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AITVARAI WATERBURYJE 

n 

KAS GIRDĖTI BROCKTONE 

Brooklyno "Aitvarai*' su jų korcerto rengėjais bei svečiais Wtterburyje, Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos sk. būstinėj. Pirmoj eilėj: Jonas Remėza, jrof. Povilas Stančius, prof. Jur
gis Žilinskas, dr. M. žukauskierė, Antanas Usevičius, Vitalis Žukauskas, dr. Vytautas Damijo
naitis, Viktoras Liaukus, Aleksas Mrozinskas. Antroj eilėj: Iz'dorius Ališauskas, dr. Bronius 
Svogūnėlis, dr. M. J. Colney, Mykolas Gįttrocltfis, dr. Vikt. Jasaitis, Br. Dūda ir Vilius Bražėnas. 

Kovo 4 dieną Amerikos Lietu
vių Tautinės Są jungs koncertas 
gražiai pavyko. Koncertavo iš 
Brooklyno, N. Y., ča apsilankę 
"Aitvarai". Jie turi labai gražiai 
parinktų dainų ir puikiai jas dai-
dainuoja. Jie turi labai gabų ve
dėją pianistą A. Mrozinską, 
gerai išlavinti balsai — tikrai 
yra ko paklausyti. Ir humoristas 
Vitalis Žukauskas maloniai pa
linksmina publiką savo juokin
gom pasakėlėm. Patį "Aitvarų" 
kvartetą sudaro Vilius Bražėnas, 
Bronius Svogūnėlis, Izidorius 

Ališauskas ir Jonas Remėza. 
Po koncerto ALTS skyriaus 

patalpose įvyko bendra vakarie
nė su svečiais menininkais, kur 
kalbėjo prof. J. Žilinskas, dr. V. 
Damijonaitis, Tomas Matas, 
prof. A. Stančius, dr. Vyt. Mąu-
rutis, dr. V. Jasaitis, Bronius 
Dūda, Mykolas Gureckas, VI. 
Zambliauskas, A. Gižienė, o D. 
Malakauskaitė ir A. Jankauskai
tė padeklamavo eilėraščių. Ir čia 
Žukauskas pridūrė keletą savo 
linksmų žodelių, o kvartetas dar 
padainavo porą dainelių. 

Vakaro vedėjas buvo dr. M. J. 
Colney, koncerto ir vakarienės 
rengimo komitetas — M. Gurec
kas, B. šilkauskas, V. Liaukus, 
B. Dūda, A. Kušlis, A. Gurec
kas, P. Stanikienė, O. Kušlienė, 
A. Končienė, A. Colney, M. Sa-
bienė. M. J. C. 

•PAKELIUI Į MIRTĮ — 
B. Gaidfcūno aprašymai 

apie pergyvenimus vo
kiečių kalėjimuose. 231 
pusi. Kaina $1.0P 

"Aš gaunu DVIGUBAI elektros 
už du trečdaliu darbo!" 

• Jau penktas tremtinys iš 
Brocktpno išėjo į amerikiečių 
kariuomenę. Paskutinysis yra 
J. čiras, kilęs iš Vilniaus krašto 
kaimo. Atvažiavęs pas parau
donavusius, pats buvo pasidavęs 
jų įtakai ir dirbo su raudonai
siais. Iš tremtinių jis buvo iš
siskyręs. Įdomu, su kuo jis dirbs 
Ir kam tarnaus, būdamas ame
rikiečių kaiuomjgnėje? 

• Du tremtiniai — J. Špokevi
čius ir Kurpis įstojo savano
riais j amerikiečių kariuomenę. 
Jie priimti į aviaciją. Spėjama, 
kad jie bus pašaukti į tarnybą 
apie balandžio men. vidurį. 

• Vasario 16-tos proga vietom 
tremtiniai paskyrė Lietuvos lais
vinimo reikalams vienos dieno? 
uždarbį. Jie jau surinko apie 
$600.00, bet rinkliava dar ne
baigta. Tuo būdu tremtinia: 

savo tarpe surinks apie pusę 
paskirtos Brocktonui surinkti 
$1,500.00 suma#/ 

• Brocktono Lietuvių Taryba, 
į kurią įeina visos lietuviško nu
sistatymo organizacijos, išsky
rus Katalikų Federaciją, nuta
rė priimti dėmesin ALT paskir
tą mobilizacinio vajaus rėmuo
se surinkti $1.500.00 sumą ir 
stengtis ją ko greičiausiai su
daryti. Buvo kseiptasi šiuo rei
kalu ir į Katalikų Federaciją, 
bet ši atsisakė, nurodydama, 
kad jos darbas šioje srityje 
baigėsi Nepriklausomybės mi
nėjimo suruošimu su Brocktono 
Lietuvių Taryba ir ten surink
tomis aukomis ($183,05!). 

Atrodo, kad Taryba lengvai 
įvykdys užsibrėžtą uždavinį 
nes jau šiuo metu turi apie $ 
1,300.00, kurių tarpe yra stam 
biausia tremtinių apie $600.00 
suma, Sandaros $215.00, Frank 
lin ir Kazimiero klubų po i 

100.00, pačios Tarybos $50.00, 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje kuopos $25.00 ir Tarybos 
su Katalikų Federacija bend
romis pastangomis suruoštame 
Nepriklausomybės minėjime su
rinktos $185.05 aukos. 

Lituanistinė mokykla pasiro
dė visuomenei su J. Biliūno 
"Laimės žiburio" inscenizacija. 
Vaidinimas buvo puikus. Jį pa
ruošė mokytoja I. Eitavičienė, 
dekoracijas pagamino E. Bliud-
nikas, o šviesas tvarkė A. Ba
čiulis. Vaidinimo pradžioje mo
kyklos vedėjas J. Daniusevi-
Čius nupasakojo sunkias mo
kyklos sąlygas ir išryškino lie
tuvių kovą už gimtąją kalbą is
torijos bėgyje bei reikalą dabar 
ją vesti. Tremtinių komiteto 
pirmininkas pažymėjo, kad 
kiekviena giminė, visuomenė ir 
tauta yra pasmerkta žūti, jei 
neišauklėja jaunosios kartos. 
Lituanistinė mokykla yra prie
monė užtikrinti Amerikos lie
tuvių visuomenei tokią jaunąją 
generaciją, kokios laukia žudo
ma lietuvių tauta, šioji vargo 
mokykla eina gelbėti nykstan
čios Amerikoje lietuvybės. Pa
baigoje tėvų komiteto pirmi
ninkas V. Senuta dėkojo vi
siems, kurie prisideda prie litu
anistinės mokyklos išlaikymo ir 
vaikų auklėjimo gilioje patrioti
nėje dvasioje. 

Nepriklausomybės minėjimas 
buvo suruoštas bendromis Bro-
'cktono Lietuvių Tarybos ir Ka
talikų Federacijos pastangomis. 
Bet išėjo silpnai: klebono pa
skirtas programos vedėjas už
miršo net Lietuvos himną ir 
žuvusiųjų pagerbimą, o Lietu
vos garbės konsulą A. šalną 
pristatė, kaip Amerikos konsu
lą. Tuo programos vedėju buvo 
kun. A. Klimas. Pagrindinis 

kalbėtojas kun. Yla irgi lietu
vių partizaninio veikimo Ame
rikoje pavyzdžiu nurodė tik vy
čius. Minėjime priimtoji rezo
liucija pavesta Tarybos ir Ka
talikų Federacijos valdyboms 
persiųsti centrinėms Amerikos 
įstaigoms ir gyvenamos valsty
bės senatoriams ir kongresma-
nams, tačiau ligi šiol tai nepa
daryta. Kita minėjimo progra
ma, ypač parapijos choras, išė
jo neįspūdingai, silpnai. Buvo 
siūlyta minėjimą daryti taip, 
kad būtų galėjusi dalyvauti akt. 
H. Kačinsko dramos studija su 
St. Santvaro parašytu vaidini
mu,kuris buvo pastatytas Bos
tone. Bet siūlymas neišklausy
tas. Aukų surinkta mažai, tik 
$183.05. žodžiu, bendras arklys 
išėjo liesas Visais atžvilgiais. 
Kaltė tenka ambicingiems va
dams. Brocktono Lietuvių Ta
rybai pavyko iškovoti tik tai, 
kad minėjimas būtų ne parapi
jos rūsyje, bet erdvioje Winth-
rop mokyklos salėje, kad būtų 
pakviestas Lietuvos garbės kon

sulas A. Šalna ir pateikta pri
imti rezoliucija. O visą kitą 
programą ir jos vedėją nusta
tė klebonija. 
• Tremtinių veikla stiprėja ir 
plečiasi. Ji reiškiasi visuomeni
nėje ir kultūrinėje srityje, ku
ria mažiausiai domisi vietinės 
organizacijos. Praėjusiais me
tais suruošti trys aukšto lygio 
koncertai, suorganizuota litu
anistinė mokykla, išplėsta anti
komunistinė akcija, pasiekta# 
kad prapinėje mokykloje dėsto
ma tikyba lietuvių kalba tiems 
vaikams, kurie to nori, Lietu
vos laisvinimo reikalams skir
tas vienos dienos uždarbis, su
darant $326, Balfo reikalams 
parūpinta tiesioginiai $95, o ne
tiesioginiai dar $34. šiems me
tams išrinkta nauja valdyba, 
kurią sudaro: pirmininkas — 
P. Viščinis, vicepirm. — J. Da-
niusevičius, sekret. — J. Petro
nis, iždin. — A. Bačiulis, narys 
— J. Laurinaitis. Vėlutis 

G R E E T I N G S  a n d  B E S T  W I S H E S  

LONG DRESSED BEEF CO. 

WEST 68th and BIG 4 
ME 1-5620 

Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patrons 

Q U A L I T Y  M A R K E T  
We Carry the Finest Choice Meat 

14820 St. Clair Ave. MU 1-3478 

apmokėti vidutinei 
mėnesio elektros s-tai 

1» - 4 vai. IMI -V »»«• 
19H'-21 vul.lS5l"-lS3 viei-

Darbo valanda Elektros 
vidut. butas suvartojs 

per mėnesį 

•12 m8n. iki kovo 

VALANDINĮ ATLYGINIMĄ gaunantieji 
Clevelando darbininkai vidutiniškai dabar 
sunaudoja dvigubai daugiau elektros, kaip 
1839 m., mokėdami tik dviejų trečdalių 
darbo valandų uždąrbio. Daugelis vartoto
jų sako, kad iš visų jų perkamų dalykų 
niekur tiek negauna, kaip iš elektrinio pa
tarnavimo, kurio kaina tokia žema.. 

ŠIOS ŽEMOS ELEKTROS KAINOS yra 
vaisius nuolatinių Illuminating tarnautojų 
pastangų pagerinti metodus, ir didelių 
pagerintų įrengimų, kurie padaryti mūsų 
bendrovės investuotojų dėka.. 

Žengdami pirmyn mūsų 5-ęrių mettj-
$125,000,000 statybos programos vykdy
me, kad patenkintom šios apylinkės au
gančius reikalavimus, mes nulat stengia
mės, kad ęlektra pasiliktų jūsų geriausias 
pirkinys 

^CTR igfy 
YOUR ' 

BEST BUY 

N  A T I O N  
A L W A Y S  A T  Y O U R  
I N  T H E  B E S T  L O C A T I O N  I N  T H E  

Tune in "TEN O'CLOCK TUNES"—All Hit Tunes—All Top Stars—15 Shows a Week 
' —Mornings at 10 WGAR and WICA—Evenings at 10 WHK 

L I N K S M Ų  V E 1 Y K U  

Visiems Mūsų Draugams ir Rėmėjams 

Sani-Flusi 

Cleaning 
Toilet Bo"* 

Visi Moderniniai 
Patogumai 

AR JUMS VISADA prireikia šveisti savo toiletą kada 
pasitaiko atsilankyti svečių, prieš jų atvykimą? 

Tam patogus pagelbininkas šiądien yra SANI-FLUSH, 
geriausias disinfektantinis toileto įtalpos valytojas. Jis 
toks moderninis kaip ši minuta. 

SANI-FLUSH išvalys jusų toileto įtalpą chemikališkai, 
prašalins plčtmus ir nešvarias susidėjusias gliaumes, už
tikrins toileto įtalpą visai švarią, taipgi prašalins viso
kius kvapus, o tam nereikia pridėti jokio darbo. 

Visiškai jaugus visokioms toiletų sistemoms. Veikia 
minkštame ar kietame vandenyje. 

PARSIDUODA visur dviejuose patogiuose didumuose. 
BANDYKIT musų išdirbamą MEL'O CLEANER ir van-
dans minkštytoją, tinka voniai, virtuvei ir skalbyklai. 

The Hygienic Products Co. 
"  " •  i * ' - "  •  • < \  •  

tAfCO 
CLEANER 

WATER SOfTENCR 

MAKES ALL CIEAMW6 EASlO* 

DISSOLVE* O.M 


