kas apie jį žino, malonėki
te pranešti DIRVAI arba tie
siog jo ieškančiam Albertui 
Krankaliui, Kisdorf b/Ulzburg, 
Kr. Segeberg, Holstein, Germa
ny, British Zone. 

Su ieškomojo tėvu ieškomasis 
Krankalis susirašinėjo iki pat 
vokiečių okupacijos Lietuvoje, 
1941 metais. 

MARIAMPOLIEČIAI, 
dabar atvykusieji iš Europos, 
jeigu kas žinote ką nors apie 
Albertą KELERTĄ, prieš karą 
gyvenusį Mariampolės valsčiuje, 
Ungurinių dvare, malonėkite 
duoti žinią šiuo adresu: Mr. 
Adolf Gutman, 62 S. 4th Ave., 
Beech Grove^ Ind. 


