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DAY T O K, OHIO 
$1JRĖJ0M LIETUVOS DIENĄ j  daiktiniai prizai. I-jį prizą laji-

Jau keleri metai Daytone bu- m§jo G.Babianskaitš, apaireng# 
vo apmiręs tautinis-judėjimas, 
ir ypač lietuvių tautiniu šven
čių minėjimai buvo užmiršti. 
Tik atvykus naujiesiems lietu
viams iš tremties, pagyvėjo lie
tuviškoji visuomeninė ir kūry
binė veikla. Vasario 16-osios mi
nėjimas ir šiais metais kažin 
ar būtų surengtas, jei ne nau
jai atvykusių iniciatyva, ypač 
kun. V. Katarskio ir A. Mirono, 
kurie iš anksto iškėlė šią mintį. 
Day to 110 draugijų Sąryšio Komi-, 
tetas šios šventės minėjimą ap
siėmė sutvarkyti ir finansuoti. 

Ir štai, vasario 19 d. lietu
vių kolonija Daytone gražiai 
paminėjo šią mums brangią die
ną. Reikia pažymėti, jog Day
tone anglų kalba leidžiami laik
raščiai buvo atspausdinę Ohio 
gubernatoriaus nutarimą vasa
rio 16 d. laikyti Lietuvių Diena. 

Nedidelė parapijos salė pasi
puošė trispalvėmis juostomis, 
© visos sėdimos vietos buvo už
imtos žiūrovų. Visai minėjimo 
programai vadovavo kun. V. 
Katarskis. 

Pradžioje L. Valiukas (buv. 
ŽIBURIŲ redaktorius) ilgokoje 
kalboje paaiškino seniesiem day-
toniškims, kokį gyvenimo lygį 
Lietuva buvo pasiekusi, pačią 
šventės prasmę ir dabartini gy
venimo standartą pavergtoje 
tėvynėje. Po to sekė deklamaci
jos, kurias atliko mažieji: Ra
mutė Gineitytė. Lėta Budelsky-
tė, Jūratė Laikūnaitė ir Mary 
Ann Milaškevičiutė. 

Svarbiausiąją programos dali 
sudarė St. Lauciaus vaizdelis 
iš dabartinio Lietuvos partizanų 
gyvenimo — "Paslaptingoje zo
noje", kuriame vaidino vien tik 
naujai atvykę lietuviai. Vaizde
li režisavo ir įvedė masines sce
nas su dainomis A. Mironas, 

•lis pradžiai ir pabaigai šio vei
kalėlio pridėjo scenas, kuriose 
vyrų choras padainavt) "Qp. t*f>. 
kas ten, Nemunėli" ir "Nurimk, 
sesut, gana raudoti". Roles at
liko šie asmenys: partizanų va
do — V. Viliamas, Aldonos — 
K. Babianskaitė, partizano Pet
ro —V.Rusteikis, part. Povilo — 
K. Gineitis, nart. Antano — 
Pakštas (ši rolė režisieriaus pri
dėta), šnipo Kvarkos — Stumb
rys, Bobulės — A. Kvietkaus-
kienė ir milicijos viršininko — 
Ii. Prašmantas. Dainas muzika-
liškai apipavidalino J. Raštikis, 
o scenoje partizanus vaizdavo 
ir dainavo P. Babickas. L. Bich-
pf»vičius. S.Bučmys, J.Grimskia. 
V.Vaitkevičius visi naujai jii-
v\'ke ir B.Pakšto orkestro daly
viai. Dekoracijas piešė nats re
žisierius A.Mironas. Reiktu pri
durti, jog Daytone dekoracijos 
scenoje yra retas dalykas, taigi, 
vietiniai lietuviai iuo labiau tuo 
džiaugėsi. Vaidinimas pavyko 
gerai ir ;il itinkamai nuteikė žiū
rovus. 

Toliau sekė tautiniai šokiai, 
kuriuos atliko mišri šokėjų giu-
l>ė tautiniuose drabužiuose: I. 
Pakštaitė, P.Žilinskaitė, K.Zub-
rickaitė, E.Ambrozaitytė. Vait-, 
kevičius V.. R.Babickas, L.Praš-
mantas h-  j.Mikalauskas. R.Ba
bickas ir V.Vaitkevičius pašoko 
visų pamėgtąjį "Oželį". i  

Programos pabaigoje mišrus i 
l i e t u v i ų  c h o r a s  g i e d o j o  ž u v u - i  

šiems už Lietuvos laisvę pagerb
ti A.Vanagaičio "Malda" ir pa
dainavo tris dainas. Kun.V.Ka-; 
tarskis padėkojo visiems pri !  

sidėjusiems prie šventės ren
gimo, ypač vaidintojams ir r-
žisieriui A.Mironui, kuris įdė. 
labai daug pasišventimo ruo 
damas veikalą ir piešdamas d» 
koracijns. 

Vasario 1<S d. vakare ba/y-
čioje Įvyko gedulingas pamalde 
už žuvusius dėl Lietuvos laisvė 

Pati Nepriklausomybės minė-j 
jimo šventė pasibaigė blaiviai J 
ir jokių šokių nedaryta, nors i  

tai buvo sekmadienis. Lyg ir. 
jaunimui kompensuoti, vasario 
21 d. parapijos salėje Sąryšio (  

K - tas sureneė kaukiu balių. Į 

urojant B. Pakšto orkestrui. Ge
riausioms kaukgpts %uvb ctasoti 

si "Ieva arba uždraustuoju vai
siumi", II-jį premija teko ame
rikietei Normai Landsidel "žu
vis", III-ji premija "Jūrininkui" 
(M.Steinbrunner - Vilimaitytei) 
ir IV-ji — "Senioritai" (S.Mi-
laškevičiutei). Kadangi buvo ir 
vaikų su kaukėmis, tai jie visi 
apdovanoti saldumynais. Bufete 
buvo galima gauti lietuviškų 
bulvinių blynų. # 

« * 

Visus daytoniškius skaudina 
naujiena, kad mėgiamas ir pui
kus B.Pakšto orkestras jau ne
begros Daytone, nes nuo pava
sario persikels į Chicagą. "Čia 
nieko nebeliks, kai jūs išva
žiuosite, —kalba daugelis, — 
neturėsime nei choro nei orkes
tro ... Ir vėl mūsų kolonija 
snaus lietuviškoje veikloje . . ." 
Iš tikro gaila, kad taip gražiai 
pasirodę ir puikiai susigyvenę 
Pakštiečiai turi apleisti Day to
no padangę. t R.U-s 

Detroit, Mich.* Naujienos 
DETROITIEČIAI PIKIETAVO ANDRULI 

STAMFORD, CONK. 

MIAMI, FLA. 
GYVAS SEZONAS 

Šią žiemą į Floridą privažiavo 
daugiau atostogautojų, nei ki
tais metais, bet vietų apsigyven
ti dar netrūksta. Yra atvažiavu
sių daug ir lietuvių. Todėl turė
jome daug Įvairių parengimų. 

Piliečių Klubas surengė tris 
balius ir tris piknikus, BALFas 
surengė tris piknikus ir sukėlė 
per 200 dolerių šalpos reikalams, 
SLA 44 kuopa jau turėjo vieną 
pikniką ir dar turės kovo 5 d., 
o svarbiausia — pirmą kartą 

žinia, kaip koks negeras kva
pas, pasklido po mūsų miestą, 
kad vasario 26 d. atvažiuoja bol
ševikų "Vilnies" redaktorius An
drulis ieškoti užtarimo pas De
troito komunistus dėl jo depor
tacijos. 

Vietos lietuviai, norėdami pa-
raščiams ir policijai, kad ne visi 
lietuviai yra išdavikai, o tiktai 
lietuviai yra išdavikai, o tktai 
maža jų dalis, suruošė pikietinę 
eiseną.. Daugiausiai atėjo buvu
sių tremtnių. Kaip DETROIT 
NEWS ir TIMES rytojaus dieną 
pranešė, pikietininkų buvę apie 
500, o į salę įėję apie, 150. Mums 
yra žinoma, kad salėje buvo ir 
ne komunistų, bet tų, kurie no-
ėjo patirti, kas ten dėsis. Tų pa

čių Komunistų. įėjo gal kiek per 
šimtą, 

Pusę po dvyliktos vai. pikie-
tuojančių banga išsiliejo apie 
šv. Antano mokyklą ir jie suėjo 
i mokyklą. Buvo paprašyta ne
kelti triukšmo, ramiai vaikščio
ti. Pirmą valandą visi išsipylė 
į gatvę nešini plakatais su įvai
riais užrašais. Andrulis turėjo 
kalbėti antra valanda. Reiškia, 

tuvos Nepriklausomybės šven
tės paminėjimas (vasario 17 d.). 

Turėjome visą eilę kalbėtojų: 
Alb. Kaulakj, teis. žiūrį iš Ohi-
cagos, Pivoriūną iš Pittsburgho, 
Michelsoną iš Bostono, o meni
nėje programoje turėjome čia 
neseniai susidariusį chorą, vyrų 
kvartetą^ deklamatorių ir t.t. 

Aukų surinkta $511.50. Pivo
riūnas, žiūrys ir Slavinas aukojo 
po 50 dolerių, buvo aukojusių 

čia buvo surengtas gražus Lie-!po 25 dolerius. Jonas Verbela 

visi atėję į susirinkimą turėjo 
progos pamatyti, kur jie eina. 
Komunistai prieš susirinkimą 
išsiuntinėjo gražius kvietimus 
net. ir nekomunistams. Daugelis 
atvykę prie svetainės ir pamatę 
didžiulę eiseną, apsisuko ir grįžo 
namo. Dar kiti, kurie svyravo 
eiti ar neiti, laukė, kol pikie-
t uoto j ai išsiskirstys ir tik tada 
įėjo. 

Pikietavę Amerikos piliečiai 
išdalino lapelius, pasakančius, 
kas yra Andrulis ir jo sekta. 
Buvo čia ir tremtinių, Universi
ty of Detroit studentų, karo ve
teranų, lenkų ir kitų organi
zacijų atstovų. 

Komunistai irgi turėjo lape
lius, kurių policija neleido lauke 
platinti, bet mums pavyko jų 

kad daugiau jau ten nenorėtų 
eiti. Smarkiai prašyta aukų ir 
surinkta apie 300 dol. 

Eiseną stebėjo visų laikraš
čių korespondentai ir slaptoji 
policija. Viskas buvo fotografuo
jama. 'Mūsiškiai susimaišė su 
laikraščių atstovais ir sunku pa
sakyti, kiek kurių buvo, bet 
fotografų buvo apie 6. Ypač 
filmuota ir fotografuota einan
tieji į salę. 

Apie 3 vai visi pikietuotojai 
vėl grįžo į mokyklą ir, dar pa
sikalbėję, priėmę rezoliuciją ir 
pagiedoję Lietuvos himną, iš
siskirstė. 

Laikraščiuose dideli 
aprašymai 

Rytojaus dieną The Detroit 
News įdėjo straipsnį, aprašantį 

PIRMĄ KARTĄ IR TIK SAVO 
JĖGOMIS 

Vasario _ 18 d. pirm% kartą 
Stamforde lietuviai savarankiš
kai ir namuose, savo jėgomis 
paruošė^ Vasario 16-osios minė
jimą. 

Nedidelė salė buvo pilnutėlė. 
Susirinko visa lietuvių kolonija, 
per 100 žmonių, drauge su atža
lynu. 

Paskaitą apie Lietuvą skaitė 
Jonas Mašiotas. 

Po paskaitos sekė pūsų atža
lyno pasirodymas ir koncertinė 
dalis, kurioje mūsų solistai — 
Mainelytė (viešnia iš New Yor-
ko) ir sktn. V. Bražėnas, forte
pijonu palydint Levickienei, pa
dainavo solo ir dviese po keletą 

šiai šventei parinktų liaudies 
dainų. Dainininkams knygų lei
dyklos "Patria" atstovybė įteikė 
po pluoštelį jos išleistų, gražiai 
įrištų komp. Jakubėno gaidų, 
su atitinkamu įrašu. 

Lietuvos vadavimo reikalams 
aukų surinkta $87,30. 

iš pradžių buvo užsimota ruoš
ti platesnio masto minėjimą, 
kviečiant miesto ir vietos laik
raščių atstovus, nelietuvišką, 
ypač kitų pavergtų tautų visuo
menę, tačiau mūsų solistams ir 
meno grupėms užgiedojus pasa
kiškus honorarus, teko apsiri
boti savo jėgomis. 

Minėjimas buvo kuklus, bet 
jaukus. Po minėjimo dar ilgai 
šnekučiuota, vaišintasi alučiu, 
bet nešokta. J. Mašiotas 

GRAND RAPIDS, MICH. 

gauti. Tuose lapeliuose jie be-,pikietavimo ei^- Straipsnyje pa
minėtos organizacijos, kurios gėdiškai 

tinius. 
puola buvusius trem-

Pikietavimo tvarka prižiūrėjo 
apie 11 policininku. Buvo persi
mesta keliais žodžiais su vienu 
kitu iš komunistų, ypač su mo
terimis. Viena jų, atsistojusi 
prie duru. visa gerkle pradėjo 
šaukti prieš tremtinius, bet ją 
policija įstūmė į vidų. 

Buve salėje pasakoja, kad 
Andrulis buvęs nusiminęs, lėtai 
kalbėjęs, perdaug nieko nekal
tinęs. Jis esas auka šaltoio ka
ro. Bet u/tai vietinės komunis
tas rėkė čia jieminėtinais 'žo
džiais. neikė pikiet.uoiančiiis ir 
nareiškė. kad. p-irdi visvien Sta
lino galvbei turėsią visi pasi
duoti. Pirma karta atėie i ko
munistu susirinkimą pareiškė 

dalyvavo pikietavime, Andrulio 
tikslas ir pikietavimo priešastis. 

Detroit Times parašė straips
nį "500 Lithuanians Picket Lef
tist". Paminėjo beveik tą patį, 
kaip ir News, pridėdamas, kad 
lietuviai susirinko į šv. Antano 
mokyklą ir priėmė rezoliuciją 
prieš komunistus, kuri bus pa
siųsta Michigan gubernatoriui, 
miesto majorui ir imigracijos 
įstaigai. 

Galima matyti, kad ir laik
raščiai jau gerokai nusistatę 
prieš komunistus. O buvo laikai, 
kada jie bijojo prieš juos žodeli 
ištarti, šis pikietavimas daug 
ką pamokė ir iš pačių lietuvių 
tarpo, ypač tuos, kurie stovėjo 
ant slenksčio r*— su komunistais 
ar prieš juos. M. Sims i 

TAUTOS ŠVENTĖ 
Vasario 19 d. buvo surengtas 

Lietuvos Nepriklausomybės 32-
jų metų sukakties minėjimas 
šv. Jurgio Draugijos salėje. 

Į minėjimą susirinko gana 
daug vietinių lietuvių ir atva
žiavusių. Tai, galima saikyti, 
vienintelis atsitikimas, kad tiek 
žmonių susirinko šioje salėje, 
nes sėdimų vietų visiems nepa
kako. 

Kalbas paaakė vietos kleb. 
prel. J. Lipk us, Kęstutis Step-
šys, dr. Uičardas Trumpauskas 
ir Pranas Turūta. 

Meninę programos dalį atliko: 
Šv. Petro ir Povilo parapijos 
choras, vedamas M. Salatkienės 
ir vyrų oktetas, vedamas Pr.Tu-
rūtos. Jun. Kovėra paskambino 
pianu, melodeklamavo Puodžiū
nienė, G. Petronvtė akordeonu 
grojo lietuviškų dainų rinkinį ir 

FIL M A - dokumentas istorijai 
% 

įdomi pamatyti visiems: 
tiems, kurie NEMATĖ, ir tiems, kurie patys tą PERGYVENO 

9 

DETROITE rodoma 
Buv. Lietuvių Salėje 

kovo II diena 
Vernor Highway if 25-los 

gatvės kampe. 

Bilietai po 75 c., gaunami, pas 
M. Sims, T. Dambrauską, o rody-

vakare prie įėjimo į salę. Pradžia 7:30 vai. vak. 
i . • ' 

Clevelande ™I BUS kovo 18 8:00 v. v.  ir 19 IMU 
5F 

Kušlikytė (6 metų mergytė) sa
kė eilėraštį. 

Vyrų oktetas, kiek teko nu
girsti iš dalyvavusių, padarė ga
na gerą įspūdį, nes kai kurias 
daineles teko, publikai prašant, 
pakartoti. O Puodžiūnienė ir 
Kušlikytė savo gera intonaci
ja taip sujaudino publiką, kad 
nevienam lietuviui išspaudė aša-
rą. 

'Tokios programos dar nies 
neturėjome", — sakė daugelis 
vietinių lietuvių. Minėjimą bai
giant, ALT skyriaus pirm. Mor
ris padėkojo visiems už gausų 
dalyvavimą ir aukas, "o meninės 
programos vadovui Pr. Turūtai 
ir jo okteto dalyviams — už iš
tvermę ir pastangas. 

Šios šventės proga buvo pada
ryta rinkliava Lietuvos laisvini
mo reikalams. Dalyvis 

RENGIA VAKARĄ 

SLA 42-ji kuopa kovo 5 d. 
šv. Jurgio D-jos salėje rengia 
koncertą - vakarą. Programą at-
li'Vv naujakuriai. Gautas pelnas 
skiriamas džiova sergantiems 
tremtiniams, pasilikusiems Vo
kietijoj. Bus vaidinama A. Gus
taičio "Sekminių Vainikas", da
lyvaus Pr. Turūtos vedamas nau-
nakurių vyrų oktetas, bus du
etai ir solo. 

šis vakaras rengiamas pagerb
ti ' tiems vietiniams lietuviams, 
kurie vienu ar kitokiu būdu pa
de io atvykti tremtiniams i Ame
riką. Naujakuris 

LOS ANGELES, Cal. 
METUVIU ŠEIMA ŠVENČIA 

AUKSINJ JUBILIEJŲ 

Vieni iš seniausių lietuvių Ka
lifornijoje, gyveną Los Angeles, 
Pranas ir Elžbieta Morkai, ne
trukus švenčia reta jšeimos šven
tę - 50 metų vedybinio gyvenimo 
sukakti. Pranas yra 82, Elžbieta 
84 metų amžiaus. 

Morkai anksčiau gyveno San 
Francisko, bet nukentėje 1833 
m. nuo ten įvykusio žemės dre
bėjimo, persikėlė gyventi, j Los 
Angeles. 

Iiinepaprasta lietuviv šventė 
fei nepaorasta lietuvių šventė, 

kuria gali didžiuotis visa čio-
nvkštė lietuviu kolonija, sujun
giama su artėjančia šv. Kazi
miero lietuvių parapijos švente, 
iyvVsiančia kovo 5 d. 

Šios didelės lietuviu šventės 
koncertinė programos dalis bus 
atliekama netoli bažnyčios esan-« 

mokykloie. o visos kitos 
iškilmės — parapijos ̂ bažnyčio-
je. 

Koncertinėje programos daly-
ie pasirodys žinomieji solistai 
TCor^ak ir kauniškis Baltrušai
tis. kuris birmą karta Los An
geles puikiai nasirodė Vasario 
ifi-sios minpiime Patriotic Hal! 
ir per iškilmingas pamaldžts pa
rapijos bažnyčioje. V. B. 

^ 

* .ii t, i ii 
Visas aukas siųskite: 

United Lith. Relief Fund, 
of America, Inc. ' 

• 105 Grand Street, 
^ Brooklyn 11, N. Y. 


