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Dirvos bičiulis inž. K. Krulikas iš Brooklyno, persiuntė ten
surinktus pinigus Dirvos dažninimui paremti. Jų tarpe ketu
riasdešimt penktuoju šimtinin
Nr. 10
ku į talką įsijungė tautinės sro
Vasaris-February 3, 1958
vės tvirtoji jėga — Juozas Cin
Cleveland, Ohio
kus, kuris savo darbu ir mate
rialinėmis aukomis yra atlikęs
labai daug didelių darbų.
Iš eilės rėmėjai yra:
ir vysk. Baranausko rankraštis čylos), Gelgaudiškio mokytojo
Juozas Cinkus,
"Mokslas lietuviškos kalbos”, Ant. Kairiūkščio 1886 metais
Brooklyn zU.7.~....... $100.00
kuris, matyt, buvęs autoriaus nusiųstas apie 400 dainų ir pa
J. Sirusas,
nusiųstas Kuznecovui recenzuoti sakų rinkinys, Mariajampolės
Woodhaven ............... $50.00
ir ten likęs (Kuznecovas mokėjo apylinkėse mokytojo Ant. Gro(žinios i š Liet u v o s)
J. Maurukas,
lietuviškai). Dar ten esą Suval deckio surašytas 104 dainų rin
Brooklyn .................. $40.00
SIKORSKIO LOTERIJA
j Radykas, Matačiūnas, Greičiu- kijos mokytojo Marcelino Vit kinys ir t.t.
Esama tenai ir Lauryno Ivins
B. Nemickas
Lietuvoje paskelbta nauja nas» Masiulis, Geštautas ir Gied- kausko 102 puslapių rankraštis
"Lietuvių dainos ir patarlės”, tel kio rankraščių, kurių tarpe 1870
Maspeth ...z............... $25.00
valstybinė loterija. Biletų išlei raitis.
šiečio mokytojo Kulino 1854 me metais Renavos kaime (Telšių
Kazys Algenis,
džiama trys milijonai (daugiau
tų
rinkinys
"žemaičių
patarlės
apskr.) sudarytas žemaičių pa
Brooklyn ...... ............ $25.00
kaip po vieną kiekvienam gy PROPAGANDOS GRĄŽTAS
Prezidento
Roosevelto
našlė
Eleonora
Roosevelt,
kurios
pažiūros
Kazys Bačauskas,
Vadinamoji politinių ir moks ir priežodžiai” — daugiau kaip tarlių ir mįslių rinkinys, kurio į komunizmą labai dažnai sukelia ir pasipiktinimą, su savo ketu
ventojui, įskaitant ir vaikus).
300
jų,
užrašytų
Telšių
ir
Ra

tik
dalis
jau
anksčiau
(1851
ir
Brooklyn ..r...... ........ $25.00
Bileto kaina 5 rubliai. Biletus linių žinių skleidimo draugija
riais sūnumis.
seinių
apskričiuose
pirmoje
XIX
1852
metų
kalendoriuose)
esan

pirkti neprivaloma, bet numa (Lietuvoje veikia jau 10 metų)
G. C.,
amžiaus
pusėje.
Toliau
minima
ti
spausdinta.
Tarp
daugelio
ki

toma, kad visi bus greit išpirk šiuo metu sakosi surengianti kas 30 vestuvinių dainų iš Alsėdžių
Brooklyn ..................$25.00
čių, kol jisai apskrido pirmąjį
tų
dalykų
minimas
net
V.
Ku

ti. Laimės beveik 75 biletai iš savaitę apie 750 paskaitų. Daž apylinkės (užr. mokytojo 1. Mak
Petras Paprockas,
JUNGTINĖ ARABU
dirkos 15 puslapių rankraštis — ratą aplink žemę. Tada W.
kiekvieno tūkstančio. Laimėji niausios paskaitų temos yra apie
Brooklyn .......... ........ $25.00
RESPUBLIKA
simovoj, du sąsiuviniai su Ku 5 dainos (dvi su gaidomis) ir 40 Joyce, Tarpt. Geofizinių Metų .
mams skiriama 6 milijonai rub "religinius prietarus”, "privačiaVaclovas Alksninis,
piškio apylinkės patarlėmis, pa patarlių (rankraštis esąs pana sekcijos pirmininkas, paskambi Prieš 800 metų'Saladinas Di
lių. Taigi finansų ministeris Si savininkiškumo liekanas”, arba
Brooklyn .................. $20.00
sakomis ir dainomis (jų irgi apie šus į V. Kudirkos Tilžėje išleistą no prez. Eisenhoweriui į Augus dysis užkariavo arabus ir pasi
korskis numato 9 milijonus rub "buržuazinės moralės atgyve
K. ir A. Krulikai,
tą, Ga., ir pranešė: "Jis jau or skelbė Egipto ir Sirijos sultonu.
300, užrašyta mokytojo K. Ra- dainų rinkinį "Kanklės”.
lių gryno pelno. Svarbiausieji nas”. . . . Esti tačiau ir rimtomis
Brooklyn v.................. $20.00
bitoje !”
Vėliau jo imperija subyrėjo, ta
laimikiai ne piniginiai, o daikti temomis bei rimtų paskaitų.
Gražina Siliūnienė,
čiau idėja išliko gyva.
niai, kurių tarpe pirmoje vieto
Flushing ...... ...... ..... $20.00
Keletas statistinių duomenų
Egipto prez. Nasseris pasi Alf. Koncė,
SAVOTIŠKAS
je stovi automobiliai (trys VOL
Satelitą erdvėn išnešusi rake griebė ją, kaip pirmą žingsnį su
BENDRADARBIAVIMAS
GA ir 12 MOSKVIč markės),
Brooklyn .................. $10.00
ta Jupiter-C buvo keturių dalių, jungti visam arabų pasauliui
paskui motociklai (33), toliau
Kaune prieš kiek laiko pradė
Juozas Valakas,
>
dviračiai, siuvamos mašinos ir ta gaminti karakuliov kailių imi Pirmasis amerikinis satelitas, jo sovietinio sputniko ir 3 mė įskaitant ir patį satelitą. Nuo "nuo Atlanto iki Persijos įlan
Brooklyn ................. $10.00
žemės ją atplėšė į Jupiter-C kos”.' Shukri al-Kuwatly, dabar
kt.
tacijos. Technikas Kostas Stan pavadinti Explorer (Tyrinėto nesiams nuo antrojo sovjetinio įmontuota Redstone, kuri iškėlė
J. Vilpišauskas,
tinis
Sirijos
prezidentas
ta
idėja
Taigi, ne rusiški rubliai, o au kevičius radijo korespondentui jo*) vardu, nuo sausio 31 d. vaka paleidimo ir 2 mėnesiams po ne raketą 53 mylias. Antrąją dalį
Brooklyn ................. .$10.00
žavėjosi
jau
nuo
pat
savo
jau

parodė
savo
sukonstruotą
labai
tomobiliai laikomi labiausiai
Vladas Žilinskas, \
ro skrieja aplink žemę, taisyda pasisekusio laivyno bandymo.
sudarė 11 nedidelių Sergeant ra nystės dienų.
geidžiamais ir labiausiai vilio sudėtingą mašiną. Jis sunkiai mas pašlijusį JAV prestižą ir
Brooklyn ....... ........... $10.00
Jupiter-C armijos mokslininkų ketų, pastūmėjusių ją iki 212
Prieš trejetą metų Egiptas ir Stasys Butkus,
jančiais dalykais. Automobiliui dirbęs, kol sukombinavęs tą ma rinkdamas mokslininkams žinias štabas su Dr. Wernher von mylių, trečiąją dalį, kuri turėjo
pirkti Lietuvoje reikia įsirašyti šiną. Panašias mašinas dirbti apie erdvę.
Maspeth ....................... $5.00
Braun, konstravusiu vokiečių V- satelitą atpalaiduoti nuo žemės Sirija pasirašė savitarpinės gy
nybos
paktą,
pagal
kurį
abiejų
į eilę ir laukti 3-4 metus eilės, niam karakuliui gaminti jis ma
Kulipkos formos (80 colių il ginklus, atsigabeno į Cape Ca- traukos ir duoti jam greitį — 3
Iš kitų vietovių parama pra
kraštų
kariuomenės
buvo
paves

arba duoti didelį kyšį, kad lau tęs Maskvoj ir Leningrade, bet gio ir 6 colių skersmens, sveriąs naveral poligoną gruodžio pabai Sergeant raketos, ir pagaliau
ėjusią savaitę dar gauta: 1
tos komanduoti vienam Egiptor1 J. Kregždė,
kimo laikas sutrumpėtų (be ky jokių brėžinių neturėjęs.
30.8 svarų) satelitas, nutoldamas goje.
ketvirtąją — 1 Sergeant ir pats
generolui. Prieš dvejus metus
Tai jau ne naujiena, kad prie nuo žemės iki 1700 mylių, apšių tas laikas dažnaf nusitęsia
Cincinnati .............. z.$10.00
satelitas su įvairiais įrengimais
Tuo
metu
laivyno
mokslininkai
įsteigtas komitetas paruošti pla Philadelphijos Tautinės
iki begalybės). Kas sulaukia ir dabartinės tvarkos žmonės te skrenda orbitą 12 kartų per die
viduje.
ruošėsi
pakartotinai
paleisti
sa

nus šių kraštų susijungimui.
nuperka, netrunka rasti pirkė nai didžiuojasi jau išrastų daly ną ir, khip mokslininkai sako,
Sąjungos skyrius (A.
telitą
nuo
Vanguard
raketos.
Aukščiausiame
pakilimo
nuo
Vasario 1 d. 'abu • prezidentai Kaniušiui aukojant $20.00,
jų (iš gerai uždirbančios naujo ku išradimais. Prieš kiek laiko "gražiai dirba”.
Vieną
dieną
iki
iššovimo
trūko'žemės
punkte
satelitas
pasiekia
sios aristokratijos tarpo), kurie su dideliu pasigėrėjimu buvo ap
Du maži radijo siųstuvai iš 22 sekundžių, o kitą kartą —- 1700 mylių atstumą, arčiausiame Kaire pasirašė deklaraciją, pagal B. Vigeliui $5,00 ir kitiems
moka už automobilį maždaug dvi rašinėjama, su kokiu vargu vie satelito pastoviai perduoda gerai tik 14 sekundžių. Alui kartus, Į 212. Tai kiek mažesnis atstumas, kurią abu kraštai sujungiami į po mažiau) surinkęs
vieną valstybę, kuri bus žinoma vykusiam metiniam
gubai, negu valdžios nustatyta nas technologas išradinėjo, kaip girdimus švelnaus garso signa
kaip
korespondentai
sako,
lai-1
negu
mokslininkai
tikėjosi,
takaina. Užtat valdžia pati dabar Kaune pasigaminti . . . plieno. Ir, lus, maržas Geigerio skaitiklis, vyno mokslininku dėl nesėkmės1 čiau žymiai didęsnis už sovieti- Jungtinės Arabų respublikos susirinkime .......................$37.00
vardu. Naujasis kraštas apims
smarkiai pakėlė automobilių kai esą, išrado. O to reikėjo todėl, I skirtas kosminio spinduliavimo
vos
neištiko
kolektyvinis
širdies
nių
sputnikų.
(Palyginimui:
Su šios dienos skelbiamais įna
500,000 kv. mylių su 28 mil. gy
nas. Pavyzdžiui, minėtasis VOL kad nebuvę galima gauti plieno, intensyvumui matuoti, perduoda
sputnikas II — 1056 ir* 143 my
smūgis.
GA (kuris maždaug atitinkąs reikalingo jau pradėtiems dar 30 ženklų per sekundę, kaip ir
ventojų. Kaip ir Pakistanas, per šais iš viso gauta....... $10,523.95
Vėliau, paaiškėjus, jog Van- lios, sputnikas I — 583 ir 130
Visus planus įgyvendinant dar
1955 ar 1956 metų amerikinį bams vykdyti.
buvo anksčiau mokslininkų ap guardui reikia pakeisti visą ant mylių). Erdvėje amerikinis sa vidurį jis bus skiriamas prie
būtinai reikia............. $9,476.05
PLYMOUTH) dabar kaštuosiąs
skaičiuota, Temperatūra, sateli rąją raketosAdalį, satelito iššovi- telitas, kuris mokslininkų'tarpe šingo krašto, šiuo atveju Izrae
lio.
bene 40,000 rublių. Pagal ben
to viduje yra 30 laips. C.
mas buvo pavestas armijai Ju vadinamas Alpha 1958, išsilaiky
drąją rublio perkamąją galią tai
Nors visos susijungimo deta
siąs tarp 6 ir 120 mėnesių (10
piter-C
pagalba.
KETURIOS
DĖŽĖS
būtų dar nedidelė kaina, paly
Laivynui trūko tik 14 sekundžių
metų!), sputnikas II — apie 5 lės dar nepaskelbtos, ir deklara
ETNOGRAFINĖS
ginti su automobilių kainomis
Satelitą paleido JAV armija,
Ir dar susitrukdymai
mėn., sputnikas I išsilaikė 3 mė- cija dar turės būti ratifikuota
litais Lietuvos laikais (tai atitik
— greičiausiai vasario 20 d., bet
praėjus 4 mėnesiams nuo pirmo
MEDŽIAGOS
Sausio
29
d.
armija
buvo
jau
nesiūs.
tų tik apie 4,000 litų, o būdavo
jau žinoma, kad naujoji valsty
galutinai
pasiruošusi.
Tačiau
as

Explorer
arba
Alpha
1958
Geografijos
Draugijos
archymokamu už maždaug tokį auto
bė turės bendrą vėliavą, bendrą
• Bulganinas atsiuntė prez.
tuonių
mylių
aukšty
siautę
200
skrenda
18,000
mylių
greičiu
per
Leningrade
esama
XIX
mobilį apie 10,000 litų). Bet da- ve
AlA amvyriausybę ir parlamentą, vieną Eisenhoweriui naują 17 pusla
mylių per valandą vėjai iššovi- valandą.
Stipresnysis
radijo
bar tai yra trejų ar net ketve- žiaus rusų mokslininko J. I.
armiją ir prezidentą Nasserį; pių laišką, greičiausiai su nau
mą sutrukdė dar dvi dienas.
siųstuvas, kurį gali girdėti ir
rių metų inžinieriaus alga (jauni*Kuznecovo surinktos lietuvių etal-Kuwatly bus viceprezidentu. jais pasiūlymais Rytų-Vakarų
Sausio 31 d. oras pagerėjo, ir radijo mėgėjai, bus girdimas
inžinieriai pradeda nuo maždaug i nP^ratinės medžiagos. Ji nuo
Užsienių politikoje naujoji vals derybų klausimu.
nutarta raketą paleisti 10:30 apie 2-3 savaites, silpnesnysis,
700 rublių per mėnesį, kiti gali-! anų laikų, matyt, nejudinta, nes
tybė laikysis "pozityvaus neu
vai.
vakaro.
Likus
45
minutėms
naudojus
mažiau
energijos
—
tebeesanti
sukimšta
keturiose
• Vak. Vokietija vėl atsisakė
na 1000 rublių ar kiek daugiau,
tralumo”, tačiau“ iš ligšiolines
iki
iššovimo,
laiko
skaičiavimas
2-3
mėnesius.
Satelitas
bus
ma
jei nėra tokioj tarnyboj, kur su-į nemažose kartoninėse dėžėse. VI.
patirties jau žinoma, kad Nasse mokėti už sąjungininkų kariuo
sustabdytas, nes kilo įtarimas, tomas tik per teleskopus.
sidaro priedų). Todėl automobi- Norgaila per ".Komjaunimo Tieris yra aiškiai nusiteikęs prieš menės Vokietijoje išlaikymą.
kad
iš
Redstone,
pirmosios
rake

lis įperkamas tik "naujosios kiaragina Lietuvos mokslines
Vakarus, tad naujosios valsty NATO gen. sekr. Spaak išskrido
tos
dalies,
sunkiasi
degalai.
Ta

Armija leis ir antrąjį
sės” atstovams ir dar spekulian- įstaigas susirūpinti tąja medžiabės neutralumas bus prosovie- į Bonną bandyti suderinti didė
čiau
įtarimas
nepasitvirtino,
ir
tams, kurių nors ir nėra didelis! ga, ją ištirti ir išleisti. Ten esą
Armijos pareigūnai paskelbė, tiškas.
jančius ginčus tarp Vakarų są
18
minučių
pavėlavus,
10:48
vai.
gyventojų nuošimtis, bet vis dėl-!a,)le 1000 įvairių, dabar jau ir
kad jiems pavesta paleisti ir an Kokio stiprumo politinę jėgą jungininkų.
specialiai įrengtame trobesyje trąjį amerikinį satelitą "kada
v . . ,
.
.
; užmirštu lietuvių dainų, pasa
• Laukiama, kad vasario mėn.
to žymiai daugiau, negu sovieti-*
paspaustas mygtukas. Po ketu nors .tarp dabar ir balandžio mė naujoji\valstybė sudarys, tūo
kų, patarlių, priežodžių, papro
Y Maskvoje prasidės pasitarimai
nė pramonė spėja pagaminti au čių ir žaidimų aprašymų. Taip
riolikos su pusevsekundžių rake nėšio”. Tačiau laivyno atstovai tarpu dar neaišku.
*
Ssu Vakarų Vokietijos atstovais.
ta "pabudo”, Redstone sušvito sakosi, kad jie jau sutaisę Vantomobilių.
pat esą J. P. Kuznecovo rankraš
• Jordano z karalius Huseinas Toms deryboms vokiečiai nema
oranžine ugnimi, ir raketa atsi guardą ir galėtų paleisti antrą
čių apie lietuvių kalbą, apie drau
pasiūlė Irako ir Saudo Arabijos žai skiria dėmesio, nes nori pa
PATVIRTINTAS 1958 METŲ dimą lietuviams naudotis lotynų Dr. VVernher von Braun, vokie plėšė nuo žemės.
jį satelitą anksčiau, negu armija
karaliams konferenciją šių kraš tirti apie dabartinę Maskvos
PLANAS IR BIUDŽETAS
raidėmis, net vienas vysk. A. čių kilmės mokslininkas, pasku Praėjus septynioms minutėms, suspės pasiruošti.
tų sujungimo klausimu. ,
nuotaikas dėl Voluetijos suvie
*
Sausio 22 ir 23 d. Vilniuje Baranausko 1880 metais Kuzne tiniojo karo metu projektavęs mokslininkai, budį prie sekimo
-------------/
nijimo, Rusijoj tebelaikomų vo
įvyko respublikinio sovieto sesi covui lietuviškai rašytas laiškas, V-l ir V-2 ginklus, gi dabar jo įrengimų Washingtone, konsta Armija taip pat paskelbė, kad
kiečių gražinimo ir kitų-^lausija, kurioje buvo patvirtintas kuriame esą svarstomi literatū projektu paleistas pirmasis že tavo, kad satelitas jau orbitoje. ji planuojanti iššauti 500 svarų
mų.
•
‘ :
1958 metų ūkinis planas ir biu rinės ^įetuvių kalbos klausimai,
Tačiau jie pralaukė 114 minu- "erdvės vežimą”, kuris galėtų
mės satelitas.
BŪSIĄ PER 4 MIL.
džetas. Planą referavo plano ko
• Iš Alžyro pranešama apie
būti naudojamas karinės žvalgy
BEDARBIO
miteto pirmininkas J. Laurinai
sunkias kovas tarp prancūzų ka
bos reikalams. Detalizuotas pa
DarbS^
sekretorius
Jame
P.
tis, kuris tarp kita ko pažymėjo,
riuomenės ir nacionalistų suki
siūlymas esąs įteiktas gynybos
kad šiais metais elektros energi
departamentui ir esą laukiama Mitchell pareiškė, kad vasario lėlių.
jos gamyba Lietuvoje padidė
jo sprendimo draug su leidimu mėnesį galį būti tarp 4 ir 4,5
• Vakarų Vokietijoje dar liks
sianti beveik 13% daugiau negu
statyti naują labai stiprų rake mil. bedarbių. Nedarbas šiek tiek 55,000 Anglijos karių, nors pa
/'pernai, daugiau būsią gaminama
sumažėsiąs kovo ir balandžio
tinį variklį.
*
i
statybos medžiagų, žemės ūkio
mėn., "truputį daugiau” — ge staruoju metu Anglija iš Vokie
tijos dalį savo kariuomenės iš
mašinų ir lengvosios pramonės
Amerikinės žvalgybos sluoks gužės-birželio mėnesiais.
veža.
gaminių.
A
niai paskelbė, kad jie turį kai
Mitchell prisipažino, kad 4 mi
• JAV davė Austrijos vyriau
kurių įrodymų, jog sovietai pa lijonus prašokęs bedarbių skai
KREPŠININKAI IŠVYKO
leidę į erdvę didžiulę raketą, ku čius "būsiąs didesnis, negu vy sybei 2 mil. dolerių, pagelbėda
KAZACHSTANAN
ri galėjusi turėti trečiąjį dar riausybė norėtų matyti”, tačiau ma šelpti Vengrijos pabėgėlius.
Sausio 23 d. geriausioji Lietu
didesnį sovietinį satelitą, tačiau jis esąs įsitikinęs, kad viduva Ligi šiol JAV yra davusios šiam
voje krepšininkų komanda (Kau
oficialiai ši žinia dar nebuvo pa sarį reikalai ^pagerėsią. Savo įsi reikalui jau 37 mil. dol.
no "Žalgiris”) išvyko į visasą
tvirtinta.
tikinimą jis rėmė padidėsiančiais
• Iš raudonosios Kinijos vy
•
*
•
jungines krepšinio rungtynes
kariniais užsakymais ir pagyvė- riausybės pašalinti 3 nekomunisKazachstano sostinėje AlmaJAV ir rusiškieji satelitai da siančiomis namų statybomis,
tai nariai. Taip pat iš vadinamo,
Ata. Anksčiau ši komanda buvo
bar susipažįsta erdvių aukštybė taip pat valdžios numatytomis Kinijos liaudies kongreso paša
iškopusi į pirmą vietą virš visų
se.
susirūpinusiojo klausimą didesnėmis kelių statybomis.
linti 24 deputatai.
sovietinių krepšinio komandų,
— kaip jiems sekasi, buvo gau Gruodžio mėnesį buvo 3,4 mil.
bet pastaruoju laiku buvo nu
• Naujojoje sovietinėje 2.“
tas toks atsakymas:
bedarbių. Daugiausia bedarbių
rungta. Dabar vėl bus kovojama
Nesirūpinkit, iš tėvų gim- po karo buvo 1950 m. vasario Pas. karo versijoje iškeliamas
dėl pirmenybės. Išvyko Lauritėdytojų išmokę bendros kalbo-s jie'mėnesį — jų skaičius tada siekė Chruščevo vaidmuo, ginant Sta
nas, Stonkus, Buzelis, Stumbrys, Turkų studentai Kipro saloje taip pat gina savo teises ir susiduria su anglų kariniais sargybiniais. labai gerai susikalba vokiškai, 14,684,000.
lingradą.

Automobilis - laimės simbolis

JAV Tyrinėtojas skrenda aplink žemę!
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Praėjusios savaitės Draugo
dienraštis mus nustebino dviem
atvejais, kuriuos verta piisiminti ir dėl jų pasisakyti.
Pirmasis atvejis buvo Dirvos
straipsnio apie atvykusios į Cle
velandą Sibiro tremtinės Stanislovos Eydrygevičienės persispausdinimas ištisai, tik pakei
čiant antraštę ir visiškai nenu
rodant iš kur tas straipsnis pa
imtas.
Mums labai nemalonu, bet
esam priversti Draugo redakci
jos nariams priminti, kad toks
elgesys vadinamas straipsnių
vogimu. O vogti tikrai labai ne
gražus darbas, kuris vargu ar
derinasi su Dl'llUgo-rieidėjų in
tencijomis.
Antrasis atvejis tai viename
Draugo numeryje dviejų žinių
atspausdinimas apie Cleveiande
įvykusį jaunimo vakarą. Vieno
je žinioje tas vakaras vertai pa
girtas, gi kitoje sukritikuota da
lis vakaro programos dalyvių —
esą jie nepasiruošę išėjo į sce
ną. Parašyta taip, tarsi tas va
karas būtų buvęs į meno aukš
tumas besiveržiančių solistų ar
kitokių menininkų pasirodymag.
Kaip žinia, Clevelando lietu
vių bendruomenės vadovybė į tą
vakarą norėjo suvesti visų lie
tuviškųjų

organizacijų

narius,

kad jie tame vakare pasijustų
tik lietuviais. Ir to vakaro pro
gramų atėjo išpildyti ne kokie

ypatingi menininkai, bet tie pa
tys lietuviai jaunuoliai ir jau
nuolės, kurie vienoje ar kitoje
srityje turi aiškių gabumų, bet
nepretenduoja dar būti scenos
menininkais.

Patys jaunuoliai tą marga
spalvę programą labai šiltai pri
ėmė. Ja buvo patenkinti, kai ku
riais numeriais net sužavėti ii
vakare dalyvavę vyresnieji. Va
karas jaunuoliams bus ilgai at
mintinas, o ir tų jaunuolių tė
vams liks džiaugsmas, kad jau
nieji .moka susieiti ir labai kul
tūringai pasilinksminti.
Būtų tikrai įdomu, kad tas ne
patenkintas ir jaunuolius never
tai kritikuojąs pasirodytų tikra
pavarde. Gal mes jame atpažin
tume kbkį pretenzijų pilną clevelandietį, kuris nebeturėdamas
ką kritikuoti užsikabino už vi
siškai nekaltų jaunuolių, be,
pats, pretenduojąs į menininkus
tikrai bijo kritikos.
Tikrai keista, kad ir Draugas
jau nekalbant apie tą keistuol
kritiką, kuriam taip pat turėti
rūpėti, kad daugiau mūsų jau
nuoliai

tarpusavy

draugautų,

kad susirinkę nesitenkintų vien
šokiais, bet pasirodytų savais
dvasiniais sugebėjimais, vieni
kitus skatintų lietuviškuoju ke
liu eiti, deda tokias koresponden
cijas. Ar nepagalvoja, kad po
tokio parašymo atsiras ir tokių,
kurie kitą kartą bus jau nepri
kalbami programos dalį išpildy
ti? Ar neatsiras ir tokių, kurie
pasakys, kad mums dar neverta
į sceną eiti, kad paskui nebūtu
me Draugo ar kito kurio pana
šaus laikraščio barami?

Čia prisimena mano paties
moksleivio dienos, kuriose buve
labai gražių ir atmintinų valan
dų, kurios daugelį mūsų tada
pastūmėjo į spaudos darbo, vi
suomeninius ir organizacinius
kelius. Ir mes esam nepaprastai
dėkingi tuometiniam Kėdainių
gimnazijos direktoriui Jurgiui
Elisonui, kuris visokiomis prie
menėmis moksleivius skatino ra
šyti, rodytis scenoje, rodytis su

savistovia kūryba, žodžiu, ro
dyti kūrybinę iniciatyvą.

UfflE FIELD

Du kart savaitinis, leidžiamas VIL
TIES, Amerikos Lietuvių Spaudos ir
Radijo D-jos (Inkdrp. ne pelnui),
1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio.
Telefonas: HEnderson 1-6344.
Išeina Cleveiande pirmadieniais ar
ketvirtadieniais.
Redaktorius: Balys Gaidžiūnas.
Antros klasės siuntos privilegija
suteikta Cleveiande, Ohio.
Prenumerata metams, iš anksto
mokant $8.00. Įsteigtas 1915 metais.
Atsk. Nr. kaina 10 centų.

• Tautinės Sąjungos pirminin
kas inž. E. Bartkus sausio mėn.
23 ir 24 dienomis lankėsi Washingtone ir su tenykščiais vieti
niais veikėjais tarėsi Tautinės
Sąjungos veiklos reikalais.
• Paskutiniame P. L. B. Seimo
Organizacinio Komiteto posėdy
je pakeista Seimo Konstitucija
ta prasme, kad Seimo atstovai tu
ri būti išrinkti ne vėliau kaip 3
mėn. prieš Sdmą. Anksčiau bu
vo — 6 mėn. ffakeitimas reikėjo
padaryti, nes kaikurių kraštų
tarybos, pasinaudodamos anks
tesniu konstitucijos pakeitimu,
nutarė atstovus rinkti visuoti
nio balsavimo keliu. JAV tokie
rinkimai įvyks balandžio 27 d.
kartu su naujosios Tarybos rin
kimais.

Ir kaip tada būtų buvę, jei po
tokio moksleiviško pasirodymo,
tuoj būtų pasirodę didžiuosiuose
laikraščiuse aštrios kritikos ko
respondencijos? Ar jos nebūtų
užmušę tas gražias pastangas?
Ar jos nebūtų pakenkę tuometi
nio mūsų direktoriaus kilniems
užsimojimams ?
*
Lygiai tokios pat mintys kyla
ir dabar, kada skaitai tokias ko • Pasaulio Lietuvių Seimo kon
respondencijas, kuriose kažkas certo ruoša eina pilnu tempu.
su kažkuo ^nori sąskaitėles su Pakviesti ir sutiko dalyvauti šie
vesti, ir tai daro braudamiesi į choraį: Čiurlionio iš Clevelando,
jaunuolių pastangas. Ar tokia Dainavos, Vyrų, Stephens ir Pir
korespondencija neardo Bendruo myn — visi iš Čikagos, Varpo —
menės apylinkės pastangas, ar iš Toronto ir Vyrų choras iš Bos
neardo jaunimo vadovo, šiuo at tono. Koncerto programą suda
veju Liudo Sagio planus, kuris rys ištraukos iš lietuviškųjų ope
jaunimo lietuviškumo išlaikymui rų : Karna vičiaus — Gražina,
Cleveiande tikrai daugiausia lai Radvila Perkūnas ir Šimkaus —
ko pašvenčia?
Pagirėliai. Taip pat bus atlikta
Šimkaus kantata Atsisveikini
*
Būtų nepaprastai gerai, kad mas su Tėvyne ir Žilevičiaus
tokias korespondencijas rašan kantata Vytauto Didžiojo garbei
tieji daugiau galvotų, o ir re ir dar keletas mažesnių 'veikalų.
daktoriai, jas gavę, taip pat rim
• Montrealio Lietuvių kredito
čiau susimastytų!
bendrovė Litas vasario mėn. 9
d. 12:30 vai. Aušros Vartų para
pijos salėje šaukia visuotiną na
CHICAGOS ’
riu susirinkimą. Bendrovė praGYDYTOJAI
ėjusiais metais padarė apyvartos
virš 342,000 dolerių sumai. Pel
no turėta $5,614.17. Lito bendro
Tel. ofiso PRospect 8-1717
vės valdybą sudaro: A. NorkeRezidencijos REpublic 7-7868
liūnas, P. Ruffinskas, D> Jurkus

Dr. S. Biežis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 West 63 St.
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas,
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
Rezid. 3241 W. 66th PLACE.

<urių 20 dal. paaukojo A. Ka-

ir

J.

Skučas.

Kredito komisiją

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos
Chicagos skyrius kviečia lietuvišką

mėn. 8 d., Calvert Hali, studentų
ruošiamam ”Lituanus” koncer
te.

visuomenę atsilankyti į

• Seniausia radijo programa
Naujojoj Anglijoj švenčia 24 me
tų sukaktį. Sukakties minėjimas
įvyks So. Bostono Lietuvių Pi-1
liečiu auditorijoj vasario mėn. <
9 d. 4:33 vai. Bus talentų popie-!
tė ir pasi viešė j imas.

Lietuvos Nepriklausomybes

paskelbifoo 40 metų sukakčiai

paminėti iškitmingę banketu.
J

• Kanados Lietuvių Bendruome
nės Oakvilės apylinkės valdyba
atsiuntė padėką rašytojui Ignui
L Šeiniui už .padarytą protestą
lenkams Stockholme, kada jie
žeidė lietuvių tautinius jausmus,
savindamiesi sau Vilnių.

Banketas įvyks ..vasario 16 d. 7 vai. vak.

South Shore Country Club salėse.
Programoje kokteiliai, vakarienė, meninė

• Lituanus žurnalą remti komi
tetas paskelbė, kacĮ praėjusiais
metais iš viso tam reikalui su
rinko $6,388.83. Komitetui vado
vavo Vytautas J. Šliūpas.
• Lietuvių Tautinis Knygynas
Baltimorėje, Petras .Maldeikis iš
Cicero, III. ir Vyt. Maželis iš
Brooklyn, N. Y: lairūėjo po 30
tomų biblioteką kiekvienas, virš
$150.000 vertės, šias knygas,
skelbdama prieškalėdinį išparda
vimą, paskyrė Gabijos leidykla.

BROOKLYN
TAUTINĖS SĄJUNGOS
PIRMININKAS BROOKLYNE
Sausio.25 d. Liet. Piliečių klu
be, įvyko Liet. Taut. S-gos I-jo
ir 11-jo skyrių nepaprastds susirinkimas, kuriame pagrindiniu
kalbėtoju buvo iš Čikagos atvy
kęs centro valdybos pirm. inž.
Eugenijus Bartkus.
Susirinkimą atidarė A. Sodaitis, pakviesdamas pirm. Vytau

tą AbraitĮ ir sekr. Mauruką.

dalis ir šokiai.

'

Pakvietimai gaunami Margučio raštinėje arba šau

kiant telefonu GR 6-2242. Pakvietimo kaina asme
f

niui $12.50.

niušis-Kamin. Kiti aukojo smul
kesnėmis sumomis.
*
Ta pačia' proga Dirvą užsipre
numeravo: Br. Vigelis, Br. Va

lius, Br. Sadinauskas.
Iškeltas sumanymas, kad Ne
priklausomybės Fondo vajų ge
riau būtų pravesti rudenį, gal
tiktų ir rugsėjo- 8 d.
Senosios kartos atstovai ir
veiklūs tautinių organizacijų
veikėjai ir pirmieji Tautinės Są
jungos Philadelphijos skyr. stei
gėjai: Z. Jankauskas, A. Kaniušis ir A. Tvaronavičius išrinkti
skyriaus garbės nariais.
Po, gražaus ir pasisekusio susi
rinkimo, buvo alutis, kurio metu
pagerbtas veiklus skyriaus ir
kitų organizacijų narys, litua
nistinės mokyklos rėmėjas, ku
rio sumanumo dėka buvo per
vežta visa Kybartų gimnazijos
biblioteka į Vokietiją, dabar
esanti Vasario 16 d. gimnazijoj,
Algirdas Jonys - Januškevičius.
Jo 50 metų amžiaus proga sugie
dota ilgiausių metų, linkint svei
katos ir ištvermės tiek asmeni

AS PUSKORIUS,

chicago

buv. Lietuvos Operos solis
tas, bosas, mirė sausio mėn.
27 dieną 3 vai. po piet Athol,
Mass. mieste. Čia per pa
skutinius kelerius metus
buvo lietuvių šv. Pranciš
kaus parapijos vargoninku.

niame, tiek visuomeniniame gy
venime.
P. M.

• Dirvos skaitytoja Aldona
Masiulienė, slidinėdama sunkiai
susižeidė koją. Gydosi brolio Dr.
Lietuvos Nepriklausom y b ė s
Prano -Mažeikos priežiūroje. Dr. 40 m. sukakties iškilmingame
P. Mažeika irgi yra, žinomas minėjime, kuris įvyks vasario 15
sportininkas — buvęs Liętuvos d. Lietuvių Namuose, meninę
krepšinio komandos narys.
programos dalį išpildys solistai:
• ALT Sąjungos Chicagos M. Vilčiauskaitė ir A. Simana
vestas ir vajus. Dirvos padaž- skyriaus aktyvus narys Pranas vičius. Jiems akomponuos D.
ninimo reikalu. Vajų pravedė Michelevičius sulaukė iš Prancū Skrinskaitė.
Pabaigai pramatoma nuotaiI-jo skyr. pirm. Vyt. Abraitis ir zijos atvykusio savo brolio Antano, kuris ten išgyveno 13 me-'kingas pobūvis. Minėjimą ruoLNI< pirm. A. Senikas.
tų. Michelevičių dabartinis ad-|^a LNT Toronto Komitetas,
Juozas Ginkus, negalėdamas
resas: 2321 W. 50 Place, Chica- Pradžia 6 vai. 39 min.
dėl ligos pats atvykti, atsiuntė
go, III.
100 dolerių su linkėjimais Dirvai
stiprėti ir žengti prie dienraščio.
• Algirdas Bakšys, Tautinės
Tuo J. Ginkus, gražiausią savo Sąjungos Chicagos skyriaus pir
gyvenimo dalį pašventęs tauti mininkas, gavo iš Lietuvos kon
nei veiklai ir šįkart įėjo į gar šulo Dr. d5. Daužvardžio gražią
MIRĖ J. AVIŽIENIS

TORONTO

ROCHESTER

bingąjį 179-ių šimtininkų sąra padėką už pakvietimą dalyvauti
26 d. staiga
E. Č. Lietuvos Nepriklausomybės su mirė, 52m. m.sausio'
amžiaus sulaukęs
čjus irA . Kudžma. Revizijos ko sius darbus bei ateities planus.
kakties minėjime, į kurį yra pa
Juc-zas Avižienis, ilgesnį laiką
misiją — J. Bulota, P. Povilaitis O tų planų, gralių idėjų bei pa
kviestas visas Chicagoje reziduo
S-gos

pirm.

inž.

E.

Bartkus

— j. Juškevičius, J. Lukoševi- apibūdino LT S-gos paskutiniuo šą.

! gyvenęs Rochesteryje ir paskująs diplomatinis r konsuliarinis
,
,............ , , . ...
Įtiriiu metu Hąmlin, N. Y., buvo
korpusas bei šiaip įtakingieji po,
...
..... .
.
..... . .. i restorano savininkas,
Sausio 19 d. Klaipėdos atvada litikai, visuomenininkai ir laik-į T A .v. . ,
J. Avižienis buvo gimęs Ame
vimo 35 m. sukakties minėjimą 1 raštininkai. Minėjimo banketas L
rikoje. Prieš I> pasaulinį karą
Tel. ofiso EVergladę 4-7376
surengė Mažosios Lietuvos Bi-1 įvyks South Shore Klube vasakartu su tėvais grįžo Lietuvon,
Tel. buto GRaceland 2-9203
čiulių Draugija. Kažkodėl į mi- rio mėn. 16 d. 7 vai. vakaro.
o 1928 m. vėl atvažiavo Ameri
nėjimą
žmonių
atsilankė
žymiai
i
i
*•
•
•
.
•
n
>-•
Dr. Juozas Bartkus
v.
‘
• Inžinierius ir ponia E. Li- kon ir čia perėjo kietą‘gyvenimo
maziau, negu praeitais metais. , j
• ...
GYDYTOJAS iR^CHIRURGAS
1
kanderlai
siomis
dienomis susi- kelią, bedirbdamas anglies ka
Norvest Mėdic^L Center
Programą vedė Mažosios Lie- laukė pirmosios dukrelės. Inž. byklose ir kt., vėliau pastoviai
2336 VVest Chicago Avė.
tuvos Bičiulių D-jos pirm. Mar- Eugenijus
Likanderis dirba isikurdamas Rochesteryje perėjo
Chicago 22, Jfl.
tynas A. Brakas. Lietuvos gen.' Johif F. Meissner Eng. ir eina i biznį, kur pradžioje kartu su
VAL.: 1-3:80, 6-8:30 p. p. pirmad.,
žmona turėjo grožio salioną, o
konsulas J. Budrys pasakė trum- atsakingas pareigas,
antrad., ketvird., penktad.
Tik susitarus trečiadieniais,
pą kalbą ir vėliau papasakojo at. vjdos GaškaiUs jr Juozo vėliau įsigijo Hamlin, N. Y. res
11-2 p. p. šeštadieniais.
toraną.
siminimus iš 1923 m. sukilimo.
Band.
io-Bandzevičiaus
vestuvės
tautinį fondą, kurio tikslas bus
J. Avižienis buvo linksmaus
Buv?
VLIKo
vieepirm.
p.
Neiįvyksta
’
vasario
'men.
8
d.
Vesremti tautinę veiklą JAV-e, jau
būdo, pasižymėjo ypatingai stip
tuvių apeigose giedos iš Clevenimo stovyklavimą, tautinių na žinis paskaitoje kritikavo Ai
ria "sveikata, savo laiku buvęs
rikos
lietuvių
neveiklumą,
gelando
atvykstanti
Aldona
Stemmų statymą ir kt.
net profesionalas imtininkas,
riau sakant, vadų nemokėjimą1 pužienė.
Be to, pirui. inž. Bartkus iš
daug padėjo tremtiniams ir bu
pritraukti minios prie tautinio1
samiai apibūdino Dirvos dabar
vo susipratęs lietuvis.
darbo.
Sako,
iš
milijono
čia
gy

tinę būkle ir pabrėžė, jog bus
Nuliūdime paliko žmoną Oną,
TAIYRA
venančių
tautiečių
turime
tik
rfcLa
n|
A
rvi-s
dedamos pastangos išvystyti į
du sūnus, seserį E. Užemeckienę
saujelę
priklausančių
organizar
r
lid
A
DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS VIDURIO
dar dažniau einantį laikraštį ar
ir broli Julių Avižienį, abu gy
ie^kioie^SS
perfvefeė
™UTIW
S-GOS
SUSIRINKIdienraštį.
venančius Rochesteryje ir kitas
RAGANŲ MEDŽIONĖS
;e
veikloje.
Kritiškai
peizvelge
MAg>
p
ARAMA
DIRVA
I,
SKY

LT S-ga yra numačiusi steigti
gimines Amerikoje, Kanadoje ir
ir anuo metu Klaipėdos krašte
atskirus skyrius jaunosios kar
Lietuvoje.
RIAUS GARBĖS NARIAI
KRONIKA
buvusią tvarką, esą, vokiečiai
tos atstovams, kurių paskutiniu
buvę perdaug spaMžiami kai ku Visuotinis Philadelphijos sky ^’iHBnoi!SEEe?aHE-BHEB?«,prBS!«ę'ser1
PODRAUG
laiku vis daugėja.
TIKTAI GRAMERCY g,
rių karštų mažlietuvių patriotų riaus susirinkimas įvyko sausio ■; Licenesed
and Bonded by N. J. ■
Ilgiau
b
ų,vo
apsistęta
prie
SU
■
State Banking Cpmmission
mėn.'
23
d.
Svarbiausiu
darbo

PLB-ės
ir
JAV
tautinės
minties
ir
dato
Hitleriui
Klaipėdą
atAPMĄSTYMAIS APIE TAI, KAIP ATOMINIAME AM
v
.
v.
.
i plėsus, skaudžiai nukentejo. lo- tvarkės punktu buvo valdybos, B Pasiūlo jums šiuos patarnavimus, m
zmomų ruošiamo kongreso.
I .
’
.
.
■
*
H
ŽIUJE KELIAI Į PRAGARĄ TEBEGRINDŽIAMI SENO
n
rinkimai.
’
■
PINIGIAI Į LIETUVĄ
Pirmininkas
pareiškė,
kad
PL
hau
P'
Gelz
™
s
VIŠKA GERŲ NORŲ SKALDA.
-j Pristatymas garantuotas per ein
B-ės
veikloje
yra
gyvas
reikalas
veiklos
Vokietijoje,
Senajai
valdybai
pasitraukus,
M
)
~~
■
2 savaites.
n
JĮ
100
rublių
$10.00
buvo
išrinkti
ir
pareigomis
pasi

n
ir galimybe aktyviai dalyvauti
.....
... .V1 . .
. . . !
■
Mokestis už orderį $5.00.
M
Dėl žmenių savų-Hetuvininkų apšvietos ir geresnės
.kiekvienam
. . .
...
•
•
i
jh o
politiką,
tik
aiškiai
nepasake
koskirstė: pirm. J. čęsorius, vice ■ 'Didžiausias orderis $50.00. Ll
lietuviui, todėl S-ga
h
m
kią.
mūsų laikų sampratos surašė
pirmininkai J. Bakuckas ir S.
w
kviečia visus savo narius ^į jos
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ.
•ii jungtis
•
n, ir visokeriopai ~ Nežiūrint,
kad
ne su visais
p Mcckūnas, sekretorius A. Jonys, ■
veiklą
lv
.
.
’
..............
..
■
Reikalauk
musą 16 puslapiu ka
JONAS GIRDŽIUS - KLAUSUTIS
Gelžinio
išved
iojim:ds
galima
j
d.
P.
Did
Jis
ir
narys
kultūros
■
talogą ir vaistų kainorašti.
M
remti.
■
$
sutikti,
buvo
pasakyta
ir
sveikų
tremtinys,
‘Reikalams <.Br. Vigelis. Artimiau
Šių 49 Lietuvos nepriklauso
Mūsų 15-ti metai — Tūkstančiai u
minčių,
P.
N-as
si
skyriaus
darbai
būtų:
suruoš

■
patenkintų klijentų.
m
kapitalistu nė buvęs,
mybės atgavįmo jubilėjinių me
ti koncertą, /kurio pelnas tektų : G R AM ERCY;
tų proga, tautinės minties žmo
nė tapęs.
Dirvai paremti ir pavasariop ge ■
*
*
UŽGAVĖNIŲ POBŪVIS
nių vieningumui stiprinti, ruo
744 BROAD STREET,(
S
n
šiamas kongresas š. metų gegu Lietuvių Tautinis Akademinis gužinę.
n
ANT PAMINKLO
■
Room
925
a
Susirinkimo metu surinkta
žės gale New Yorke, kuriam pa S amburis New Yorke vasario 15
Cl
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bei
J. Valakas, D. Penikas, K. Kru- dicinį Užgavėnių pobūvį su Lie
atlieka įvairius spaudos darbus. Jūs
likas, J. Virusas, A. Koncė, V. tuvos Nepriklausomybės pami
A'h.t Perspėjimo,
galit pigia kaina atsispausdinti pro
nėjimu ir linksmąja Užgavėnių
Rastenis ir k.
kad tikėjimas į netikėjimą taipgi yra opiumas liaudžiai,
fesines korteles, įvairias blankas, va
Buvo pagerbtas ką tik iš spau- programa. Bus Jurgio Vedegio
,
išleistas kapitalistiniame
karams biletus, vestuvių pakvieti
dos išėjusios knygos Vyrai Ge-, orkęstras. Sambūrio nariams ir
LONDONE
1957 m.,
mus, plakatus ir kt.
dimino kalne” autorius Stasys
kviegtiemg svežjams
ir vien dėlto, kad Vilniuje nebėra Zavadzkio spaustuvės.
Butkus ir glebis knygų įsplatm- ....
Užsakymai priimami ir paštu.
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ta tarp dalyviu.
«ejlmas ~ 3 do1' Pradzia “ 8
Knyga tuoj bus gaunama Dirvoje.
DIRVA — 1272 East 71 St.
Po to LT S-gos pirm. inž. E. val- vakarei Kvietimų galima
Dirva yra vienintėlis tos knygos platintojas JAV ir
Cleveland 3, OMo
Bartkui pagerbti įvyko jaukus Kauti: E. Noakienė — tel. MI
Kanadoje.
Tel.: HE 1-6344
; pobūvis, kurio metu buvo pra- 1-0532. s
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ir K. Toliušis.

,

»

i •

siryžimo centro valdybai, turint
iš jaunosios kartos atstovų pir
• Vidurinių Vakarų sporto apy
mininką, tikrai netrūksta.
gardos vyrų ir moterų krepšinio
Be kitų užsimojimų, pirm. pa
bei tinklinio ir apygardinės visų
klasių stalo teniso pirmenybės žymėjo, jog yra steigiamas prie
įvyks kovo 8-9 dienomis Detroi- centro skyrius, kuriam galės pri
te. Apygardos komiteto pavedi- klausytl P»vieni«i. atskirose vie
mu pirmenybes vykdo Detroito tovėse
tautlnės mlntles
I SK Kovas
žmonės, kuriems neįmanoma
v
i
skyrių įsteigti vietoje, šis da'r• A. Gaigalaitė, L. Skučaitė, A. bas atlikti pavesta LT S-gos
Karaša, N. Bogutaitė,^R. česo- centro valdybos Vieepirm. inž.
nis* ir G. Buračaitė pasirodys J. Jurkūnui.
Baltimorėj, 7:30 v. v. vasario j Taip pat numatoma įsteigei
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JCelione į Pacifiko kraštus (3)

ATSISVEIKINANT, SU
UOS ANGELES
JUOZAS J. BACHUNAS, Sodus, Michigan
Pagaliau atėjo vakaras ir laikas mums atsisveikinti su Los
Angeles — tuo gražiu ir dabar
vienu iš didžiausių Amerikos
miestų, kurį vis daugiau pa
mėgsta ir lietuviai, keliasi čia
apsigyventi ir tuo būdu vis dau
giau stiprinti naują „lietuvybės
tvirtovę” tolimoje Pacifiko pa
krantėje. Aš esu labai dėkingas
Los Angeles lietuviams, mano
seniems pažįstamiems ir naujai
įgytiems draugams, kurie čia
mane taip maloniai sutiko, my
lėjo, vaišino ir apdovanojo nuo
širdžiais laimingos kelionės lin
kėjimais mūsų dar tolimai ke
lionei pas Australijos lietuvius.
Kam nesuspėjau žodžiu ar raštu
to pasakyti, tai šia proga per
laikraštį pareiškiu mudviejų di
delę padėką.
Vakare apleidome viešbutį ir
išvažiavome į prieplauką, kur
laukė mūsų laivas. Los Angeles
uostas yra atokiai nuo miesto

Angeles, jau kelis kartus buvau
fotografuotas.
Tuomet jinai pasakė, kad
News Service biuras, kurio ji
yra bendradarbė, gavo telegra
mą iš Benton Harbor, Mich.,
News-Palladium laikraščio, pra
šydami mūsų išvykimo nuotrau
kos. Na, jei geri kaimynai pra
šo, tai, savaime aišku, sutikome
ir nusifotografavome. Išvykda
mi iš namų, apie savo kelionę
niekam negarsinome, bet, matyt,
jie patys kaip nors buvo suži
noję.

Išlydėję pp. Bielskius ir grįžę
į savo kambarį, nusprendėme to
liau nesitvarkyti ir nesidarbuoti
ir net nėbudėti ligi laivo išplau
kimo paskutinės minutės. Mat,
per tas nuotykingas dienas bu
vome jau gerokai išvargę, tai
skubėjom ramiai pailsėti. O jau
savo mantą suspėsim išsidėstyti

mo būdų yra pastudij avimas keleivių sąrašo, kuri laivo atstovybė atspausdino. Iš keleivių
dažniausia į akį krito jau prino
kę žmonės, kaip mudu, bet dau
giausia jų tarpe buvo — tai nu
nokusios našlės ir nemažiau nu
nokusios panelės (išvada: gera
ir naudinga laivais keliauti vien
gungiams, kurie niekur sausu
moje sau negali susirasti gyve
nimo draugių ...).
Sąraše radau tų nunokusių
našlelių per 80, o nunokusių pa
nelių __ apie 17. žinoma, buvo
ir kitokių, tėvų su vaikais ir ke
lios šeimos su visai mažais vai
kais, bet vis dėlto iš 332 kelei
vių, sąraše išvardintų, vyravo,
ar gal tiksliau pasakius, „mote
rių vo” prinokę ar jau nunokę ke
leiviai. ’
Pagal apdraudos bendrovių
statistiką, Amerikoje yra per
7,000,000 našlių. Pagal banki
ninkų statistiką, tos našlės fi
nansiškai kontroliuoja daugelį
didžiųjų biznio korporacijų, daž
niausiai netiesioginiai, bet kaip
bonų ar akcijų savininkės. Vie
na tokia gerai prinokusi našlelė
vėliau išlipo Tahiti saloje ir sa
kėsi čia atvykstanti žiemoti jau

gelis svečių dėl neatsargumo apdega daugiau, negu reikia, o paskui dejuoja,
Priplaukus ekvatorių, laivo
kapitonas atlieka tam tikras ce
remonijas, nes to reikalauja la
bai sena jūrininkų tradicija. Kai
kuriuos keleivius Neptūnas nu
baudė už neatlikimą tam tikros
užduoties, įmesdamas juos su vi
sais drabužiais į vandens basei

Iš šalies žiūrint

ną. Na, ir kitokių pamaivų buvo J Toli gražu, ne visa vokiečių
išdarinėta, ir ta visa programa tauta buvo pavirtusi naciais. Pa
tęsėsi ištisą valandą. Užtat kitą tys vokiečiai pradėjo kentėti nuo
rytą laivo kapitonas pirmą kartą saviškių nacių anksčiau, negu
keliaujantiems per ekvatorių iš žydai arba kiti.
dalino diplomus — ir mes vieną
gavome. Dabar esame diplomuo Smilgaičių akvarelė, Draugo
premijuotas romanas. Parašė
ti ir pripažinti tikrais tolimojo
Paulius Jurkus, išleido Lietuviš
plaukiojimo jūreivi
kos knygos klubas Chieagoje.
(Bus daugi
Iš šalies žiūrint išrodo, kad
ypatingiausia romano dalis yra
jo pati pradžia. Romanas pra
dedamas šitaip:

Šis tas apie kai kurias knygas
Sauja derliaus, Nidos klubo
leidinys No. 20-21. Skaitymai au
gantiems ir suaugusiems. Paruo
šė K. Barėnas. Išleista Londone.
Veikalas talpina eilėmis ir pro
za žymiausių lietuvių rašytojų
ir poetų daugiau, kaip 300 skai
tymų. Veikalas turi 558 pusla
pių.
Taigi to leidinio pavadinimas
ne vieną gali suklaidinti. Mat
sauja tai nedidelis saikas, o čia,
kaip matome, 'pusėtinai didelė
knyga. Todėl tą leidinį buvo ga
lima pavadinti ne Sauja, o Jauja

kai kalbančiose šalyse ir lietu
vybės palaikymui jaunosios lie
tuvių kartos, augančios angliš
kai ir ispaniškai kalbančiose ša
lyse.

— o —

Dievų miškas. Parašė Balys
Sruoga. Išleista Lietuvoje. Ter
ros knygų leidyklos perspausdin
ta Chieagoje. Autorius vaizduo
ja karo metų koncentracijos sto
vyklos baisumus Stutthofe.
Tai ketvirta knyga, kurioj ap
rašomas kacetinis gyvenimas.
Pirmoji buvo Vokie^j^j išleista
Jo-no Grigolaičio ’^Nacii^ praga
re”, antroji A./Gervydo „Už
- Li- spygliuotų vielų/trečioji kun. S.
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41. Taip pat Vyr. Rinkimų Ko
misijai pereina visi tie kandida
tai, kurie buvo pasiūlyti LB Ta
rybos nominacijų komisijai ir
kurie yra jau davę savo sutiki
mą raštu.
Atstovų kandidatų sąrašus
Vyr. Rinkimų Komisijai (tiesio
giai ar per vietines rinkimų ko
misijas) įteikti reikia ta pačia
data — ne vėliau kaip iki 1958
kovo 10 d.
>
KAIP SIŪLOMI LB TARYBOS
KANDIDATAI

KLEBONAS sėdi pas
Gimbutą svečių kambaryje,
JAV LB Tarybos* kandidatų
plačiai atskleidęs baltą ap
siaustą.
sąrašą gali siūlyti ne mažiau
— Kleopai, virstu sudžiū kaip 10 rinkikų.
vusiu kuinu dėl tų statomų
Sąraše gali būti ne daugiau
tvartų! — kunigas atsipu
čia ir delnu braukia .prakai kaip 20 kandidatų, tiek pat ren
tą nuo kaktos. __ Buvau li kama ir LB II Tarybos narių.
gi lentos apskaičiavęs, juk
Kandidatų . sąraše turi būti:
ne pirmą būdelę štamu, bet nurodyta, kad tai yra kandidatų
ėmė ir pritrūko tokių balkelių. Sakau, kur kitur su- sąrašas LB Tarybos rinkimams;
, sišelpsiu, jei ne pas musų įrašyta kandidato pavardė, var
geradarį, kur girios žaliuo das, amžius, profesija, adresas;
ja lyg rūtos. Atverk dosnią kandidato parašas, kad sutinka
širdį, duok keletą rąstelių iš
paklėčio, kad užbaigtume būti renkamas.} LB Tarybą ir
kad atitinka LB įstatų ir rinki
tvartus...
mų taisyklių reikalavimus; duoTai visai neevangeliško kuni. .
m i • i
•
. . ta kandidatų siūlytojų pavardes,
go vaizdas,
lokio
kunigo
vaizdu.
/ . .
v.
,
.
.
___ .
____ TT^fvArdai, amžius, adresai; siūlyto
galėjo nupiešti ir koks nors ta
jų parašai, kad jie atitinka rin
rybinis rašytojas arba volteriš kikų reikalavimus; kas yra įga
kas laisvamanis.
,
liotas siūlytojų sąrašui atsto
Stebėtojas vauti susižinojimo reikalu.

ir rytoj. Ir ne tik rytoj, nes lai tretį kartą. Ji turi dideles vatos derliaus.
— o —
centro, apie 30 mylių, taigi jau ko turėsime apsčiai, šis kamba plantacijas Tennessee valstybė
Pictjuresųue Lithuania
savo rūšies speciali kelionė. Mus rys juk mums tarnaus su vir je ....
*
*
*
tuaniak Pintoresca — Gražioji Ylos ”žmonės ve žvėrys”, dabar
išlydėti iš uosto buvo pažadėję šum 20 dienų, kol pasieksime
Po penkių dienų priplaukėme Lietuva. Paruošė Petras Babic ketvirtoji Bali/) Sruogos „Dievų
ponai Bielskiui, tačiau jų kaip ir Sidney, Australijoje ...
- Kandidatas ir siūlytojas tegali
kas lietuvių, anglų ir ispanų kal- miškas”.
/ l
nelaukėme, nes nemanėme, kad
Išaušus sekančiai dienai, jau žemės rutulio vidurį-pusiaują,
pasirašyti tik viename sąraše.
jie varginsis vėlai vakare, vyk buvome Pacifike. Tas didysis tarptautiniu žodžiu vadinamą bomiš. 104 pusi. didelio formato.
Kacetų kamkiniai, taip sakant, JAV LB ATSTOVŲ I
Kandidatų sąrašai Vyr. Rin
Spaudos
darbą
atliko
Vladas
Viekvatoriumi.
dami tokį ilgą kelią.
padarė savo. Aprašė tai, ką jie
vandenynas pradžioje kiek sukimų Komisijai siunčiami tiesio
PLB SEIMĄ
jeikis.
Jau
tris
dienas
prieš
tai
jū

ir jų nelaimės draugai iškentėjo.
giai arba per vietines rinkimų
Mes atvykome prie laivo ir audravo, bet vėliau visai nurimo,
RINKIMAS
Šisai
puošnus
veikalas,
gau

rose
pasidarė
šilta.
Nuolat
ėjom
Bet teisingumas reikalauja at
nuėjome į savo kabiną apsižiū tartum prisimindamas, kad ra
komisijas ne vėliau, kaip iki 1958
siai
iliustruotas,^tįnka'
kelerioant
denio
ir,
nors
ir
lyg
nejaus

sižvelgti ir į kitą pusę. Reikia
rėti, susitvarkyti. Gi žiūrime, po miu vandenynu jį verčia būti jo
PLB Seimo Organizacinio Ko- kovo 10 d.
dami
saulės
kaitros,
gerokai
ap

piems
tikslams.
Tinka
šiaip
jau
atsiminti
ir
tą,
kad
tų
pačių
na

Sąrašai su trūkumais grąžina
kiek laiko atvyksta daktaras ir vardas. Plaukdamas net nesijau
įpiteto padarytas Laik. PLB Sei
kiekvienam
lietuviui,
tinka
su

degėme.
Tai
pamoka,
kurią
tu

cių dėka dešimtys tūkstančių lie mo konstitucijos pakeitimas, kad mi įgaliotiniui ištaisyti, ir tai jis
ponia Bielskiai ir mus bara, kad ti, kad esi jūroje. Net pradėjo
pažindinimui
su
Lietuva
ir
lie

rėjome
geriau
žinoti,
kadangi
ir
tuvių gavo progos pabėgti į Va PLB Seimo atstovus atskirų turi atlikti per 7 dienas. Sąra
jie jau visą valandą laukę ir mū darytis nejauku, — jūra perdaug
rami, o jūrose būnant, juk kai mūsų farmoje kas vasarą dau- tuviu tauta angliškai ir ispaniš- karus ir išsigelbėti nuo raudo kraštų bendruomenės gali rinkti šas, 'negautas atgal, laikomas at
sų niekur nematę.
nojo teroro, nuo Sibiro, nuo Vor jų tarybų nustatyta tvarka, įga siimtu, o gautas atgal pavėluoBuvo įvykęs nesusipratimas. kada norisi, kad jos būtų au
kutos, nuo visokeriopo persekio lino JAV LB Tarybą perbalsuoti' tai arba su nepašalintais trūkuMat, mes, nuėję laivan, papra- dringos, kaip poetai sako. Biz
jimo. Tada naciai dar buvo ga JAV LB atstovų rinkimo į PLB' mais atmetamas.
šėm savo kambario raktą ir nė nieriai kartais irgi panori būti
lioje. Jie galėjo nuleisti akliną Seimą klausimą.
jom laivo agentūros registraci- poetiškos dvasios žmonėmis . . .
geležinę uždangą, ir nei vienas
jon, kur mūsų laukė nesulauk žinodamas, kad išbūsiu jūroje
Korespondenciniu būdu bal
lietuvis
tada
nebūtų
pabėgęs
nuo
DĖKOJAME
dami pp. Bielskiai. Jie mums at tokį ilgą laiką, iš anksto prašiau
suodami, JAV LB Tarybos 19
bolševikų..
Su
mūsų
pabėgėliais
narių iš 21 balsavusio pasisakė
vežė gėlių ir saldainių, kad mūsų mūsų agentą p. A. Trečioką, jog
vokiečiai
dalinosi
gyvenimo
reik

DIRVOS
tolimoji kelionė būtų saldi ir -jis pasirūpintų gauti mums kam
už visuotinius JAV LB atstovų
menimis, kurių patiems trūko.
rinkimus. Taip pat kartu buvo
maloni. Išgėrę arbatos ir kiek barį iš lauko pusės, kad nuolat
RĖMĖJAMS
Tų
pačių
vokiečių
ir
iki
šiol
iš

pasisakyta, kad atstovai būtų
mūsų kambaryje užkandę, turė galėtume matyti vandenį ir sau
laikomi keletas tūkstančių mūsų
Dirvai paremti skaitytojai at
renkami kartu su LB Tarybos
jome pagaliau išsiskirti, nes 12 lę. Ko prašėme, tą ir gavome.
tautiečių, negalėjusių emigruoti.
Kambarys
patogus
ir
didelis,
su
!
nariais, tik pagal atskirus kan siuntė šias aukas: 5
valandą nakties mūsų laivas tu
VKodėl mūsų tarpe neatsirado to
dviem
lovom.
Nesijaučiame
su

didatų sąrašus, ir kad atstovų Jonynas K. Cleveland....... $2.00
rėjo išplaukti.
kių, kurie būtų atvaizdavę vokie
spausti
ar
į
kokią
skylę
sugrūsti.
rinkimus vykdytų ta pati Vyr. Židonis M., New Haven .... 2.00
Tiesa, buvo ir daugiau staig
čių
žmoniškumą
taip,
kaip
kad
LB Tarybos Rinkimų Komisija Zaborskis F., Medina ....... 1.00
menų. Kai nuėjau laive pasiim Laivo gyvenimas, kaip visi tos
anie
atvaizdavo
kacetinį
gyveni

ir tos pačios vietinės apylinkių Mockaitis J., E. Lansing .... 2.00
ti mūsų kambario raktą, kartu rūšies keleiviai žino, yra labai
mą?
Ar
už
tą
žmoniškumą
vo

Juozaitis J., Cleveland .... 5.00
rinkimų komisijos.
su raktu gaunu ir — Lietuvos malonus. Daug laiko pasvajoti,
kiečiai
neužsdpelnoji^tuvių
dė

Vyr. Rinkimų Komisijos suti žukaitis V., Dayton......... 2.00
ministerio Londone B. K. Balu pasiskaityti, pasiklausyti kon
kingumo?
BeUx)
juk'nedėkingu

kimas kartu su LB Tarybos rin Lapinskas A., Chicago........ 2.00
čio laišką. Jis linki linksmos ir certų ar kitokių laivo pramo
mas
yra
viena
iš
didžiųjų
nedo

kimais įvykdyti ir JAV LB at Mačiulis P., E. Chicago* .... 2.00
naudingos kelionės į Tolimuosius gų. Kambaryje turime keturis
rybių.
stovų rinkimus į PLB Seimą Asevičius St., Cleveland .... 1.00
Vakarus ir į antrą pusę pasau radijo tinklus, taip kad ne
„Dievų miško’^ autorius Balys
Bruožis V., Cleveland ....... 2.00
jau gautas.
lio. Tuojau atsakiau, kad jo laiš- same atskirti nuo pasaulio ir,
Sruoga neteisingai atsiliepė apie
Bliudžius Alb., Detroit .... 2.00
ką jau laive gavau ir padėkojau kada tik ^norime, galime gauti
vokiečių tautą. Eilėraštyje „Klai Vyr. Rinkimų Komisiją taip Balnionis J., Detroit ....... 2.00
pačias vėliausias naujienas. Be
pat yra nutarusi atstovų rinki
už linkėjimus.
ki naktis” yra parašęs:
mus vykdyti ta pačia tvarka kaip Bastys Pr., Toronto ....... 2.00
Antra staigmena: vos mums to, ir pats laivas kas rytą iš
Į
ką
pavirto,
vokiečių
tauta,
Satkevičius J.,
atėjus į savo kambarį laive, pri- spausdina savo laikraštėlį su
Kadais garsinga muzikais, ir LB Tarybos rinkimus. Taigi
St. Catharines ...r....... 2.00
sistato panelė ar ponia ir kvie- j naujienomis ir visomis žiniomis
poetais rinkikų sąrašai sudaromi, atsto
vų kandidatai siūlomi ir kt. pa Skrinska B., Willoughby .... 2.00
Ir filosofų smingančia
čia mus nufotografuoti. Gerai aP^e laivo įvykius.
mintim ?! gal LB Tarybos rinkimų taisyk žvirblys A., Chicago......... :. 2.00
žinodamas tuos biznius apie ke Turėdamas laiko, panorau su
Vergų vergai! Vergai iš
les. Skirtumas tėra tik tas, kad Valeika K., Gary ............... 2.00
leivių fotografavimą,, atsakiau, sipažinti su savo plaukiančio
prigimimo —
Aukotojams tariame nuoširdų
atstovų renkama ne 20, kiek kad
kad neturiu jokio noro ir reika miestelio kaimynais. Vienas iš Pagarsėjusi Paryžiaus gemblinimo vieta „Moulin Rouge”, kur
Vergai paliko ir tironais
daugelis užsieniečių keliautojų palieka savo pinigus.
virtę! renkama LB Tarybos narių, bet ačiū.
lo, nes kaip tik, būdamas Los gana gerų tikresnio susipažini-

PARADOKSAI
ADOMAS VACIUS

Kas yra paradoksas? Tai tas, kas turė
jo įvykti, o neįvyko, arba kas neturėtų būti,
o buvo... Pavyzdžiui: vieni žudė ir plėši
kavo Lietuvoje, Lenkijoje, Pirčiupy, Lidicoje,Stutthofo, Dachau kacetuose ir kitur, o
kiti žudė ir plėšikavo toje pačioje Lietuvo
je, Lenkijoje, Vinicoje, Katyne, černevėje,
Rainiuose, Praveniškiuose, Sibiro bei Ka
zachstano kacetuose ... Pirmieji atsisėdo kal
tinamųjų suolan, buvo teisti ir nubausti...
o antrieji sėdėjo... teisėjų bei prokurorų
tarpe ... štai, ir yra paradoksas!
Bet aš čia nei apie nusikaltimus, nei apie
politiką, tik iš gyvenimo aplink mus ... Pa
stebėjau vieną kitą tokį paradoksėlį... štai
jie...
DARBOVIETĖJE

trūksta, nepaleis, tik būk, — sakau, — ati
dus ir darbštus. Kaip nors pasistenk, čia ne
Vokietijos stovykla, čia simuliuoti, brolyti,
negalima...
*
M*

O buvome abu iš tos pačios stovyklos,
jis — komiteto pirmininKas, o ašai — sekre
torius ...
Ir žiūriu, mano Jurgelis jau pačią pirmą
dieną fabrike suspėjo su visais skyriaus darbininK^i^* pasišnekėti, antrą dieną jau klau
sinėja prižiūrėtojo, kaip anam žūklėje besi
seką ... o u% savaitės jau kreipiasi į pro ša

lį praeinantį direktorių, jo naująjį Pontiacą
pagirdamas....

i

— Jurgeli, — sakau, — mesk tas kalbas
ir dirbk! Su kalbom ne toli benuvažiuosi, o
jei pasistengsi gerai dirbti, tau atlyginimą
greičiau pakels.

Savo draugui Jurgiui Kvaskai įvažiavi
— Bešnekėdamas angliškai geriau pra
mo Amerikon garantiją aš parūpinau, mat, moksiu, o darbas ... nė meška, nepabėgs ...
anksčiau čionais at^ąžiavau. Atvykusį pri — atkirto.
ėmiau ir į fabriką nuvedžiau, sakau:
Ir šnekina Jurgis kiekvieną darbininką,
— Dabartės, Jurgeli, dirbk ir laikykis praeinantį kokį prižiūrėtoją, ar iš raštinės
šios vietos. Mūsų fabrike darbo visad ne kokį su reikalais atklydusį... O neapdirbtos

medžiagos prie jo mašinos kalnas auga... putį mašina sušlubavo, sugedimo neranda ... Sakyk, meldžiamasis. Juk. ir aš už tave atBus blogai.. Na, kai jisai jau visiems įkyri, o aš čia ir pataisysiu__ mechaniko nereiks , sakingas, brolau.
— O buvau, — sako, —t viršuj, kitam
nebėra ką šnekinti — griebia jis tą medžia šaukti...
gą, dirba... ir vėl akį užmeta, kurį čia už
O kad žinotumėt, kaip mane erzino tie skyriuj. Matai, galima transportą į mūsų
kalbinti... Greit jis jau visas mūsų sky jo „neprapuls” bei „nepasius”! Atleis jį!... skyrių pagerinti...
riaus mašinas pažino. Prie vienos prieina, Tikrai atleis! Nebevesiu jo niekur, daugiau
— Transportą ?! — sušukau, baisiai nu
j^ie kitos, viena dirbti pabando, kita ... Dar jam darbo nebeieškosiu ... Gana. Ne vaikas. stebęs, .— ar tu pasiutai?! Koks gi velnias
bininkai juokiasi... Nėra tvarkos ...
Pats turi suprasti.
tau pavedė ne savo reikalus tvarkyti? Tai
— Jurgeli, — sakau, — bus blogai. Ne
Kartą konvejeris sugedo. Visas fabrikas jau iš tiesų tau galvoj negerai darosi...
lįsk prie svetimų mašinų. Savo darbą <Iirbk. sustojo. Prižiūrėtojai lakstė kaip skruzdės, Transportą... žiūrėk iš ko duoną valgai, —
— Neprapuls! — sako. — Reikia visas kai skruzdėlyną koja užmini, atlėkė inžinie parodžiau jam neapdirbtą medžiagą, — aiš
mašinas pažinti...
riai, atbėgo direktorius su padėjėju ... Va ku, dabar prižiūrėtojas praneš vadovybei ir...
— Palauk, kol prižiūrėtojas paskirs, ne je, kas čia dėjosi... Darbininkai džiaugėsi, amen, brolyti...
valia sauvališkai nosį visur kaišioti ... bus ilstelti gavę valandėlę ... O mano Jurgis jau
— Mat, dabar dar nieko negaliu sakyti,
blogai, Jurgeli...
ten — prie viršininkų — kažką rodinėja, aiš bet man siūlė ...
O jis nepaiso! Garantiją aš jam pada kina, karščiuojasi. Aiškiai ne į savo reika
<— Tai jau čia nieko nebesiūlys ... pa
riau. Pas save su visa šeima priėmiau. Į fab

lus kišasi. Tikrai pakvaišo vyrukas . . . Gal

varys ir baigta ... Ir žinok, brolyti, aš jau

riką nuvedžiau. O jis nepaiso mano žodžių.
Neklauso. Kas tik fabrike atsitinka, jo visur
pilna. Mašina kokia sustoja. Prižiūrėtojo ne
randa. Du vyrai susiginčija. Jis jau pirmas
čia. Lenda su savo kvailais pabarimais. Užti^/kau jį kažkokį sraigtelį į svetimą mašiną
besukantį. Aplink vyrai apstoję. Visą darbą
sutrikdė. Nėra tvarkos!
— Jurgeli, susimildamas, bėk greit prie
savo mašinos, prižiūrėtojas tuojau ateis,
žiūrėk, kas gi čia darosi...
— Nepasius!... Matai, prieteliui tru

atsiliepė emigracija, stovyklinis gyvenimas...
smegenėliai suminkštėjo... anksčiau ne iš
kvailųjų buvo ...
Sykį, palikęs darbą, pradingo jisai kaž
kur kone visam pusdieniui. Atsiranda prie
savo mašinos
o čia medžiagos neapdirbtos
kalnas stūkso... Prižiūrėtojas čia pat prie
jo pribėgo. Pirštu rodo. Galvą kraipo. O Jur
gis toks sumišęs, apsiblausęs, lyg parau
dęs ... Nuėjo prižiūrėtojas. Atslenku prie jo:
— Sakiau, Jurgeli, blogai baigsis. Ma
tai! Ir pagavo tave. Kur gi buvai dingęs?

tau kito darbo nebeieškosiu, nebeprašinėsiu
ir ... pinigų neskolinsiu ... Taip ir žinok ..,
Ir šio paskutiniojo mano perspėjimo ne
paisydamas, Jurgis vėl kažkurią dieną pra
dingo, palikęs mašiną ir medžiagą ...
Kaip gi buvo toliau? Aišku, jūs galvo
jat, jį paleido...
x
Ne! Jį paskyrė skyriaus viršininko pa
vaduotoju! štai, kaip buvo! O aš, kruopštus
ir sąžiningas — likaus vargti prie savo tos
prakeiktos mašinos ...
(Bus daugiau)
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Von Papen pradeda dirbti taikos garbei
Tarp daugelio politinių klausimų svarbiausias buvo __ tetar

Lietuvon, į Šiaulius, kur vėl vėik-

lininkafe
galėtų rastis galimybė taikai. Vienas amerikiečių valdinink
davė man neoficialiai suprasti, kad vokiečiai neprivalėtų nuolat

niekinti ir peikti viską, kas amerikoniška. Jei kartą būtų kas
draugiška apie kokį amerikietį pasakyta, tai toks žingsnis jau
galėtų vesti prie taikos galimybių aptarimo, šiuo pasiūlymu pa
sinaudojo pasiuntinys von Papen savo kalboje, kare žuvusių mi

nėjimo dienos proga 1943 m. vasario mėn. Tuoj po tos kalbos
Amerikos’ senate diskutuota taikos klausimu.
1943 m. kovo mėn. turkų Užsienio Reikalų Ministerija
pranešė mūsų pasiuntinybei, kad New Yorko arkivyskupas, Monsignore Spellmann, dabartinis kardinolas, atvyks Turkijon ir mie
lai susitiktų su pasiuntiniu ar jo patikėtiniu. Pasiuntinybė p
siūlė mane, bet Ribbentrop uždraudė bet kokį pokalbį.
Ir kitų valstybių veikla buvo pastebima: rusai kurį laik’
bandė užmegzti ryšius su mumis, japonai stengėsi sueiti į po
kalbius su amerikiečiais, nuolat vyko nuomonių, o gal ir infor
macijų pasikeitimas tarp rusų ir japonų.
Japonai pavydulingai saugojo, kad vokiečiai nepradėtų
tartis su amerikiečiais. Mano ryšiai su Amerika, kurioje aš veik
dešimtį metų gyvenau, buvo rakštis jų akyse. Japonų pasiuntinio
Turkijoje patariamas, jų ambasadorius Berlyne, Osftima, 1943
m. kovo ar balandžio mėnesyje mane paskundė Hitleriui. Įdomu,
jog tas neturėjo jokių pasėkų. Matyt, Hitlerio politikai tuomet
dar manė turėti vieną kitą galimybę pokalbiams su Amerika. Deja,
jis to niekad nesugebėjo išnaudoti.

.iH|

nizavimo. Kurį laiką gyvendama
Rygoje, organizavo lietuvių mo
kyklėles bei jose mokė, ruošė
vaidinimus ir pn.
.Savo tėviškėje, Šiauliuose,
prieš I pas. karą dalyvavo kultū
rinėje lietuvių veikloje ir užsi
ėmė plačiu labdarybės darbu,
globodama jaunimą. Karo metu
buvo priversta trauktis Rusijon
i su šeima ir būriu globotinių. Ten1
velionei teko sunkiai dirbti miš
ko transporte, kad išlaikytų šei
mą. Frontams aprimus, grįžo
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grafijos multiplikuojamos' ir išsiuntinėjamos į visus tos įstai
gos skyrius, kurie visi iš karto
imasi pardavimo darbo.
Vien Massachusetts valstybė
je tos įstaigos yra apie 20 apy
gardų, kuriose dirba virš 1000
atskirų tos įstaigos skyrių ir
keli tūkstančiai pard'avimo-pirkimo agentų-brokerių.
Norį pirkti namus ar biznį, už
eina į tokią Įstaigą ir ten jam
tuojau parodomos fotografijos ir
suteikiamos visos rūpimos infor
macijos.

!iai reiškėsi lietuviškajame gy
Dabar tokią įstaigą atidarė ir
venime. čia kelis kartus buvo
So. Bostone, vardu: "Boston
išrinkta miesto tarybon, dalyva
vo gimnazijos tėvų k-to darbuo Homes Co.", 389 W. Broadway.
Tel. AN 8-6030. Tai įstaigai va
se ir t.t.
dovauja prityrę pardavėjai-bro1922 m. įkūrus skautams, ta-'
keriai: Dr. Bruno Kalvaitis ir
so viena išdidžiausių jų rėmėjų.
Vytautas Stelmokas. Jie mielai
Neužilgo ir pati įstojo į skautes
tuo reikalu patarnauja Bostono,
ir davė skautės įžodį. Ji buvo
viena iš pirmųjų suaugusių mo- jo apylinkių, priemiesčių: Cambridge, Allston, Bellerica, Somerų, įėjusių skautų tarpan. Už
lidelius nuopelnus Lietuvos merville, Waltham, Deįha#R>
Newton, net Brockj^C^anfello
skautijai buvo apdovanota skau
ir kitų vietų gyventojams. X
tų garbės ženklais, išrinkta į
Lietuvos Skautų S-gos Tarybą
Taupydami savo brangų laiką
ir pakelta į skautininkės laipsnį. ir pinigus, naudokimės jų nemo
Jų šeimoje bene visi vaikai bei kamu ir maloniu patarnavimu.
P. B.
auklėtiniai yra buvę skautai-tės.
Daugelį metų Venclauskių na
muose buvo Šiaulių rajono, tada
VASARIO 16 MINĖJIMĄ
apėmusio beveik visą Žemaitiją
BOSTONE
ir šiaurinę Lietuvą, skautų-či'ų
rengia ALTo skyrius vasario 16
veikimo centras.
A. a. St. Venclauskienė nepa d., 3 vai. p. p. So. Boston High
prastai rėmusi, auklėjusi ir au School salėje, Thomas Park. Mi
ginusi jaunimą, vargan pateku nėjime dalyvaus ir pasakys kal
sius jaunuolius ar našlaičius. Ji bą Massachusetts valstybės gu
pati sakydavo, kad turinti virš bernatorius Foster Furcelo. Taip
200 vaikų. Jų namuose nuolat pat yra pažadėjęs dalyvauti
būdavo po keliolika ar net ke Bostono miesto meras John B.
liasdešimt vaikų bei jaunuolių iš Hynes. Kalbės Lietuvos garbės
karto. Daugelis jų išėjo mokslus, konsulas adv. A. šalna. Pagrin
kiti prasilavino, pramoko ama dinę kalbą pasakys prel. M. Kru
tų. Venclauskių šeima buvo pa pavičius. Po tos kalbos bus įvyk
laiminta medžiagine gerove ir dyta rinkliava.
niekad iš nieko nepriėmė jokios
Meninės dalies pradžioj para
medžiaginės paramos savo au pijos mokyklos mokiniai atliks

Esame davę kap. J. R a m u n i o apžvalginį rašinį apie lėktuvus ir raketas. Straipsnis susilaukė gau
siais skaitytojų dėmesio. Gauti laiškai sako, kad daugelis skaitytojų dabar turi pilną tų modernių
Canario atstatymas, o mano atšaukimas Vokietijon
1944 metų, vasario mėn. vienas mano įstaigos tarnautojas, ginklų supratimą, čia spaudžiame puolamųjų raketų pagrindinius davinius, kurie dar papildys
anas žinias.
kartu su savo žmona, perėjo anglų pusėn. Įvykis, žinoma, nerfralonus, bet karinės slaptosios žinių tarnybos darbe su tuom visad
finansų sekretoriaus pareigas.
reikia skaitytis ir panašūs perbėgimai pasitaiko visur. Kadangi
tarnautojo žmona buvo tolima pasiuntinio von Papen giminaitė VERKSMAS NETIKROMIS AŠAROMIS Tada būtų Tamstos ir kūnui ir
dūšiai ramiau, nes neturėtumėt
ir anglų propaganda to jauno vyro reikšmę labai išpūtė, susi
Tūlas Petras Liškauskas per pykčio ir pavydo pravirkus, jos pykčio nei pavydo, o svarbiausia
darė afera, kurią Himmleris iš savo pusės dar kiek įstengdamas Naujienų tribūną pravirko ne karčios ir graužia Jums pačiam
ir sąžinė būtų švaresnė — be
didino. Pastarasis jau senai norėjo išstumti admirolą Canaris tikromis ašaromis, kodėl čikaakis. Leiskite paklausti, kiek Jūs melo, kad Dr. \ Biežio Draugi ja
iš jo posto, todėl išnaudojo šią progą. Canaris buvo pašalintas,
goję Skautams Remti Draugija | esate parėmęs skautus ar paau
apmokėjo skautams kelionę
aš — atšauktas Vokietijon.
remia skautui.
iLusr. b
Svarbiausia,
var t
kam kojęs Dziamborės Fondui, netur- Washingtono sąskrydį.
gintiniams išlaikyti.
trumpą scenos vaizdelį, parašy1944 m. rugpiūčio mėn. santykiai tarp Vokietijos ir Tur
tai draugijai vadovauja Dr. S. tingiems skautams Vokietijoje
Sovietams okupavus Lietuvą, I mokyklos vedėįos seselės Imel
Patariu į šį mano pasiūlymą
kijos tapo nutraukti. Tuo pačiu baigėsi slaptosios karinės žval Biežis, inž. Jurkūnas, Kalvaitis ir prisidėjęs prie skautiškos
rimtai atkreipti dėmesį ir juo buvo atimtas visas Venclauskių $os> Solistė Stasė Daugėlienė,
gybos Artimiesiems ir Viduriniams Rytams skyriaus darbas.
ir Siliūnas.
veiklos darbo? Nedekite kroko-'
pasinaudoti. Todėl, ta pačia pro turtas, o sktn. St. Venclauskienė dukters akompanuojama, dai
Girdi, dabar Čikagoje skautai diliŠkų ašarų, o prisidėkite prie ga primenu, kad stodamas ir su šeima (jos vyras adv. K. nuos solo. O. Ivaškienės taut.
Bandymas kurstyti Afganistaną
savo vardu jau nieko neruošia, pozityvaus darbo, stodami J
veikdamas Draugijoje turėtu Venclauskis buvo miręs prieš šokių grupė pašoku populiarų šo
Pasirašius vokiečįų-sovietų sutartį nepavyko rusus sudo o visur matom tik šios draugijos skautų rėmėjus.
mėt suvaldyti savo partines ne- kelis mėn.) tapo išmesta iš savo kį "Sadutė" ir pabaigoj dainuos
vardą:
Skautorama,
pranešimai
Čikagos
Skautams
Remti
minti aktyviai įsikišti Azijoje, bet iš savo pusės rusai sutiko, kad
parapijos choras, vedamas muz.
apykantas ir į skautų rėmimo namų.
iš
Jambosee,
Kalėdų
Eglutė.
Draugija
steigdamosi
ir
dabar
vokiečiai bandytų anglams daryti sunkumus Afganistane ir In
Nacių okupacijos' metu ji ir J. Kačinsko.
darbą žiūrėti blaiviomis lietuvio
Kiekviename paruošime pirmose tebekviečia visus geros valios
dijoj.
jos šeimos nariai stengėsi visais
patrioto akimis.
Tuojau po iškilmių So. Bosto
Afganistane norėta pašalinti anglams draugišką karalių ir vietose sodinami ir fotografuo patriotus lietuvius jungtis į jos
Garbė yra tokiems tautinin būdais padėti persekiojamiems no Liet. Pil. Dr-jos salėje rengia
vėl sostan pasodinti anksčiau nuverstą ir Romoje gyvenantį jami ne skautų Vadai, o tauti užsibrėžtą darbą. Būsite ir Jūs kams kaip Dr. S. Biežiui, inž. žydams ir yra jų slėpusi savo
mas banketas su įvairia progra
Ąmanullah. Tuo būtų sudaryta bazė žymiems neramumams In ninkų sudarytos draugijos val sodinamas į pirmas eiles ir Jurkūnui ir kitiems, kurie su to namuose bei kitur.
ma ir šokiais, kuriems gros stu
Draugijos vaklybon išrinktas, kiu tauraus patriotiškumo pasidijoje, ypač kalnų gentyse šiaurės vakarų pasienyje: Waziris, dybos nariai.
19'44 m. pasitraukė iš Lietu dentų orkestras.
Leiskite nušluostyti Jums, p. nes kaip patyriau, šioje DraugiMohmands ir Afridis. Tą planą turėjo pravesti Hadji Mirsa Ahan,
aukavimu dirba ir aukoja lietu vos. 1950 m. atvyko į JAV, apsi
Petrai
LiŠkauskai,
ašaras,
nes
iš
joje
mielai
Jums
perleistų
net
ir
Visos trys lietuvių radijo va
vadinamas Ipi fakiru. šią mintį gyvai rėmė ir partija, savo įga
viškos skautybės palaikymui, šią gyveno Waterbury, kur ir užbai
liotiniu paskyrusi Habicht, kurs jai! Austrijos prijungime vai
garbę pelnysite ir Jūs prisidė gė savo žemiškąją kelionę. Pa landos įprastiniu laiku minės tą
•
dino žymią rolę.
»
Vokiečių komendantui neliko nieko kito kaip "sutikti” su damas pozityvia parama, bet ne laidota Kalvarijos kapinėse. Te dieną. Taip pat bus speciali pro
Molotovas buvo pasiruošęs tam planui pritarti. Bet tiks bendra nuomone, kad tai savižudybė, nes kaltininkų ieškojimas plepalais grigaitiškoje tribūno būnie jai lengva šio krašto že grama per WHIL — 1430 banga
2 vai. 30 min.
liau reikalą tiriant paaiškėjo, kad reikalinga ne vien rusų "pa ir jų nubaudimas niekad nebūtų buvęs tų religijos fanatikų su se.
melė:
♦
*
*
laiminimo”, tačiau jie turėtų pristatyti ginklus ir šaudmenis.
prastas.
Buvo atsitikimų, kad tose pa
Taip toli nenueita. Vokietijoje Rosenbergas buvo prie
Apmokant komandos buvo duodamos vokiškai, paaiški
šingas tokiam intymiam susiartinimui su Sovietų Sąjunga, o ir nimai angliškai, kaip tai indų kariams britų armijoje įprasta. čiose Naujienose tūlas mėgino
KAD LINKSMIAU
Canaris bei Užsienio Reikalų ministerija žiūrėjo skeptiškai į šį Indai pasirodė esą labai gabūs pavieniai kovotojai ir geri žval gąsdinti skautų vadovus ir tė
BŪTŲ...
Habichto "Indišką romansą". Taip viskas palengva ir užmigo.
gai. Karingieji sikhs, kuriuos anglai mielai naudojo policijos bei vus, kad skautai prievarta ve PIRKDAMI AR PARDUODAMI
žami į tautininkų sąskrydį, pasi
Karinė Slaptoji žvalgyba ir toliau svarstė galimybes su karinėje tarnyboje, turėjo visas gerąsias kario savybes.
ATSIMINKIT SAVUOSIUS
kelti neramumus anglams priešiškai nusistačiusiu kalnų genčių
Sūnus: Tėveli, ar tu vis dar
Subhasį Chandra Bose labai įdomavosi savo pasekėjų ka rašydamas slapyvardžiu — Skau
tų
Tėvas.
Tačiau
skautų
vadovai
Dažnas,
norėdamas
įsigyti
ko

tarpe. Ipi fakiras jau 1938 metais jiems sudarė daug galvosūkio. riniu išlavinimu. Vokiečių karinė slaptoji žvalgyba apmokė; pa
augi?
tųęjau
atpažino,
kad
tas
^"Tėkį nekilnojamąjį turtą, ar biznį,
Tiek, kad anglai buvo pradėję bombarduoti kaimus, kuriuose rinktus asmenis kaųo vykdyti sabotažo aktus ir kaip nelegaliai
Tėvas: Ne, jau seniai nebeauįtarė jį su savo pasekėjais esant. Buvo suruošę ir dvi baudžia veikti. Kai vokiečiai dar svajojo peržengti Kaukazą ir pasiekti vras" yra tikras tėvas tokių pavargsta jo beieškodamas: gu. Kodėl tu klausi?
kurie ♦ užpuldinėja vaikšto nuo vienos pardavimo
mas ekspedicijas. Bet kalnų gyventojai sugebėjo veiksmingai Persijos įlanką, ketinta indų laisvės kovotojus nuleisti iš lėktuvų "skautų",
Sūnus: Kad tėvelio viršugal
skautų stovyklas, piausto pala pirkimo įstaigos įi kitą, nuo vie vis vis dar tebelenda pro plau
pasipriešinti: jie sukeldavo dirbtinas akmenų griūtis, užpuldi Indijoj, kur jie ruoštų visuotiną sukilimą.
pines peiliais ir braunasi į sto no pardavėjo pas kitą, kol su kus.
nėdavo iš pasalų ir kt,
(Bus daugiau)
vyklaujančių skaučių palapines. gaišta daug laiko ir neretai pa
*
Kontaktą su fakiru palaikė italų konsulas Kabule. Tiesio
Tokie "skautai", buvo ne į Wa- tenka į savanaudžių rankas.
ginius ryšius turėjo užmegsti mūsų karinė slaptoji žvalgyba. Tam
Anksti rytą smuklėn įbėga
shingtoną
prievarta
vežami,
bet
KAD JŪSŲ GIMINES IR ARTIMIEJI GAUTŲ
Taip atsitinka todėl, kad nevi žmogus ir sako:
ji pasiuntė žymų mokslininką, kuris iš ankstyvesnių kelionių M
iš
Windsoro
skautų
stovyklos
su
SIUNTINĮ __ DOVANĄ
si žino, jog dabar visoje Ameri — Skubiai tris stikliukus deg
gerai pažinojo kraštą ir žmones.
policijos pagalba išvyti, kai jie koje yra suorganizuoti vispusiš tinės! Turiu išgerti, kol dar ne
Viskas baigėsi tragiškai. Prieš pasiekiant kelionės tikslą
VELYKOMS
atvažiavę iš Čikagos naktį grie ka nekilnojamų turtų pirkimo- prasidėjo triukšmas.
afgarų žandarmerija mokslininką nušovė, o jo palydovą sunkiai
JĮ BŪTINAI IŠSIŲSKITE NEATIDĖLIOJANT!
bėsi vandališkų priemonių prieš pardavimo tarnyba. Angliškai ji
Jam visas tris išgėrus, smuk
sužeiū'. Pasiteisinimui jie pasakojo, kad vietinių gyventojų rū
Siuntiniu-dovana šventėms pradžiuginki! ąavorartimuosius!
stovyklaujančius
skautus.
vadinama: "Multiple Listing Ser lininkas paklausia:
bais vilkinius svetimuosius palaikę Amanullahs pasiuntiniais.
SIŲSKITE SIUNTINIUS DABAR!
Skautininkas
vice". Toji tarnyba yra suorga — O kur tas triukšmai turi
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PATIKIMOS, ATYDŽIOS IR
M
•<
nizuota tam, kad padėtų žmo prasidėti ?
SKUBIOS FIRMOS
Organizuojami indai
nėms bė didelio vargo, be apgau — Hfuriu prisipažinti, kad ne
GENERAL PARCEL & TRAVEL
1941 metų pavasarį, vokiečių inžinieriaus' lydimas, afga
lės, negaištant laiko ir nemėtant turiu pinigų ir už degtinę nega
nų-rusų sieną peržengė indų nacionalistų vadas Subhas Chandra M
pinigų, įsigyti bet kokį nekilno* lėsiu užmokėti.
INC.
Bose. Trumpai pabuvojęs Maskvoje atvyko Berlynan ir čia ėmė
(Licensed by USSR)
jamąjį turtą. Ji yra įsteigta vie
*
MIRĖ SKTN. STASĖ
tuoj rūpintis savo pasekėjų organizavimu indų belaisvių tarpe.
šosios
institūcijos,
pripažinta
ir
135 W. 14th St.
New York 11, N. Y.
VENCLAUSKIENĖ
Teisėjas: Kaip tu gali sakyti,
Daugumoje šie pateko į vokiečių rankas kovose su britais šiau
egalizuota
viešųjų
organų.
Į
tą
Tel. CHelsea 3-2583
rinėje Afrikoje. Dalis buvo savanoriškai perbėgusių pas vokiečius.
1958 m. sausio 16 d. Water- tarnybą įeina visi nekilnojamųjų kad tu nevogei, kai šis ponas
PAGAL SUTARTĮ, SUDARYTA SU INTURĮSTU, FIRMA TEISĖTA
Norint tuos indų nacionalistus panaudotu aktyviai kovai
bury, Conn., mirė a. a. sktn. Sta turtų pardavėjai-brokeriai, pri buvo tame pačiame kambaryje
SIŲSTI SIUNTINIUS I VISAS SSSR RESPUBLIKAS IR LIETUVĄ.
prieš Angliją, buvo įsteigtas atskiras "Indų Legionas". Legio
nislava Venclauskienė - Jakševi- imti tik į brokerių sąjungą ir vi ir tave matė?
Visos išlaidos, įskaitant muittj, apmokama firmos įstaigoje.
Kaltinamasis: Kaip jis galėjo
nieriai nešiojo vokiškas uniformas, tik ant rankovių turėjo tau
čiūtė, kilusi iš Šiaulių.
SIŲSTI GALIMA TIK NAUJUS DAIKTUS.
si jų veiksmai yra tos įstaigos
tinių spalvų ženklą. Sikhs, griežtai nuo kitų atsiribojanti sekta
PRISTATYMAS GARANTUOTAS.
Tai buvo nepaprastai^ šviesi kontroliuojami. Tokiu būdu tie matyti, kad jis visą laiką buvo
KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS.
— luomas, nešiojo turbanus.
asmenybė, per ilgą gyvenimą asmenys yra atsakomingi tfž sa pakišęs galvą po pagalve?'
Įstaigoje
didelis
pasirinkimas
prekių.
Daug sunkumų sudarė aprūpinimas, maitinimas bei patal
daug padėjusi aplink esantiems, vo veiksmus, ir jais galima drą
Atidaryta kasdieą nuo 9 v. ryto iki 6 v. vak. Sekmadieniais iki 4 vai.
pinimas tų luomais ir religiniais įsitikinimais taip skirtingų kąypač jaunimui.
siai pasitikėti.
— Atsiprašau, kaimyne, kad
Klientų patogumui skyriai atidaryti sekančiuose miestuos^:
rių. Hindams (Ifindu —šiandieninė daugumos indų religija, išsi
, Spaudos draudimo laike jų na Asmuo, norėdamas parduoti, mano višta iškapstė tavo daržą.
900 Literary Rd.
11339 Jos. Campau
vysčiusi iš Bramanizmo. Vert.) ir mahometonams reikėjo virti
muose buvo slepiamos lietuvių ar pirkti nekilnojamąjį turtą, ar — Bet tu dar nežinai, kad ma
Detroit 12, Mich.
Cleveland 13, Ohio
^atskirai. Net bendras vandens panaudojimas nebuvo įmanomas.
knygos. Ten gaudavo prisiglaus biznį, gali be didelio vargo kreip no šuo šiandien sudraskė tavo
Tel. TOwer 1-1461
Tel. TOwnsend 9-3980
Pakakdavo mahometono kario šešėliui paliesti hindui skirtą valgį,
ti žandarų persekiojami lietuvių tis į minėtą įstaigą ir užregis vištą.
632
W.
Girard
Avė.
ir tas atsisakydavo jį priimti. Kai kartą vienas sikh nusikirpo
veikėjai. Ji prisidėjo prie pirmo- truoti savo turtą. Užregistruo — Tai nelaimė! O aš ką tik
Philadelphia 23, Pa.
ilgus plaukus ir barzdą, dar tą pačią naktį buvo savo draugų
jo lietuviško vaidinimo "Ame tas turtas vienoje bet kurioje fų suvažinėjau tavo šunį.
Tel. WAlnut 5-8878
lovoje nušautas.1
rika Pirtyje" Palangoje suorga-' įstaigų, fotografuojamas, foto^
Surinko A. J. žvirblis
2XXl3S2DSXXSS2E2SCSS:

BOSTON

CO.,

SKAUTAI

z

r

* »I R .V A * Nr. 10
X

.i—

minėjimo proga skiria dvi pre
DĖMESIO!
mijas Vysk. M. Valančiaus Lit.
v GLOBĖ PARCEL
J. CIJUNSKAS
Ketvirtadieninei Mokyklai už
LAIKRODININKAS
geriausiai parašytų rašinį. Raši
SERVICE, INC.
v
niu tema bus paskelbta klasėje
.
S
Taiso ir parduoda laikrodžius
vasario mėn. 13 d. Geriausias ra- Persiunčia Jūsų sudarytus apyrankes ir kitas brangenybes.
naujų daiktų siuntinius
)' šinys bus skaitomas Vasario 16
Sąžiningas ir garantuotas dar
dienos minėjime.
į Lietuvą ir visus Rusijos kraš bas prieinamomis kainomis.
tus, apmokant muitų siuntėjui.
753 E. 118 St.
SLA 14 kuopos nariams
Gavėjas nieko neturi primokėti.
Cleveland 8, Ohio 1
dar kartų primenama, kad vasa Galima siųsti iki 44 svarų,
Telef.: LI 1-5466
rio 4 dienų 7 valandų vakare, lie jeigu persiunčiamieji daiktai tel
tuvių salės namuose, įvyksta iš pa dėžėje, kurios dydis yra:
....
kilmingas narių susirinkimas, 15”xl5”xl2”.
.--y.-. .
.
Stogų taisymas
kuriame be įprastinių kuopos
Oro paštu galima siųsti iki
reikalų aptarimo, bus paminėta 22 svarų. Maistų karĄ su rūDengiame naujus ir pataisome
M
Lietuvos
nepriklausomybės
su

bais siųsti neleidžiama. v
' senus stogus. Greitas pataisyl¥
kaktis.
Minėjimo
metu
kalbas
ii
Įstaiga yra naujai perorgani- mas apdraskytų stogų. Darbas
pasakys inž. Pijus J. žiūrys ir zuota ir klijentų patogumui nau- garantuotas.
Vytautas Braziulis, o daininin
• <• didžiau I
LATVIAN ROOFING CO.
kė Nora Braziulienė, M. PlechaMusų pareiga vkreipti
vičienei fortepionu pritariant, sių dėmesį į siuntėjui prieinamų 1263 Churchill Rd. Dieną šaukti
padainuos keletu dainų. Po mi ipkainavimą, gerą patarnavimą EN 1-2121, gi vakarais III 2-5926
nėjimo bus vaišės. Kuopos na ir greitą paketų pristatymą.
(9)
riai bei jų šeimos prašomos neNaujose patalpose siuntiniai
• vėluoti, kad liktų daugiau laiko jau priimami.
))(G
pabendrauti.
c.
Visi įstaigos tarnautojai yra
THREE WAY
lietuviai, dirba gaudami algas,
VYRU ir MOTERŲ
Biletai i Lietuvos Nepriklau 'e jokių priedų^už> pasiunčiamus
PAINTING CO.
z. rinktinic
somybės minėjimo aktų
Lietuviška įmonė atlieka įvai
siuntinius.
vienkartinė gastroiė
WHK salėje įsigijami iš anksto
Priėmimo valandos kasdien rius naujų ir senų namų dažymo
Angeles, pakeliui iš N. Mexicos u:o 9:30 iki 6 vai. Trečiadieniais'ir. dekoravimo darbus iš lauko ir
1958 M. VASARIO 9 D. 2:30 VAL. P. P.
įuo 9:30 iki 8 vai. šeštadieniais v‘flu i a.
siunčia sveikinimus.
Lietuviams darome nuolaida.
nuo 9 iki 3 vai.
CLEVELAND ARENA
Albertas Mikšys,
J. ir E. Ignatavičiai
Adresas: 1313 Addison Rd.,
3700 Euclid Avė.
gyvenus Lietuvoje, ieško savo kampas Superior ir E. 71st St. 877 E. 128th St. Tel. MU 1-8368
sesers Stefanijos Mikšytės-Bur- Tel. UT 1-0807.
BILETAI PO $0.90, $1.50 ir $2.00 GAUNAMI ŠIOSE
baitienės, Stepo d. Jos adresų
VIETOSE:
pranešti Petrui Stakniui — 1333
CLEVELAND EAST SIDE TURNERS — 1616 E. 55 ST.,
East 81 St., Cleveland 3, Ohio,
1. J. S AM AS
JEWELER
WEST SIDE TURNERS — 3319 LORAIN AVENUE,
U.S.A.
RICHMAN BROS. — 736 EUCLID AVENUE,
(
ARENA BOX OFFICE _ 3700 EUCLID AVENUE..
Šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Teresė ir Vincas Urbaičiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
sausio mėn. 28 d. susilaukė sū
pasirinkimas.
lės reikalų komisija: pirminin naus Vinco.
kas — Zenonas Daučmanas, na
7007 Superior Avė.
Greta Ezella Theatre
riai Bernardas Buknis ir Ernes- Julija ir Jurgis Salasevičiai,
Telef.: EX 1-3969. Bute: WĄ 1-2354
*P/LlNKESE tas Šamas, klubo reikalų komi- išvykę ilgesnėn kelionėn į

DETROITO LIETUVIAI

•••

*
j
Dr. Jonas Sims, (buvęs Šimo- tautininkų pasirinktas kelias tieliūnas) ir jo žmona Marija, už- siau veda į Lietuvos laisvę ir jos
ima žymių vietų lietuvybės ug- žmonių gerovę.
dymo ir išlaikymo bare. Dr. Jo- j gtagys šimflHūnas Lietuvog
nas >ia gimęs ie l*voJe» oni® Kariuomenės Kūrėjas Savanoris,
e m a py m ejc, )t užaugo ir j teisiinįnkas, Lietuvoje buvęs apyšs mokslino Amerikoje. Ir sian-;
.
. J
,
...
, .
įgardos teismo vicepirmininkas,
dien jam nėra jokios abejones, ,
. . , ,
. \
. ...
,kad, į.
A
,
i
A•
aktyviai
dalyvauja
ALTS
todėl,
Lietuva bus vėl laisva iri, /
J
1V. .
kad (jo paties žodžiais sakant)
nepriklausoma. Jis sako, kad
toji sąjunga atstovauja ta "aukjam "Dirva” gana patinka, tik
so vidurį”, kuris yra labiausiai
norėtų trumpesnių straipsnių.
pajėgus kovoti už Lietuvos ne-:
Dr. Sims yra ALTS garbės na
priklausomybę, šimoliūnas yra
rys.
nemažas "Dirvos” gerbėjas.
K. S.
Inž. Jonas Gaižutis yra nau
jai išrinktas ALTS Detroito sky
riaus pirmininkas, nepaisant to,
PASKAITA
kad jis yra ir taip perkrautas
Vasario 9 d. 4 vai. po pietų
visuomeniškais ir profesiniais
darbais. ’ Dirvos” koresponden Tarptautiniam Institute tėvas
tui p. Gaižutis pareiškė, kad tie Ir. Tomas žiūraitis O. P., skai
lietuviai profesionalai, kurie at tys paskaitų "Plačiųjų kultūros
sisako kandidatuoti į visuomenės vandenų nesu Įpratimo klausi
rankamus postus, skriaudžia lie mu”.
tuvybę. Nuo tokių pareigų šiuo
KRUOPŠČIAI RUOŠIASI
laiku bėgti negalima. Ponas Gai
Vietos skautės ir skautai
žutis mano pirmoje eilėje suspartinti skyriaus darbų ir pa kruopščiai ruošiasi Kaziuko mūdėti ’ Dirvai” žengti tobulėjimo gei, kuri įvyks kovo 23'd. Hispanos Unidos salėje. Aktingai;
ir finansinio stiprėjimo keliu.
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VAKARU VOKIETIJOS
GIMNASTU

K A L B eS VASARIO
16-SIOS PROGA

Džiugu pranešti, kad, greta
,spūdingos meninės programos,
šių metų vasario šešioliktosios
minėjimas, kaip ir dera 40-ies
metų sukakties proga, bus žymus ir tuos, kad pagrindiniu kaltis. Pageidautų, kad ji būtų aiš
buvo nutarta padaryti vakarų., bėtoju turėsime vienų žinomiaukesnė ir kiek griežtesnė.

sija Justinas Misčikas, Frances Dirvoje, spaudos kioske ir pas
Končiūtė, Jonas Kulbokas ir Sta- ALTo valdybos narius. •
sys Mačys. Direktorius narys —
Aleksas Banys. Kontrolės komi- Income Tax — pajamų mokesčiai
siją sudaro — Justinas Misčikas, ’
jau P'klomi Dirvoje
Edmundas čapas, Jonas Kulbo- šeštadięniais nuo 11 vai. iki 3
kas, Frances Končiūtė ir Jonas vai. po pietų arba pagal susitarimų telef. EX 1-5214. Mokesčių
Apanavičius,
Po pasiskirstymo pareigomis pildytojas Jonas Kazlauskas,
direktoriai aptarė bėga m uos i u s

Be te buvo aptarta visa eilė gru siu Clevelando teisėjų, Kari R.1 reikalus, šiais metais numatoma
Marija Sims — pati geriau pės reikalų.
Hooverį.
•
pagražinti į apatinę ir viršutinę

DIDELĖ NAUJIENA CLEVELANDE!
PIRMĄ KARTĄ CLEVELANDE ĮVYKSTA
TIK KĄ Iš ITALIJOS ATVYKUSIOS

solistės JANINOS
< LIUSTIKAITĖS

KONC ERT A S
BE JOS DAR KONCERTE DAINUOJA Iš
CHICAGOS SOLISTAS

JONAS VAZNELIS

Prie fortepiono muzikas A. KUČIŪNAS
Koncertas įvyksta: vasario mėn. 8 d., 6 v. vak.
Lietuvių šalyje, 6835 Superior Avė.
PO KONCERTO ŠOKIAI IR BUFETAS.
Biletai gaunami Dirvoje, Spaudos Kioske ir pas platintojus.

Italijoje baigti ir lietuviams tremtiniams Sibire
šelpti.

žauskas, iždininkas — Stasys

STUDENTAMS IR MOKSL. 1 DOL.

Visas koncerto pelnas skiriamas solistės studijoms

nis,

sekretorius —

Mačys,

'

VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI.

pats

visoje Amerikoje žinomas juris sandėlio įrengimus. Numatoma
tas, bet sykiu ir žymus visuo- taip pat suruošti eilę vakarų bei

menininkas. Baigęs pragarsėjusį piknikų klubo nariams.
Harvardo universitetų, teisėjas' Direktoriai tiki, kad visiems
Hooveris iš pat jaunystės domė- remiant lietuvių namus, klubo ir
josi politika plačiąja prasme, di- , salės reikalai vis gerės,
dėlės reikšmės skirdamas naujiesiems amerikiečiams, kurių- dė-, Alumnų klubo susirinkimas
ka Amerika yra šiandien tuo,
Sausio 26 d. p.p. Gaigalų bute
kuo ji yra -r- veržli, vis iš naujo įvyko Alumnų Klubo susirinkiatgyjanti jėga.
mas. Paskaitų apie literatūros
Greta teisinio ir visuomeninio. Nobelio premijos laureatų, Alįžymumo teisėjas Hooveris- yra kert (kimus, skaitė pats šeimižinomas ir kaip puikus įvairių ninkas, po kurios sekė labai gyorganizacijų kalbėtojas, jis kvie- vos ir įdomios diskusijos, šiuo
čiamas kalbėti įvairiausiomis metu Vytautas Gaigalas ruošia
progomis. Bet lietuviams jis gal daktaratų iš prancūzų literatūyra įdomiausias savo griežtai ros Western Reserve universi
prieš bolševikišku nusistatymu. tete.
Danutei Muliolytei išvykstant
Šito (lėliai jis kaip tik ir tinka
vasario šešioliktosios minėjimui. į IJJew Yorką jos vietų Alumnų
Šio jubiliejinio vasario šešio klubo valdyboje užėmė Nijolė
liktosios minėjimo proga betgi iKersnauskaitė. Alumnams va
norėtųsi pabrėžti vienų dalykų, dovauja inž. Jonas Puškorius.
kuris priklauso išskirtinai nuo Kitu valdybos nariu yra J. Namūsų — gausingų jame dalyva vickaitė-Puškorienė.
i
vimų.
Į WIIK auditorijų telpa apie Clevelando Vysk ivi. Valančiaus
lit. mokykla Vasario 16
1,200 žmonių. Yra dedama pa
stangų, kad tų minėjimų kuo minėjimų rengia vasario 9 d.
plačiausiai paminėtų angliškoji Minėjimas įvyks-šv. lurgio pa
spauda ir radijas. Ta proga, ati rapijos salėje, tuoįpo 10 vai. pa
tinkamas aprašymas bus Cleve maldų. šventės programų atlie
land Plain Dealerio iliustruota ka patys mokiniai, kurių sudaro
me priede — Pictorial Magazine. tai dienai pritaikintas montažas
Tačiau, jei vienas kitas ameri ir atskiri klasių pasirodymai.
kietis, kuris į tų minėjimų atsi Mokyklos vadovybė kviečia atsi
lankys, nematys sausakimšai lankyti tėvelius, svęčius ir kartu
pripildytos salės, joks iškalbin su jaunimu paminėti šių mums
gumas ir rezoliucijų karingumas brangių šventę.
neišdildys įspūdžio, kad mes ne
mokam tokių švenčių švęsti.
ALTo Clevelando skyrius 40
Julius Smetona metų Lietuvos nepriklausomybės

finansų

Stasys

sekretorius

Gu-

—

Jonas Apanavičius, salės ir kl.u- J
bo vedėjas — Po-vilas šūkis, sa

•

•

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant

išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

Dabar

Teisėjas Hooveris yra ne tik salę frontinį įėjimų, raštinės ir

Lietuvių Salės šėrininkų
susirinkime buvo išrinkta
nauja 1958 metų direkcija,
kuri pasiskirstė pareigomis. Pre
zidentas — Juozas Gražulis, vi
ceprezidentas — Antanas Buk

BILETŲ KAINA: 2 DOL. IR 1.50 DOL.;

. iv.

PASAULINIO GARSO

pagelbsti ir skautų tėvų komite-'

Alpas Gilvydis, nepriklauso-( kyklos gimnastikos salėje, 1450
mos Lietuvos politikas ir ekono- — 25 gatvė.
Stalo tenisininkai nugalėjo
Seimo vicepirmininmistas
kas, ekonominių organizacijų di- vietos ukrainiečius santykiu 9:0.
rektorius ir ilgametis Panevėžio j >.Kovą>, iit8tovavo —.A. Banys,
apskrities agronomas — jau įsi- p Mjsiūnas ir J. SčĮįūnas.
traukė į daugelio Detroito lie-1
!
tuviškų organizacijų/darbą. Jis
, PASITARIMAS
I
yra ALTS narys ir džiaugėsi,
Tautinių šokių grupės pasita
kad Dirva yra tobulas laikraš
rimas įvyko sausio 26 d., kuri

...»b
/1

A

Rašytojo Alanto buvimas De tai.
troito lietuvių tarpe vaidina vaid 1
lar «■
1
menį, kuri greičiau pastebi iš
VARŽYBOS
kitur atvykęs korespondentas,
Vasario 8 d. 7 vai. vakaro 2240 '
negu nuolat čia begyvenu lietu Grayling, prie Jos. Campau, Uk
viai. Alanto neabejotinai didelis rainiečių namuose'vyks šachma
kūrėjo talentas ir ryškios, nepa tų varžybos lietuvių su ukrainie
mėgdžiojamai originalios idėjos čiais.
nejučiomis kelia lietuviško darbo
Boarder Cities lygoje dalyvau
entuziazmų ir ryžtų net ir tųjų ja "Kovo” tinklininkų komanda.
tarpe, kurie toms idėjoms ne-,~i Norintieji žaisti kviečiami atsi
pritaria ir toli gražu nėra dideli lankyti treniruotėse antradie
literatūros mėgėjai.
niais 8 vai. vakaro VVebster mo-

sioji Amerikos lietuvių poetė —
taip korespondentui pasakė apie j
jų Alantas. Alantas ruošiasi grei- PARKWOOD HOME
tu laiku patiekti spaudai jos ei
IMPROVEMENT
lėraščių rinkinį. Marija yra pla
čiai žinomo Dr. Sims žmona,
Apmuša namus Aluma-King,
buv. černeckaitė ir gimusi Lie- įvaįrjų spalvų amžino aliuminituvoje, netoli Veiverių. Jos ir, jaus plokštelėmis.
jos vyro Jono namas visada at.
Plokšteles
lengvai
plaunasi,
viras lietuvių pasitarimams ir
nesilupa ir nesproginėja. Atlie
pasisvečiavimams.
kami kiti remontai, pakeitimai,
Jurgis Mitkus, Lietuvos Ka priestatų ir CEMENTO darbai.
riuomenės Kūrėjas Savanoris
Pigiai statomi ^standartiniai
yra Detroito LKKS ir "Ramo garažai.
vės” skyriaus pirmininkas. Ak
įkainavimas nemokamas.
tyvus ALTS narys. į tautininlūs jis atėjo dėlto, kad iš prak-Į Skambinkite: GL 1-0562, GL
(16)
tikos įsitikino (pirmiau buvo 1-0107 arba WH 3-1027.
aušrininku ir liaudininku), jog!..........................................
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.......... . ......

Tel. EN 1-6525

6212 Superior Avenue

laikas

Antroji mūsų krautuvė yra

užsisakyti

*

1404 E. 66 Street

DIRVĄ!

<

čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos

Te!. EN 1-4551
produktus.

Gerų namų parduoda savininkas
E. 185 ir Lake Shore rajone

Kreipkitės į mus d būsit patenkinti

6 kamb. didelis colonial na
mas. 3 mieg. viršuj. Rūsys. Kai
na $16,9C0.
Kreiptis: 18923 Winddard Rd.,
telef. KE 1-4204.

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR
AVĖ.
V

EX 1-1143

Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius Ir jy draugus, kviečia

Geras namas
Euclide, 2 šeimų, plytinis. Ar
ti susisiekimo, mokyklos .ir kt.
Didelės ir patogios virtuvės.
Turit pamatyti.
Šaukit Stanley Yacas
REALM REALTY
IV 1-9911

nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.

Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klubas tiiri
įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje, galite klausytis

muzikos, lietuvių radijo valandėles. Visų laikų veikia televizijos apa
virtuvė.
ratas. Penktadieniais veikia lietuviškų valgių vi
Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

. WM. DEBBS PAINTING CO.

PRANEŠAMA ...
NAT1ONW1DE’S

WM. DEBESIS

naujas

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
1132 Summit Dr.

D^JDMAS

Vienas gyvybės draudimas pa
dengia visų jūsų šeimų ... net
automatiškai kiekvienų naujai
prisidėjusį (po 14 amžiaus die
nų) NE KIEK NEPADIDĖJANT
už mokamų vienų draudimų!
Skambinkit:

Cleveland 24, Ohio

D. J. IVI^LV
609 Society for Savings Bldg.^—Cleveland, Ohio
OFISO TELEF.: MAin 1-1773.
,

REZIDFNCIJA: PENINSULA 2621

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip-

kitėš į mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimų įvai
riuose apdraudos-insūrance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgičio.

Patarnavimas ir išpildymar

garantuojama. Kreipkite^ į mane telefonu arba asmeniškai.

PAULINA MOZURAITIS,
Agentas
SIi 1-2183

JAKUBS & SON

Didelis Namų Pasirinkimas

FUNERAL HOMES

l;

Geriausi rezultatai perkant ir parduodant namus.

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Kreipkitės pas Joną Nasvytį.

Della E. Jakubs & VViliiam J. Jakubs

IV 6-1600

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

R. A. GAL L REALTY CO.
421 E. 200 St., Euclid, Ohio

6621 Edna Avenue

“*(19'

936 East 185 Street

K
•

ENdicott

1-1763

KE 1-7770

fi

♦DIRVA* Nr. M

Vokietijos valdžia irgi greit su- žinoma, draugas Paleckis nemisigriebė ir uždraudė tolimesnį ni!
akto skelbimą ir jo komentaviTačiau anot Paleckio "šian(J 918. II. 16 — 1940. VI. 15)
mą. Kai kurie vokiečių laikraš- dien Lietuvos ūkininkas gali mačiai, ypač kanclerio "Norddeut- tyti skirtumą savo gyvenime. Jo
Copyright by National Lithuanian Society of America, Ine.
sche Allgemeine Zeitung” smar rūbai yra lygiai taip geri, kaip
kiai puolė tarybą už tą revoliu ir miestiečių. Jo namai yra ap
Sudarė A. GERUTIS
cinį žygį, kad ji drįsusi "muži šviesti elektra ir patogiai įreng
kų tautai” skelbti nepriklauso ti.”
1920 METAI
mybę.”
Kad lietuvis ūkininkas aiškiai
Tikrai vasario 16 d. aktas bu mato skirtumą — tuo mes nei Sausis
vo revoliucinis žygis, buvo drą neabejojame! Kad jų rūbai yra
2-3. Lietuvos kariuomenės žvalgai, perėję Dauguvą, pa
l*dakcijop ir administracijas adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., (jpeveland 3, Ohio.
Telefonas: HEnderson
lygūs
miestiečių
—
labai
galimas
siai
tartas
laisvės
žodis,
tautos
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).
skutinį kartą puolė bolševikus.
dalykas,
nes
ir
miestiečiai
ne

noro pareiškimas ir didis vieny
3. Lenkai ir latviai, drauge puolę bolševikus, paėmė Daug
daug
ką
turi!
Ot,
tik
dėl
butų
bės aktas, sujungęs visus lietu
pilį ir atskyrė Lietuvos kariuomenę nuo bolševikų. Tai reiškė
įrengimų
bei
patogių
baldų
—
tik įvyko pasirašymas, tekstą vių tautos-vadus Lietuvos gero
faktišką lietuvių bolševikų karo pabaigą.
tai
tektų
suabejoti?
nusiuntėme į "Lietuvos Aidą” ir vės vardan. Lietuva tada negalė
5. Lietuvos diplomatinė misija atvyko į Vašingtoną.
Kiek mes Žinome, Lietuvos
spaustuvėje jį surinko. Korek jo apie tą svarbųjį aktą sužinoti
9. Alijantų ir Vokietijos atstovai Paryžiuje pasirašė susi
tūros nuotrauką nusiuntė į ir sunku buvo tikėti, kad nedide baldų fabrikai visą laiką buvo tarimą dėl Klaipėdos krašto perdayimo. santarvininkams.
tarybai, ko taryba reikalavo. Bu "Pressestelle", o mašiną paleido. lis lietuvių veikėjų būrelis, prie užimti kitais "svarbiais uždavi
III
10. Įsigaliojus Versalės sutarčiai, Klaipėdos kr/štas per
"Tarp Lietuvos Tarybos ir vo vo aišku, kad vokiečiai apgau Gavę korektūrą vokiečiai tuoj
*
šų apsuptas, galėtų išdrįsti to niais", būtent pagaminimu baldų ėjo alijantų žinion.
kiečių okupacinės valdžios Ob. dinėja ir 1917 m. gruodžio 11 d. "Lietuvos Aido” numerį konfis12. Lietuvos diplomatinės misijos nariai buvo neoficialiai
kiam žygiui.' Tuo būdu, vasario Maskvos universitetams ir 1.1.
Osto buvo nuolatinių susidūrimu, aktą nori pavartoti grynai anek-1 kavo, į)eį apje
egzemplorių
16 d.x aktas nebuvo kieno nors Nebent broljškos respublikos su priimti Amerikos Jungtinių Valstybių valstybės sekretoriaus Lankurie visiškai, suprantami esant sijai. Pačioj taryboj kilo nuo- p^gjsekė paslėpti. Tuo tarpu iš malonės aktas, nepriklausomy simylėjo ir gelbėjo ir prisiuntė singo.
*
Į
skirtingoms jėgoms — pradeda monių skirtumų. Svarbu buvoh.jj(jmag t-arylJos draugas jau mi
15. Kaune įsteigta Vokietijos atstovybė.
bės dovanojimo aktas, bet juo kolchozininkams modernių bei
navo pasakojimą p. Malinauskas, panaikint i tą axtą. Pasiremiant Į n^|-ag kareivis profesorius nuve21. Kaune pasirašyta sutartis su Austrija dėl jos karo
mes patys sau laisvę paėmėme, patogių baldų ... bet vėl, kaip
— Jie nueidavo lig tol, xad pats akto neaiškumais, kuriuos vo-Į^g akto tekstą į Berlyną Erzber- tik patys sau dėkingi už jį bū jie už tuos baldus užsimokėjo, belaisvių Rusijoje pėrvežimo per Lietuvos teritoriją.
tarybos likimas pakibdavo otį^, kiečiai ii stengėsi panaudoti, bu jg’gpjyj q jį^ perdavė kai kurioms dami. Tiesa, apie akto įgyvendi ar iš tų gaunamų 2 darbdienio
21-23. Helsinkyje vyko Baltijos’ politinė konferencija, khkai mes nenorėdavom nusileisti vo iškeltas klausimas tamjjktui I V0Rjegių didesniųjų laikraščių
rublių?
rioje dalyvavo Lietuvos, Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lenkijos
Ob. Ostui. Bet dirbti tada buvo papildyti, pridedant ^tfūipsnį I redakcijoms. Ir didelis buvo oku- nimą tada negalėjo būti kalbos,
"Jei kiekvienas gaus išsimok atstovai.
' bet gimė galinga viltis, buvo ras
smagu. Buvo be galo daug en apie Steigiamąjį Seimą, kuris pacjnės valdžios nustebimas, kad tas tikrasis pagrindas, tikrasis slinimą, kas prižiūrės kiaules?
27. Privatine iniciatyva Kaune atidaryti Aukštieji Kursai
tuziazmo, pasiryžimo, kuris su nustatytų santykius su kitomis griežtai
uždraustasis
vietos žodis. Ir neilgai reikėjo laukti — — tokį atsakymą gaudavo Lie su 6 skyriais: humanitariniu, juridiniu, matematikos-fizikos, gamteikdavo jėgų pakelti visas kri valstybėmis. Tas pasiūlymas ta- spnudoj dokumentas pasirodė ke- viltis neapvylė: žodis virto kūnu. tuvos liaudis šėnuose laikuose į tos-medicinos ir technikos. Iš jų išaugo Lietuvos universitetas.
zes. Malonu prisiminti tą didelį i> oj n gavo i
peticijas dėl švietimo praplėti Kursų vedėjas buvo, prof. Z. žemaitis.
į* S.V.18
’ liuose Berlyno dienraščiuose. Net
(Pabaiga)
o
keturi
nariai
(J.
Vileišis,
St.
tarpusavį pasitikėjimą ir vieny
mo, mokyklų pagerinimo, moky
(—) Sausio pabaigoje Kaune įsikūrė Lietuvos Meno Kū
bę, vyravusią taryboje, nors ten Kairys, S. Narutavičius ir M.
tojų buities pakėlimo. Dauguma rėjų Draugija.
f
Biržiška)
iš<
tarybos
išėjo.
Jie
ir visų pažiūrų žmonės buvo. Vi
Lietuvos gyventojų, miesto ir
sa pranešė noras išvesti Lietuvą išėjo ne tiek protestuodami prieš
kaimo, negalėjo gauti išsilavini Vasaris
į naujo, laisvo gyvenimo kelią. tarybos daugumą, kiek prieš vo
mo ir buvo beraščiai".
5. Su Sov. Rusija pasirašytos karo paliaubos.
kiečių
politiką
Draugė rūpėjo ir greičiau pa

LIETUVOS KRONIKA
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KAIP DABAI) PALECKIS MELUOJA

lengvinti Lietuvos gyventojų pa

Gruodžio 11 d. papildytas ak-I

Sovietai platina Amerikoje sa- (

Toliau

straipsnyje

Lietuvos

Taip šmeižia ir meluoja apie

6. Paskelbta, kad Steigiamojo Seimo rinkimai įvyks ba

tas buvo kompromisinis kelias | vo propogandinį žurnalą "U. S. I Nepriklausomybės laikai juodi- Nepriklausomą Lietuvą. Visi landžio 14 ir 15 d.d.
t
dėjimas ir apginti juos nuo oku
13. Vokiečių kariuomenė išvyko iš Klaipėdos krašto.
tarp to akto ir kito teksto, ku S. R.". Žurnalas spausdinamas narni kiek tik galima. Lietuva, mes žinome, kad Lietuvoje buvo
pantų sauvalės.
pagal Paleckį, (prieš rusų oku- privalomas pradžios mokslas,
14. Į Klaipėdą kaip krašto gubernatorius atvyko prancūzų
To galėjo pasiekti, tiktai pra riame Lietuvos nepriklausomy-1 ant gero- popieriaus (tokį vargu
paciją) buvo "viena iš daugelio kad jau 1939 metais buvo priei generolas Odry.
plotus tarybos kompetenciją bes atstatymas nebuvo jungia- sovietai ar turi!) čia Amerikoje,
labiausiai ekonomiškai prislėgtų nama prie 6 metų pradžios mo
15. Gen. Odry perėmė Klaipėdos krašte laikiną valdžią. Tą
kraštui valdyti ir išgavus iš Vo mas su Lietuvos-Vokietijos san- šiame žurnale, jei kas jį sekė,
Europos šalių . .. Gyvenimo ly kyklos, kad mūsų gimnazijos ir pačią dieną krašto gubernatorius paskelbė pranešimą gyvento
kietijos Lietuvos pripažinimą tykiais. Bet vokiečiai ir to kom- viskas, žinoma, vaizduojama ro- gis buvo ypatingai žemas.”
universitetai buvo nemažesnio jams apie valdžios perėmimą.
<,
,
promiso priimti nenorėjo. Tuo žinėmis spalvomis: visur linksmi
savarankišku valstybiniu viene
Jei Lietuvoje gyvenimo lygis lygio, negu Vakarų Europos!
21. Prūsų Lietuvių Tautos Taryba savo posėdyje Klaipė
tu. Ta linkme ir ėjo tarybos po tarpu derybos Lietuvos Brastoj bei patenkinti veidai, šoką kol- buvo toks žemas, tai kaip turėjo,
doje paskelbė reikalavimą, kad Mažoji Lietuva būtų neatidėlio
litinis darbas. Tarybai pavyko nutrūko ir visas padėjimas paki- chozininkai, gražūs kolchozai ii būti Sovietų Sąjungoje, jei jos
Toliau Paleckis giriasi knygų jant sujungta su Didžiąja Lietuva.
užmegzti santykius su Vokieti tėjo. Vokiečių imperialistiški 1.1
kareiviai, pagyvenę Lietuvoje, tiražu. Kad yra išleista ir kelio
siekimai
dar
padidėjo
ir
jie
užŠių
metų
numeryje
1
(16)
yra
lika gerų knygų, to mes neneig Kovas
jos Reichstago grupėmis ir ten
-j
ėmė naujus žemės plotus. Rodos, ir straipsnis apie Lietuvą para vadino ją "Malaja Amerika"
sime,
bet,
kad
propagandinė
ko

rasti pritarimo savo siekimams.
dai’ labiau reikėjo bijoti jų galy- pytas J. Paleckio ir pavadintas (mažąja Amerika) !!!
2. Ryšium su paskelbtais rinkimais į Steigiamąjį Seimą
Vokiečiuose atsirado įtakingų
munistų- literatūra bei brošiūros
Gaila, kad draugas Paleckaa
bės
ir
jai
nusilenkti.
Tačiau
ta"Klestinti
Lietuva".
draugų, kurių tarpe minėtinas a.
užima gal net ir daugiau kaip Lietuvos vyriausybė išlejdo atsišaukimą į lietuvių tautą, kvies
ryba visai priešingai pasielgė ir
Draugas Paleckis pradeda šį plačiau neparašo apie "gerą” gy
a. Erzbergeris, vienas įžymiau
50% viso tiražo (jei ne 75%), dama krašte išlaikyti rimtį ir gausiai rinkimuose dalyvauji.
nusistatė griežtai eiti savo ke- straipsnį taip: "Nežiūrint, kad venimo lygį dabartinėje rusų nu
15. Baigėsi terminas kandidatų sąrašams į St. Seimą įteikti.
siųjų R iehstago centro (kata
tai irgi tikra tiesa!
bais, panaikindama net aukščiau mes lietuviai prisijungėme prie alintoje Lietuvoje, kur net pa
20. Valstybės Taryba, kaip laikinas Lietuvos parlamentas,
likų) partros vadu. Su juo san
Gi laisvoje Lietuvoje buvo lei
minėtą kompromisą, čia žymėti- sovietų tautų tiktai prieš 1(8 me prasta moteriška skarelė kainuo
iškilmingame posėdyje priėmė Prūsų Lietuvos atstovus į Valsty
tykius palaiki te pf" vieną pro
ja apie 50 rublių (jei ne dau džiamos įvairios knygos, ne vien
nas yra taryboš nutarimas, ku- tų, t. y. 1940 metais
bės Tarybą: Dr. Vilių Gaigalaitį, Martyną Jankų, Jurgį Strekį ir
fesorių, tar na v; '* paistu ka
riuo panaikinami visi anksčiau
—Jau pirmas jo sakinys yra giau!), tuo tarpu kai kolchozi- tik komunistinės kaip kad da Kristupą Lekšą.
reiviu Vilniuje, Vci iečių Raudo
Iuotieji pasižadėjimai tuo atve- grynas melo žodis. Draugas Pa ninkai gauno po rublį ar du už bar!
24. LietuVbs misija įteikė Amerikos Jungtinių Valstybių
najame Kryžiuje.
Rašydamas apie teatrus bei
i u, jei tas komPr°misas nebus leąkis ir mes visi puikiai dar at darbdienį. Taigi, kad nusipirktų
Reichstage, Eizbergerio iLka vokiečių priimtas ir Vokietija limename, kaip buvo "prijung- tokią moterišką skarelę, jam rei meną Paleckis vėl giriasi ir ope valstybės departamentui memorandumą Lietuvos pripažinimo de
jure klausimu.
buvo iškelta ir smarkiai sukriti Lietuvos nep iklausomybės
J ta**, kaip Lietuvą užplūdo rau- kia išdirbti 20 ar daugiau dienų! ruoja skaičiais . . .
kuota vokiečių karo valdžios po I pripažins. į pasiųstą paklausi-plonoji armija, kaip enkavedistai Ar tai yra aukšto gyvenimo ly
Vienok ir Nepriklausomoje Balandis
litika Lietuvoje. Dėl tos kritikos mą vokiečiai 1ik atsakė, kad ^ suiminėjo žmones
gio pavyzdys, drauge Palecki?
Lietuvoje veikė teatrai, veikė
turėjo pasitraukti Ob. Osto še kietija Lietuvą pripažinsianti,
1. Prie užsienio reikalų ministerijos įsteigta Lietuvos Tele
1940 metais, sako Paleckis
Gi tikrumoje, jau 1939 metų
fas* kunigaikštis Isenburg - Bir- bet kada — jokių pažadų nedup- rudenį, kada sovietai puolė Len- "Lietuva su 3 milijonais gyven mėgėjų teatrai ir taipgi šokių gramų Agentūra "Elta".
steinas. Reichstago dauguma pa a. Taryba tuo būdu gavo laiį- kiją ir užėmė Vilnių, sovie tojų turėjo 115.0)0 bedarbių". bei dainų ansambliai. Ir jie dai
14-15. Rinkimai į Steigiamąjį Seimą pratęsti dar vienai
navo
grynas
lietuviškas
dainas,
žadėjo į Berlyną nuvykusiai Lie tas rankas.
dienai. Išrinkta 112 atstovų. Krikščionių demokratų blokas gavo
Kad buvo 15.000 — tai gali
tiškų melagių buvo viskas pao ne kokias "katiušas" ar sulie 59 atstovus, valstiečiai liaudininkai — 29, socialdemokratai — 13,
tuvos delegacijai paremti LietuDabar rūpėjo atstatyti tary- Į ruošta Lietuvos užgrobimui. Man mas dalykas, bet kad 115.000 — tuvintas "tačiankas"...
•
i
i • *. , ..
žydai — 6, lenkai — 3, vokiečiai — 1, darbininkų sąrašas — 1
,.vos
A nepriklausomybes
. . x..
f
. įdėtą, •iei i,boj• vieny
ę. Pradėta
tartis ssu pačiam teko būti Vilniuje tuoj tai tikras melas!
lietuviai sutiks sudaryti tam tik
Kaip matome iš duotųjų cita atstovą.
išėjusiais 4 nariais dėl bendros po mūsų kariuomenės įžygiavi-1 "Dabar Lietuvoje nėra bedar
rų konvencijų ^u Vokietija,
30. Lietuvos delegacija taikos deryboms -su Sov. Rusija
Lietuvos Nepriklausomybės pa mo 1939 metais ir sutikti tada bių", tęsia toliau "draugas pre tų, draugas Paleckis šmeižia
Tačiau, kielF lengva buvo tar skelbimo forntulės. Labai daug vieną žmogų, kurs man papasa- zidentas". — žinoma, jei 390.000 amerikiečiams Nepr. Lietuvą. išvyko į Maskvą. Delegacijos pirmininkas — T. Norus-Naruševitis su Reichstago politikais, tiek ginčų iškėlė žodis "galutinai" kojo vieną tuomet dar nesupran- (o gal ir'daugiau) yra išžudyta Pagal jį, lietuviai laisvoje Lie čius, nariai: P. Klimas,'V. Račkauskas, D. Siemaška, S. Rozen-A
sunku buvo susikalbėti su karo sakiny apie valstybės pamatų ir tarną įvykį. Vienas iš pravažiuo- ar išvežta į Sibirą, •— aišku, kad tuvoje nesirūpino nieku, nei tau baumas, J. Vailokaitis ir K. Bizauskas.
'.
•
valdžia, o juk žinoma, kad karo santykių su kitomis valstybėmis jančių sovietų karininkų jį su- bedarbių nėra, o jei koks atsi- ta, nei jos kūryba, nei menu. Tik
metu Vokietijos politika faktiš nustatymą. Opozicionieriai prie-'stabdė ir paklausė kelio iš mies- randa, tai pats tuoj "savanoriš- rusams okupavus Lietuvą, atgijo Gegužė
kai buvo karo vadovybės veda šinosi tam žodžiui, motyvuoda-' to į kažkokią tai vietovę. Kad kai" išvažiuoja į kokį brolišką mūsų lietuviška kultūra, meųa?,
1. Washingtone, Arlingtono kapinėse, palaidotas Kaune žu
ma. Ir į Lietuvos klausimą karo mi, kad ne tik galutinai, bet ir būtų aiškiau, tas sovietų karinin "kazachstaną" dirvonų plėšti... švietimas ?!... vęs amerikietis vyr. Įeit. Samuel Harris.
vadovybė žiūrėjo kaip į Vokie bendrai tų pamatų ir santykių kas išsitraukė karišką žemklapį
Skyrelyje, užvardintame "Lie
I. Pasirodė pirmas "Trimito", šaulių Sąjungos organo, nu
Vienok, kas čia nuostabaus!
tijos sienų sureguliavimo klau niekas kitas nustatyti neturi, ir ant jo žymėjosi. Gi mano mi tuvos ūkininkas" aprašoma kaip
simą, o tai reiškė pirmoj vietoj kaip tiktai Steigiamasis Seimas. nimas žmogus su didžiausia nuo blogai mūsų ūkininkai gyveno, •Juk ir ."Didžioji Sovietinė Enci meris.
3. Pirmą telefono pasikalbėjimą tarp Kauno ir Klaipėdos
Lietuvos prijungimą prie Vokie Pagaliau susitarta ir Vilniu staba pastebėjo, had virš žemė kaip baisiai buvo įsiskolinę. Kai klopedija” skyriuje apie Lietu
tijos be jokių kalbų ir sąlygų. O je, Didžiojoj gatvėj, lapio buvo rusiškomis raidėmis dėl skolų, tai amerikiečiai dar la vą ir Lietuvos okupavimą 1795 vedė susisiekimo ministras V. Čarneckis ir Mažosios Lietuvos
A. Brakas.
1
prasidėjus taikos deryboms Lie štralio namuose 1918 parašyta "Litovskaja SSSR". — biau yra įsiskolinę, o vis dėlto jų m. rašė, kad "Lietuvos prijun Tarybos1: pirmininkas
Maskvoje prasidėjo taikos sutarties derybos \farp Lie
tuvos Brastoje, karo partijos m. vasario 16 d. 1:30 vai. dienos Tai buvo 1939 metų rudenį... gyvenimo lygis yra aukščiausias gimas prie Rusijos turėjo lietu
\
vių tautai didelę progresyvią tuvos ir Sov. Rusijos. •
balsas buvo lemiamas.
pasirašytas Lietuvos n e - Gi tuo pat metu sovietai vedė pasaulyje.
II. Prancūzija pripažino Lietuvą de facto.
Tokiomis sąlygomis padarytas p*r iklausomybės at derybas su Lietuva ir pasiraši Vienok draugas Paleckis pri reikšmę"... nes "Lietuvių tau
15. Susirinko Steigiamasis Seimas. Pirmą posėdį atidarė
tos kultūra toliau vystėsi pažan
kai kuris nusileidimas vokie statymo aktas. Pasira nėjo draugiškumo sutartis!
pažįsta, kad ”nebuvo lengva at
giosios rusų kultūros įtakoje”. vyriausia amžiumi G. Petkevičaitė, sekretoriavo — jauniausia
čiams pateisinamas susirūpini šėme visi 20 tarybos narių abė
Na, kas kas, bet draugas Pa siskirti su senomis tradicijomis
Geriau, manau, nei pats "tė amžiumi Muraškaitė. Valstybės Prezidentas A. Smetona padar^-*'
mu, kad bus sudaryta su Rusija
leckis tikrai žino visą taip vadi ir gyvenimo būdu".
cėlės tvarka.
vas bei mokytojas” Stalinas ne Valstybės Tarybos ir laikinosios vyriausybės darbų atskaitą ^įr
taika, o Lietuva nepriklausomy Negana dar pasirašymo, rei- namo "prisijungimo" istoriją,
Mes čia žinome, kad nebuvo
bės užtikrinimo negausianti. Tai kėjo nepriklausomybės paskelbi-'tik deja,
buvo gruodžio 11 d. aktas, ku mo aktą ir viešai paskelbti. Vos pasakyti.
riuo pareiškiama apie Lietuvos
nepriklausomos valstybės atsta

tymą su sostine Vilniuje, bet pa
sižadama, kad ta valstybė bus
sąjungoj su Vokietija. Tačiau
vokiečiai, nežiūrint duotų dery

bose su Ob. Ostu pasižadėjimų,

neleido viešai Lietuvos nepri
klausomybės skelbti, o'tarybos
nutarimu apie Lietuvos valsty
bės atstatymą operavo Lietuvos
Brastos taikos derybose kaip įro
dymu jau įvykusio Lietuvos ap
sisprendimo. Tuo tarpu apie ne
priklausomybės pripažinimą vo
kiečiai tylėjo ir Lietuvos dele
gatų į taikos derybas neleido.
Dar mažiau kalbos galėjo būti
apie vokiečių kariuomenės pasi
traukimą ir perdavimą valdžios

jos nesako ir negali lengva, kad tūkstančiai už tą iškeliavo į Sibiro tundras . . .

To>,

pasakytų!

Taigi, iš viso to yra gera iš

vada visoms tautoms, kartu ir
amerikiečiams!

Jei

norite,

kad

<iltų "kultūra", prisijunkite ar

pareiškė, jog atiduoda St. Seimui visą savo ir Valstybės Tarybos,
Ministrų Kabineto, valstybės kontrolieriaus ir vyriausiojo karo

vado kompetenciją. St. Seimas patvirtino valstybės nepriklauso
mybės paskelbimo formulę.

St. Seimo pirmininku išrinktas Al. Stulginskis, sekreto
rium — L. Natkevičius.

būkite prijungti prie Sovietų Ru
Seimo atidaryme dalyvavo Dr. J. Basanavičius,- Vydū
sijos. Ji jums, išžudžius kelis nas ir St.
M. Biržiška, atvežęs Vilniaus lietuvių sveikinimus.
milijonus žmonių, parodys kaip
16. Ryšium su St. Seimo susirinkimu Kaunas buvo iliumi
reikia dirbti ir kelti kultūrą (’jei
ne tikrovėje, tai bent ant statis- nuotas. Kaune pasodintas St. Seimo ąžuolas.
.28. "L. V. Ž." paskelbė St. Seimo priimtą amnestijos įsta
Mkinio popierio!), nes pagal
tymą.
’
iį IĮ
i uos nepriklausomos valstybės
I
pačios, be sovietų globos, nieko Birželis
gero nepadarė ..., nei pusę sa
8. Klaipėdos krašto civilinę valdžią perėmė civilinis pran
vo valstybės biudžeto neatidavė
(kaip kad dabar Lietuvos TSR), cūzų komisaras.
10. St. Seimas priėmė laikinąją Lietuvos valstybės kon
nei "broliškoms” Sibiro bei Azi
f
jos respublikoms 300.000 nekal stituciją.
11. Respublikos Prezidento pareigas pradėjo eiti St. Seimo
tų žmonių vergų darbams nepa
siuntė ... (kaip kad tas pats ' pirmininkas Aleksandras Stulginskis.
Susirinkęs aukščiausias sovietas naujiems posėd iams. Pirmoj eilėj iš kairės: SUslov, Mikojan, "draugas” Justas Paleckis pa-*
11. Lietuvos atstovą prie šv. Sosto kun. Narjauską priėmė
Bulganin, Kruščiov, Vorošilov. Antroj eilėj mažesnės komunistų partijos lėlės.
dėjo rusams padaryti...). M. Popiežius.
ii lį

