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Filmą apie 
Nuo vasario 8 dienos Cleve 

landė, ALLEN teatre, 1407 Euc
lid Ave., pradedama rodyti nau
ja filmą, kurios turinys yra im
tas iš pernai visam pasauly pa
garsėjusios vengrų kardinolo 
Mindszenti bylos komunistų tei
sme. 

Filmo je yra vafaduojftffMl vie
nos vengrės mokytojos meilės 
istorija, kuri Įsimylėjo rusų pul
kininką, o tas išnaudojo jos mei
lę politiniams tikslams, ir taip 
kilo ta garsioji kardinolo byla. 

Filmą yra pagaminta remian
tis duomenimis iš knygos "As 
We See Russia", parašytos Over
seas Press Club of America na
rių, o taip pat ir slaptais keliais 
ffc anapus geležinės uždangos 
gautomis informacijomis. 

Filmą vadinas! . "Guilty of 
Treason" tai yra — "Kaltas iš
davimu". Joje vaizduojama ir 
tai, kaip bolševikai išgauna 
"prisipažinimus" iš tų, kuriuos 
jie yra nutarę sunaikinti. Su
prantama, komunistinio fronto 
organizacijos nepaprastai prieši
nosi šios filmos pasirodymui. 

Kardinolo Mindszenty rolę vai
dina Charles Bickford. Paul 
Kelly amerikiečio žurnalisto ro
lėje, kur jis stengiasi ištraukti 
tikrų žinių apie kardinolo bylą, 
apsuptą rusų propagandos mig
lomis. Bonita Grandville vaidi-

Charles Bickford kardinolo Mindszenty rolėje 

na vengrės mokytojos rolę. Ji 
yra puikiai pasižymėjusi gar
sioj filmoj "Hitler's Children". 

Dar dalyvauja Barry Kroėger, 
Elizabeth Risdon ir Roland Win 
ters. 

w • // geresni • 
naciai ar komunistai? 

Atsakymo | šį klausimą dažnai klausiate pas tuos, kurie matė vienus ir kitos. Ir 
susilaukiate {vairių atsakymų... Tad nežinote, kur gi tikroji teisybė... 

GERIAUSIA - NUSPRĘSKITE PATYS! 

Apie komunistus — bolševikus jau 
žiau. Tad paskaitykite 

esate giffdijf ir skfiltę. Apie nacius 
: • 

Balio Gaidžiūno 
parašytą knygą — 

PAKELIUI I MIRTI 
kurioje aprašomi jo paties pergyvenimai vokiečių kalėjimuose. Paskaitę, tikrai patys 
galėsite matyti, katrie "geresni"... 

Tos knygos autorius 
yra vienas ii Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto kūrėjų. Tas komitetas 
buvo įkurtas Lietuvoje, 1943 metais, vokiečių okupacijos laikais. Dėl kovojimo už 
Lietuvos išlaisvinimą iš svetimųjų vergijos, šios knygos autorius, kaip ir eilė kitų Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto narių, nacių buvo suimtas, išvežtas į Vokie
tiją ir jau TIKRAI BUVO PAKELIUI J MIRTĮ, nuo kurios jį išgelbėjo tik Amerikos ką* 
riuomenė. Po to šios knygos autorius vėl stojo į darbą Vyriausiame Lietuvos U* 
laisvinimo Komitete ir tam paaukojo daugiau kaip ketverius 

Dabar šios knygos autorių jau turime savo tarpe! 
jfis atvežė mums didžiulę filmą iš tremtinių gyvenimo, kurią pats pagamino ir, tikimės, 
netrukus galės mums parodyti. Ta proga susipažinkime su juo arčiau, perskaitydami 
jo pergyvenimų aprašymą nacių kalėjimuose. Ta knyga yra ne tik asmeninių per
gyvenimų aprašymas, bet svarbus ir įdomus DOKUMENTAS apie vieną iš sunkiausių 
mūsų tautos gyvenimo laikotarpių. 

Norintieji įsigyti šią knygą, rašykite laišką šiuo adresu: 
y 1 

DIRVA, 6820 Superior Ave., Cleveland 3, Ohio. 

Laiške aiškiai įrašykite savo adresą Ir pridėkite tik vieną dolerį — knyga tuojau 
|ųs Jums pasiųsta paltu. 

TT 

Nelikim skolingi istorijai 
Jau tūksančiai lietuvių trem

tinių pasiekia J.' A. Valstybes. 
Tačiau turime nepamiršti vie

no — tremtinių ligšiolinė eg
zistencija Europoje ir atsiradi
mas J. A. Valstybėse be mil
žiniškos Amerikos lietuvių pa
ramos būtų buvusi neįmanoma. 
Todėl, susitarus-- su VT Infor
macine Tarnyba Europoje, BAL-
Fu ir Amerikos Lietuvių Kul
tūros Institutu ir gavus iš pas
tarojo atitinkamą paramą, yra 
pradedama rinkti dokumentaci-
nė medžiaga apie Amerikos lie
tuvių teiktą ar teikiamą para> 
mą lietuviams tremtiniams Eu
ropoje ir atvykus j JAV. 

šio darbo imasi Lietuvių Tau
tinės Martirologijos skyrius, ku
rio pastangomis jau yra surink
ta daug vertingos dokumentaci-
nės medžiagos, vaizduojančios 
lietuvių tautos ir pavienių mūsų 
tautiečių tragišką likimą. Toji 
medžiaga paliečia virš 35.000 
paskirų asmenų ir yra naudoja
ma lietuvių reikalams ginti. 

šiuo atveju rūpi išryškinti šie 
klausimai: _ 

1. Suregistruoti visus" Ameri
kos lietuvius, kurie bet kokiu 
būdu yra prisidėję prie tremti
nių globos ir gelbėjimo akcijos; 

2. Bent apytikriai nustatyti 
dolerių sumą, kuria yra įverti
namos privačiu keliu tremtinių 
gautos iš Amerikos lietuvių ver
tybės Europoje ir atvykus į 
JAV; 

3. Kuris procentas Amerikos 
lietuvių, ištiesusių tremtiniams 
pagalbos ranką yra buvę jų 
giminės ir 

4. Kuris Amerikon atvykusių 
tremtinių skaičius yra įsijungęs 
į dar Ėuropoje likusių tremtinių 
gelbėjimo akcija. 

Tam reikalui jau turima Ame
rikon atvykusių tremtinių kar
toteka ir BALFo ,sudarytuose 
sąrašuose .pažymėti ^adresai, ku
rie su aktyvia paskirų asmenų, 
organizacijų, draugijų ir klubų 
pagalba yra atitinkamai kore
guojami. v 

Pagal turimu! Ir patikslintus 
adresus šiuo metu tremtiniams 
yra išsiunčiami laiškai ir anhfe-
tos. Todėl visi. į JAV atvykę 
tremtiniai yra prašomi ko efek
tingiausiai parelhti dedamas pas
tangas, ypač prisiunčiant adre
sus tų tremtinių, kurie savo gy
venamąsias vietas yra pakeitę 
persikeldami iš vieno miesto ; 
kitą. 

Daugeliu atvejų, praslinkus 

4-5 mėn. nuo tremtinio atvyki
mo dienos, adresatus laiškai sun
kiai bepasiekia. Be to> skelbia
muose sąrašuose neretai pavar
dės esti labai iškraipytos, o 
dažnai ir visiškai išleistos. 

Grąžinant užpildytą anketą 
prašoma kartu pasiųsti ir cha-
rakteringesnių Amerikos lietu
vių laiškų, kuriuose atsispindi 
jų noras r pastangos pagelbėti 
tremtiniams, su tremtinių glo
ba, šalpa ar kelione į JAV susi
jusių foto nuotraukų ar kitos 
panašios medžiagos . (laivuose 
leisti laikraštėliai, Amerikos lie
tuvių nuotraukos, pavienios ar 
su atvykusiais tremtiniais). 

Visa medžiaga siunčiama Lie
tuvių Tautinės Martirologijos 
skyriui sekančiu adresu: Jonas 
Rimašauskas, 1847 E. 86th St., 
Cleveland 6, Ohio. 

D VIP ARTINE POLITI
KA TIK EUROPAI... 

Respublikonai užsienių politi
koje dar sutaria su demokra
tais dėl Europos politikos, bet 
dėl Azijos nuomonės skiriasi. 
Numatoma, kad ateinančiuose 
rinkimuose respublikonai nau
dos pralaimėjimus Azijoje, kal
tindami demokratus už "minkš
tumą prieš komunistus". Demo
kratai rengiasi atsikirsti, kad 
respublikonų pasiūlymai dėl po
litikos Azijoje sukeltų karą. 

* 
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DANTŲ TECHNIKAS 
LIETUVIS 

neseniai atvykęs iš Europos, ieš
ko darbo. Adresas: S. Makutė-
nas, 4011 North Maridian St., 
Indianapolis 8, Indiana. 

NAUJOSIOS AUŠROS 
pilną 1949 metų komplektą ga
lima gauti papiginta kaina už 
2dol. (anksčiau kainavo 3 do!.), 

užsakymą ir pinigus prisiun
čiant laišku. 

Nuo šių metų pradžios šiam 
kultūros, mokslo ir meno žur
nalui sustojus, dar yra pasku
tinė proga jo įsigyti, žurnale 
gausu mokso populiarizacijos, 
meno ir literatūros klausimų na
grinėjimo, poezijos, iliustrącijų. 
Užsakymus ir pinigus siųsti: 

NAUJOJI AUŠRA .. 
2244 W. 23rd PI. 
Chicago 8, 111. 

New" Refrigerator* Doorj Opens 
and Closes^Automatically 

The Colonel Drives for Safety 

HUS-TOE — DOOI OPENS WITHOUT 
USE OP HANDS 

MIT FOOD IN REFRIGERATQtw* 
Fill HANDS AGAIN 

Solved — after years of research—the housewife's problem of 
opening and closing her refrigerator doors with both hands full 

of food. A new refrigerator—just introduced by one of the country'# 
leading kitchen appliance manu-
facturer, the Gibson Refrigerator 
Company of Greenville, Michigan 
—has a special automatic door 
opener and closer. It works with 
just a touch of the foot on the 
attractive new pedal at the base 
of the refrigerator. Called "Pres-
Toe," it enables the housewife 
to approach the refrigerator 
with hands full, open the door 
automatically, deposit food' and 
"load t up" again and shut the 
door NO HANDS. With the new 
"Pres-Toe" refrigerator trips are 
cut in half — and when one counts 
the 90 times a day the average j 
housewife, without the conve
nience of Pres-Toe, opens her 
refrigerator door ~ if s really a 
Ml »vb« in tiiae ud en*** 

ONE OF THE MANY WAYS »h. U. S. Army gained in envlobl. auto «.fm 
record, which tops comparable civilian experience by as much as 50 percent, 
U through the use of such safety devices as the one above, which measures 
the split seconds from the time a driver sees an obstacle until the time he 
steps on the brake. The electronically controlled device is being demonstrated 
to a group of Army drivers by Col. John S. Roosma, Provost Marshal and 
Safety Director of the First Army. It is only one of the many safety measure* 
constontly practiced by Army men, who ore, according to the National Safdtf 
Council, among the safest and best drivers in the world. 

KUR GAUTI 

LIETUVIŠKU 

Visame pasaulyje išleidžiamų lietuviškų kny

gų platinimu rūpinasi neseniai įsteigtas Lietuvių 

Spaudos Centras Amerikoje. Leidinių sąrašai 

siunčiami nemokamai. Rašykite atviruką, kuris 

tekainuoja 1 centą, šiuo adresu: 

G a b i j a ,  
412 Bedford Ave., 

Brooklyn 11, N. Y. 

Reserve District No." 4 
REPORT OF CONDITION OF 

Statę No. 188X 

The Central Bank Company 
of Lorain, Ohio at the close of business December 31, 1949, 
a State banking institution organzied and operated under 
the banking laws of this State and a member of the Federal 
Reserve System. Published in accordance with a call made 
by the State P.anking Authorities and by the Federal Re
serve Bank of this district. 

ASSETS 

Cash, balances with other banks, including re
serve balance, and cash items in process of collection $ 77Š.988.00 

United States Government obligations, direct and 
guaranteed 2,246,262.65 

Obligations of States and political subdivisions 281,908.80 
Corporate stocks (including $9,750.00 stock of Federal 

Reserve bank) ... . j 9,750.00 
Loans and discounts .. 8,310,003.82 
Bank premises owned $27,000.00, furniture and 

fixtures $19,251.59 46,251.59 
Real Estate owned other than bank premises 10,000.00 
Other Assets „j.. 1,7£9.39 

TOTAL ASSETS L—-i——.... $(>,685,034.25 
LIABILITIES > 

Demand deposits of individuals, partnerships, and 
corporations $1,492,180.53 

Time deposits of individuals, partnerships, and corporation 4,12.9.356.89 
Deposits of United States Government (including postal A 

savings) 61,305.45 
Deposits of States and political subdivisions 529,524.34 
Other deposits (certified and officers' checks, etc.) __ 58,600.54 

TOTAL DEPOSITS $6,270,976.75 ' " 
Other liabilities 65 896.87 

TOTAL LIABILITIES (not including subordinated 
obligations shown below) 103686462 

CAPITAL ACCOUNTS , ' 
Capital* _ $ 100,000.00 

r-;r r—„T-.-l 225.000.00 Undivided profits pqiRQRq 
TOTAL CAPITAL ACCOUNTSZZIZIZZIZ1 $ sSlOMtt 
TOTAL LIABILITIES AND CAPITAL ACCOUNTS $6,685^03425 

•This bank's capital consists of: ~ ~~ 
Common stock with total par value of $100,000.00 

1 MEMORANDA 
Assets pledged or assigned to secure liabilities and for 

other purposes f 959,810.^4 

The following items are published pursuant to State Law: 
Funds on deposit by Trust Department which are 

preferential under Section 710,165, General Code None 
Hypothecated or Assigned Deposits under Section 

710-180, General Code $ 334,385.74 
(Included in Line 14 above) ' 

^ G. Pyle, Vice President and Secretary, of the above-named 
bank, hereby certify that the above statement is < true to the best 
of my knowledge and belief. 

CORRECT—ATTEST: H. G. PYLE 
E. G. COOPER 
W. C. McCONNELt " s 1 
L. H. ROGERS—Directors- 1 J': 

STATE OP OHIO, COUNTY OF LORAIN ss: • ; ; r * f , v . : * 
Sworn to and subscribed before me this 9th day of January 1950 

EVELTiN M. SCOTT, Notarįr Public 


