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Tremtinė šeimininkė galvoja, ką 
virti 

Tremtinys našlaitis valgo stovyklos 
pietus 

Tremtinys senelis prie vięm savaitės 
* davinifr * 

Dažnai skaitome BALFo ra
ginimus aukoti į vargą pateku
siems tautiečiams. Eilę metų 
įkaitant tokius raginimus, jie 
diaugelio akyse nubluko, nebevei
kia taip, kaip anksčiau veikdavo. 

Vienas kitas, skaitydamas 
tuos atsišaukimus, net prasita
ria, kad, girdi, BALFas tam ir 
yš*a, kad aukų prašytų... O to 
ahksčiau juk beveik negirdėda-
ttome. Tai reiškia, kad visi pra
dedame pavargti. Pradedame pa-
vfergti dar per anksti, neatlikę 
8fevo pareigos iki galo... 

Iš Vokietijos praneša, kad ten 
stovyklose ir už stovyklų dar 
yra apie 13,000 lietuvių. Dalis 
jų galės emigruoti į Ameriką ar 
kitus kraštus. O jei dar bus tin
kamai pakeistas Amerikos imi-

bet ir . gyventi nėra kaip... 
Remti reikia ir per BALFą ar 

Vokietijoj veikiantį Lietuvos 
Raudonąjį Kryžių, bet reikia 
neatsisakyti ir nuo pavienės pa
ramos. žmonės ypatingai aukš
tai vertina asmenišką paramą. Ji 
tokius vargšus labai stiprina, 

nes jie pajunta turį už savo pie
čių asmeninę atramą. Asmeniš
kus ryšius mezgant, atsiranda 
progų ne tik maisto ar rūbų 
stoką papildyti, bet ir morali
nes nuoskaudas užlyginti, dva
sią pagydytu O tai dažnai rei
kia vertinti daug daugiau, negu 

mano tie, kurie patys to nėra pa
tyrę. ' . 

Tų 1,000 ar 2,000 mūsų trati-
tečių išlaikymas yra mūsų gar
bės dalykas. Senieji ir nauja
kuriai turi tą pareigą pasidalinti 
ir tesėti, kol tai bus reikalinga. 

B. Vargas 

Turizmas 1950 metais 
Turizmas 1950 metais, ben

drai imant, bus didesnis kaip 
1949 metais. Atsiras daugiau 
žmonių, kurie keliaus. Transpor
to įstaigos tikisi, kad keliautojų 
skaičius nei kiek nebus mažes-

gracijos įstatymas, tai Vokie- njs> j^aip pereitais metais. Tačiau 

Rašo J. J. Bachunas 

tijoje skaičius dar labiau su
mažės. Bet kiekvienu atveju Vo
kietijoje ' 

fj**!- vistfek likš: l^OdO^ar5 2,000 !' 
lietuvių. 

Amerikos turizmo įstaigos nesi
tiki gauti tokių pačių pajamų, 
kaip pereitais metais, šventieji 
Metai ir keliavimas į Europą, ko 
anksčiau nebuvo, nukreips šim-

Ju padėtis tikrai sunki, šiuos >us miiijonų dolerių, kelionėms 
Žodžius rašančiam pačiam tekojskirtų pinigį įg Jungtinių Vals-
su tokiais kalbėtis ir išgirsti jų tybių kitur. 
samprotavimus. 1 

Jų didžiausias noras, jei jau 
žinoma, daugumas turizmo pi

nigų liks čia, nes vidutinio pa-
niekur iš Vokietijos negalės iš-|jėgUmo šeimos vyks kur nors 
važiuoti, tai kad bent būtų su-;gįa paį | kalnus ir vietines va 
traukti i vieną ar dvi vietoves ir sarvietes. Bet Europoje šventie 
ten nebūtų savo tautiečių už
miršti. 

ji Metai tikrai atsilieps, nes 
Pietų Amerikos ir JAV turistai 

''Atsiminkit nttM visi, kwie vyks į Europą. 
iirite nastoere ir turite ko vai-Į Valdžios turizmo ekspertai pa-
gVti. Mes tain pat esame jūsų reiškė, kad pereitais metais 
gimines — lietuviai, tik dausr ne- 680,000 žmonių keliavo į užsie-
laimini'esni, netekę sveikatos, nį. šiais metais tikimasi, kad į 
lieru skriaudžiami, neturintieji užsienį vyks 750,000. Jie pra-
teis#s išvažiuoti iš Vokietijos.. leis 850 milijonų dolerių Euro-

Taio kalba jie, pasiduodami li- poje, bet į tą skaičių neįeina 
kimui, gana nemaloniam Mki-1 Meksika ir Kanada. 
mui. Kiek didesnis šiais metais bus 

Būtu p-ėda mums visiems, jei- keliavimas į Vakarų Indiją, 
gu tas 1.000 ar 2.000 lietuviu, Daugiau niekur nenumatoma, 
karo aukų, būtu užmiršti ir lik- kad keliautų, išskyrus Europą, 
tu nykti visiškai svetimoje ap
linkumoje. 

K* reikia daryti? 

Man atrodo, kad atsakymas 
labai aiškus. Reikia jau dabar 
nebe juokais rūpintis Vokietijoj 

Kanadą, Meksiką ir Vakarų In
diją. Taip pat laukiama dides
nio skaičiaus lankytojų valsty
biniuose JAV parkuose. 

Automobiliai 
Keliavimas privačiais automo-

pasiliekančius lietuvius sukelti biliais bus panašus, ka"ip 1949 
j atskiras stovyklas. metais, o gal net ir didesnis. 

Jei dabar tas reikalas nebus 
sutvarkytas taip, kaip turėtų 
buti, tai kai IRO veikimas pa
sibaigs, bus jau per vėlu. Vokie
čiai tada ta reikalą taip sutvar- ' 

"American Automobile Ass'n" 
atstovai sako: "Atrodo, bus di
deli metai". 

Motoristų organizacijos tiki, 
kad ekonominio gyvenimo įtaka 

kys, kad tiems žmonėms nieko j atostogų keliones, kuri pasirodė 
1949 metais, tęsis ir gal net 

1947 m/ keliavimas traukiniais 
sumažėjo po 22 bilijonus kel. 
mylių. 1948 ir 1949 metais su
mažėjo 514 bilijonus mylių. 
Geležinkelių pareigūnai mano, 
kad tai yra grįžimas prie nor
malaus keleivinių tijaukjnių kie
kio. Jie mano, kad šįmet dar 
sumažės SV2 bil. mylių. 

Geležinkelių autoritetai mano, 
kad keliavimas traukiniais su
mažėjo dėl šių priežasčių: 

1. Daugiau žmonių turi savo 
privačius automobilius, be to 
nebestinga padangų ir gazolino. 

2. Autobusų kairios, konku
rencijos tikslu, sumažintos. 

3. Tas pats ir Imi oro susisie
kimu. 

4. Geležinkelių bilietų kainos 
tuo tarpu keliamos. 

Autobusai 
Autobusų reikalai irgi tokio

je pat padėtyje. Jie negauna pa
kankamai keleivių, nes daugelis 
važiuoja nuosavais automobi
liais. Jų viltis — ilgosios kelio
nės. Ilgų kelionių kainose bus 
įskaitytas maistas, viešbučiai 
ir t.t. Taip pat tikisi pasisekimo 

jąją Zelandiją ir Australiją. Tas 
laivas paims 650 asmenų. 

Lėktuvai 
1950 metai lėktuvams bus di

džiausi metai ligšiolinėj oro 
transportacijos biznio storijoj. 
Kelevių, bagažo ir pašto bus 
daugiau, negu kjkla nors yra 
anksčiau buvę. Keleivių skaičius 
padidės bent* 10%. Iki balan
džio mėn. 1 dienos bus specialios 
kainos* Tai bus didelis keleivių 
pritraukimas. Padaugės keleivių 
į Pietų Ameriką, bet daugiausiai 
į Europą, dėl šventųjų Metų. 

"Viena oro linijos bendrovė sa
ko, kad apie 4 -5,000 žmonių jau 
užsisakė vietas lėktuvuose. Tai 
daug daugiau, negu normaliai. 

čia, JAV, bus tas pats, kaip 
1949 metais, tik įvairių siuntų 
bus daugiau. • 

Beridros pajamos iš keleivių 
1949 metais buvo $765,314,865. 
1948 metais buvo $678,879,594. 
Oro linijų išlaidų 1949 metais 
buvo $720,484,617; Tai yra 8.% 
daugiau, kaip 1948 metais* 

Skaitydamas lietuvių laikras-
čius pastebėjau, kad labai daug 
lietuvių važiuoja j Floridą ir 
kitur. To nebuvo prieš 20-25 

DETROIT, MICH. 

Iškilmingas Lietuvos Nepriklau
somybes Paskelbimo 32 metų 
sukakties minėjimas Detroite 

Detroito Lietuvių Organizaci
jų Centras savo paskutiniame 
posėdyje išrinko komisiją 16-os 
Vasario minėjimo iškilmėms pa
rengti. Komisijos sąstatan įėjo 
žinomi Detroito veikėjai: E. PaU 
razienė, P. Medonis, J. Pilka, A. 
Rinkūnas, muz. Br. Budriūnas, 
dr. J. Brunza, Salądžius ir Pr. 
Padalskis. 

Komisija parengė sekančią 
programą: 

Minėjimas įvyks vasario 19 
d.", sekmadienį, Ukrainian Na
tional Temple salėje (4655 Mar
tin ave). Parengimo pradžia 5 
vai. vak. Jėjimo bilieto kaina 
$1.00. 

Minėjime kalbės Detroito Uni 
Versiteto Prezidentas Very Rev. 
Prof. Dr. Ceiestin J. Steiner ir 
Prof. Balys Vitkus.' 

Prof, dr. C. J. Steiner yra pla
čiai žinomas Amerikos moksli
ninkas. Jis yra pagarsėjusio 
Detroito Universiteto preziden
tas ir Amerikos Universitetų 
Sąjungos Nacionalinės Tarybos 
direktorius. Jo dalyvavimas mū
sų iškilmėse ir jo pritarimas 
mūsų laisvės kovai yra didelis 
laimėjimas. Mūsų kova dėl lais
vės perkeliama į Amerikos kul* 
tūrininkų ir mokslininkų sluoks
nius. Ten mes randame draugų 
ir sąjungininkų. Prof. dr. C. J. 
Steinęr yra gerai susipažinę® 
su Lietuvos prarastos laisvės 
byla ir todėl ypatingai indomu 
tuo klausimu išgirsti pareiškimą 
iš Amerkos mokslininko lūpų. 

Prof. B. Vitkus yar buvęs 
žemės Ūkio Akademijos Dotnu
voje profesorius, po bolševikų 
okupacijos buvo laikinosios Lie
tuvos vyriausybės sąstate žemės 
Ūkio ministru. Prof. B. Vitkus 
neseniai atvyko iš tremties ir 
apsigyveno Chicagoje. 

Meninėje minėjimo daly|e pir
mą kartą dalyvaus Detroito 
lietuvių skaučių draugovė, mok. 
Pajaujienės vedama. Skautės 
atskleis žiūrovams mūsų jauno
sios kartos patriotinį subrendi
mą, išreikštą meniškomis formo
mis: bus gausu tautinių šokių, 
dainų ir deklamacijų. 

Detroitiečiams žinomas poe
tas Jurgis Kastytis Gliauda pa
sirodys su specialiai tai dienai 
paskrta kūryba. 

r^LllfKESE 

išnuomodami autobusus priva- metus. Ateityje turizmo biznis 
bus geras, nes pas žmones yta 
daugiau laisvo laiko Įjp gauna 
apmokamas atostogas * 

Lietuviams patartina eiti į 
turizmo biznį, nors, kiek man 
žinoma, jau ir dabar gražus lie
tuvių skaičius tame biznyje dir
ba. Bet vietos ir progų dar yra 
labai daug. 

neliks, kaip tik vargas ir asaros. 
Tą sutvarkyti gali amerikie

čių, anglų ir prancūzų admini
stracija. Todėl nieko nelau
kiant reikia kreiptis i tas vyriau
sybes ir prašyti, kad jos atitin
kamoms įstaigoms lieptų tą pa
daryti. Tuo turi pasirūpinti Ame
rikos Lietuvių Taryba, BALFas 
i* Lietuvos pasiuntiniai. 

Toliau, būtinai reikia sukelti 
bent tiek lėšų, kad kai reikės, 
galėtumėm tuos žmones paremti. 

... Sakau — kai reikės —, nes 

. į|uo metu, kol veikia IRO, žmo
nės dar šiaip taip laikosi. Tiesa, 
įalis laikosi tik todėl, kad^ iš 
filO gauna tiek maisto ir ap-
įgangos, jog mirti dar negalima, 

stipriau augs. Keliautojai paro
do savo tendenciją, pasirinkdami 
vietas ir patogumus. Dabar 
stengiasi pasirinkti butus žema 
ir vidutine kaina, šios rūšies 
turistų skaičių didina tai, kad 
miestuose padaugėjo automobi
lių savininkų. Dirbančiųjų ap
mokamos atostogos taip pat ska
tina keliauti, susipažinti su sa
vo kraštu. 

Traukiniai 
Atrodo, kad keliavimas trau

kiniais bus mažesnis bent 10%; 
jis jau sumažėjo 63,% nuo savo 
aukščiausio taško, kuris buvo 
karo metu — 1944 m. 1946 ir 

cioms grupėms. 

Laivai 
Kelionės laivais 1950 metais 

bus daug didesnės, negu prieš 
karą ir anksčiau dėl šių priežas
čių: 

1. Visi laivai Ims perpildyti 
turistų Europon į šventųjų Me
tų iškilmes. Daugumos laivų vie
tos jau užimtos keletai mėne
sių. Kai kurie laivai jau parda
vė vietas iki liepos mėn. vidu
rio. 

2. Kelionės laivais Ramiajame 
Vandenyne irgi bus didesnės. 
Prabanginiai laivai kelionėms į 
Vakarus, Japoniją, Kiniją ir ap
link pasaulį irgi jau užsakyti 
keliems mėnesams. 

3. Bus daugiau kelionių f ffa-Į 
vajų salas. Iš dalies todėl, kad 
Kalifornijoj žmonių skaičius pa
didėjo ir tie kur nors keliaus. 

4. Daugiau žmonių važiuos J 
Europą, negu į Pietų Ameriką, 
nes Europoj daugiau įvairumų. 
Yra atnaujintas ir sumodernin
tas laivas, kuris veš daugiau 
kaip 1,000 žmonių į Italiją kovo 
1 dieną. Taip pat atnaujintas 
kitas laivas, kuris anksčiau bu
vo vartojamas karo reikalams. 
Jis plauks j Piettt PaciliJttĮ, Nau-

NAUJAUSI LEIDINIAI 
Dr. J. Balys 

Istoriniai padavimai 
Kaina $1.25 

Vincas Krėv$ 
Dangaus ir žemes 

sūnūs 
$aina $2.5§ 

J, Nevardauskas 
Užrūstinti Dievai 
" Kaina $1.00 

Užsakymus siųsti šiuo adresu: 
t: ' . V '* • 

v  G a b i j a  
412 Bedford Ave, 
BrookljTi 11, N. Y. 

\Vi* 

SVEČIUOSE PAS OHIO 
GUBERNATORIŲ 

Vienuolikos laikraščių, iŠei* 
nančių Clevelande ne anglų kal
ba, redaktoriai pereitą penkta
dienį lankėsi pas Ohio guber
natorių Frank J. Lausche, ku
ris juos pasikviete susipažinimo 
pietų. 

Gubernatorius skyrė svečiams 
į Columbus nuvykti valdinį lėk
tuvą. Kelionė juo buvo tuo sa
votiška, kad visi keleiviai priva-
lomai turėjo būti užsidėję pa
rašiutus ... 

Redaktoriai laikėsi guberna-
tūroj ir gubernatoriaus gyvena
muose namuose (Governor's 
Mansion), kur sVečius labai ma
loniai priėmė ir Mrs Lausche. 

Plačiau apie pasikalbėjimą su 
gubernatorium bus kitame DIR
VOS numeryje. Pažymėtina, 
kad gubernatorius, paklaustas, 
ką jis galvoja apie besiartinan
čią Vasario 16-tą, užtikrino, kad 
proklamacija, skelbianti tą. die
ną lietuvių Švente, tikrai bus 
paskelbta. 

PASIKALBĖJIMAS SU ČIUR
LIONIO ANSAMBLIO 

VADOVU 

Šios Savaitės lietuviškame ra
dijo pusvalandyje 'numatomas 
pasikalbėjimas su Čiurlionio an
samblio vadovu Alfonsu Mikuls-
kiu. 

Kaip teko girdėti, Čiurlionio 
ansamlio pirmasis koncertas 
įvyksiąs Clevelando Severance 
Hall salėje kovo mėn. pabaigoje, 
balandžio mėn. ansamblis pa
kviestas koncertams į Chicago 
ir Pittsburgh^. 

GROTTO CIRKAS PUBLIC 
HALL 

Į ,Nuo vasario 13 iki Ž8 dienon 
Public Hall bus Grotto cirkil 
vaidinimai kasdien 2:15 ir 8:15 
vai. p.p. Labai turtinga progra
ma. Rezervuotoms vietoms bi
lietai iš anksto parduodami pas 
Richman Brothers bei Burrows 
krautuvėse ir Public Hali kasoje. 

GĖLIŲ IR BUTO PAPUOŠALŲ 
PARODA 

Nuo kovo 4 ki 12 d. Clevelan
do Public Hali vėl bus butų pa
puošimų ir gėlių paroda. Tarp 
kitų dalykų bus daug japonų 
meno dirbinių, ypač iš bambuko. 
Bus net bambuko namas. 

PRANEŠIMAS 

Detroito Lietuvių Radijo cho-(> Ryšium su J. E. Vyskupo Cle-
ras, vadovaujamas muz. Br. Bu-
driūno, dainuos naujas, dar De
troite negirdėtas, dainas, kurias 
choras rengia šiam minėjimui. 
Visiems yra žinomas aukštas to 
choro meninis lygis. 

Programos vedėjas dr Pr. Pa
dalskis, detroitiecių mėgiamas 
dšl jo sąmojaus ir pranešimų tik-i 
slumo, jungs visą programą į 
darnią, patriotinės nuotaikos 
šventę, pargažintą puikios me
ninės dalies. 

Po programos bus šokiai, gro
jant geram orkestrui, ir bufie-
tas. 

DLOC kreipiasi į visus Detroi 
to ir apylinkės lietuvius ir 
kviečia juos gausiai dalyvauti 
šiame parengime, kurio pelnas 
eina Lietuvos vadavimo reika
lais. Tą dieną mums susiburti 
dtaugėn yra mūsų tautinė parei
ga ir mūsų patriotizmo manifes
tacija. Turima žinių, kad Michi-
gano Gubernatorius ta proga 
išlėis proklamaciją, skelbiančią 
tą dieną Lietuvos Valstybės die
na. DLOC 

velando lietuvių naujosios šv. 
Panelės N. Pagalbos parapijos 
vizitacija, šiai parapijai priklau
są lietuviai tremtiniai kviečiami 
susirinkti vasario 5 d. tuojau po 
10 vai. lietuvių pamaldų kleboni
jos patalpose pasitarti. 

Iniciatoriai^ 

P A D Ė K  
ANTANUI SMIGELS K 11 JI, 

Parma, Ohio, sudariusiam mums 
reikalingas garantijas atvjktl 
į Ameriką ir suteikusiam į ci& 
atvykus tėvišką globą bei para
mą, reiškiame nuoširdžią padė
ką . įĮegina ir Jonas čiuberkiai 

Ponams Salasevičiams, Mišči-
kams, p-lei Spudžiūtei ir p. Sa
kalui, už malonią pagalbą ruo
šiant šokių vakarą, reiškiame 
gražiausią padėką. 

Čiurlionio Ansamblio 
Vadovybe 

Public Auditorium 
Imtininkų paradas vasario 7 d. 

Mildred Burke, moterų imty-
nininkių pasaulio čempionė gins 
savo titulą prieš Mae Weston 
Public Auditorium, antradienį,. 
vasario 7 d. 

NWA čempionas Lou Thess 
imsis su buvusiu to titulo čem
pionu Bill Longson. Thess pirmą 
kartą pasirodo Clevelande po 
čempionato laimėjimo^ 

Gene Stanles, žinottias, kaip 
"Mr. Amerika" imsis su Fred 
Bopic. Stantes yjca žinomas iš 
televizijos. 

Porinėse imtynėse Kay Bell 
ir Fred von Schacht stos prieš 
Lucky Simanovich ir dr. Meske. 

Pirmose rungtynėse Don 
Evans prieš meksikietį Enrique 
Torres. - . 

Bilietai pas Richmond Bro
thers, 736 Euclid Ave., MAift 
0967 ir Central Armory, PRos-
pect 4121. 

Kainos: Rezervuotos po $2.40 
ir $1.80. Įėjimas — $1.20. 

Durys atviros nuo 7:00 vai. 
vakaro. Pirmos rungtynės pra
sideda apie 8:30. 

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

Mr. J. Audėnas 
14 Townsend Street 

Padčkite surasti 
' Aš, Jadvyga Kuzmickienė, gi

musi čiriūtė, ieškau savo pus
brolio TAMO ČIRO. Paeiname 
nuo Alytaus, iš Trakiškiu kai
mo, Perlojos valsčiaus. > 

Malonėkite atsiliepti šiuo ad
resu: Mrs. Jadvyga Kuzmickas, 
7S3 McClelland St., Portage, Pa. 
)*l i'11 >'*,•'1 1 11 1 iM'asgsagggt 

LIETUVIO atstovas Ameriko
je —. St. Nasvytis, 4579 W. 
l$7th St., Cleveland, Ohio. Pre-

. 

Felix Adler, žymiausias ir mėgiamiausias ^pnnpltlifiiflh lilnuuim, 
didžausias Al Sirat Grotto cirko juokdarys, nuo vasario 13 die
nos per.dvi savaites dalyvaus cirko vaidinimuose Clevelande, 
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