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yra ir bus reikalinga lėšų atlik patriacijos, okupacijų padarytos
žalos atlyginimo, tautinių mažu
tiniems darbams įvykdyti.
Mes, LNT pradininkai, pasi- mų ir kiti klausimai, kurių sprenlikdami savarankėmės organiza-1 dimo bent pagrindiniai bruožai
cijomis LNT darbo sritin neįei-J numatytini dar prieš faktiškąjį
LIETUVOS vergovėsi
le I E T U V O S
nančiuose reikaluose, Lietuvos nepriklausomybės atstatymą, laipančiai tebėra kieti. Priespaudą NEPRIKLAUSOMYBĖS nepriklausomybės kovoje daly-'komi esmine LNT uždavinių daTėvynėje ir žiauriam ištrėmime
vaujame per Lietuvos Nepriklau- limi šalia tiesioginės veiklos LieTALKĄ,
kenčiantieji žūsta arba turi
somybės
Talką, jos darbą lėšo- tuvos nepriklausomybei atkurti,
kovos dėl Lietuvos nepriklau
tverti miglotame laukime, gelbė
LNT
vengia šalia jos jau at
*
somybės židinį, telkiantį užsie mis remiame per Lietuvos Nedamiesi tik kantrybe ar gudru
liktų
ar
patenkinamai atliekamų
priklausomybės
Fondą.
niniam tos kovos barui tinkamą
mu. Jų viltys stiepiasi į laisvės
Tad visi į LNT įsijungusių or darbų kartojimo.
sias pajėgas ir priemones.
kraštus. Juos stiprina pasitikė
ganizacijų nariai ar rėmėjai, —
Tai ne angelas iš padebesų, bet JAV pėstininkų karys, skrenda oro motociklu, gailinčiu per valan
III
jimas, kad laisvėje esantieji tau
Lietuvos Nepriklausomybės
gyvai ir su pasišventimu atsi
dą skristi 65 mylių greičiu. Jis sveria tik 200 svarų.
Rengimas planų ar svarsty
tiečiai daro viską jiems išgelbėti.
Talka
liepkime į LNT bei LNF vadovy
Išgelbėjimas tėra Lietuvos ne-l seka ir tiria pavergtos Lietu bės ar įgaliotinių atsikreipimus, mas dėsnių nepriklausomos Lie
lan veda per savarankišką polipriklausomybės ir žmogaus lais vos būklę,
energingai atlikime mums pa tuvos ateities gyvenimui ar pa
! tiką. Premjeras negalėjo turėti
vės Lietuvoje atstatymas. Viso-' rūpinasi priemonėmis palai siūlomus uždavinius!
skiroms jos sritims tvarkyti, jei
pakankamos įtakos savo užsienio
mis išgalėmis to siekti yra kiek kyti tautos atsparumui prieš ver
Po pasaulį išsiblaškiusieji, bet paremtas patikimais duomenimis
reikalų
ministeriui, kuris per
vieno lietuvio Didžioji Pareiga. govę,
apie
Lietuvoje
esamą
padėtį,
lai

laisve besinaudojantieji lietu
trumpą laiką, kurį išbuvo Fo
padeda nepriklausomos Lietu viai! Nepamirškime su ta laisve komas naudingu patariamosios
¥
*
reign Office priešakyje, pasižy
vos valstybės įstaigoms atlikti
medžiagos ateičiai rūpinimu, bet
(Korespondencija iš Europos)
Yra galingų pajėgų, susirūpi Lietuvos nepriklausomybės ko susijusios Didžiosios Pareigos! ne tiesiogiu LNT uždaviniu. LNT
mėjo kaip tvirto būdo vyras. Per
Kviečiame
visus
j
Lietuvos
Ne

IliUt
nusių vergovėn patekusiomis vos uždavinius,
paskutiniųjų mėnesių Ženevos
nevaržo savo dalyvių iniciatyvos
priklausomybės
Talką,
į
naują
tautomis. Jos yra ir Lietuvos
padeda laisvėje esantiems lie svečiose šalyse vedamos Lietu ir pažiūrų tais klausimais. LNT
Trumpai prieš Naujuosius eilės užėmė šią svarbią vietą, iš konferencijas buvo jaučiama,
laisvės švyturys. Su jomis bend tuviams teisingai suprasti esa
laikosi nusistatymo, kad būsimos Metus
Didžiosios
Britanijos kurios jis galėjo vairuoti britų kad britų politika įgavo daugiau
rai rengtis Lietuvos vergovės mas Lietuvos gyvenimo sąlygas vos laisvės kovos kelią!
Lietuvos santvarkos galutinė premjeras Sir Anthony Eden iš ūkinį gyvenimą, kuri betgi tu stangrumo. Edenas kiekvienoje
L. Atgimimo Sąjūdis
pančių traukyti yra patikimiau ir palaikyti savyje pasiryžimą
L. Laisvės Kovotojų Sąjunga sprendėja gali būti tik pati tau pagrindų pakeitė savo vadovau rėjo nemažos įtakos ir vidaus padėtyje bandydavo išlyginti
sias kelias mūsų Didžiajai Pa kovoti dėl Lietuvos nepriklauso
ta savam krašte.
jamos vyriausybės sudėtį. Dar politikai, nes vyriausybės finan priešingas pažiūras ir dažniausia
L. Rezistencinė Santarvė
reigai atlikti.
mybės,
kiek anksčiau atsistatydino opo sinės priemonės paliečia kiekvie nueidavo kompromiso keliu. Mac
L. Tautinis Sąjūdis
IV
Laisvuose kraštuose susidu
rengia naujų duomenų Lietu
zicijos vadas' Clement Attlee. no piliečio jautriausią vietą — millan laikėsi kitokio nusistaty
PUSr
(LNT
veikimo
dėsniai
riame ne su Lietuvos priešo jė vos bylos gynėjams ir naujų
Lietuvos nepriklausomo gyve
Tokiu būdu britų politinių vai kišenę. Apskritai paėmus, But- mo; jis buvo labiau nepajudina
nimo praeities vertinime siekia
ga, o su jo klasta, siekiančia priemonių skleisti teisingam Lie lapyje).
ruotojų pirmutinėse, eilėse įvyko leris buvo sumanus šios ministe mų principų ir mažiau nuolaidų
atitraukti nuo Lietuvos nepri- tuvos
.
ma savo tarpe ir ypač jaunojoj
reikalo supratimui laisvų
stambių atmainų.
rijos valdytojas. Jeigu jo žygiai vyras. Nebuvo paslapties, kad
klausomybės gynimo ne tik Lie jų kraštų visuomenėse, skatinan
kartoj bei kitų kraštų visuome
užsienio reikalų ministeris atsto
Jau ilgesnį laiką buvo laukia ir sukeldavo kritikos, tai tenka
tuvai abejinguosius, bgt ir jos čių
(
nėse palaikyti pagarbą nepri
paremti Lietuvos nepriklau
vavo pažiūras, jog Maskvos at
atsiminti,
jog
pasaulyje
nėra
to

nuoširdžius draugus.
klausomai Lietuvai. Jos laimėji ma, kad Edenas pakeis savo vy
somybės kovą.
žvilgiu reikia laikytis griežtumo.
kio
finansų
ministerio,
kuriam
riausybės
sudėtį,
tačiau,
grei

mų tautos gerovei bei žmonijos
Todėl reikia ginti ir stiprinti
*
¥
Politiniuose sluoksniuose bu
labui iškėlimas ir išryškinimas čiausia, niekas nemanė, kad tiek visi pritartų. Jam pavestoji nau
Veikimo dėsniai
Lietuvos teisių pripažinimą lais
Lietuvos Nepriklausomybės
laikomas viena iš priemonių Lie daug svarbių ministeriškų port joji sritis apima pirmoje eilėje vo kuždama, kad Edenas pagei
vų kraštų valdžiose ir vista me
Talka atskleidžia naujas galimy
tuvos teisei į nepriklausomybę felių pereis į kitas rankas. Britų vidaus politiką. Buvo žinoma, dauja daugiua įtakos užsienio
nėse. Reikia žedi’-t'
0*
1
dėtis nepriklausomybės ko
politinio gyvenimo .'stebėtojams kad premjeras nori labiau atsipa reikalų ministerijoje. Tačiau
dėti Lietuvai. Reikia parūpinti bes
1
Lietuvos Nepriklausom y b ė s ginti.
von
organizacijoms
ir
asmenims,
labiausia
krito į akį šie pakeiti laiduoti vidaus reikalų ir labiau Macmillan nėra vyras, kuris at
duomenų Lietuvos priešų sklei
Nepriklausomos Lietuvos gy
Talkos veikimas remiamas su
gyvenimiškai
suprantantiems
už
mai:
1)
ligšiolinis
iždo ministe įsigilinti į užsienio politikos pro sisakytų savarankiškumo ir vyk
džiamiems nepriklausomos Lie- 1
pratimu, kad Lietuvos nepriklau venimo reiškinių kritika išski
blemas. Tuo atžvilgiu jis nusižiū dytų tiktai svetimus pavedimus.
tuvos šmeižimams ir jos dabar Tėvynės ribų vedamos kovos po somybės kova vedama pašalinti riama iš LNT uždavinių, bet ris R. A. Butler paskirtas vals
rėjo į savo didįjį pirmataką Tokiomis aplinkybėmis premje
būdį.
tybės
antspaudo
saugotoju
ir
tinės vergovės garbinimams atiš Lietuvos žemių svetimą val LNT nevaržo savo dalyvių nuo
LNT neturi vidujinių srovinių džią ir sudaryti Lietuvos žmo monių tais klausimais ir nenei žemųjų rūmų vadu; 2) iždo mi Churchillį, kuris per visą savo ras surado išeitį ta prasme, jog
remti. Reikia nuo tikrovės nepremjeravimo laiką neišleido iš vyriausybinėse kopėčiose Mac
atitrukusio supratimo, kaip Pa rungtynių ir įtakos pasidalinimo nėms sąlygas savam krašte de gia paskirų nepriklausomojo gy nisterio vieta atiteko Haroldui
rankų užsienio politikos vadovy millan gavo paaugštinimą ir per
laikyti kenčiančių 'tautiečių at- problemų. LNT su nieku nesi mokratiniu būdu išsirinkti val venimo reiškinių ar faktų viešos Macmillanui, buv. užsienio reika
bės, bent jau smaigstydamas pa ėmė atsakingesnes krašto ūkio
varžo
dėl
kompetencijos.
LNT
sparumą ir ištvermę bei kaip
džią bei nusistatyti valstybės kritikos, jeigu jąja, prisilaikant lų ministeriui; 3) į Foreign Of
grindines gaires.
vadovo pareigas, bet užtat gavo
dirba
ir
padeda
dirbti
kitiems
fice
ateina
Selvvyn
Lloyd,
ligšiol
apsaugoti juos nuo neatsakingų
santvarką ir santykius su kito objektyvaus faktų dėstymo, sie
atsisakyti
užsienio reikalų minis
Šiame
sąryšyje
tenka
ieškoti
buvęs
krašto
apsaugos
ministe

klaidinimų. Reikia apčiuopti ir Lietuvos nepriklausomybės la mis valstybėmis.
kiama išryškinti tobulesnio susi
terio
vietos.
Savaime Macmillabui.
ris;
4)
karo
rekialus
perima
Sir
gilesnės paskutinių pakeitimų
sąžiningai nušviesti priešo Lie
tvarkymo idėjos. Tą pačią dvasią
II
nui
nėra
svetimos
sritys, kurios
LNT yra ir bus reikalinga ryž
Walter
Monckton.
Taip
pat
ki

tuvai daromas žalas, įžvelgti re
prasmės. Edeno noras bendrais
LNT skatina ir dabartinės vie
Rengimas duomenų ir studijų šosios veiklos kritikoje.
tose, mažiau svarbiose ministe bruožais vadovauti užsienio po įeina į jo naujuosius uždavinius.
tik jo nesėkmes, bet ir laimėji tingų talkininkų — mokslininkų,
Bet jis pats net viešai pareiškė,
rijose įvyko pasikeitimų, nes še
mus. Ypač reikia stengtis stebė menininkų, laikraštininkų, sveti tokiais klausimais, kaip Lietuvos
litikai glūdi išaiškinimas, kodėl kad būtų mielai pasilikęs Foreign
V
ši buvę ministeriai atsistatidino.
ti ir teisingai įvertinti tautos at mų kalbų mokovų, organizatorių, vakarų bei rytų sienos, tarptau
Macmillan turėjo pasitraukti iš Office ir kad portfelį pakeitęs,
Teisinės Lietuvos nepriklau
sparumo reiškinius ir nepalūžu medžiagos rinkėjų ir jos tvarky tinėje plotmėje svarstomieji Eu
Britų politiniai sluoksniai ir
tojų, kruopščių rašto darbininkų ropos ar jos regioninės integra somybės pripažinimą tarptauti spauda yra vieningos nuomonės, Foreign Office ir perimti vals tik premjero prašomas.
sias jos pajėgas.
(Perkelta j 8 pusi)
Tam reikia kruopščiai, be at ir technikinių specialistų. LNT cijos sumanymai, gyventojų re- nėje plotmėje LNT laiko vienu iš kad sudaryta trijų vyrų vado tybės iždo kanclerio vietą. Sa
svarbiųjų atramos taškų Lietu vybė, kurios rankose yra tikroji vaime tai reiškia paaugštinimą.
vangos sekti ir tirti Lietuvos gy
vos nepriklausomybės kovoje. valdžia. Ji apima Edeną, Butle- Bet užkulisio žinovai jau anks
venimo tikrovę, vengiant išanks
VISI SVETIMŠALIAI,
Nepriklausomos Lietuvos vals rį ir Macmillaną.
čiau teigdavo, kad Macmillan ve
tinių sprendimų ar noro įtakoje
tybės tęstinumo idėja gintina ir
kylančių spėliojimų.
Valstybės iždo kanclerio But- damoji politika ne visuomet kurie neturi JAV pilietybės, šį
palaikytina visais požiūriais.
lerio pasitraukimas nesudarė Edeną patenkindavo. Užsienio mėnesį privalo registruotis. Re
¥
¥
Sovietų Sąjungos ginkluotų staigmenos. Jis kelerius metus iš reikalų ministeris buvo kai kada gistracijos pranešimai gaunami
Visų laisvėje besireiškiančiųpajėgų 1940 metų birželio 15
laikomas per griežtas, o premje pašto įstaigose. Juos užpildžius
jų lietuviškųjų pajėgų sutelki
dieną į Lietuvą įsiveržimo metu
ras jau iš seno turėjo kompromi negalima siųsti paštu, bet reikia
mas viename nepriklausomybės
veikusios konstitucijos ir galio
sų mėgėjo vardą. Edenui, grei asmeniškai įteikti, taip pat pašto
kovos židinyje galėjo būti vie
jusių įstatymų bei nepriklauso
čiausia, buvo aišku, kad Macmil- įstaigose.
nas iš tinkamųjų kelių tiems už
mos Lietuvos valdžios aktų tei
daviniams atlikti. Bet tam skir
sinės galios nei tas smurtas, nei
tasis židinys virto kovos lauku
vėlesni svetimų valdžių valia pa
dėl įtakos, žymi visuomenės da
daryti veiksmai nepanaikino. Tų
lis liko dirbtinėmis užtvaromis
nuostatų galia pagrindžia arba
• 84-tojo JAV Kongreso antroji sesija prasidėjo sausio
iš jo išskirta. O jame likusiųjų
saisto okupacinės valdžios nesu
mėn. 3 d. Ši sesija ypatingai svarbi tuo, kad ji stipriai kovos už
tarpe per eilę metų vyko ir te
varžytųjų Lietuvos valstybės or
š. m. lapkričio mėn. g dienos prezidento ir kongreso rinkimus. Be
bevyksta rikiavimaisi ir persiriganų, pareigūnų ir Lietuvos pi
abejojimo, demokratai stengsis iš prezidento kėdės išversti res
kiavimai. Nuolatinis, ypač ginčų
liečių veiksmus visose jos už Lie
publikonus, o respublikonai stengsis ne tik prezidento postą atlai
lydimas rikiavimasis yra darbo
tuvos ribų veikimo srityse.
kyti, bet ir kongreso daugumą laimėti, kurią 1954 m. prarado.
pragaištis.
Nauji provizoriniai Lietuvos
¥
¥
• Prancūzijoje, negalutiniais daviniais, sausio mėn. 2 d.
I teisės nuostatų pakeitimai, kiek
MES, jungiami dabar už Tė
įvykusiuose parlamento rinkimuose vietų gavo: Faures dešiniųjų
jų reikalaus busimoji padėtis,
vynės ribų veikiančių organiza
koalicija — 169, Mendes-France respublikinis frontas — 136, ko
galės būti teisėtai padaryti tik
cijų, žinomų Lietuvos Atgimimo
munistai — 130, poujadistai — 44. Kitos smulkios grupės po ke
Lietuvos teritorijoje, nykstant
Sąjūdžio, Lietuvos Laisvės Ko
letą atstovų. Pažymėtina, kad smulkių prekybininkų judėjimas,
joje svetimai valdžiai. Tai apima
votojų Sąjungos, Lietuvių Re
vadovaujamas savotiško anarchisto Pierre Poujades, laimėjo net
ir tokius viešosios teisės nuo
zistencinės Santarvės ir Lietuvių
44 vietas. Tas rodo, kad Prancūzijoj labai daug savotiškos ne
statų pakeitimus, koki bus rei
Tautinio Sąjūdžio vardais,
tvarkos.
kalingi sukurti sąlygoms, kad to
'""i
atsižvelgdami susidari u s i o s
lesnį Lietuvos valstybės tvarky
• Pasadenoj, Califomijoj, įvykęs rožių paradas šiais me
padėties Lietuvos nepriklauso
mąsi galėtų lemti pati tauta de
tais pasižymėjo nepaprastu ištaigingumu ir grožiu.
mybės kovos tvarkyme,
mokratiniu būdu.
<
jausdamiesi tos padėties
• 1800 Vakarų Vokietijos vyrų pradėjo 3 mėnesių karinės
VI
atpalaidoti nuo Didžiosios
mankštos kursus, kuriuos praveda JAV kariniai instruktoriai. Tai
LNT ima dėmesin, kad Lietu
reigos vykdymo,
daugausia karininkai, kurie tuoj perims organizuojamos kariuo
vos Diplomatinė Tarnyba yra
menės vadovavimą.
būdami vienodų pažiūrų
ryškus, tarptautinės teisės tvar Ispanijos Franco sensta ir j saLietuvos nepriklausomybės
• Pirmi Vakarų Vokietijos armijos uniformuoti 38 kariai
ka pripažįstamas teisinio nepri vo vietą rengia įpėdinį. Don Juavos būdų bei priemonių, tvirtai
atvyko į JAV studijuoti karinėse bazėse. Jie čia išbus nuo trijų
no
sūnų
princą
Juan
Carlos
de
klausomos
Lietuvos
buvimo
po

tikėdami tų pažiūrų teisingumu
iki 6 mėnesių.
ir sutarę jų pagrindu derinti sa- Pasauly pagarsėjęs čelistas Pablo Casals, kilęs iš Puerto Rico, „ žymis, taigi yra ypatingai svar Bourbon, 17 m., dabar esantį ka
gy- bus veiksnys Lietuvos nepriklau detų mokykloj. Su jo atėjimu į
• Izraelis, susirūpinęs savo saugumu kiečiau organizuo
vo^veiksmus__
venąs Ispanijoj, grįžęs į tėvynę motinos atminčiai išpildė kon somybės kovoje. Tos kovos sėk- valstybės vadus Ispanijoj vėl bū
jantis
arabams,
ilgina į kariuomenę pašauktų vyrų tarnybą ir po
nutarėme sudaryti
certą, kurio klausės tūkstančiai tautiečių.
(Perkelta j 5 psl.)
tų gražinta monarchija.
ginklu šaukia naujas jėgas.

Eikim Lietuvos keliu!

ANGLIJOS VALDŽIA TRIJŲ
VYRŲ RANKOSE

LNT
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• Prieš Kalėdų šventes Detroitą d. iki sausio 6 d., su ŪSO artis
aplaiakė visuomenininkas J. Ba tų grupe pildė programą Ameri
čiūnus ir detroitiškius supažin
dino su kelionės po Europą (už
kurią niekas nei dienpinigių nei
net arbatpinigių nemokėjo, kaip
kad kaikuriems mūsų "ambasa
doriams”), su Lietuvos vadavi
mo veiksniais ir jų problemomis.
Ta proga užsiminė ir apie Vasa
rio 16 Gimnazijos vargus. Daly
viai suaukojo gimnazijai $70.

telis, dabar gyvenąs Santigo
mieste, Čilėj, turi restoraną ”Danubio Azul” ir neblogai verčiasi.

• Paryžiuje šiuo metu aukštose
mokyklose studijuoja 17 lietuvių.
Strasburge studijuoja 3 lietu
viai.

I’ENKERl METAI SPORTO
KLUBUI KOVUI

• Miami, Fla. lietuvių klubo me
tinis susirinkimas išrinko naują
valdybą. Ją dabar sudaro: pirm.
Ragers, vieepirm. Sobel, ižd. RatI doriai”, kaip Dr. P. Karvelis, ar kuš, fin. rašt. Kaulakis, prot.
Redaktorius, raginamas skai i jam panašūs, kurie Eltos biule- rašt. ponia Verbyla.
tytoju. nesenai šioje vietoje yra itenyje spausdins išgalvotus pam- • Rochesterio Uiniversitete ir
užklausęs ALT vadovybę, ar ji pletus prieš tautininkus, klastos vakarinėje U-to mokykloje bei
ir toliau, iš VLIKo pasitraukus] parašus, tai jei tautininkai to- kitose aukštosiose mokyklose
naujoms grupėms, VLIKo veiklą I kiems reikalams pinigų neduos studijuoja apie 20 lietuvių stu
taip pat finansuos, kaip ir anks — tegul ALTo viešpačiai dėl to dentų. Gruodžio mėnesio 4 d.
čiau finansuodavo Vasario 16 d. nerauda.
Mes manome, kad tą reikalą studentai turėjo savo steigiamą
rinkliavų metu surinktais pini
dar nevėlu ALT vadovybei rim jį susirinkimą ir išsirinko šią
gais.
tai apsvarstyti ir aiškiai pasisa valdybą: G. Musteikytė — pir
Buvo pastebėta, kad dabar bū
kyti. Jei tas pasisakymas bus mininkė, V. Draugelis — sekre
tų tikslinga, jei finansuojamas
toks pat, kokį čia mums atsiun- torius, R. šerelis — iždininkas.
VLIKas, atitinkamą dalį duoti ir
tė, tegul ir visą atsakomybę už Rev. Komisija: V. žmuidzinas ir
Nepriklausomybės Fondui, jei
| būsimos rinkliavos pasisekimą B. Krokys.
norima JAV lietuvių tarpe išlai
j ALT vadovybė ir prisiima.
• Detroite įvykusiam Lietuvos
kyti vienybę. O geriausia, nė
tiems nė tiems tų pinigų neduoti,1 Aukotojas žino esamą padėtį Kariuomenės minėjime pulk. Še
ir jis sugebės duoti teisingą at petys skaitė paskaitą. Nepriklau
o naudoti savo planuojamiems
sakymą. Jis savo sunkiai uždirb somybės kovų invalidams parem
darbams.
tą dolerį atiduos ten, kur jis ti surinkta $315.20. Gražų pa
Greičiausia į tą paklausimą, o skaitys tikslingiausia atiduoti.
mokslą bažnyčioje pasakė kun.
gal ir ne, redakcija yra gavusi
Boreiša.
"Pranešimą Visuomenei”, su to

•

I

kiu prierašu: "Prašome įdėti į
artimiausiąjį Jūsų redaguojamo
jo laikraščio numerį. P. Grigai
tis”.
Tame pranešime visuomenei
sakoma:

ELIZABETH
"NAUJIEJI ŽMONĖS”
ELIZABETHE

• Lietuvių Sporto Klubas New
Yorke, kurio pirmininku yra Pet
ras Katinas, 1956 metais minės
5 metų gyvavimo sukaktį. Pažy
mėtina, kad šis sporto klubas
penkmetyje pasižymėjo gera vei
kla ir ne kartą laimėjo rungty
nes prieš kitų tautų žaidėjus.
Apie klubo laimėjimus parašė jr
didieji New Yorko laikraščiai.
Dabar klubas turi laimėjęs ir
laiko New Yorko valstybės per
einamąją taurę, ši taurė klubui
iš eilės yra tekusi du kartus.
Klubas turi keturias futbolo
komandas: pirmoji vienuolikė,
rezervinė komanda, jauniai ir
jaunučiai, šiems vadovauja kap.
Klevečka.
Nesenai klubas sudarė moterų
sekciją, kuriai vadovauja p. M.
Žukauskienė, Sekcija jau turit
krepšinio ir tinklinio komandas.

kos kareiviams Philippine Islands, Guam ir Hawaii.

• Kaunietis smuikininkais C. Cei-

DETROIT
Nieko nėra gražesnio ir kilnes
nio už veikimą savo tautos gero
vei ir Lietuvos vardo populiari
nimo. Džiugu, kad mūsų jauni
mas, gyvendamas kilniais tėvy
nės meilės idealais, savo sporti
nę veiklą rutuliodamas, žengia
priekin svaria ir našia vaga. Jie,
kaip ir nepriklausomybės metu,
burdami savo šeimon gražiausią
ir veikliausią jaunimą, grūdina
netik fiziniai, bet ugdo ir palai
ko tautinę dvasią, turtina ir gra
žina vidinį gyvenimą. Dalyvau
dami žaidynėse su kitataučiais
garsina savąjį vardą ir nemažą
indėlį duoda laisvės kovai.
Mūsų pagarbos ir meilės jiems
permaža. Besirūpindami prieaug
liu, negalime būti nuošaliai jau
nųjų veiklos ir darbo. Mūsų pa
reiga yra teikti jiems netik mo
ralinę, bet ir materialinę pagal
bą, kad jie, siekdami savo tikslo
įgyvendinimo, dėl stokos mate
rialinio pagrindo ir ištekliaus,
nepalūžtų. Tokiu būdu sportuo
jančio jaunimo kilnioms pastan
goms nebūkime abuojus ir viso
keriopai padękįmą jiems siekti
pagrindinio jų tikslo — dvasinio
turtingumo, pajėgumo.
Prieš penkėriifš metus Detroi
to atsikūrę sportininkai, susibū
rė KOVO klubam Pirmieji jų
žingsniai buvo'sttnkū's. Stoka pa
talpų, sportinių reikmenų ir ma
terialinių išteklių neleido našiau
veikti. Tačiau būdami savo pa
grindiniuose siekiuose kieti kaip
Lietuvos laukų granitas, kaskart
laviau nugalėdami kliūtis, gra
žiai ir darniai rięda į didesnius
ir platesnius sportinės veiklos
dirvonus. '
, Dalyvaudami įvairiuose turny
ruose ir žaidynėse, pasiekė ir di
desnių laimėjimų: pirmąją vietą

Visiems gerai žinomas dramos
"Amerikos Lietuvių Tary artistas Vitalis Žukauskas vis
bos Vykdomojo Komiteto pa dar tebėra pilnas veržlios ener
sitarimuose su Vyriausiojo. gijos? Jis tebevaro žymią kultū
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to pirmininku Jonu Matulio ros vagą lietuviškame Amerikos
niu, Chicagoje, gruodžio 17 ir gyvenime. Be nuotaikingų pasi
19 d.d.,.buvo apsvarstyta visa rodymų beveik visuose didžiojo
eilė Lietuvos laisvinimą ir ben New Yorko ir apylinkių lietuvių
dradarbiavimą liečiančių klau vakaruose, jisai suranda laiko
simų.
surežisuoti ir žymesnių lietuviš
Nuoširdžioje atmosfe roję
ėjusiuose pasikalbėji m u o s e kų veikalų su vietinėmis mėgė
buvo pasiekta visiško susipra jų pajėgomis.
Paskutinis jo darbo ir pastan
timo ir susitarta bendradar
biauti, kaip lig šiol, paliekant gų vaisius buvo P. Vaičiūno 5
kiekvienam šių veiksnių tokią 1' veiks, veikalas "Naujieji žmopat veiklos sritį ir apimtį, ko- :i nės", suvaidintas gruodžio 11 d.
kias jie turėjo per visą laiką, jj Elizabethe, N. J. Publikos aki
Pasiremdamas ALT šuva- j
LIETUVIŠKAI ŠEIMAI
žiavimo vienbalsiai priimtu mis žiūrint, tai bene vienas įdoREIKALINGA MOTERIS
nutarimu, Vykdomasis Komi- [| miausių veikalų, kada nors ma- • Lietuvių žrunalistų Sąjungos
tetas yra pasiryžęs teikti Vii- i tytų šioje apylinkėje ir temos ir New Yorko skyrius nesenai įvy nuo 35-55 metų amžiaus lengvam
kui visokeriopą paramą, mora- ,i vaidybos atžvilgiais. Tai rodo, kusiame susirinkime pagerbė ra
linę ir materialinę, ir linki ge- |I kad režisierius ir vaidintojai bus šytojus pastaruoju laiku išleidu- namų darbui ir pagelbėti prižiū
rėti du mažus vaikus. Suintereriausios sėkmės pirmininkui ir
kitiems Vliko pareigūnams, jų rimtai, ilgai ir atsidėję dirbę. To sius savo kūrinius. Pagerbtųjų i suotosios rašo adresu: Dr. E.
atsakingame darbe bei pastan dėl ir gausi publika labai šiltai tarpe buvo J. Aistis, kun. T. žiū Gurskytė-Paužienė, 14154 Archgose dėl pavergtos Tėvynės iš ir entuziastingai veikalą priėmė. raitis, O.P., J. Karys, L. Žitkevi dale Street, Detroit 27, Michigan.
vadavimo iš svetimo jungo.
Verta būtų ji pamatyti ir vi čius, Nelė Mazalaitė, V. Jonikas,
Vyriausiojo Lietuvos Išlais soms kitoms lietuvių kolonijoms. T. Andrėkus, kun. V. Pikturna diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiniiiiii'iniiiiiiiiiiiiiii.
vinimo Komiteto piruininkas
Matęs ir P. Jurkus.
ir Amerikos Lietuvių Tarybos
CHICAGOS
Laikraštinėmis ir literatūrinė
Vykdomasis Komitetas ragina
GYDYTOJAI
mis temomis kalbėjo V. Raste
gyvenančius Jungtinėse Ame
Patar’’ kaimynui
rikos Valstybėse ir visame
nis, J. Tysliava, J. Aistis, J. Ka M-J'
laisvajame pasaulyje lietuvius
rys, kun. T. žiūraitis ir kt.
Tel. ofiso PRospect 8-1717
prenumeruoti
laikytis vienybės, kad sujung
Rezidencijos
REpublic 7-7868
• Rūta Lee (Kilmonytė) Kalėdų
tomis jėgomis galėtume pa
greitinti Nepriklausom y b ė s
švenčių metu, nuo gruodžio 16
Dr. S. Biežis
grįžimą ir Demokratijos atsta
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tymą mūsų brangioje Lietuvo
3148 West 63 St.
je.
GARANTUOTI SIUNTINIAI!
VAI..: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.

Atseit, viename skyriuje kal
bama apie pasiryžimą teikti
VLIKui visokeriopą paramą, mo-1
ralinę ir materialinę, kaip iki
šiol teikdavo.
Jei šis skyrius yra atsakymas
į mūsų paklausimą, tai reikia
pripažinti, kad ALT vadovybė
nenori suprasti esamos pade-'
ties, nori nematyti vykstančių
įvykių ir tuo nematymu pati sau
nori pakenkti. Pakenkti ta pras
me, kad kai ateis Vasario 16 d.
rinkliavos, tai aukotojai patys
duos atsakymą. Tada vėl tūlas
P. Grigaitis ar kitas kuris švais
tysis žodžiais, kad tautininkai
ragina neaukoti, skaldo, kenkia
ALTo darbui.
Šia proga norisi aiškiai pasa
kyti, kad tautininkai nori auko
ti, nori remti, bet nori ir žinoti,
kur tie pinigai nueis. Jei jie nu
eis j VLIKo kasą, paskiau tais
pinigais po Ameriką ar kitus
kraštus važinės tokie "ambasa-

Lietuvoje ir į Pabaltijo kraštus, Ukrainon, Lenkijon, Ru-.
sijon greičiausiai ir pigiausiai siunčia siuntinius ši firma

J.
JANIQUE TRADING CO.
1029 Fairfield Avė. (netoli W. 11 St.)
Cleveland 13, Ohio
Telef.: CHerry 1-5547
Centrinė firma yra Toronte, Ont.

835 Queen Street West, Toronto, Ont.
ir skyriai didesniuose miestuose, Kanadoje ir Amerikoje.
Išsiuntimo skyrius yra ir Clevelande.

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
Rezid. 3241 W. 66th PLACE
Tel. offic’o ARmitage 6-0161
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus

Mažojo Krepšinio Lygoje, stalo
teniso varžybose ir šiaurės Ame
rikos krepšinio turnyre Montre-l
alyje. Be to, turėjo visą eilę
draugiškų rungtynių.
Norėdami savo veiklos penkerių metų sukaktį gražiau ir iš
kilmingiau paminėti sausio 7 d.
Holy Redeemer sporto salėje ruo
šia krepšinio rungtynes, kur at
silankiusieji pamatys Kovą žai
džiant su Clevelando žaibu ir
Rochesterio Sakalu. Tos pačios
dienos vakare, 7 vai. Hispanos
Unidos salėje įvyks koncertas,
kur programą atliks garsėjąs so
listas V. Verikaitis ir jauna šo
kėja G. Memėnaitė.
Tikima, kad detroitiečiai įver
tins tinkamai sportininkų veiklą
ir ją parems savo gausiu atsilan
kymu.

.

2314 W. Chicago Avė., Chicago 22, III.
Telef.: BRunswick 8-6780
Visus mokesčius ir visas išlaidas : pmokama čie vieloje, tat gavėjai
krašte jau nieko nemoka.
Už naujas medžiagas imama tiktai 50% vertės.
V:s<s siunčiamas prekes galima pasirinkti įstaigoje, kuri atidara
„iekvieną dieną nuo 12 vai. p. p. iki 8 vai. vakaro.

DIRVA
atlieka įviJrius spaudos darbus. Jūs
galit pigia kaina atsispausdinti pro
fesines korteles, įvairias blankas, va
karams biletus, vestuvių pakvieti
mus, plakatus ir kt.
Užsakymai priimami ir paštu.
DIRVA — 1272 East 71 St.
Cleveland 3, Ohio
Telef.: IIE 1-6344

TUOJ ISIGYKIT
ŠIAS KNYGAS!

V. Pauža
VISIEMS DETROITIEčIAMS

Ingių kalbos skaitymas

Kunigaikštienės Birutės Mo
V. Minkūnas_____________ 2.00
terų Draugija sausio mėn. 22 d.
Anoj
pusėj ežero
(sekmadienį) Detroite rengia
P. Andriušis_____________ 1.50
įdomų pobūvį-arbatėlę. Ji įvyks
St. Clemens salėje, 25 St. ir Mi Aukso kirvis
Juozas Švaistas _________ 2 50
chigan gatvių kampas. Sekite to
Apie
laiką ir žmones
limesnius pranešimus.

J. Aistis________________ 2.50

Audra Žemaičiuose

KALBĖJIMO KONKURSĄ
LAIMĖJO D. ŠEPUTAITĖ

VI. Andriukaitis _________ 2.20

Atlaidų pavėsy

Neseniai įvykusiame 1955 me
tų viešo kalbėjimo konkurse,
20,000-niame Wayne Universite
te, Detroite, II-ją premiją laimė
jo lietuvaitė studentė — Dan
guolė šeputaitė. Ypač malonu,
kad jos pasirinktoji tema buvo
"Komunizmas”, kurioje, ji iškė
lė Lietuvos kančias bolševizmo
pančiuose.

P. Abelkis_______________ 4.00

Aukso ruduo
M. Vaitkus _____________ 1.25

Būdas Senovės Lietuvių ...
Sim. Daukantas _________ 4.00

Būkite sveiki
Dr. S. Biežis

METINIS BALF
SUSIRINKIMAS

________ 2.00

Baltasis Vilkas
K. Binkis _______________ 1.00

Balutis
Buriavimas ir jūrininkystė
B. Stundžia _____________ 2.00

Pranešame, kad metinis Balfo
76 skyriaus narių susirinkimas
šaukiamas sekmadienį, 1956 m.
sausio mėn. 8 d., 12 vai. 30 min.,
buv. lietuvių svetainės patalpo
se.
Dienotvąrkėje pranešimai iš
praėjusių metų veiklos, naujos
valdybos rinkimai ir kiti eina
mieji reikalai.
Visi nariai kviečiami susirin
kime dalyvauti.

Cezaris
Mirko Jelusič ___________ 2.00

Didžioji Virėja
V. Varnienė _____________ 6.00

Didžioji kryžkelė
B. Brazdžionis ___________ 2.00

Duktė
Alė Rūta ............................ - 2.40

Daiktai ir nuorūkos
Leonardas Žitkevičius_____ 1.00

Don Kamiliaus mažasis
pasaulis

Guareschi _______________3.50

Didžiosios atgailos
R. Spalis _____________ - - 3.5’

Stepas Zobarskas _______ 0.8<

Eldorado
J. Švaistas _______ -_____ _ 1.80

VANDENIŲ GERASIS
KALĖDINIS DARBELIS

Gyvačių lizdas
Francois Mauria<’ _______ 2.60

Toronto jūrų skautės giliai užjausdamos prof. M. Biržiškos šei
mos nelaimę Kalėdų švenčių pro
ga jo šeimai išsiuntė $10, o ant
rą Kalėdų dieną su dovanėlėm
ėjo lankyti lietuvių miesto ligo
ninėse.
Jos taipogi paaukojo $30 Va
sario 16 d. Gimnazijai ir užsakė
3 "Skautų Aidus” skautams Vo
kietijoj.
—kr—

Gimdytoja
Francois Mauriae _______ 1.75

Gabija, literatūros metraštis
___ 1.............

Gintariniai vartai

6.50

N. Mazalaitė_____________2.01

Gyvulių ūkis
George Orwell -___ ______ 1.00

Giesmė apie Gediminą

B. Sruoga ir V. Petravičius 2.01

Jaunai inteligentei
V. Andriukaitytė_________ 1.25

Kryžkelės
A. Vienuolis _____________ 3.50

Kaimynai

IŠTIKUS GAISRC

J. Paukštelis ___________ 2.5a>

Kaip jie mus sušaudė

NELAIMEI

J. Petraitis _____________ 1.80

Kada iū«u namai art-a r. Kuprelis
Ignas šeinius ___________ 2.00
kandai tampa sunaikinti arbt
Keliai
ir kryžkelės
sugadinti ugnies, kreipkitės
________________ 2.50
P. J. KERŠIS, dėl apkain.avi KonPutinas
- Tihi,
mo. ko visada reikalauja ap
Thor Heyerdahl _________ 3.75
iraudos kompanijos pirm, ne Kaimiečiai
ru išmoka už nuostolius.
V S. R< vmont I-II-III-IV
I ir II dalis_________ po 3.00
III ir IV dalis _______ po 3.50

P. J. KERŠIS
609 Society for Saving Bld.
Telef.: MAin 1-1773
tezidenciia: PENINSULA 25?
K________________________ -

Kudirkos raštai
................................................... 5.00

Loreta
Stasius Būdavas_________ 1.80

Ar jau

Chicago 22, III.
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad.,
antrad., ketvįrtad., penktad.,
10 ryto — 1 p. p. trečiadieniais
>2—4 p p. šeštadieniai*.

įstojai į
VILTIES
draugiją?

A. Rimkūnas ____________ 2.75

Stasys Džiugas __________ 1.50

Lietuvos pinigai

UT 1-4014.

F. M. Dostojevskis_______ 2.50
žodžiai vytės Nemunėlio.
Paveikslai V. Augustino __.2.00

Pragaro pošvaistės
V. Alantas_________________ 8.60

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus ___________ 2.0*

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis _________ 1.00

Paklydę paukščiai 1
Jurgis Jankus _1___ _____ 2.2C

Paklydę paukščiai H
Jurgis Jankus ___________ 2.61

Pietų kryžiaus padangėje
Gaučys _________ 4.50

Sudarė

Paskutinis Prūsų sukilėlis
M. Springborn_____ _____ 2.0C

Petras širvokas
Juozas švaistas _________ 2.7l

Po raganos kirviu
______ 1.60 »

JuioU Jankus

Pabučiavimas
J. Grušas _______________ 1.50
V. Krėvė _____________ i- 3.0®

Raudoni batukai
Jurgis Savickis _________ t.b,-

Sudie, pone čipse
James Hilton ,_________0.78

Strėlė danguje

Henrikas Radauskas _____ 2.00

Saulės Takas
Nelė Mazalaitė___________ 3.50

šilkai it vilkai
Runcė Dandierin is_______ 1.00

Senųjų lietuviškų
knygų istorija

V. Biržiška, kiet. virš.___ 3.J#
papr. virš.___________ 2.00

paulutė debesėliuos
L. Žitkevičius ___________ 1.50

šventieji akmenys

Faustas Kirša ___________ 2.00

Šventoji Lietuva
Jurgis Savickis _________ 3.0<'

Teresė Neumanaitė
J. Burkus _____________ 3.00

Tipelis
Trumpa diena
Alė Rūta ______________ 4.00
Pulgis Andriušis (įrišta) — 3.00

Tomas Nipernadis

_____ ____ 2.5 ■

August Gailit

Tarp pelių ir vyrų
John Steinback _________ 1.24

Užgesęs sniegas

Aloyzas Baronas_________ 2.50

Ugnies pardavėjas
Balys Rukša_____________ 1.00

Uždraustas stebuklas

Stasius Būdavas _________ 2.60

Užuovėja
M. Katiliškis........................

3.50

monografija _____________ 2.00

Dr. S. Aliūnas___________ 1.00

Dr. A. Šapoka___________ 1.50

N. Butkienė _____________ 1.00

V’yturėliai Laukuose

Juozas K. Karys _______ 5.00

Vikt.

Šimaitis

_________ 0-7S

Trylika nelaimių

A. Bendorius _________

Laiškai žmonėms
į
|
I
I
I
I

A. Nyka-Niliūnas _______ 8.00

Pažemintieji ir nuskriaustieji

Velykų pasakos

Kiškučio vaidinės

į

J. Gliaudą_______________ 4.00

Orfėjaus medis

Vilnius Lietuvos gyvenime

Kregždutė II

Lietuva
Rašomosios mašinėlės visų ge
riausių firmų, o jų tarpe gar
siosios SMITH-CORONA, betkurios kalbos raidynais, — iš
simokėtinai. Naujausi modeliai.
Lietuviškas raidynas greta pilno ir nepakeisto amerikoniško
Kainos nuo $67.50 ir augščiau.
V. BARTKUS. Adr.: 1031 Ansel
Rd., Cleveland 3, Ohio. Telef.:

L. Dovydėnas ___________ 2.00

Orą pro nobis

Valerijono lašai

A. Rimkūnas ____________ 1.50

2336 West Chicago Avė

-_______ 2.50

N. Mazalaitė

Naktys Karališkiuose

Vanagaitis

Kregždutė I

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Norvest Medical Center

Balys Sruoga ___________ 2.50

Mėnuo vad. medaus

Rytų pasakos

Doleris iš Pittsburgho

TORONTO

Milžino paunksmė

Po Tėvynės dangum

J. J. Bačiūno leidinys_____ 1.50

-Klijentų patogumui skyriai atidaryti:

1162 Broadvvay Avė. Buffalo 12, N. Y.
Telef.: FI 1272

I

$.75

G. Panini _______________2.00

Moters širdis
Guy de Maupassant _____ 2.60

Lvrikos kraitis
Medžio raižiniai
Itrn. Končius_____________ 5.00
Mikuckis _______________2.50

R. Spalis _______________ 1.21

Vaikų knygelė

M. Valančius

__________ I.imi

Varpai skamba
Stasius Būdavas-_________ 2.50

Žemaičių krikštas
P. Abelkis______________ 2.50

žemaitis nepražus

Balys Sruoga ___________ 3.00

Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskit®1

DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohta

Dirva Nr. 1 • 1956 m. sausio mėn. 3 d.

Važiavau pamatyti ne senus pastatus,
bet gyvus lietuvius...
Margučio redakcijos atstovo pasikalbėjimas su J. J. Bačiūnų
— Koks buvo Jūsų svarbiau
sias kelionės tikslas į Europą?

— Tokios ilgesnės kelionės pa
prastai turi daug tikslų ir sume
timų. Aš sau, kaip patį svarbiau
sią tikslą, buvau pasistatęs tokį:
pamatyti pokarinę Europą, pasi
semti platesnių įspūdžių, susi
tikti su ten gyvenančiais lietu
viais, pasikalbėti su jais apie jų
gyvenimą, patyrinėti visų mūsų
nusistatymus dėl Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės atgavi
mo perpektyvų ... Man visada
atrodė, kad lietuviškų reikalų vi
sumos negalima nuspręsti, žiū
rint į juos tik iš sau artimo ra
to, ar tas "ratas” būtų vien Ro
moje, Reutlingene, Londone, New
Yorke, Chicagoje ar mano pa
ties Tabor Farmoje ...

— Kokie Jums buvo ryškiausi
Europos lietuvių gyvenimo įspū
džiai?

gausi skaičiumi, bet savo prakti
niais darbais puikiai reiškiasi
Didž. Britanijos Lietuvių Sąjun
ga, pirmininkaujama p. Bajorino. Londonas yra tapęs reikšmin
gu lietuviškos rezistencinas veik
los centru, čia reiškiasi tokios
stambios asmenybės, kaip prof.
S. Žymantas, redaktorius F. Neveravičius ir kiti. Lietuviai yra
įsisteigę gerą spaustuvę, kur
spausdinamos knygos, Europos
Lietuvio savaitraštis, Santarvės
žurnalas. Lietuviai turi užpirkę
gerus namus, o pereitais metais
ir stambią vasarvietę, vadinamą
Lietuvių Sodyba. Išrodo, kad tie
įsirengimai ateityje patys save
išmokės. Tai tikrai girtinas da
lykas.
— Kaip laikosi ministeris B.
K. Balutis?

tant, žinoma, ir išvestines for
mas. Mūsų rašytojų žodingiausias bene bus Vaižgantas. Puti
nas labai nežodingas.
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PROFESORIAI NEUŽMIRŠTA
SAVŲJŲ

Gruodžio 18 d. Lietuvių Pro riams: Mykolui Biržiškai 200
fesorių Draugijos Amerikoje dol., Vaclovui Biržiškai, Vikto
(LPDA) valdybos posėdyje bu rui Biržiškai, Bagdonui, MačiuPasaulyje naudojami trijų rū vo aptarti rinkliavos daviniai,
liui, Prapuoleniui ir šimoliūnui
šių termometrai: a) REAUMU- kurią suorganizavo valdyba tiks
po 50 dol.
RO — 80 laipsnių, CELSIJAUS lu paremti materialiai ir mora
— 100 laipsnių ir FAHRENHEI- liai sunkioje būklėje atsidūru Valdybos posėdyje šia proga
TO 212 laipsnių. Lietuvoje turė sius vyresnio amžiaus profeso buvo pasisakyta plačiau apie au
jome Celsijaus termometrą. At rius ir tuomi įnešti į jų niūrų gy kų rinkimą, iškeliant mintį, kad
vykę į šį kraštą, radome naudo venimą nors mažą šviesos ki tokios atskirų organizacijų da
jant Fahrenheito termometrą.
birkštėlę, kuri leistų jiems pa romos rinkliavos yra mažai efek
tingos ir dažnai duoda tik nuo
justi
per šventes, kad jie nėra
Daugelis mūsų sunkiai pri
stolius. Aukotojai, smulkių or
pranta prie Fahrenheito tempe visuomenės ir kolegų pamiršti. ganizacijų iš visų pusių nuolat
Iždininkas prof. Rukuiža, pa
ratūros laipsnių skaitymo. Tai
raginami, pasidaro abejingi ne
dėlto, kad Fahrenheito laipsnis šventęs daug laiko ir energijos tik tokioms rinkliavoms, bet ir
yra daug mažesnis, kaip Celsi šiam aukų rinkimo darbui, pra svarbesniems tikslams. Atrodo,
nešė, kad jis' išsiuntė apie tūks
— Aplankyti seną mūsų drau jaus laipsnis. Pavyzdžiui, sveiko tantį laiškų su atsišaukimais, j kad būtų tiksliau, jei visos au
gą Balutį — buvo vienas iš šios žmogaus kūno temperatūra, skai kuriuos susilaukė 110 atsakymų, kos būtų renkamos vienos cent
kelionės tikslų, šį kartą važiavau čiuojant Celsijaus laipsniais, yra kas Sudaro 11%. Jautriausią šir rinės organizacijos. Tokia orga
Europon pamatyti ne senus, 1000 apie 36,6 laipsnius, o to paties dį šiame reikale parodė miški nizacija turėtų didesnį aukotojų
metų pastatus, kaip daro dauge žmogaus temperatūra Fahren ninkai, kurių 40'/ atsiliepė, pri- pasitikėjimą ir tiksliau paskirs
lis turistų, bet gyvus dabarties heito laipsniais būtų apie 97,7 siųsdami aukas. Po jų eina LPDA tytų suaukotas lėšas. Be to ji,
lietuvius. B. K. Balutis yra vie laipsnius. Lengva būtų priprasti, nariai (30%) ir Čikagos gydy disponuodama didesnėmis sumo
nas iš tų senų, bet vis gyvų lie žinant kuo Fahrenheito termo tojai (2O'/<). Aukų surinkta 424 mis, galėtų nesitenkinti vien lė
tuviškų pastatų, žymiai pasvei metras skiriasi nuo Celsijaus, dol. ir dar du aukų lapai negra šų išdalinimu, bet turėtų ir ga
kęs, išrodo gerai, nors tie pra tad šios žinios žemiau ir duoda žinti. Smulki rinkliavos apyskai limybę dalį jų sukaupti plates
nių uždavinių įgyvendinimui,
keikti metai vis lipa aukštyn. Jis mos.
ta bus paskelbta vėliau, gavus
kaip poilsio namų, prieglaudų ir
prašė manęs perduoti Amerikos
Visų termometrų skalės suda trūkstančius lapus.
lietuviams geriausius linkėjimus. rytos nustačius jose gryno van Draugijos valdyba nutarė dar kitų panašių visai bendruomenei
Su Balučio sveikinimu perdavi dens šalimo ir virimo tempera papildyti suaukotą sumą iš naudingų įstaigų įkūrimui, šiam
mu, turiu atsisveikinti ir su skai tūras (taškus). Fahrenheito ska Draugijos savišalpds fondo lėšų tikslui galima būtų susilaukti ir
tytojais, atsiprašydamas, kad iš lėje šalimo taškas pažymėtas prie tokiu būdu, kad atskaičius aukų stambesnių aukų bei turto pali
ilgos kelionės tik nedaug savo 32 laipsnių, o virimo taškas — rinkimo išlaidas susidarytų ap kimų, nes žmonės rimtam reika
įspūdžių čia tegalėjau papasa prie 212 laipsnių, skirtumą tarp vali 500 dolerių suma, kurią nu lui noriau aukoja.
koti.
virimo ir šalimo taškų padalant tarta paskirstyti šiems profeso Aukų rinkimo sutikslinimo
i 180 laipsnių. Celcijaus skalėje
klausimui aptarti valdyba numa
vandens šalimo taškas pažymė prilygsta Fahrenheito laips- to sukviesti atsakomingų asme
tas nulio laipsniu, o virimo taš niams.
nų bei organizacijų atstovų pri
kas — 100 laipsnių, skirtumą
vatų pasitarimą, kuriame galima
F.“ | C.°
F.° būtų pasidalinti mintimis šiuo
tarp tašku padalant į 100 laips C.°
niu. Tuo būdu, vienas Fahren
0........ . 32.0 | 41....... ...105.8 opiu visoms organizacijoms klau
heito laipsnis yra lygus 5/9 Cel
5........ . 41.0 | 42....... ...107.6 simu.
sijaus laipsniams, žinant tai,
*
10........ . 50.0 j 43...... ...109.4
lengva vienos skalės laipsnius 15........ . 59.0 | 44....... ...111.2 Profesorių Draugijos valdybą
paversti laipsniais kitos skalės, 20......... . 68.0 | 45....... ...113.0 sudaro: M. Krikščiūnas — pir
I
pagal
šią formulę:
25......... . 77.0 j 50....... ...122.0 mininkas, Dirmantas — vicepir
KIEK MŪSŲ KALBA
30
........ 86.0 | 55....... ...131.0 mininkas, Rukuiža — iždininkas,
F.°
—
(9/5
C.°)+32;
TURI ŽODŽIŲ?
95.0 | 60 . ...... ...140.0 Jasiukaitis — sekretorius ir M.
35
..........
C.o— (F.° — 32) X 5/9)
Klausimas, kurio niekas nega
36......... 96.8 j 65....... ...149.0 Nasvytis1— narys. Valdyba pa
Kad nereikėtų galvos sukti
li tiksliai atsakyti, nes mes dar
37......... 98.6 j 70....... ...158.0 kvietė j savo tarpą Draugijos
neturime didžiojo lietuvių kalbos naudojant minėtą formulę, že 38
100.4 | 80
176 0 narį V. Petraitį kaip narį kores
žodyno. Tokio žodyno, redaguoto miau duodama lentelė, kurioje 39......... 102.2 | 90....... ..194.0 pondentą.
V. P.i
prof. Juozo Balčikonio, tėra pa parodyta kaip Celsijaus laipsniai, 40......... 104.0 1 100 ........ .212.0
sirodę tik 2 tomai. Antrąjį tomą,
išėjusį 1947 m., rusų bolševikų
okupacinė cenzūra didžiai suža
lojo, todėl sunku tikėti, kad to
kiose sąlygose sulauktumėm ver
tingo kalbinio turto. Kyla klau
simas, ar iš viso rusai leis toliau
tąjį žodyną leisti.

— Ir vėl tas pats atsakymas:
įspūdžių per mėnesį susirinko
tiek daug, kad reikėtų ištisą kny
gą surašyti. Be abejo, skaityto
jams svarbu trumpai drūtai pa kad ten daugiausia laiko paski biasi norį sujungti lietuviškas
sisakyti. Jei kalbėsime apie Eu riama savitarpiniams reikaliu jėgas užsienyje ir pakreipti jas
ropos lietuvių tremtinių gyveni kams narplioti, kovoti tarp sa pozityvaus darbo keliu, turėtų
mą, tai jų daugumos dabartis ir vųjų, neva vienybės ieškoti, o vartoti visai kitą toną ir persi
ateitis yra nekokia. Daugelis iš tikrųjų jos ne tik nepasiekti, imti visai kita dvasia, negu ji
silpnos ar blogos sveikatos, tai bet dar mažinti. Politinių gru ligšiol yra ėjusi iš Reutlingene
vien dėl to niekur negalėjo ir pių vadovai labai stengiasi ap esančio komiteto.
negalės išvažiuoti į geresnes są ginti savo ir savųjų interesus, — Kaikurie Amerikos liet,
lygas. Kita lietuvių dalis Vo mato tik savo teisybę ir niekaip spauda Tamstą, dr. Biežį ir A. S.
kietijoje yra tie, kuriuos viso nepajėgia jos suderinti su pla Trečioką puolė, kam paskelbėte
kiais skundais ar dėl politinių tesnėmis, bendresnėmis ir kito tokias nuomones apie kelionę. Ar
priežasčių čia gyvenimas įkabi kiomis teisybėmis.
teisingai?
no. Teko girdėti, kad tos rūšies Kaikurie patirti įspūdžiai
lietuvių bylos dar bus iš naujo Reutlingene, VLIKo narių ir ben- — Kur medis kertamas, ten ir
peržiūrėtos, ir dalis, kurie no ,d;kdarbių tarpe, mane liūdnai skiedros laksbv^Apie tai reikėtų
rės, galės pasiekti JAV ar Ka stebino. Pvz., pasirodė, kad mi plačiau ir kitur kalbėti. Čia ga
nadą. Trečia dalis būtų tokie, nisterio ir Lietuvos Diplomatijos lėčiau tik pasakyti, kad jeigu
kurie jau nuo senesnių laikų gy Šefo Lozoraičio vardas daugumai koks Chicagos lietuvių dienraš
vena išeivijoje ar ir po šio karo, VLIKo narių yra nemaloniausias čio redaktorius ar šiaip veikėjas
Šveicarijoj, yra geriau įsikūrę, žodis. Jis čia puolamas ir peikia mano turįs teisę skelbti savo nuo
ypač Anglijoje. Jų gyvenimo ly mas, tarsi manant, kad tuo bus mones ir nurodymus, tai nemagis, kad ir nepasiekia Amerikos, galima save iškelti ir pateisinti. žensę teisę turėjome ir mes. Ir
Gi vienas iš labai atsakingų tą nuomonę skelbėme ne iš pirš
■bet yra patenkinamas.
Negaliu nepabrėžti vieno da VLIKo Vykdomosios Tarybos to taip sau išlaužę, o gerai dėl
lyko, būtent įspūdžio, kad žmo pareigūnų nesivaržydamas pa jos pagalvoję, kitų balsų ir vi
gaus dvasinis gyvumas ir patri reiškė, kad jis niekada nesutik sokių pažiūrų pasiklausę, daug
otizmas nepriklauso vien nuo jo siąs daugiau po vienu stogu sė mylių pavažinėję, daug pamatę
ekonominės padėties gerumo. dėti su kitais dviem skirtingų ar žmonių ir daug aiškinęsi.
Europos lietuviai, net ir ligonys bent ne visai tokių pat, kaip jis, Man linksma buvo užtikti nuo
ar skurdžiai gyvenantieji, rodo pažiūrų žmonėmis! Tai jau yra monę, kad esą tautininkai ir lais Šis žodynas turėjo apimti vi
tokį dvasinį pakilimą ir gilų su labai retas nesolidarumo ir, pa vės kovotojai, kurių atstovai ne sus lietuvių kalbos vartojamus
sirūpinimą lietuviškais reikalais, sakyčiau, nevalstybingumo reiš seniai išstojo iš VLIKo, esančios žodžius, visų tarmių, žemės var
tokį visuomeninį veiklumą ir pa kinys. Ar tada nuostabu, kad vi tik nežymios, nereikšmingos dyną, pavardes, įvairius prigiju
triotizmą, kokio nedažna matyti sokios kalbos apie "vienybę” yra grupės, nors jos turi savo laik sius svetimžodžius, mokslų ter
ten, kur lietuviai yra gerai apsi tik tuščios kalbos, o vaisingas ir raščius ir skyrius. Gal, palyginti minus, įsiskverbusius barbariz
rūpinę ir net pralobę, kaip Ame draugiškas bendradarbiavi m a s su užsienių pavyzdžiais, visos mus, jau pamirštus ir nebevarto
mūsų grupės yra nežymios ir ne jamus, tik raštuose sutinkamus
rikoje. Tat tikras auksas ir pe pasidaro neįmanomas?
reikšmingos. Bet, sakysim, Ame žodžius, o taip pat ir išvestines
lenuose žiba.
— Ar tikite, kad tuos blogu
rikos Lietuvių Bendruomenės formas.
— Kokias susidarėte nuomo mus galima pataisyti?
Tarybos rinkimuose vaizdas pa J. Balčikonis esąs minėjęs, kad
nės apie vadinamųjų Lietuvos — Tikiu. Kiekvienas žinome, sirodė kitoks. Tautininkai per lietuvių žodynas turėsiąs apie
laisvinimo veiksnių darbą?
kad visokius blogumus galima rinkimus laimėjo apie trečdalį pusmilijonį žodžių. Įskaitant vi
— Apie tai jau teko plačiau pataisyti. Jei žmonės jų netaiso, visų atstovų, o kaikurios labai sas išvestines formas, atrodo,
pasisakyti per laikraščius, kai tai pats gyvenimas savo natūra "stambios” srovės, nei vieno ... nebus perdėjimo: kalbininkai
tik grįžę iš kelionės su dr. S. lia raida ima taisyti. Tik neįsi Teisybė, kaip matome, kitokia. randa vien tik "mamai” 66 įvai
Biežiu ir p. A. S. Trečioku bend žiūrėkime į vieną tašką, lyg tar — Ar daug šviesių lietuviškų rias mažybines formas. Tos pat
rūšies anglų kalbos didysis Oxrai surašėme savo nuomones ir si daugiau nieko lietuviškame taškų Europoje?
fordo žodynas turi apie 600.000
patirtus įspūdžius. Tais reikalais pasaulyje nebebūtų. Ginčų buvo
nuolat rašo lietuviški laikraščiai visais laikais ir tarp visų. Jei — šviesių taškų yra dar ne žodžių.
ir jų nuomonės labai įvairios. vienoje vietoje bendradarbiavi mažai. Jau minėjau patriotinę Vilniuje 1954 m. išleistas to
Vieni tas nuomones susidaro ar mo dvasia nepagydomai apsinuo lietuvių dvasią. Mačiau ir dau paties J. Balčikonio, bendradar
iš seno turi, sėdėdami savo ra dijo, paieškokime sveikesnių gybę kitų šviesių, džiuginančių biaujant J. Kruopui, K. Korsa
reiškinių. Va, Vasario 16 Gim kui, K. Ulvydui ir kitiems, da
telyje. Mes mėginome dairytis priemonių ir naujų kelių.
plačiau, kalbėtis su visais lygiai, Vienas labai šviesus ir įdomus nazija. Tegu ir nėra namų be bartinės lietuvių kalbos
ir susidarėme savo nuomones. lietuvis Europoje man nurodė dūmų, bet Gimnazija yra svar žodynas, kuriame yra apie 45.000
Nieko negaliu padaryti, jei tos pirmą receptą: esą, VLIKas greit biausias lietuviškas dvasios ug žodžiu. Tai nėra vien tik bendri
nuomonės kam nepatiko. Turiu susitvarkytų, jeigu jam užtruk dymo centras priaugančiai švie nės tarmės žodynas, bet apima
sakyti, ką pats mačiau, ką pa tų pinigų plaukimo šaltiniai. suomenei ! Tik daugiau paremki visas lietuviu tarmes. Nėra taČia, žinoma, juokauta, nors gal me ir aukomis palaikykime ją... ’iau jame pilno žemės vardyno
tyriau, ką jaučiu.
Visi Europos lietuviai, su ku ir teisingai. Betgi svarbiausias Galėjau taip pat pasidžiaugti (vietovardžiui, pavardžių, bar
riais kalbėjau, — o jų sutikau dalykas mums būtų sugrįžti į lietuvių klierikų ir kunigų moks barizmu. kalbiniu senienų, visu
ne dešimtis, bet mažiausia kelis gyvenimo tikrovę ir suprasti, kad linimu šv. Kazimiero Kolegijoj ’švestinių formų. žodynas yra
šimtus, — yra gyvai susirūpinę dabar gyvename 1955-1956 me Romoje, — ii ruošia naujus dva išleistas praktiškam reikalui:
Lietuvos laisvės bylos klausi tų laikotarpį, o ne 1944-45 me sininkus ateities laisvajai Lietu nėra tai pakaitalas didžiajam
mais, kiekvienas kuo išgalėda tų ... Kitaip šiandien ir tų par vai ... Džiugino tai, kad Lietu mūsų kalbos žodynui.
mas stengiasi dėtis prie bendro tijų svoris atrodo. Reutlingene vos diplomatiniai postai tvirtai Ne visi žmonės vienodą savo
darbo ir kiekvienas tvirtai tiki, jų atstovai vaizduojąs, kad jie laikosi ir, savo šefo min. Lozo kalbos žodžių skaičių žino ir var
kad mūsų tautos išlaisvinimo gali ir Lietuvos Respubliką ir raičio vadovaujami, daugiau pa toja. Paprastas neišsilavinęs
viltys anksčiau ar vėliau įsikū lietuvių tautą, ir išeivijos lietu tarnauja politiniam Lietuvos by žmogus kasdieniniam reikalui
nys. Man, kaip Amerikos lietu vių visuomenę atstovauti. Iš tik los gynimui tarptautiniu mastu, verčiasi su keliais tūkstančiais
viui, tuo jie visi suteikė daug rųjų, daugumas tų partijų beliko negu iš kaikurios mūsų partinės žodžių, tuo tarpu giliau kalbą pa
stiprybės ir pasigerėjimo. Bet tik simboliai, ir dargi labai ma spaudos nusakymų atrodytų ... žįstąs, išsimokslinęs žmogus, ra
Lietuvos laisvinimo veiksnių ži. Pusė VLIKo, iš kairės ir de Jauno ir energingo inž. Zundės šytojas vartoja apie 10.000 ar
darbą jie jau itin nevienodai ver šinės, susideda iš tokių realiame vadovaujama, itin yra gyva ir daugiau žodžių. Anglų rašytojas
tina. Daug, jeigu ne daugumas, gyvenime nebesančių partijų. veikli Vokietijos Lietuvių Ben Shakespearas vartoja savo raš
yra labai nusivylę VLIKu, ypač Man atrodo, kad tie, kurie skel druomenės organizacija. Mažiau tuose apie 50.000 žodžių, įskai
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VIElVIiVTELIS AMERIKOJ TOKS ALUS

PARUOŠIAMAS DVYLIKOJ VARINIŲ KATILŲ
Stroh’s yra verdamas kitaip, negu bet koks kitas
Amerikos alus. Stroh’s yra Amerikoj vienintelis,...
verdamas 2000 laipsnių atvira ugnim, kad duotų
patį geriausį skonį. Atvira ugnim verdamas alus
duoda lengvesnį, skanesnį, daugiau gaivinantį Stroh’s
skonį. Gaukite šį vienintelį, atvira ugnim gaminamą
alų — bomkose arba dėžutėse.

Jums patiks

Jis yra šviesesnis!
DABAR UŽ VIETINES KAINAS
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SVARBIAUSIA PAREIGĄ - IŠLAIKYTI
LIETUVYBĘ

KOMINTERNAS IR
KOMINFORMAS

Koks jaunimas, tokia tautos viško žodžio, supažindina su Lie
Argentinos lietuvių laikraš- lis, kuo labai kenkiąs proletariaateitis. Tauta be jaunimo — tuvos istorija, Lietuvoš geogra
tis Laikas išleido J. Venckaus i to reikalams.
mirštanti tauta. O mūsų jauni fija, duoda žinių iš lietuvių lite
S. J. parašytą knygelę "Komu
Marksas,
iš
savo
pusės
atsi

mui,
išsiblaškiusiam tarp sveti ratūros istorijos, išmoko lietu
nizmo pagrindai”. Joje keliais
mų žmonių, tikrai gręsia didelis viškų dainų, tautinių šokių ir
požiūriais bandoma giliau ap keršydamas, vadina Bakuniną
tarti komunizmo pavojų pa sentimentaliu idealistu arba pa
nutautimo pavojus. Visos pa pratina prie lietuviškų tradicijų.
sauliui ir duoti platesnių žinių, viršutiniu svajotoju. Kada Pa
stangos išlaisvinti Lietuvą, visos O svarbiausias dalykas, kad lie
kaip komunizmas įsigalėjo. ryžiaus komuna buvo nugalėta ir
gražios patriotinės kalbos mūsų tuviškoje mokykloje vaikas ir
Vieną iš tos knygelės skyrių, 1871 m. panaikinta, su ja žuvo
susirinkimuose, visi sentimentai jaunuolis pamažu įauga į lietu
kuris, manome, kiek papildys ir pirmasis Internacionalas, su
įvairiomis progomis reiškiami višką bendruomenę, susidraugau
skaitytojų žinias, čia ir per
skaldyta pačių nesusikalbančių
spausdiname. Red.
savajam kraštui neturės realios ja su lietuviais draugais, įpran
marksistų, tarp kurių viešpata
atramos,
jei nepajėgsime išug ta gyventi lietuviškos kultūros
Leninas yra pasakęs, kad žmo vo kova dėl pirmenybės, dėl tau
dyti
tikrai
lietuviško jaunimo, šviesa, įsijungia į lietuviškas
nių masės savaime netaptų ko tinių pažiūrų ir pan. Ir pats
munistais ir pačios nekurtų ko Marksas buvo gerokai kaltas, nes Povandeninių laivų vadams pasikeičiant vienuolika laivų išsirikiavę San Diego, Cal. kariniam uoste. sugebančio gyventi lietuvių tau jaunimo organizacijas.
tos kultūra. Dėl to svarbiausia Šiuo laišku mes kreipiamės
munistinės valstybės, todėl pa sirgluiuojąs ir nervingas mark
mūsų viso veikimo pareiga yra per laikraštį į tas lietuviškas šei
rinktieji žmonės turi jas išju sizmo kūrėjas buvo labai netole
plotmėje
ir
pasibaigė
demokratautų
atstovai
susirinko
Šveica’
Rusijai
naudingus
dokumentus,
gyvos
lietuvybės išlaikymas.
mas, kurios savo vaikų dėl vie
dinti. Stalinas gi kalbėjo, kad rantiškas ir piktas, nepakęsdavo
tijos
supratime.
Rusija
su
Lėnirijoje,
Zimmerwald
’
o
miestelyje,
nuteikti
tos
šalies
darbininkus
Turime
įvairių
kultūrinių
ir
nos ar kitos priežasties į lietu
revoliucijų kurstymas ir jų pa nei pasipriešinimo, nei kritikos.
laikymas kitose šalyse yra pa Be to, dar Marksas labai nusi nu demokratiją suprato visiškai Ten, užeigos namuose, Leninas Rusijai palankia kryptimi. Visų organizacinių priemonių lietuvy viškas mokyklas neleidžia. Tai
reiga tų kraštų, kuriuose ko vylė, kad visuomenė labai šaltai kitaip negu Vakarai su Kautsky. labai užpuolė II Internacionalą, šalių žymesni komunistai buvo bei išlaikyti. Tačiau pačios pir daryti jaučiame lietuvišką ben
munizmas jau viešpatauja. Iš tų priėmė jo veikalo ”Das Kapital” Kautsky savo laikraštyje "Neue jį griežčiausiais žodžiais pa- kviečiami į Maskvą pasimokyti, maeilės yra: 1) lietuviškas šei druomeninę pareigą, nes jauni
mos sąmoningumas, 2) lietuviš mas yra mūsų tautos turtas, mū
pasakymų yra aišku, kad komu pirmąjį tomą, kuriam jis buvo Zeit” (Naujoji Gadynė), 1912 smerkdamas. Jis griežtai parei- gauti instrukcijų,
Prasidėjus
II
pasauliniam
kam.
(Stuttgart)
pavadino
komu

kalavo,
kad
marksistai
ministeka
mokykla, šeima yra pats svar sų tautos šviesesnės ateities vil
nizmui platinti po visus kraštus pašventęs tiek laiko, vargo ir ne
nistinį kraštutinumą "radikaliai- riai tuojau apleistų savo valdžio-'rui, rusams, kaip žinome, pra- biausias veiksnys, tačiau vien tis.
turi būti sukurtos priemonės, migo naktų.
vulgarišku marksizmu” arba "ne je turimas pareigas. Bet vis tik džioje labai nesisekė. Hitlerio šeima labai dažnai nepajėgia at
.
J. Šlepetys,
kurių pagalba būtų galima tą
Po Markso mirties 1883 m. ko aptašytu, absoliutišku ir primi balsavimuose Leninas pralaimė armijos atrodė tada nenugali sverti visų svetimų įtakų jauni J.A.V. Lietuvių Bendruomenės
darbą tiksliai, apgalvotai ir pla vo 14 d. Engels išleido to veikalo
tyviu marksizmu”.
jo, tegaudamas 12 balsų prieš 19. mos. Gudrus Rooseveltas nori mui. Esame nuoširdžiai įsitiki
New Yorko Apygardos
ningai atlikti.
dar du likusius tomus. Tas vei Antrajam Internacionalui bu Leninas nebūtų Leninas, jeigu Anglijai padėti. Jis nesigaili nei nę, kad be lietuviškos mokyklos
Valdybos Pirmininkas
Jungtinėse Amerikos Valsty kalas vėliau turėjo didelės įta
, būtų nusileidęs. Jis sušaukė 1916, laivų, nei lėktuvų, nei tankų, tik išugdymas sąmoningo lietuviško
vo
duota
naujo
maisto,
kada
po
bėse viena įstaiga (The Ameri kos, bet šiandien jis yra toks
A. Dimas,
! m. per Velykas taip pat šveica-Į jam gaila Amerikos kareivių, jaunimo nėra pilnai galimas. O
can Institute of Public Opinion), pat miręs ir tokioje pat pagar nelaimėto karo su japonais Rusi
Lietuvių
Bendruomenės
New
joje kilo revoliucija. Šita revo-]I rijoje, Kienthal miestelyje, kitą' nes demokratiškoje valstybėje vis dėlto turime pasakyti liūdną
kuri studijuoja vyraujančias boje, kaip ir balzamuotas Leni
Yorko Apygardos Kultūros
su
žmonėmis
reikia
elgtis
atsar

marksistų
susirinkimą,
kur
jį
faktą,
kad
yra
nemaža
lietuviš

žmonių mintis ir jų nusiteiki no kūnas, kalbant Martin Ebon liucija Leninas nebuvo patenkin
Tarybos Prezidiumo
tas,, nes mažai tepasiekė, tik Dū irgi nubalsavo. Tuodu susirinki giai. Rooseveltas žino, kad Rusi-I kų šeimų, kurios savo vaikų į lie
mus, yra pasakiusi, kad šitas ka žodžiais.
Pirmininkas
ja
turi
daug
kraujo,
bet
mažai]
tuviškas mokyklas neleidžia. Be
mą, ant kurios caras ir caro val mai aiškiai parodė, kad marksiz
ras tarp komunizmo ir Vakarų
Nuo pirmojo Internacionalo džia galėjo nuversti savo klaidas me viešpatavo dvi kryptys: vie gazolino. Jis pažadėjo Salinui vi abejonės, tos šeimos mėgina pa
demokratijų turi visus šventojo žuvimo iki antrojo atsiradimo
na, kurioje buvo kiti socialistai, sokeriopą medžiaginę pagalbą, siteisinti, surasdamos įvairiau
karo požymius. Kaip senovėje daug dalykų įvyko pasaulyje. De ir nuodėmes, kaip kokias šiukš
Lenino pravardžiuojami "socia tik bijojo, kad žmonės nepasa sių kliūčių ir priežasčių. Sutin
les
į
didelį
šiukšlyną,
Leninas
buvo vedami Kryžiaus Karai at vynioliktojo šimtmečio pabaiga
kytų, jog jis velnią varo laukan kame, kad kliūčių gali būti, ta
listais šovinistais”.
Durną
boikotavo,
visiškai
atsisa

SVEIKINIMAI IR GERIAUSI
vaduoti šventąsias vietas iš krik buvo palyginti rami: pramonė
Neužilgo Rusijoje, Lenino tė Belzebubo pagalba: jis nugalės čiau pats reikalas yra toks svar
kydamas
joje
dalyvauti,
bet
vė

ščionybės priešų rankų, taip da vystėsi vakarų Europoje ramiai,
LINKĖJIMAI MŪSŲ
vynėje, įvyko didelė permaina Hitlerį, bet užtai turės Staliną,
bar yra vedamas karas ne už že darbininkai prakuto ir be socia liau gailėjosi tai padaręs, nes — revoliucija. Pirmoji kovo mėn. kuris pasaulio opinijoje nė kiek bus tautiniu atžvilgiu ir toks pir
maeilis,
kad
visos
kliūtys
turėtų
praleido
progą
panaudoti
Durnos
DRAUGAMS IR KLIJENTAMS
mės sklypą, bet už dvasinius da listų. Vokietija po laimėto karo
ir antroji spalio revoliucija, iš nėra geresnis už Hitlerį. Tada būti nugalėtos ir neturėtų būti
lykus, už tikėjimą, už žmogaus su prancūzais, sukūrusi naują tribūną agitacijos tikslams.
kurios Leninas išėjo laimėtoju, Rooseveltas paprašė Stalino, kad
sąžinės laisvę, už demorkatiją. imperiją, labai atsigavo: prave Dar buvo ir kitokių nesutiki tapęs Rusijoje komunistinės val jis panaikintų Kominterną, kad nė vienos lietuviškos šeimos, ku
rios vaikai ar jaunuoliai nelan
mams priežasčių: Marksas, kur
dė naujas socialines reformas,
duotų šiek tiek laisvės savo kraš kytų lietuviškos mokyklos.
damas savo socializmą, prieš akis džios galva. Dabar jis kitaip ga
Kas yra Kominternas?
kurios pradėjo patenkinti visuo turėjo labiau Vokietiją ir Ang lės pasirodyti ir nebesileis savęs tuose.
Konkrečiai kalbėdami apie
Kominternas turi savo istori menės sluogsnius. Visi žmonės, liją, tas šalis, kurios yra labai nubalsuoti.
Ir iš tiesų, Stalinas sutiko pa Brooklyną - New Yorką ir arti
RUSSO’S
ją. Tas žodis yra sudarytas iš patenkinti vlastybės globa, ma supramonintos, turi daug fabri 1919 m. kovo mėnesį Leninas naikinti Kominterną, ką jis ir mas apylinkes, turime priminti,
dviejų žodžių: komunistinis in žiau bejieškojo pagalbos mark kųt su
Maskvoje
komunistų
padarė dekretu, išleistu 1943 m. kad čia Apreiškimo Parapijos
darvininkų
cent| sušaukė
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ternacionalas. Internacionalų yra sizme, dėlko socializmo burės nu rais,
is, kur proletariatas yra stip-' partiją suvažravimą jau nebesi- gegužės 15 d- Už K dekretą Sta- mokykloje jau kelinti metai ver
stojo palankaus vėjo. Yra senas riai'organizuotas. Pagal Marksą kreipdamas i dešiniojo sparno linas gavo iš Roosevelto 13 bilio- kia lituanistinės grupės lietuvis*buvę trys:
patyrimas, kad geriausias socia tokiose šalyse nėra sunku sočia-* socialistus, čia gimė Treciasis. nų dolerių karui tęsti.
kos pamokos, o Maironio šešta
BUVUSI ALHAMBRA
Pirmasis Internacionalas
lizmo ginklas laimėti masėms, lizmą įvykdyti. Visiškai kitokios Internacionalas ir šį kartą gry-Į Naivūs ir vaikiškai galvoją dieninė mokykla varo jau sep
tai žmonių neturtas. Kada žmo sąlygos buvo Rusijoje: pramonė nai komunistinis, kuris gavo Ko-| žmonės pamanė, kad Rusija dau- tintuosius mokslo metus. Jei kam
Pirmasis Internacionalas gimė
nės tinkamai apsirūpina savo že silpna, žemės ūkis menkai orga-* minterno vardą.
TAVERN
| giau krikščionybės nepersekios, dėl atstumo neparanku leisti vai
1864 m. rugsėjo 28 dieną. Tai
miškus reikalus, jie nesimeta į nizuotas.
|
Leninas
pilnai
trimfuoja
ir
vi

kad
ji
dabar
bus
gera.
Dabar
ky

kus
kasdiena
i
lietuviškas
pamo

įvyko Anglijoje, Londono mies
marksistų aventiūras.
siškai nebežiūri, ką Vakarų so la klausimas, ar iš tikrųjų tuo kas Apreiškimo Parapijos mo
te, vadinamoje Saint Martin’s
Antram Internacionalui kilo cialistai sakys, ir nekreipia dė
10309 EUCLID AVĖ.
*Hall dalyje. Pats Marksas rašė,
dideli pavojai, kada prasidėjo I mesio į Kautsky, kuris nepriima dekretu Kominternas išnyko nuo kykloje, tai vieną kartą savaitė
Antrasis Internacionalas
žemės
paviršiaus.
Iš
tikrųjų
Ko

le būtinai turėtų pasinaudoti
kad salė buvusi "pilna iki užDidysis Karas. Kilo klausimas, Lenino "proletariato diktatūros”,
MŪSŲ
minternas viešai nebesirodė, bet Maironio šeštadieninės mokyk
troškimo”. Atstovai buvo suva Pirmasis Internacionalas, kaip kaip viso pasaulio marksistai nuaiškindamas
ir
apgailestauda

nuėjo
į
pogrindį.
Komenterno
los
namokomis.
Lietuviškose
mo

jau
minėjome,
tegyvavo
tik
še

žiavę iš daugelio kraštų: iš Ang
sistatys prieš karą. Pagal Mark
lijos, Prancūzijos, Italijos ir ki šerius metus: nuo 1864 iki 1871 są, visi socialistai turi būti prieš mas, kad Marksas tiksliai neiš personalas tęsė savo darbą įvai kyklose prityrė mokytojai moko
ALGERIAN ROOM
tur. Pats Marksas atstovavo Vo metų. Taigi jo amžius nebuvo il karą nusistatę, nes karai yra aiškinęs "proletariato diktatū riuose panašiuose skyriuose, pvz. lietuviško rašto, gražaus lietugas ir jo atlikti darbai nebuvo kapitalistų, darbininkijos priešų.1 ros” prasmės. Kautsky pats ra OMS (Otdiel Meždonarodnoi
kietiją.
šo, kad tas išsireiškimas, "imant Sviazi — Tarptautinio Susisieki
Atstovai nutarė, kad naujai reikšmingi, tik pati mintis biivo Vėliau gyvenimas parodė, kad žodžių prasmę, reiškia demokra
Tas vadinamasis šaltasis ka
svarbi,
kad
reikia
turėti
tokią
DUODA
marksistai palaikė tas valdžias,1 tijos panaikinimą" arba "vieno mo Skyrius). Aiškiai buvo ma ras ir sukasi apie Marshalio pla
sukurtos organizacijos generali
tyti, kad komunistinis veikimas ną ir jo logišką išdavą — Atlan
organizaciją,
kuri
jungtų
viso
kurios
gynė
savo
valstybių
ri-]
nis štabas turi būti Londone, o
l žmogaus valdymą, kuris nėra su- visose šalyse buvo labai suderin
GERĄ MAISTĄ
jis turi įsteigti savo skyrius visų pasaulio marksistinį judėjimą. bas. Anglijos, Prandūzijos ir Belj rištas jokiais įstatymais” (cit.
to Santarvę. Rusijos reakcija
tas,
truputį
moksliškiau
kalbant,
I R
Kada Marksas mirė, pasirodė gijos marksistai balsavo parla Martin Ebon: World Comunism
didesnių valstybių sostinėse. Be
sinchronizuotas: "vienybės fron prieš Marshallio planą buvo Koto, jie dar paprašė, kad pats scenoje jaunas antrojo Interna mentuose už karo biudžetą. Italų i Today”, psl. 13). Leninas atsakė
minformo
Sukūrimas,
į
kurį
įėjo
COCKTEILIUS
tai”, "liaudies frontai”, visokios
Marksas parašytų veikimo pro cionalo teo. etikas vengras Karo marksistai pasiskelbė neutra I Kautskiui, kad jo, "senoviškas,
pati Rusija, Jugoslavija, Bulga
Rusijai
palankios
draugijos
pra

gramą, kuri tiktų visų kraštų lis Kautsky, gimęs Pragoję 1854 liais, išskyrus nedidelę dalį, ku I buržuaziškas demokratijos sudėjo platintis ir pan. Taigi Ko- rija, Rumunija, Vengrija, Čeko
socialistams, nes Komunistų Ma m. (mirė visiškai užmirštas 1938 riai vadovavo Benito Mussolini. | pratimas griežtų revoliucionierių
slovakija ir pransūzų bei italų
minterno darbas buvo tęsiamas
nifestas, kuris jau gyvavo, ne m.). 1889 m. liepos 14 d., suka Vokietijos ir Anglijos marksis ]negali būti priimtas” (Lehin:
komunistai.
Kominformo dekre MŪSŲ GRAŽUS MOROCCAN
patiko nei Prancūzijos Pierre kus lygiai šimtui metų nuo prah- tai balsavo už karo budžietą. Le , Proletariato Diktatūra ir Atsi toliau.
tas buvo pasirašytas Belgrade
Kcminterno darbus daugeliu 1947 m. spalių 5 d. Pilnas Ko ROOM IŠNUOMOJAMAS VES
Joseph Proudhon, nei egocentriš cūzų revoliucijos Bastilijos ko ninui atrodė, kad marksizmas iš metėlis K. Kautsky).
kam Ferdinandui Lassalle Vo vų, susikūrė Paryžiaus pasauli davė tikrąjį Markso mokslą, kad | Kominternas pradėjo savo atvejų perėmė Politbiuras, tas minformo vardas yra Komunis TUVĖMS, POBŪVIAMS IR VI
kietijoje, pagaliau Manifestas nės parodos proga antrasis In pasidarė neištikimas Markso sis triunfalinį maršą. Visi kraštai, aukščiausias komunistų partijos tinis Informacijos Biuras.
temai. Tada Leninas sugalvojo iš visos šalys ir visos tautos pra autoritetas, kurio viso pasaulio
nebuvo prieAirdies nei Ispanijai, ternacionalas.
Dabar tos organizacijos cent SOKIEMS PRIVATIEMS BA
nei Italijai, nei Belgijai. Tų pa To Internacionalo programa blogio padaryti dorybę, t. y. pa dėjo steigti savo komunistų sky komunistai turi klausyti. Be po- ras yra Bukarešte. Kominformas LIAMS. MES TAIP PAT PAčių metų spalio 12 d. Internacio buvo kovoti prieš militarizmą saulinį karą, kuris jau buvo pra rius, kurie turėjo pilnai sekti litbiuro, turizmo skyriai, kurie yra galingas Rusijos ir visų ko
plačiai visur veikia, atlikdavo munistų propagandos įrankis. RUOŠIAM BALIUS KITOSE
nalas buvo oficialiai paskelbtas įvesti 8 valandų darbo dieną dėtas, paversti civiliniu karu, Maskvos nustatytą programą.
ir pasivadino "Viso Pasaulio Dar-] švęsti pirmąją gegužės dieną su kitais žodžiais tariant, darbinin j Maskvos vedamas Kominter komunistų partijai visokius pa 1948 m. jis nustojo vieno svar
VIETOSE.
bo žmonių Susivienijimas”. Pats darbininkų demonstracij o m i s kai turi nukreipti ginklus, ku nas laikė visas kitas valstybės tarnavimus. šiaip jau galima sa baus nario, ką visi komunistai la
kyti,
kad
1943
metais
KcminterMarksas pasakė iškilmingą įžan Antrasis Internacionalas vystės’’ riuos jau turi savo rankose, prieš kaip kokią savo teritoriją arba
bai nemaloniai pergyveno. Tai
ginę kalbą. Socialistams buvo la labai sunkiai, tik 1900 m. sukūrė savo krašto kapitalistus ir pa kaip savo kolonijas, kuriose per nas, kuris be abejo komunistams buvo pirmas atsitikimas, kad vie LAISVAS KLIJENTŲ
buvo suvaidinęs labai svarbų na komunistinė valstybė atsisa
skelbti "sovietus”.
bai reikalinga turėti tokią orga nuolatinį sekretariatą.
MAŠINŲ PASTATY
komunistų skyrius galėjo daryti vaidmenį, pasibaigė.
Marksizmo judėjimui labai
nizaciją.
ko nuo Rusijos vedamo komunis
viską
:
parlamentuose
pravesti
MAS.
Trečiasis Internacionalas
Pirmasis Internacionalas te trukdė visose šalyse sustiprėjęs
tinio fronto ir eina savo keliu.
Rusijai palankius nutarimus, išKominformas
gyvavo tik šešerius metus. Greit tautinis judėjimas, nes darbinin
Tą
padarė
Jugoslavija
per
savo
1915 m. rugsėjo mėn. italų gauti atominės bombos paslap
pasireiškė ideologiniai ir geogra kai vistik manė, kad jie turi sa marksistų iniciatyva vienuolikos tis, išrinkti iš valstybių archyvų
Bėgo laikas. Pagaliau ir Jung valstybės gąlvą Tito. Tai buvo
SW 1-2444
finiai skirtumai: ne visų pasau vo tėvynę, kuriai reikia būti dau
tinės Amerikos Valstybės supra pirmutinis atsitikimas, bet ka
lio kraštų marksistai sutiko pa giau ištikimiems, negu kokiai
to, kad Stalinas iš Potsdamo iš žin, ar tai yra paskutinis. Ar
klusti iš Londono duotiems įsa daugiau ar mažiau svetimų kara
sivežė vilko grobį. 1947 m. sau daugiau titoizmų nebus?
kymams. Didžiausias skirtumas tų žydų vedamai organizacijai
sio 7 d. atsistatydino iš užsienio Kominformas turėjo Bukareš
pasireiškė tarp lotynų ir slavų Be to, pačioje Markso partijojf
reikalų ministerio pareigų Byr- te 1949 m. lapkričio 29 d. savo
kraštų socialistų. Pradėjo vieni pasireiškė dideli skirtumai, ku
nes ir jo vietą užėmė generolas suvažiavimą, kuriame buvo pri
MARGUTIS
Ar jūs norėtumėt turėti vieną?
kitus įtarinėti. Fanatiškai ugnin rie pagaliau privedė prie skilimo.
Marshall, kuris pragarsėjo savo imti nutarimai: apsaugoti taiką
gas Mykolas Bakuninas, rusas, Kova kilo tarp revizionistų ir
NORITE GERO PATARNAVIMO
Marshallio planu. Pagal šitą pla (kas komunistų galvoje reiškia yra pats seniausias Amerikos
kaltino Marksą pangermanizmu, ortodoksų, t. y. tarp tų, kurie
ną Vakarų Europos valstybės, ginkluotis), išlaikyti vieningą vi lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
ir
o Marksas iš savo pusės kaltino norėjo marksizmą pritaikyti lai
ypatingai Vokietija, turėjo būti so pasaulio darbininkiją ir kovo vieną mėnesį — yra gausiai ilius
rusus panslavizmu, kitais žo ko ir atskirų tautų aplinkybėms
LIBERALAUS SUSITARIMO
atstatytos. Maskvai tas Marsha ti prieš titoizmą, t. y., kad kitų truotas, turiningas, įvairus ir
džiais tariant, Marksas perdaug ir tų, kurie žūtbūt norėjo įvyk
llio planas labai nepatiko. Rusi kraštų komunistai neatsisakytų skaitomas su malonumu.
Ateikit ir pamatykit...
užsistojo vokiečius, o Bakuninas dyti marksizmą raidiškai, neda
MARGUČIO metinė prenume
ja paskelbė prieš tą planą va klausę Maskvos ir nesumanytų
perdaug gynė rusų reikalus. Ba rant jokių nusileidimų, kitais
dinamą "termitų karą”. Termitai eiti atskirais keliais, kaip Tito rata $3.00.
MICHAEL OLDSMOBILE CO.
kuninas pats prisipažįsta, kad jisI žodžiais tariant, kova ėjo tarp
dar žinomi kitu žodžiu: baltosios Jugoslavijoje yra padaręs. O Ti Margučio adresas: 6755 So.
gerbiąs Marksą kaip mintytoją ir Kautskio ir Lenino, tarp modeskruzdėlės, kurios užpuola na tui buvo nusibodę, kad Maskvos Western Avė., Chicago, III.
mokslininką, bet negalįs jo gerb ruotojų ir ekstremistų, tarp men
10640 St. Clair Avė.
MU 1-7000
mus, išėda takus sienose, bal Kominformas žiūrėtų į jo puo Sisųkite savo adresą ir gausi
ti kaip žmogaus, nes esąs per ševikų ir bolševikų.
kiuose, taip kad vieną netikėtą dą, ką jis savo krašte verda Ir te viena numerį susipažinti.
Atidaryta vakarais iki 9 P. M.
daug išdidus, pasipūtęs, puikuoSkirtumai prasidėjo tautinėje
dieną namas sugriūva.
I ką valgo.

NAUJAS OLDSMOBILIS?
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DR. JULIUS J BIELSKIS
Per keturiasdešimt metų vaisingoje veikloje
Lietuvos labui
Visi sutinkame, kad bolševikų i von, Dr. J. J. Bielskis buvo pa
okupacija Lietuvoje, nors jau il skirtas eiti Lietuvos Finansinio
gai užtrukusi, nėra panaikinusi Atstovo pareigoms Amerikoje,
teisinio Lietuvos nepriklausomy drauge neoficialiai atlikdamas ir
bės akto. Viena iš tų žymių yra Lietuvos konsulo pareigas. Ame
tai, kad Jungtinės Amerikos rikos vyriausybei pilnai pripaži
Valstybės ir daugelis kitų vals nus Lietuvos suverenumų, Lietu
tybių pripažįsta Lietuvos Res vos Respublikos prezidentas A.
publikos diplomatinius atstovus Stulginskis paskiria Dr. J. J.
užsienyje ir mūsų konsularines Bielskį Lietuvos konsulu ir įpa
įstaigas. Tie asmenys ir tos reigoja jį suorganizuoti pirmąjį
įstaigos tebėra šviesus Lietuvos oficialų Lietuvos konsulatą Ame
vlastybinės idėjos simbolis. Te rikoje. Konsulatas buvo įsteig
gu jų veikla šiandien, dėl su tas New Yorke, kur Dr. J. J.
prantamų priežasčių, gali būti Bielskis ėjo konsulo pareigas li
tik ribota, bet tai turi didelę gi 1926 m. lapkričio mėnesio.
reikšmę Lietuvos laisvės bylai Po to, pasitraukęs iš Lietuvos
valstybinės tarnybos, Dr. J. J.
tarptautiniu požiūriu.
Vienas iš šių asmenų, daugiau Bielskis perėjo į privatinę veiklą
nei per keturiasdešimt metų be vienoje iš stambiausių Ameri
Ir naujųjų metų proga sovietai veda tokią propagandą. Kairėje pavaizduoti laimingi sovietų gy
perstojo ir uoliai veikęs Lietu kos draudimo bendrovių, kur iš
ventojai,
o dešinėj — policijos tererozijuojami vakariečiai... O gyvenime yra visiškai priešingai.
vos laisvės judėjime, daugiausia dirbo ligi dabar, kai sukakus 65
amerikiečių tarpe, o taip pat ir metams, gali išeiti į pensiją ir
metimu, LNT laikosi nusistaty LNT SANTVARKA —
kaip Lietuvos diplomatinių bei likusias dienas jau paskirti iš
mo, kad visi žygiai Lietuvos rei
konsularinių tarnybų narys ligi imtinai lietuviškiems reikalams.
PAGRINDINIAI
kalais tarpvalstybinių santykių
pat šių dienų, yra Los Angeles Nuo 1930 metų Dr. J. J. Biels
BRUOŽAI
mieste gyvenantis Dr. Julius J. kis su šeima apsigyveno Kalifor
plotmėje yra atliktini tik Lietu
Bielskis, Lietuvos Garbės Kon nijoje, Los Angeles mieste ir čia
vos Diplomatinės Tarnybos prie Šalia Lietuvos Nepriklausomy
sulas Amerikos vakarinėse vals nuo pat pradžios aktyviai daly
monėmis arba su jos kompeten bės Talkos pradininkų (LAS,
tybėse.
tingais pareigūnais sutartais ke LLKS, LRS ir LTS), jos nariais
vavo naujosios ir greit augan
liais. Kitiems Lietuvos reikalais gali būti ir kitos lietuvių orga
(Atkelta iš pirmo psl.)
Jis gimė lietuviškoje Žemaiti čios Amerikos lietuvių kolonijos
joje, Tytuvėnuose, 1891 m. sau organizavime. Įvertindama jo mingumas reikalauja palaikyti besirūpinantiems organams šio nizacijos (politinės, kultūrinės,
sio 6 d., taigi dabar sukako 65 nuopelnus lietuviškoje veikloje, Lietuvos Diplomatinės Tarnybos je srityje dera sumanymų kėlėjų profesinės, jaunimo ir t.t.), jei
metus. Į Ameriką atvyko būda Lietuvos vyriausybė apdovanojo autoritetą valstybės atstovavimo bei jų vykdymo talkininkų vaid gu sutinka su LNT veikimo dės
mas 18 metų jaunuolis, 1909 me Dr. J. J. Bielskį D.L.K. Gedimi vaidmenyje ir jai padėti. Tuo su- muo. Tarptautinių santykių su niais ir drauge įstoja į LNF
ne valstybiniais organais plot (Lietuvos Nepriklauso m y b ė s
tais, o Amerikos piliečiu tapo no ordino Rikijo laipsniu. Res
mėje, arba laisvųjų kraštų vi Fondą) prisiimdamos atitinka
1915 metais, čia išėjo aukštuo publikos Prezidentas A. Smeto
sius medicinos ir teisės mokslus. na jį paskyrė Lietuvos Garbės kiečiais, gina Lietuvos bylą ir suomenių informavimo ir ypač mus įsipareigojimus, kurie su
Labai anksti aktyviai įsijungė į Konsulu Amerikos vakarinėms propaguoja jos išlaisvinimo rei Krašto informavimo gaires nu kiekviena įstojančia organizaci
lietuvišką darbą. Jau nuo 1915 valstybėms, ir tas pareigas, gau kalą, taip pat dalyvauja ir vie statant, visiems Lietuvos nepri ja sutariami atskirai.
metų pradėjo dalyvauti lietuviš damas visų Amerikos prezidentų tos lietuvių bendrinių organiza klausomybės kovoje dalyvaujan
LNT priešakyje yra LNT Val
koje spaudoje, daugiausia publi egzekvatūrą, jis tebeeina ligi cijų veikloje Los Angeles mieste tiems dera siekti ir atsižvelgti
bei kituose miestuose ir vakari Lietuvos Diplomatinės Tarnybos dyba, sudaroma iš LNT dalyvau
cistikos srityje, vėliau parašė ir šiol.
nėse valstybėse, kur tik yra su
jančių organizacijų atstovų.
išleido keletą knygučių lietuvių
Dr. J. J. Bielskis savo parei sikūrę lietuvių ar lietuvių kilmės patarimų.
(Būstinė New Yorke). šalia Val
ir anglų kalbomis.
gose yra vienas iš vyriausių gar amerikiečių draugijiniai sambū
VII
dybos sudaroma ir LNT Taryba,
Dr. J. J. Bielskis šiuo metu bės konsulų Kalifornijoje, visuo riai.
Su kitomis esamomis, būsimo sprendžianti veikimo gairių nu
baigia redaguoti savo atsimini met rūpestingai dalyvauja šios
mus iš turtingos veiklos Lietuvos konsularines kolegijos bendravi Linkime šiam ilgamečiam lie mis, ar naujų formų įgysiančio- statymą ir darbo planų tvirtini
labui jau nuo 1916 metų, kada me, dažnai atžymimas ameri tuvybės veikėjui dar ligo am- mis Lietuvos nepriklausomybės mą. Ji renkasi ne rečiau kaip
jis, Amerikos Lietuvių Tautos kiečių spaudoje. Jam paskirtoje'žiaus ir geros sveikatos. Gyve- kovos organizacijomis LNT sten kartą per metus, arba sprendžia
ir korespondėnciniu balsavimu.
Tarybos deleguotas, kovo mėnesį erdvėje Dr. J. J. Bielskis ne tik j name dabar laikus, kai norėdami
išvyko Lietuvon susipažinti su rūpinasi, kaip konsulas, Lietuvos padėti Lietuvai, turime visi, ir giasi palaikyti savitarpine pa Atskirose vietovėse LNT dar
kaizerio okupuotos Lietuvos pa piliečių reikalais, bet kiek sąly-' jaunesnieji ir vyresnieji, paduo- garba pagrįstus santykius ir ne bams vadovauti parenkami vie
dėtimi ir surasti priemonių at gos leidžia, palaiko glaudžius ti vieni kitiems rankas ir padvi- priklausomybės kovai naudingą tiniai LNT Reikalų Vedėjai arba
statyti jos saitus su Amerikos santykius su įtakingais ameri- gubinti savo darbą,
B. R. bendradarbiavimą.
vietiniai LNT Komitetai. Jų pa
lietuviais, idant bendromis pa
rinkimą ar sudarymą sprendžia
stangomis būtų lengviau judinti
LNT Valdyba, vadovaudamasi
Lietuvos nepriklausomybės at
LNT dalyvaujančių organizacijų
statymo bylą.
vadovybių bei jų vietinių pada
Sugrįžęs iš tos įdomios ir nuo
linių teikimu.
tykingos kelionės Amerikon, jis
tuojau pat apvažinėjo daugumą
stambesnių lietuviškų kolonijų
su pranešimais ir paskaitomis
LAIŠKAS
apie Lietuvos padėtį ir žymiai
REDAKCIJAI
pagelbėjo tada susikūrusiam
Tautos Fondui telkti medžiaginę
Gerbiamas p. Redaktoriau,
paramą nuo karo nukentėjusiems
Prašau neatsisakyti įdėti į
tautiečiams Tėvynėje. Netrukus
Tamstos redaguojamą laikraštį
buvo išrinktas Amerikos Lietu
mano paaiškinimą, kurį Toronto
vių Tautos Tarybos prezidentu
laikraštis "Tėviškės^žiburiai” at
ir įpareigotas suorganizuoti Lie
sisakė spausdinti.
tuvių Informacijos Biurą Washingtone, D. C., kurį jis įsteigė
Paskutiniame KLB Krašto Ta
1917 m. gegužės mėnesį ir jam
rybos suvažiavime, ' svarstant
vadovavo ligi 1919 m. pabaigos.
Krašto Valdybos 1956 m. sąma
Tais pat metais Amerikos lie
tą, aš ją kritikuodamas tarp kit
tuvių organizacijų seime Baltiko pareiškiau, kad praeitais me
morėje, Md., buvo išrinktas vy
tais (1954) iš surinktų Bendruo
riausiu Lietuvos Sargų organi
menės pinigų tam tikra suma
zatoriumi — teikti Lietuvai ne
pateko į vieno asmens kišenę.
tik propagandinę ir medžiaginę,
Nors aš to asmens pavardės ne
bet ir karinę paramą, teikti ka
minėjau, bet buv. Krašto Valdy
rius Amerikoje, kurie ruoštųsi
bos pirmininkas Jonas Matulio
vykti savanoriais Lietuvai va
nis tuojau pareiškė, kad p. V.
duoti. Šis pradžioje labai plataus
Vaidotas turi mane patraukti į
masto sąjūdis nedavė tiek vai
Garbės Teismą.
sių, kiek buvo laukta, bet vis
Kad nesusidarytų įspūdis, jog
dėlto jo dėka daugelis Amerikos
aš nepamatuotus kaltinimus ke
lietuvių karių vėliau grįžo Tė
liu, šiuo pareiškiu:
vynėn ir ten ginklu prisidėjo prie
Pagal 1955 m. Toronto Apyl.
jos nepriklausomybės atstatymo.
Šalpos Komiteto revizijos aktą
Būdamas Lietuvos Sargų orga
buv. to komiteto pirm. V. Vai
Gaukite kas priklauso iš Society
nizatoriaus pareigose, Dr. J. J.
dotas buvo neatsiskaitęs iš su
Bielskis vėliau bendradarbiavo
Jūs norėsite šią didelę plokštelę prijungti
rinktų šalpai pinigų $122;
su Lietuvos valstybės atsiųstąja
NOW AT ANY OF
prie savo rinkinio. Nauja Liberace plokštelė
pagal 1955 Toronto Apyl. Val
karine misija, o 1919 m. su kari
OUR 9 CONVENIENT LOCATIONS gaunama tik Society. Paprašykit, kai
dybos revizijos aktą Vaidotas
ne misija ir brigados štabo bran
neįnešė į kasą jo gautus už Liet.
atidarysit sąskaitą su $25 ... ar kai tiek
duoliu vėl išvyko Lietuvon. Kaip
Main Office
Upfown Branch
Dienos leidinyje išspausdnitus
127 Rublio Sąuare
921 Huron Road
kapitonas, buvo paskirtas Bri
pridėsit prie dabartinės sąskaitos. Gaukite
tekstus iš Kred. Kooperatyvo
Colllnwood Branch
Heights Branch
gados generaliniu inspektoriumi
savo plokštelę iš Society, kuris turi 9 skyrius.
2245 Lee Road
14707 St. Clair Avenue
"Paramos $20;
ir ryšininku tarp Lietuvos vy
Lakewood Branch
Kinsman Branch
14006 Kinsman Road
14903 Detroit Avenue
riausybės bei amerikiečių kari
iš Montrealio Katal. Moterų
Memphls-Fuhon Branch South Euclid Branch
ninkų.
D-jos $12.
4461
Mayfield
Road
5200 Memphis Avenue
Po metų grįžęs Amerikon, Lie
Be to yra paėmęs iš Apyl. Vald.
Van Aken Branch
tuvos Ministrų Kabineto nutari
kasos $74 sau atlyginimui už
20313 Van Aken Blvd.
IN
THE
C I T Y
OF
CLEVELAND
rinktus skelbimus • Liet. Dienos
mu buvo priskirtas prie karinės,
misijos, o ją panaikinus, — prie
leidiniui ir $200 Krašto Valdy
Founded 1849
J. Vileišio vadovaujamos Finan
bai, iš kurios jis gavo atlygini
a i ■ i i i » i » i i * i d i f o i i j i m i v > a n c s c•i f « i a t i o k
mą.
sinės Misijos. Jai grįžus Lietu-

LNT veikimo
dėsniai

godely

Šios abi sumos paimtos be
Apyl. Valdybos nutarimo, ir pa
gal revizijos aktą pastaroji su
ma $200 nepateisinta.
Tuo pat metu p. Vaidotas ga
vo atlyginimą už darbą kaip rei
kalų vedėjas
iš Apylinkės Valdybos $200
iš Krašto Valdybos
$275
Su buv. kasininku Vaidotas ne
atsiskaitė $30. Šis reikalas pa
liktas išspręsti Apyl. Tat-ybai.
Kai š. m. gegužės mėn. buvo
pastebėti šie neatsiskaitymai ir
iškelti Apyl. Valdybos posėdyje,
tai p. Vaidotas su triukšmu at
sisakė ir iš Apylinkės Valdybos
ir iš šalpos Komiteto.
Su pagarba
Inž. P. Lelis,
KLB Krašto Tarybos narys,
Toronto Apylinkės Iždininkas
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Pručinskas Vytautas ir kiti
šeimos nariai Donato Pručinsko,
gyvenusio 830 Broadway, Schenectady, N. Y.
Radžiūnas, iš Sudžių k., Vil
kijos vai., Kauno apskr.
Sidabras Stasys, sūnus Juozo
ir Kotrynos Bikauskaitės, iš
Naumiesčio parap., šakių apskr.
Šimulaitis Juozapas ir jo se
serys, vaikai Pranciškaus šimulaičio, kuris buvo kilęs iš Vilkeliškių k., Sintautų vai., šakių ap.
škimelis Konstantinas ir jo se
serys Stasiūnienė Domicėlė ir žižiūnienė Emilija.
Stačiokas Juozas, iš Kazliškių
k., Kazlų-Rūdos vai.
Stasiūnienė - Škimelytė Domi
cėlė, jos sesuo žižiūnienė Emili
ja ir brolis škimelis Konstanti
nas.
šule Vladas.
Talantienė Ona, jos sesuo
Giedrimienė Besė ir kitos jų
dviejų seserys, dukterys Kazi
miero.
Tumosa Vincas, iš Smilgių k.,
Sasnavos v., Marijampolės aps.
Vilkenas Valentinas.
židonienė-Pakarklytė Anasta
zija ir jos sesuo Baniunienė Elz
bieta.
žižiūnienė-škimelytė Emilija,
jos sesuo Stasiūnienė Domicėlė
ir brolis škimelis Konstantinas.

Lietuvos Generalinio Konsula
to New Yorke paieškomi asme
nys;
Baniūnienė-Pakarklytė Elzbie
ta ir jos sesuo Židonienė Anas
tazija.
Gajauskas Adomas, Justinas
ir Kazimieras, sūnūs Liudviko,
iš Švenčionių vai.
Gajauskas Krisiukas, sūnus
Jieškomieji ar apie juos turin
Mateušo, iš Švenčionių vai.
Giedrimienė Besė, jos sesuo tieji bet kurių žinių prašomi at
Talantienė Ona ir kitos jųdviejų siliepti Lietuvos Generaliniam
Konsului šiuo adresu:
seserys, dukterys Kazimiero.
CONSULATE GENERAL OF
Kacevičius Jurgis.
LITHUANIA
Kasiulis Augustas, sūnus Mi
41 West 82nd Street
ko..
New York 84. N. Y.
Katiliūtė - Penkaitienė Magdė
ir jos duktė Izabelė Penkaitytė.
Klemenis Feliksas, iš Židikų
vai., Mažeikių apskr.
D O W D
Kumpytė (Kumpys) Ėdė, duk
tė Simo Kumpio ir Edės Kumpienės-Juozaitytės, gimusi 1881
FOR A DEAL
m., Alangos k., Tauragės apskr.
Prašomi atsiliepti jos giminės.
ON AN
Pakarklytės Anastazija, Žido
nienė ir Elzbieta Baniunienė.
OLDSMOBILE
Papinigis Kazimieras, iš’Šven
čionių vai.
Penkaitienė - Katiliūtė Magdė
2900 MAYFIELD
ir jos duktė Izabelė Penkaitytė.
pertvarkytos

SINGER

Reg. 45.00
IŠPADAVIMO
KAINA
$]9.oo
• Pilnas špūlės
prisukimas
• Siuva storais siūlais
• Skaičiai aprėšti

$1.00 Įmokėjimas VELTUI
$1.75 per savaitę Žirklės su kiek
Rezervuok vieną viena perkama
• Pilnas dydis
mašina
• Naujas motoras
• Naujas kojos
valdymas
• 10 metų dalių
garantija
• Daug kitų dalykų

SKUBĖK! KOL NEIŠPARDUOTA
ŠAUKITE UT 1-0088
SPECIALIAI
už naudotas

mašinas

$5.00

SINGER

Didelis siuvamų mašinų
išpardavimas
Naudoti modeliai! Įmainyti! De
monstraciniai! Parodamieji mo
deliai! Pavyzdžiai! Kilnojamos!
Nekilnojamos! stalo modeliai!
Mes turim Whites, Singers ir ki
tas garsias rūšis! Visos buvo per
tvarkytos geram darbui ir ga
rantuota. Lengvi mokėjimo ter
minai.

Dilio SEHIKG MUIIHE CO.
5507 SUPERIOR AVĖ.

UT 1-0088

JŪS GALITE
BŪTI TIKRI
dėl geriausios kai1
perkate siuvamą į
mašiną iš Ohio !
Sewing Machine. 1
ATSIPRAŠOM,
TIK VIENA
VIENAM
PIRKĖJUI

ATIDARYTA
KASDIEN
IKI 6 VAL.
Pirm, ir Penkt.
iki
9 VAL.

“Medžio Drožiniai Gimtajam
Kraštui Atsiminti“
Igno Končiaus albumas

kalba j savo tautiečius ne žodžiais, bet drožiniais.
223 puslapiai. Daugiau 100 nuotraukų. Kieti viršai.
Kaina $5.00
Gaunama pas knygų platintojus ir pas leidėją:
L. J. Končius, 76 Westgiow St.. Boston 22, Mass.

Dirva Nr. 1 * 195(5 m. Rausto mėn. S d.

viešai paskelbė, kad sovietuose
sprogo atominis ginklas. Tai bu
vo nepaprasta politinė sensaci
ja ... Ir štai, po šio įvykio Va
karai ėmė baimintis atominės
bombos. Kažkaip keistokai atro
dė. Vadinasi, vakariečiai patys
išsigando jų pačių išradimų.

BENDRUOMENĖ
INFORMUOJA
*>«
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Įsijunkime į gyvąjį dainų
šventės darbą

1956 m. liepos 1 d. įvyksta
JAV ir Kanados lietuvių Dainų
šventė.
Tai bus didingas ir reikšmin
gas kultūrinis įvykis.
Lietuvis dainavo visur ir vi
sada — linksmindamasis ir pra
mogaudamas, vargą vargdamas
ir darbą dirbdamas, mergelės
jieškodamas ir į karą jodamas.
Daina lietuvį lydi nuo jo lopšio
iki senio dienų. Joje jis randa
atilsį ir paguodą. Todėl tapome
dainininkų tauta. Ir Dainų šven
tėj mūsų daina suskambės visa
savo didybe ir sužibės visu savo
grožiu.
Dainų šventei jau rengiamasi
su visu atsidėjimu ir rūpestin
gumu : sudaryti reikalingi komi
tetai, sutartas repertuaras, iš
spausdintos dainų gaidos ir t.t.
Į darbą jungiasi mūsų chorve
džiai su savo vadovais. Visoj pla
čiojoj Amerikoj, kur tik yra dai
nininkų, pradedama gyventi Dai
nų šventės dvasia ir nuotaika.
Į Dainų šventės rengimosi rit
mą turi atsiliepti ir visa mūsų
Bendruomenė. Dainų šventė vyks
Chicagoje, bet ja gyventi turi
visi gyvieji lietuviai. Bendruo
menės Valdyba, gruodžio 12 d.
posėdy svarsčiusi Dainų šven
tės reikalą, siekdama ko geriau
sio jos pasisekimo, nutarė pa
skatinti visus Bendruomenės vie
netus — jos ayygardas, apylin
kes ir seniūnijas — padaryti vis
ką, kad visur būtų palaikoma
Dainų šventės susidomėjimo
dvasia, rengimosi nuotaika ir
kad ko didžiausias lietuvių skai
čius įsijungtų į patį gyvąjį dai
nos darbą — įsilietų į Dainų
šventei besirengiančių chorų ir
ansamblių dainininkų eiles! Tai
mus ir įpareigoja mums pripa
žintas dainininkų tautos vardas!
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Jaunimui rodantis platesniu
mastu, parėmimo talkas turėtų
imtis organizuoti apygardų val
dybos. Pati Bendruomenės Val
dyba santykius su Fizinio Auk
lėjimo ir Sporto Komitetu palai
kys per vicepirm. dr. Alg. Nasvytį, kuriam pavesta šiuo reika
lu parašyti atitinkamą raštą.

Diplomatiniai tvirtinimai
Daugelis laisvojo pasaulio dip
lomatų tvirtina, kad jei ne ato
minės ir vandenilio bombos grės
mė, sovietų raudonoji armija bū
tų seniai užėmusi ne tik Europą,
bet būtų siekiusi ir už vandeny
nų. Girdi, sovietų karinis poten
cialas yra didesnis už vakariečių.
Kad ir intesyviai sovietai ga
minasi atominius ginklus, bet
jie nieku būdu negalėsią prilygti
ir pasiekti, toj ginklavimosi sri
tyje, Vakarų pasaulio.

Kultūros Fondo Tarybos sudėtis
Bendruomenės Valdyba gruo
džio 12 d. posėdy konstatavo, kad
Kultūros Fondo Tarybos nariais
ligi tos dienos yra sutikę būti:
P. Augius — Lietuvių Dailės In
stituto atstovas, B. Babrauskas
— Liet. Rašytojų Draugijos,
kun. dr. A. Baltinis — Mokslinių
Studijų Klubo, K. Girvilas — Ma
tusevičius — Lituanistikos In
stituto, A. Gulbinskas — Lietu
vių Mokytojų Sąjungos, VI. Jakubėnas__ muzikų, Br. Juodelis
— Lietuvių Studentų Sąjungos
(nuolatiniu atstovu dabar yra
paskirtas V. Vygantas), J. Jur
kūnas — Amerikos Lietuvių Inž.
ir Arch. Sąjungos, P. Maldeikis
— Lietuvių Kultūros Instituto,
J. Kreivėnas — Lietuvių Kalbos
Draugijos, dr. Vyt. Manelis —
Lietuvių Profesorių Draugijos,
J. Paštukas — Dainavos ansam
blio, J. Pauperas — liet, kultū
ros rėmėjų, J. Miller — Putrimas
— Alice Stephens ansamblio, V.
Radžius — Chicagos lietuvių vy
rų choro, L. šimutis jr. — ALRK
Vargonininkų Sąjungos, St. Tamulaitis — Liet. Rašytojų Drau
gijos, V. Valiukas — lietuvių
aktorių, Ad. Varnas — Pasaulio
Liet. Dail. ir Arch. Sąjungos, Pr.
Čepėnas — Lietuvių Enciklope
dijos kolektyvo (jo pavaduoto
jas — D. Velička).

Naujus Kultūros Fondo Tary
bos narius kviesti toliau pavesta
dabartiniam KF Tarybos bran
duoliui — naujiems Tarybos na
riams pakviesti, neišeinant iš
Bendruomenė parems
nuostatais numatyto skaičiaus,
"Lituanus” leidimą
yra reikalingas branduolio narių
Į Bendruomenės uždavinių sri absoliutinės daugumos nutari
tį įeina ir kultūrinė lietuvių in mas.
formacija svetimomis kalbomis.
Bendru nusiskundimu, tokios in Pasaulio Lietuvių Bendruomenių
Seimas
formacijos mums labai trūksta.
Spragas taisyti čia ėmėsi privati JAV Bendruomenės Valdyba
iniciatyva, ir ypačiai gražų dar gruodžio 19 d. posėdy tarėsi Pa
bą atlieka Lietuvių Studentų Są saulio Lietuvių Bendruomenių
jungos JAV valdyba, leisdama Seimo šaukimo reikalais. Buvo
anglų kalba žurnalą "Lituanus”. išklausytas informacinis pirmi
Iš susirašinėjimų ir įvykusių ninko pranešimas. Pasisakyta,
pasitarimų (bene reikšmingiau kad seimas turėtų įvykti Chicasias įvyko laipkričio 25 d. Liet. goj arba New Yorke (nutarta
Stud. Sąjungos suvažiavimo me
surinkti duomenis, kuri vieta
tu Clevelande, dalyvaujant Ben
būtų geresnė).
druomenės Valdybos nariams St.
Barzdukui ir J. Stempužiui ir Išsprendus vietos klausimą,
studentų atstovams Pr. Jogai, L. toliau bus einama prie seimo šau
Sabaliūnui, D. Valančiūtei ir T. kimo komiteto branduolio suda
Remeikiui) paaiškėjo, kad vie rymo (būtų natūralu, kad į šį
nai Liet. Studentų Sąjungai žur branduolį įeitų ko daugiausia
nalo leidimo našta yra persunki, Bendruomenės Tarybos narių).
todėl Bendruomenė pasisiūlė su Branduolio uždavinys būtų dar
savo parama. Paramos klausimas bą varyti toliau — užmegsti san
konkrečiai buvo svarstomas Ben tykius su Kanados ir kitų kraštų
druomenės Valdybos gruodžio lietuvių bendruomenėmis, susi
12 d. posėdy, ir buvo nutarta siekti su Lietuvybės Išlaikymo
žurnalo "Lituanus’’ leidimą pa Tarnyba ir t.t. Po to branduolys
išaugtų į pilnos sudėties seimo
remti.
Dėl tarpusavio bendradarbia šaukimo komitetą, atliekantį vi
vimo sąlygų susitarti pavesta sus parengiamuosius darbus ir
valdybos nariui J. Stempužiui, sušaukiantį patį seimą.
paramos organizavimo projektą
parengti — valdybos nariui J. Bendruomneės įstatų keitimas
Staniškiui.
Bendruomenės Valdyba gruo
džio 19 d. posėdy pradėjo svars
Bendruomenės Valdyba svarstė tyti JAV Lietuvių Bendruome
sporto rėmimo klausimą
nės įstatų keitimo klausimą.
Sportuojąs mūsų jaunimas, Įstatus keisti nutarė Bendruo
buriąsis į sporto klubus, vertas menės Tarybos liepos 2-3 d. su
ne mažesnio dėmesio kaip kitose važiavimas ir išrinko šiam rei
organizacijose susispietęs jauni kalui specialią komisiją, kuriai
mas. Sporto klubai yra taip pat pirmininkauja pats Bendruome
reikšmingas lietuvybės išlaiky nės Tarybos pirm. J. Šlepetys.
mo veiksnys. Jų talka Bendruo Kiti komisijos nariai yra A.
menės siekimuose gali būti ly Saulaitis, dr. J. Bajerčius, dr.
giai svarbi ir reikšminga. Todėl J. Puzinas ir J. Vilkaitis. Jiems
Bendruomenės Valdyba, gruodžio reikia ir pastabas siųsti.
12 d. posėdyje šį klausimą ap
svarsčiusi, nutarė skatinti apy
DIRVA
linkių valdybas ir toliau savo ri
bose kiek galint remti sportuo
LAUKIA
jantį lietuvių jaunimą jam orga
nizuojantis į klubus ir ruošiant
JŪSŲ TALKOS!
sporto šventes.

, Būkštavimai

Californijoj siaučiąs žiaurus potvinis iš namų išvarė virš 40,000
žmonių. Netekusi ramaus miško prieglobščio ir jauna stirnaitė
ieško išsigelbėjimo ūkininko namuose.

SOVIETAI IR ATOMINE
BOMBA
Prieš keletą metų Vakarų pa
saulis dar šypsodavosi iš sovietų
dėl jų noro gaminti atominę
bombą. Anuomet daugeliui atro
dė, kad sovietai nepasieks to, ką
Vakarų mokslininkai yra laimė
ję atominių bombų gamyboje.
Tačiau sovietai greit apsisuko,
išgavo paslaptis. Nedelsdami ir
nesiskaitydami su milioninėmis
išlaidomis, nei su kitais sunku
mais bei priemonėmis, ryžosi
siekti tikslo — atominę bombą
pasigaminti.
»
Pirmiausia sovietai pasiuntė į
Vakarus savo aktyvųjį špionąžą,
kurio pagalba jiems pavyko su
rinkti atominės bombos gamybos
visas paslaptis. Po to ėmė ver
buoti Rytų Vokietijoje gyvenan
čius mokslininkus. Kas sovietų

"kvietimo" nepriėmė, tas buvo
prievarta paimtas ir išvežtas Ru
sijon.
Suvežtieji mokslininkai, ištiso
mis dienomis ir naktimis dirbo
atominės bombos gamyboje. O
kadangi sovietai turėjo iš lais
vojo Vakarų pasaulio atominės
bombos "receptus" ir reikiamus
planus, tai jiems didelių sunku
mų ir nesudarė pasigaminti ato
minę bombą.
Nelaukta staigmena

Anksčiad Vakarų spauda daž
nai tyčiodavosi iš sovietų gyri
mosi dėl plečiamos atominių
ginklų gamybos. Bet va, vieną
dieną sulaukė pasaulis netikėtos
staigmenos. 1949 metais, vasarą,
JAV buv. prezidentas Trumanas

Leidykla PAŠVAISTĖ išleido naujus religinės muzikos
kūrinius :
ADORAMUS TE — mišriam chorui !r
BENEDICTUS — moterų chorui.
Parašė Julius štarka.
Abu kūriniai išleisti viename leidinyje. Kaina $1.50.
Gaunami kngyyne LAIMA, 335 Union Avenue, Brooklyn
U, N. Y.
(n

Kremliaus despotai supranta
ir puikiai žino, jog kilus karui,
amerikiečiai iš savo bazių atskri
dę su atominiais ginklais, žaibo
greitumu, sunaikintų ne tik jų
didžiulius miestus, bet ir visos
pramonės centrus. Toks sovietų
Rusijos subombordavimas komu
nizmui būtų laidotuvės.
žinoma, sovietai irgi mano
kad jie pasiųstų kelias ar kelio
lika atominių bombų Amerikon,
kurios padarytų amerikiečiams
didelių nuostolių ir žmonių aukų.
Bet ar taip kalbant, ar kitaip,
vis vien sovietai bijo atominio
karo ir vargiai ar jie pirmieji
pradėtų svaidytis su atominėmis
bombomis.
Kremliaus viešpačiai nesitiki
greitu laiku turėti persvarą ato
minių ginklų gamyboje. Todėl
prezidento Eisenhomerio pasiū
lymas atominę energiją pritai
kyti praktiškiems technikos rei
kalams, labai patiko,. Dabar so
vietai turi gerą arkliuką pajodi
nėti. Jie visose konferencijose
akcentuoja, kad tuč tuojau^ rei
kia uždrausti atominių ginklų
gamybą. Vadinasi, jūs vakarie
čiai, sustabdykit atominių gink
lų gamybą, o mes slaptai visu
spartumu gaminsime ir gal kaip
nors jus vakariečius prisivysime,
o tuomet su jumis drąsiai pa
kalbėsime.

tesyviai tęsia jo buvusieji paka
likai. Jie veda nuolaidžiau, bet
žymiai sukčiau. Kaip tik patiria,
kad Vakarų blokas vienokiu ar
kitokiu politiniu klausimu laiko
si vieningos taktikos, tai kartais
Kremliaus despotai ir padaro
žingsnį atgal. Jie dabar persioriantavo ir pradėjo laikytis "su
gyvenimo ir bendradarbiavimo”
taktikos, šypsojimosi, vaišinimosi.., Tačiau jų tikslas vienodas
ir tas pats, būtent: užmigdyti
vakariečių budrumą ir juos pra
lenkti.
J. Miškinis

SKAUTAI

tuosius metus Toronte. Jame at
spausdintas redakcijos ir admi
nistracijos žodis skaitytojamsjoms, Liet. Sk. S-gos Pirmijos
p-ko ir abiejų Vyriausiųjų Skau
tininkų kalėdiniai sveikinimai ir
linkėjimai naujiesiems 1956 me
tams. Turinys, kaip visados gau
siai iliustruotas skautiškojo gy
venimo nuotraukomis ir aktua
lus savo žiniomis.
Teko patirti, kad LSB Vadijos
užsienio skyrius švenčių proga
išsiuntinėjo anglų kalba sveiki
nimus daugelio kraštų skautų or
ganizacijoms.
IR SKAUTĖS MEZGA
GRAŽIUS RYŠIUS

(sks) Chicagos "Aušros Var
tų” skaučių tuntininkė paskyrė
psktn. O. Mendelevičiūtę ryšinin
(sks) Skaudi žinia apie Pir ke santykiams su amerikietėmis
mosios Skautės a. a. Marijos Kri- skautėmis palaikyti. Chicagos
erytės-Skardžiuvienės tragišką pietinio distrikto vedėja Mrs. E.
nirtį greitai pasklido skautų Shufro su sktn. O. Mendeleviarpe. Štai LSB 1-jo rajono va- ' čiūte aptarė būdus, kaip ameri
leiva savo aplinkraščiu viene-' kietės skautės galėtų arčiau pa
'ams pranešė šią liūdną žinią, žinti lietuvaites, liet, papročius,
■’irmasis JAV Rajonas liūdi meną ir kultūrą.
Irauge su visa skautiška šeima
’r reiškia gilios užuojautos žodį
Velionės artimiesiems, giminėms
Mūsų rėmėjai
r Skaučių Seserijai.
Dar taip neseniai Pirmoji
Prenumeratą pratęsdami Dir
Skautė buvo miela viešnia iškil vos fondui aukas atsiuntė:
mingoje Pilėnų skautų tunto su Babinskas V., Philadelphia $1.00
eigoje, kartu minėjo Lietuvos Kalinauskas Z., Elizabeth 1.00
ekautijos 37-metį, pasakojo pri Silvestravičisu Al.,
siminimus iš pirmųjų skautaviCleveland.................... 7.00
mo dienų Vilniuje ir rišo skau Antanavičius N., So. Boston 3.00
tukams įžodžio kaklaryšius. Jos Skirmuntas VI., Kenosha .... 2.00
nuotraukos buvo atspausdintos žemaitis J., Cleveland....... 1.00
"Sk. Aide” ir "M. Vytyje”. O J. Prižgintytė-Vilčinskienė,
keletai savaičių praslinkus nuliū , Cleveland .................... 1.00
dę pilėniečiai nešė gėles prie Ve Aukotojams tariame nuoširdų
lionės karsto ir budėjo sargybo ačiū.
T
je. Prof. Pr. Skardžiui ir dukrai
Daliai pilėniečiai taria nuoširdų
užuojautos žodį.
SKAUTAI LIŪDI

SKAUTAI VAIDINA
"STARKIŠKIŲ GIRIOJE”

(sks) Sausio 7 d. Worcesterio
skautų-čių tėvų k-tas Šv. Kazi
miero parapijos salėje rengia
vakarą. Jame Hartfordo skautai
ir skautės suvaidins M. Steikūnienės patriotinį 3 v. scenos vaiz
delį "Starkiškių Girioje”. Reži
suoja Vyt. Zdancevičius.
Šis veikalas su pasisekimu
vaidintas New Britain, kur nu
matomas dar kartą kartoti ir
Sausio mėn. KARYJE prade
Psichologinė taktika
sausio 28 d. bus vaidinamas dama spausdinti graikų klasiko
Ksenofono "DEŠIMTIES TŪKS
Sovietams gerai sekasi kariau Hartforde, Conn.
TANČIŲ
ŽYGIS”,
ti psichologinėmis priemonėmis.
KUKLUS
PENKMETIS
IR
Usisakykit
KARĮ nedelsdami
O tas karas, pradėtas Stalino
SVEIKINIMAI
("metams tik $5.00), arba pra
laikais Jaltoje, Teherano konfe
rencijoje. Vėliau šis metodas bu
(sks) Dail. T. Valiaus puošniu šykit vieną egzempliorių nemo
vo naudojamas kitose įvykusiose viršeliu pasipuošęs "Skautų Ai kamai susipažinti, rašykit:
konferencijose. Dabar gi Stalino das" dvyliktuoju 1955 m. nume
KARYS, 916 Willoughby Ave„
pradėtąjį psichologinį karą in- riu puikiai užbaigė savo penk Brooklyn 21, N. Y.

THE MAY CO.’S BASEMENT

Mes duodam ir iškeičiam
Eagle Stamps

Pardavimas! 6950 VeftOS 3 daili]

Hollywood Lovos setas
.99
• Innerspring matrasas
• Matching Box spiruoklės
• Nailhead-Trimmed galas
Geros lovos, stipriai padirbtos, duoda metams patogų
miegojimą. Kiekvienas setas su ivory spalvos galu. Dvi
gubo dydžio su populiariu mėlynu ir baltu išmarginimu.
Parduodama beveik 1/2 normalios kainos.
Pašto ir telefono užsakymai priimami, šaukit CHerry 1-3000

The May Co.’s Basement Bedding Department

Vartokit mūsų skirtingą
mokėjimo planą
Be įmokėjimo

Dirva Nr. 1 * 1956 m. sausio mėn. 5 d.

džio mėn. 26 d. šv. Jurgio Para
pijos salėje, karo invalidui Alek
sandrui Mackevičiui už prisidėji
mą darbu, Vytautui Mulioliui už
dekoracijas, Clevelando ateiti
ninkėms už gaminimą žaislų Eg
laitei papuošti, "Neringos” Skau
čių Tunto skautėms už žaislus ir
SI.A 136 kuopos narių metinis Šimu buvo labai mėgiama ne tik Eglaitės papuošimą lietuviškame
susirinkimas
Lietuvoje, bet taip pat ir dideliu stiliuje ir "Pilėnų” tunto skau
tams už Kalėdines dovanėles
įvyksta šį sekmadienį, sausio pasisekimu ėjo didžiuose Vokie
mūsų mažiesiems.
tijos
ir
Austrijos
teatruose.
De

mėn. 8 d. 11:30 vai. Lietuvių sa
troito
Lietuvių
Teatro
pastaty

Dėkojame visiems aukoto
lėje. Bus įvesdinimas naujos
mas
yra
susilaukęs
labai
gražaus
jams,
talkininkams ir dalyviams.
kuopos valdybos ir svarbūs pra
visos
lietuviškosios
visuomenės
Tėvų Komitetas
nešimai. Visi nariai būtinai da
ir
spaudos
įvertinimo.
Todėl,
rei

lyvauja.
kia manyti, kad Clevelando lie Moterų S-gos 36 kuopos Kalėdų
eglutė vaikams
tuviai nepraleis progos šį veika
P. J. Žiūrys
lą pamatyti.
siunčia geriausius sveikinimus Po vaidinimo bus šokiai, grie įvyksta 1956 m. sausio mėn. 7 d.
iš Floridos, šią savaitę jau bus žiant vienai geresniųjų šokių ka 3 vai. p. pietų su mažiesiams pri
taikyta programa ir gausioms
Clevelande.
pelų, bufetas ir kitos įvaireny Kalėdų senelio dovanėlėms. Bibės. Vakaro pradžia 7 vai.
letai gaunami pas platintojais:
Studentų rengtame naujųjų
Biletų kainos 1.00, 1.50ir 2.00 Makarskienę KE 1-7785 arba
metų sutikime
doleriai. Juos iš anksto įsigyti Juškienę PO 1-0795.
dalyvavo per 250 Clevelando lie galima Dirvos redakcijoje ir vatuvių. Naujųjų metų sutikimas *karo dieną nuo 5:30 vai. prie
610 senelių skursta tremties
įėjimo.
praėjo gražia nuotaika.

Naujųjų metų Sutikimas
Lietuvių salėje, kurį rengė salės
vadovybė, kaip ir kiekvienais
metais sutraukė gražų būrį clevelandiečių. Pakilioj nuotaikoj
sutikti 1956 m.
Metinis Bendruomenės
susirinkimas

Metinis Bendruomenės apylin
kės susirinkimas įvyksta sausio
22 d. 11 vai. lietuvių salėje tokia
darbų tvarka: 1) susirinkimo
atidarymas ir mirusiųjų apylin
kės lietuvių pagerbimas, 2) pre
zidiumo rinkimai, 3) apyskaitiniai pranešimai (valdybos narių,
komisijos vargo mokykloms Vo
kietijoje remti ir kt.), 4) kont
rolės komisijos aktas, 5) rinkimų
komisijos pranešimas dėl kandi
datų, 6) paklausimai ir diskusi
jos dėl pranešimų, 7) apylinkės
valdybos ir kintrolės komisijos
rinkimai, 8) einamieji reikalai ir
sumanymai, 9) susirinkimo už
darymas.
Apylinkės veiklai labai svar
bu, kad jai vadovautų pajėgi ir
energinga valdyba. Tokią valdy
bą bus galima išrinkti, jei bus
pasiūlyta pakankamai kandida
tų. Siūlyti gali kiekvienas apy
linkės lietuvis. Tad pasinaudoki
me šia teise! Jei kas negali kan
didatuoti pats — tesuranda vie
toj savęs kitą. Tuo parodysime,
kad Bendruomenės darbas mums
iš tikrųjų rūpi.
Kandidatus rinkimų komisijai
galima pasiūlyti ir iš anksto. Tad
kalbinkime juos ir gaukime jų
sutikimą. Į rinkimų komisiją yra
kviečiami: inž. A. Gargasas, A.
Buknis, L. Sagys, Em. Skrabulytė, J. Urbšaitis.
Posėdžiavo apylinkės valdyba

Bendruomenės apylinkės val
dyba sausio 2 d. posėdy svarstė
su metiniu susirinkimu susiju
sius klausimus, taip pat susipa
žino su centrinės Bendruomenės
Valdybos aplinkraščiais bei dar
bais. Su dideliu dėmesiu buvo
svarstomi tautinio solidarumo
įnašų, apygardų reikalingumo,
Tautos Fondo pasų ir ženklelių
platinimo bei kiti reikalai.

ALT vakare bus suvaidinta
komedija "Glušas”

l

call EZpress 1*6360

N
.ųėr-.-.(pni!.' >i,
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to helf,

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

LIETUVAIČIU
MOTERŲ KIRPYKLOJ

EET PRADĖKIT DABAR!

šilti, karšti, garais ir šalti
pusmetiniai. Plaukų dažymas.

Santaupos apdraustos iki $10.000
3% palūkanų.

TERRACE EEAUTY
SOLON

PASKOLOS JCSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

BIG BROTHER
t* 'iŠ*-

' * ’.
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NAMAMS

THE SUPERIOR SAVINGS
AND LOAN ASS’N.
6712 Superior Avė.

I

HE

Cleveland, Ohio
I
I

MONCRIEF

ŠALDO vasarą — ŠILDO žiemą
Co

Kai sergat — Jūs tuoj šaukiate
gydytoją. Kodėl tat nešaukti ži
novą, kad gerai patartų svar
biausiais saugumo reikalais ir
apdraustų Jūsų ateitį.

Tėviškėlė,
2313 VVest 91 St.,
Chicago 20, III.

IŠSKIRIANT FILMAS

PAULINA
MOZURAITIS,

Atidaryta 11:30 iki 4 P. M., 6:30 iki 11:30 P. M.

agentas

VISI SCENOS PASIRODYMAI

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
pasirinkimas.

EAST 9th and CHESTER

Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

LEIMON’S CAFE
VISU LIETUVIU SUSITIKIMO VIETA

!

BATŲ KRAUTUVĖ

v.' vacc-

Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai.

Įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai grojant
geram orkestrui -

BATŲ TAISYMAS

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas
7015 Wade Park Avė.
Tel. HE 1-6352
Atdara nuo ryto 8 iki 7 V. v.

GERIAUSI IDAINAVIMAI
BR. BUDR1ONO KVARTETO

AUTOMAŠINŲ
TĄSYMAS

TRYS PLOKŠTELES:
1. žvakė ir plaštakė; Valsas
2. Vežė mane iš namų; Klumpės
3. O dalelė; Į kovą; Gyvenimo aidu

i
I

PO $1.50

VINCĖS JONUŠKAITĖS
IDAI N AVIMŲ ALBUMAS
15 dainų; Kur prapuolė tas kelelis; Viešpaties pasaulis; Oj
ant kalno; Mėlyni varpeliai; Plaukia antelė; Pasakykit;
Aš per naktį; Ėsk karvute; Oj kas sodai; Ar atminsi; Anoj
pusėj marelių; Už augštųjų kalvelių; Spragilų daina; Ma
no gimtinė.

B A L T I C
Supply Co.

menėlių daina ; Anoj pusėj Nemuno; Kalvelis; Skamba,
skamba kankliai; Augo kieme klevelis ; Kas bernelio sumįslyta.

$10.00

SIŲSKITE PINIGUS IR TUOJ GAUSITE PLOKŠTELES
1 I) A I N A V I M Ų ALBUMAS

DIRVA
1272 E. 71 ST.
CLEVELAND 3. OHIO

j

731 E. 185 ST.

KE 1-9737
a

1389 E. 65 St.
East 65 and Wade Park
Atdara nuo 10 vai. ryto iki
7 vai. vakaro.

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ.

Nauji batai ir batų taisymas
mano krautuvėje daug žemes
nėmis kainomis, negu jūs mo
kate kitur. Ateikit ir įsitikinkit.

EX 1-1143

Visi lietuviai laisvalaikį praleidžia savo Klube. Visos
lietuvių organizacijos parengimus rengia tik lietuvių salėje.
Klubo ir salės vadovybė visus lietuvius kviečia čia nuo
lat lankytis, susitikti draugus ir artimuosius.

DAŽO IR POPIERIUOJA
NAMUS
Ant. Kirkilas
Kreipkitės ir gausite geriau
sią patarnavimą.
7204 Donald Avė. Tel. EN 1-3844

t

■'

.

':

HI 2-7626

Pilnai padengta apdrauda

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

1132 Summit Dr.

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką

Cleveland 24, Ohio

duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant

CHICAGOS VYRU CHORO

ČIURLIONIO ANSAMBLIO

Šį mėnesį papiginta kai*
na įdedam už $6.95 duslin
tuvą Chevroletui, už $7. -5
Fordui, už $8.95 Pontiacui,
už $12.50 Oldsmobiliui. Di
deli papiginimai dedant
duslintuvus ir išmetamus
vamzdžius visoms maši
noms.
Kreipkitės į
J. S. AUTO SERVICE

Sav. J. Kamaitis

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko

KAINA $8.00

KAINA $8.00

Greta Ezella Theatre

7007 Superior Avė.

SPECIALI PROGRAMA ŠEŠTADIENIAIS NAKTĮ

Į D A I N A V I M Ų ALBUMAS
10 dainų: Per naktelę šokau; Ant marių; Tušti paliktieji
namai; Draugai, pakelkime taures; Tėviškės vakarai; Jau
žirgelis pabalnotas; Naktis graži; Valiok dalgeli; Op, op,
Nemunėli; Jau pravertos dvario stonios.

JEV/ELER

Skambikit: SK 1-2183

THEATRE

KIEKVIENA

Mt.OĮNA O-

I. J. S AM A S

Gyvybės, nelaimių, ugnies,
automašinų apdrauda

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems

KAINA

ORO VĖDINIMAS

Aplankykit savo kaimynistės Moncrief pardavėją

Metams tik 3 doleriai.
Rašykit šiuo adresu:

15 dainų: Tėve mūsų; Lopšinė; Linelius roviau; Ar aš ne
vyšnelė; Eikime mudu abudu; Sėjau rūtą; Tykiai, tykiai
Nemunėlis teka; Op, op, kas ten, Nemunėli; Palankėj; Pie

N—_________________________J

M*n who remember their fight
to get oheod ... to become
"Bullders of Ohio Boyitown"
... a Komo where boy» hav*
o chane*: Ohio Boy»town,
4323 Payri* Avenu*.

DIRVA

lageriuose — palengvink jų se
Septintoji metinė Big Brother
Lituanistinės Mokyklos Tėvų
PIX BEVERAGE
Komitetas nuoširdžiai dėkoja p. natvės dienas — aukok šio va savaitė atidaroma sausio mėn. 8
d. Tai organizuojama pagalba 45 rūšių alus. Kiti gaivinan
Ignui Gataučiui už programos
augančiam jaunimui, kuris yra j tieji gėrimai. Vynai ir šampa
paruošimą Kalėdų Eglaitės va
padaręs prasikaltimus, bet ver
karui, įvykusiam 1955 m. gruo- jaus metu.
tas vėl gražinti į normalų gyve nai, vietiniai ir užsieniniai.
nimą. Savaitė tęsis iki sausio Parengiama vestuvėms, ba
mėn. 15 d. ne tik JAV, bet irį liams, pobūviams. Atidaryti
j kiekvieną dieną nuo 9 ryto ik>
KR RŪPINATĖS SAVO VAIKAIS?
Kanadoje.
Big Brothers organizacija eina į 10 vakaro.
Jei taip, tai nedelsiant užsakykit savo vaikams jų
nagalba jaunimui tarp 8 ir 17 j Krautuvę dabar tvarko lietu
laikraštį
vis savininkas.
metų amžiaus.
6903 SUPERIOR AVĖ.
TĖVIŠKĖLE
EX 1-3311

Pirmasis šiais metais vakarasbalius bus šį šeštadienį, sausio
mėn. 7 d. Lietuvių salėje, šį va-'
karą rengia Amerikos Lietuvių.
Tarybos Clevelando skyrius. Va
karo metu Detroito Lietuvių Te
atras, vadovaujamas režisorės Z.
Arlauskaitės-Mikšienės suvaidins
K. Fuldo komediją "Glušas”. ši
komedija savo gyvenimišku ak
tualumu ir geru sceniniu parųo--

Tiekia prekes tiesiai iš urmo
sandėlių, sutaupant pirkėjui
brangų krautuvės patarnavimą.
Gaunami visų žymesnių firmų
gaminiai. Skambinti B. Snarskiui. Tel. KE 1-0210.

Atlieku mažus ir pagrindinius
namų
remontus, tinko darbus,
Taiso ir parduoda laikrodžius
apyrankes ir kitas brangenybes. medžio darbus ir dažymą bei de
Sąžiningas ir garantuotas dar- koravimą.
V. Riekus
prieinamomis kainomis.
162C9 Arcade
6210 Dibble Avė,
Tel. IV 1-2472
Cleveland 3, C1’1"
(52)
v.
Tel.: EX 1-G37b

WANTED

kad prenumeruotų

Padėka

ROXY

REMONTO DARBAI

J. C 1 J U N S K A S
LAIKRODININKAS

Patark ir kaimynu..

1

išvežiojame į namus.
I

į

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue

Tel. EN 1-6525

Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street

628 Engeneer Bldg.—Cleveland, Ohio
I

Tel. EN 1-4551

OFISO TELEF.: MAin 1-1773.
REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės j mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos
produktus.
Kreipkitės į mus j būsit patenkinti

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
Nebrangios gėlės vestuvėms, laidotuvėms ir kitiems reikalams. Ivairūs naujai gauti auralai. papuošalai dovanoms. Lietuviški ”Rūta’
saldainiai. Augalai po 40 et.
Gėlės pristatoma visuose pasaulio kraštuose.
Bonded Telegraph Service narys.

Gaunami money orders ('galioja ir užsienyje)
ATIDARYTA NUO 10 RYTO IRI 8 V. VAK. IR SEKMADIENIAIS
6901 SUPERIOR AVĖ.

r.
I

TELEF.: HE 1-63.19

JAKUBS & SON
FUNERAL KOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & IVilliam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue
ENdicott 1-1763
936 East 185 Street
KE 1-7770

8 —
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Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson
1-63-14, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

Santaros studijų dienos

so pionieriams, bet nevisas 100

■-

proc., nors į juos ir daromas di
delis psichologinis spaudimas.
Viso pionierių skaičiuojama iki
165.C0'), o komjaunuolių apie
100.000.
Papasakojęs visą eilę akivaiz
džių faktų, kaip stengiamasi iš
laikyti lietuvybę, Drelegentas pa
brėžė, kad yra aišku, jog ir tiems
jaunuoliams, kuriems marksisti
nis hipnozas ir gali būti įkaltas,
visdėlto ilgainiui jis pranyksta,
susidūrus su skurdu, neteisybė
mis ir kt. Pabaigai Rastenis pa
darė išvadą, kad visdėlto, nors
ir tokiomis sąlygomis, lietuviška I
kibirkštis turi galimybės išlikti,
ir dabar tenai, auklėjamame nau-l
jame žmoguje.

i

Dabartinė Lietuvos jaunimo' Sustojęs ties nauju žmogumi,
padėtis, jo pasaulėžiūrinės pro-' kurį komunizmas auklėja Lietug >£■
blemos ir lietuviškosios dvasios voje, prelegentas panagrinėjo ir
f išlaikymo galimy’’ės buvo per-jj nūdienio jaunimo, esančio lais
žvelgtos ir perdiskutuo-tos San vėje, uždavinius tuo atveju, jei
taros studijų dienose, kurios l reikėtų vieniem su kitais susi
Brooklyno Grand Paradise salėje tikti. Jis teigė, kad reikės būti
įvyko gruodžio 39 ir 31 dienomis. pasirengus atsakyti visą eilę
I
Reikalas susipažinti su dabar klausimų, kuriuos toks susitiki
tine Lietuvos jaunimo padėtimi mas gali iškelti, ir tada parodyti
ir buvo tų dviejų dienų studijų taktą ir intelektą.
A
Vincas Rastenis, kuris jau ke
tikslas tos jaunimo organizaci
jos, kuria yra vidurio srovės lie linti metai darbuojasi Laisvosios
tuvius studentus apjungianti Europos informacijų komitete ir
Santara, ši sritis, kaip ir kitos, kuris visomis kitomis progomis
*
stengiantis pažinti ir studijuoti informuojasi apie dabartinį gypadėtį Krašte, Santaros darbeį; venimą Lietuvoje, šioje paskai
■J
Diskusijos, kuriose dalyvavo
yra laikoma viena pagrindinių, toje savo mintis perteikė, rem
■
visa eilė dalyvių, nagrinėtosios
užsimojus veikti Lietuvos lais damasis naujausiais duomeni
temos dar labiau išplėstos papil
vinimo srityje.
mis. Jis juos paėmė iš prieš še
domais atsakymais ir komenta
šiose studijų dienose dalyvavo šias savaites iš Vilniaus į JAV rais.
rytinių JAV krantų santariečiai, atvykusios rusės mokytojos pa
didžiumoje iš Bostono, Philadel- sakojimų.
Sveikinimai ir linkėjimai
Kalbėdamas apie jaunimo auk
phijos ir New Yorko. Parengia
Studijų dienos oficialiai už
muosius darbus atliko New Yor lėjimą, jis pradėjo nuo pat že
ko skyrius, J. Galminui, D. Ga miausios instancijos — nuo vai baigtos po šių paskaitų ir diskušlūnui ir G. Zauniūtei besidar kų lopšelių __ prieidamas ligi sijų. Pabaigai santariečius sveikomjaunimo. Pradžioje jis pa-! kino visa eilė organizacijų ir asbuojant rengimo komisijoje.
1
į
Prie studijų programos dar brėžė dabar Krašte visuotinį menų, pareikšdami savo linkėji
mus
N.
Metų
proga.
Valstiečių
—
vaikų
krikštijimą,
ką
daro
ne
prisidėjo ir kiti du įvykiai, tai
liaudininku vardu kalbėjo J. Au
studentų dailės paroda ir N. Me tik lietuviai, bet ir rusai, net
■
dėnas. Jis trumpai peržvelgė lie
komunistai
atvykėliai.
tų sutikimas, tose pat Grandį
tuvių
studentų
veiklą
įvairiais
Vaikų lopšeliai ir darželiai
Paradise patalpose rengtas kar
■
Vilniuje nesą gausūs ir jais nau laikotarpiais, prisimindamas auš
tu su New Yorko šviesiečiais.
r/
dojamasi tų, kurie jau jokiu bū rininkus, varpininkus ir kt. ir
i
du negali patys savo vaikų na džiaugdamasis, kad ir nūdienės
Dvi paskaitos ir diskusijos
mie prižiūrėti darbo valandų me išeivijos studentai ryžtingai ima
Apie jaunimo padėtį Krašte tu. Todėl tie lonšeliai ir darže si visuomeninės veiklos.
■
paskaita.- kaitė R. Šilbajoris ir liai tai tik išimtis, o ne taisyklė
New Yorko tautininkų vardu
V. Rasten! ^irmasis peržvelgė vaikų auklėjimo. Bet visdėlto sveikino V. Rastenis, prisiminda
lietuviškojo j:, '■'m pasaulėžiū yra jų, o iš jų vedėjų reikalau mas pirmąjį Santaros metinį su
rines problema: , o ait~as’s — jama, kad jie būtų išėję marksis- važiavimą Tabor Farmoje per.
remdamasis vėliaus'.’ -d' ’nkn ■no-leninizmo kursą. Vadinasi, metų vasarą. Jis džiaugėsi, kad
pasakojimais — konkreč.'
!”mieji, kad ir nesąmoningi, vai šioje organizacijoje turi progos
3
švietė dabartines jaunimo auklė ko žodžiai ir žaidimai jau turi susitikti įvairių pažiūrų žmonės.
I
jimo sąlygas.
būti toje dvasioje.
Ragino santariečius kuo greičiau
■
R. Šilbajoris, kuris šiuo metu
Toliau eina vaikų namai, ku pradėti dalyvauti visuomeninėje
'f
■
Colųmbia Universitete tebetęsia riuose gyvena našlaičiai, vaikai ir politinėje veikloje.
studijas, rengdamas daktaratą, iš toliau gyvenančių tėvų arba
Dr. J. Repečka sveikino Dem.
Lietuvos gyvenimą labiau pa tų, kurie ištrer’ti ar kalėjimuo Darbo Talkos vardu, VI. Žilins
v W'',:
V
žįsta iš tenai išeinančių litera-, se. Tenai irgi auklėjimas mark kas Rezist. Santarvės, Al. Guį
tūrinių leidinių. Jis neseniai ta sistinėj dvasioj. Betgi ir tokios | rėčkas — šviesos sambūrio vyr.
s
:■ ■ ■■ • '.
me pat universitete gavo ma rūši°s vaik” nėra daug. Todėl di- valdybos, R. Šilbajoris — skaugistro laipsnį, o jo darbo tema džiuma visdėlto yra šeimų glo- tų akademikų korp-i A. Petrikas
buvo — lietuvių literatūra so boję bent Ii 'i 8 m. amžiaus, ka- — New Yorko Studentų Sąjuni.®
vietinėje Lietuvoje. Į liet, jauni da jiems jau reikia eiti mokykpl{. guv0 sveikinimų ir laišmo pasaulėžiūrines problemas lon. Mc.’-vV1o«e. rn-ral amžių, vai- kais iš Si,„.aros skyri„ Los A„.
prelegentas todėl la’-iau pažiūrė kai raginami ir turi priklausyti
Chicagos. R. Mieželio iš
jo teoretiškai ir kaip jos atrodo pionieriam0 ir komiaonimui.
I JAV kariuomenės ir Pr. Jogos ?. ■czidaat < Fis-.nhcv/ s a'.stogauja Key VVest, Fla. Pirmoj
marksistiniu požiūriu, padaryda
Pagal tinimas statistikas apie iš Clevelando. Santaros, centro nuotraukoj prezidentas su troliu Miltonu, apie kuri daug kalbama
mas atitinkamas savo išvadas.
81 proc. visų moksleivių priklau- vnia."iždininkk«»’'z.‘ Rekašius’ vi- kaip daručiu pręzi?. alui nepageidaujamos įtakos. Vidury pre
zidento atostogavimo vila ir .apačioj niauja prezidento Eisenhosiems padėkojo už materialinę ir
werio gatvė.
moralinę paramą.
i
Po to, naktį tose pat patal
pose Įvyko N. Metų sutiktuvės. nimo politiką”. Po jos sekė gy- ninku kūryba bendrai ir šių pai rodos dalyvių konkrečiai. SveiArtimiausiu laiku — dar atei vos diskusijos.
' kindamas parodos surengimo idėnanti pavasari Santaros studijų
Dienos atrakcija buvo vakare
dienos vyks Clevelando, Detroito įvykęs dailės parodos atidary- |į ją, jis džiaugėsi ir pačiu faktu,
I kad ir tokiais sumaterialėjimo
ir Chicagos skyrių.
mąs, kuriame dalyvavo ir newj laikais visdėlto atsiranda jauni
vorkiečių visuomenės atstovų.
Į mo, kuris imasi "tokio idealaus
Pirmoji diena ir paroda
Jau prieš tai jau aplankiusi į darbo. Kalbėdamas apie parodo
Pirmoji studijų diena buvo Urbana, Chicagą, Clevelandą ir , je išstatytus paveikslus, dail. Jo
penktadienį. Ji buvo skirta or , Detroitą, studentų dailininkų de- j nynas išsireiškė, kad joje ”yra
ganizacijos veiklos klausimams.:i Fšimtuko išstatyta studijų posė- ir tokių gerų darbų, kuriuos viPradėta kun. J. Pakalniškio su-Įdžio salės kaimynystėje. Atida- | siškai drąsiai galima būti dėti '
kall'ėta invokaci.ia ir paskui jo rvmo iškilmėse dalvvavo ir žodi į betkokią parodą”. Iš New Yorko
'artu momentui pritaikytu žo tarė Gen. Lietuvos Konsoles New į naroda vyks,i Bostoną. Philadel
džiu. Iš Chicagos atvykęs nau- Yorke J. B’ drys. Liet. Laisvės phiją ir gal į Torontą, Kanadoje
| Insis Santos C. V. pirmininkas
o V»",l. Sidzikauskas ir
Savo darbus parodoje buvo iš
: L. Sabaliūnas^ skaitė paskaita, dail. V. K. Jonynas Pastarasis
Į statė N. Bartuškaitė, D. Jukne
: pavadintą ”1 organizuotą laisvisusto’o Hes naujųjų meniI vi'iū'ė D. Sakalauskaitė, A. PaI
| galytė, J. šapkus, N. Vedegytė
i Palui inskienė, V. O. Virkau, R
Žukauskaitė, A. Muliolis, G. Kra
sauskaitė.

B
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Po parodos studentai turėjo
savo susipažinimo vakarą su šo
kiais ir dainomis.

Abiejų dienų posėdžiuose pre1 zidiume darbavosi R. Babickas iš1

Pakabintos kojinės laukia ką gero į jas įdės 1956 metai.

Clevelando, Gr. Musteikytė iš Ro: chesterio ir Al. Iljasevičius iš
į Detroito.
S. N.

(Atkelta iš 1 psl.)
kaip Churchillis nedaug ką pa
Nieko nenustebino, kad užsie keitė iš Attlee kaip premjero
nio reikalų ministerija atiteko perimtoje politinėje linijoje,
Selwyn Lloydui, Jis tiktai 1954 ■ taip ir tuo atveju, jei socialistas
m. buvo pirmą kartą paskirtas Gaitskell perimtų naujos vyriau
vyriausybės nariu, o 1955 m. ba sybės vadovybę, jis žymia dalimi
landžio mėn. perėmė svarbią vie vykdytų tą pačią politiką, kaip
tą, kaip krašto apsaugos minis ir konservatorius Edenas. Tokia
teris. Bet užtat jis keleris me me tęstinume glūdi britų stipry
tus iš eilės buvo, Edeno padėjė bės šaltinis.
jas, kai šis dar buvo užsienio
reikalų ministeris.
Lloyd laikomas kaip neabejo
jamų gabumų politikas. Bet nie
kas neabejoja, kad jis be prieš
taravimo užleis vadovaujamą
Papėdėje garsiosios Laisvės
vietą užsienio politikos vedime Statulos, prie New Yorko, orga
premjerui ir pasitenkins antruo nizuojama pastatyti Amerikos
ju vaidmeniu. Tokiu būdu pasi Imigracijos Muziejus. Muziejus,
keitimui Foreign Office tenka kuris pavaizduos imigraciją į
skirti didesnę reikšmę. Tikrovė Naująjį Pasaulį ir ateivių įsikū
je tai reiškia, kad premjeras rimą ir jų gyvenimą. Kaip isto
Edenas nori būti ir savo vyriau rikai pareiškė, pavaizduojant
sybės užsienio reikalų ministe imigraciją, nušviečiama ir pa
ris. žinant Sir Anthony palinki čios Amerikos istorija.
mą prie nuolaidų, galima prileis
Tą muziejų ėmėsi organizuoti
ti, kad artimiausiu laiku britų ; žymūs Amerikos asmenys. Suda
užsienio politikoje ims reikštis rytas platus komitetas į kurį
tam tikri vingiai. Reikia betgi įeina įvairių tautų atstovai, jų
tikėtis, kad Edenui bus įkvėpta tarpe ir lietuvių atstovai.
daugiau atsparumo per jo lan
šį pavasarį pradedami plati
kymąsi Vašingtone sausio mėne akcija į to muziejaus kūrimą
sį.
Įtraukti visus nuo Atlanto iki D.
Jeigu
visuose politiniuose Vandenyno gyvenančius asme
sluogsniuose nepaprastai mėgia nis.
mo Sir Walter. Monckton pasky
Generolas U. S. Grant, 3-sis,
rimas krašto apsaugos ministepirmininkas tautinio komiteto
riu turi labiau vidaus politinę
muziejui organizuoti ir statyti
reikšmę, tai tenka atkreipti dė
pareiškė, kad šių, jau praėjusių
mesį į vieną aplinkybę, būtent,
Kalėdų laikas pasireiškė ameri
kad premjeras Edenas dabar su
kiečių vieningumu, kartu jis su
darė vyriausybės-ekipa pagal sa
minėjo visą eilę žymių organiza
vo pažiūras ir polinkius.
cijų, kurios jau pradėjo talkinin
Su Chųrchillio gadyne galuti kauti komitetui užsibrėštą dar
niai atsisveikinta ir krašto poli bą tinkamai atlikti. Muziejus
tinę vadovybę perima nauja pagerbs imigrantų įnašą, kuriuo
karta. Ji nėra labai jauna, bet ji buvo sukurta ir stiprinama Ame
vis dėlto jau nebesiekia britų rika.
aukščiausios didybės__ karalie
Toliau Generolas U. S. Grant,
nės Viktorijos laikų, kurie ne
begrįžtamai priklauso istorijai. 3-sis, sumini visą eilę žymių
*
amerikiečių, ateivių įpėdinių, kuKeistu atsitiktinumu vyriau įie įeina į muziejaus statybos ir
sybės pertvarkymas sutapo su kūrimo komitetą. Jų tarpe Pierre
pasikeitimu opozicijos vadovy S. du Pont, 3-sis, anksčiau atke
bėje. Tik prieš kelias savaites liavusios prancūzų imigrantų
atsistatydino buvęs darbiečių šeimos narys, ši šeima šiame
vadas Attlee, išbuvęs tose parei krašte sukūrė didžiulę pramonės
imperiją. Pierre S. du Pont 3-sis
gose virš 20 metų.
yra vykdomojo komiteto pirmi
Attlee' laikais Didžiosios Bri
ninkas. Iždininku tos organiza
tanijos gyvenimas iš pagrindų
cijos yra Alexander Hamilton,
pasikeitė. Užteks priminti, kad
šeštos anglų imigrantų šiame
jam esant premjeru nepriklauso
krašte kartos atstovas. Jo pro
mybę atgavo Indija, Pakistanas,
tėvis buvo pirmasis JAV-bių iž
Ceilonas ir Burma. Pačiose britų
do sekretorius. Taip pat pamini
salose buvo įvykdyta tyli revo
mas Spyros P. Skouras, komite
liucija : įvesta tokia mokesčių
sistema, kuri gana sparčiai ve-! to viceprezidentas. Jis vienas žy
miausių filmų gamintojų Ame
da prie ”svieto sulyginimo”. Pats
rikoje. Komiteto viceprezidentu
Attlee buvo intelektualas, nieku
vra Edward Corsi, buvęs imigra
būdu neproletarinės kilmės, su
cijos komisijonierius, gimęs Ita
tapęs su darbiečiais iš isitikinilijoje. Paminėtini dar Dr. Sei
no. Bet jo laikais darbiečių par
mą’1 Waksman. emigrantas iš
iją irgi žymia dalimi nustojo
p,,rt’-nptomycino išradė
•evoliucinio pasinešimo. Partija
jas m’lMm'ikaš John Slezak, imi’abiau pavirto socialinių refor
«»ra’-“s iš ('ekoslovakijos ir buvęs
mų šalininke ir visiškai išsižadėarmii'-s nasekretorium ir daug
'o revoliucijos kaip kovos priekitu žymių asmenų.
nonės.
Muziejus norima pastatyti vi
Berenkant naują.ii partiios
adą, dar kartą buvo kilusi aštri suomenės pastangomis. Organi
’:ova tarp kairės ir dešinės. zacijos ir asmenys komiteto pra
Griežtesnių reformų šalininkai šomi aukomis prisidėti prie mu
rusispietė aplink Aneurin Beva ziejaus įkūrimo ir statybos or
lą ir bandė jį iškelti i partijos ganizacijos, kurios aukos 5,000
■adovybę. Tačiau viršų paėmė dol. ir daugiau skaitysis to Mu
19 metų amžiaus Hugh Gaitskell, ziejaus kūrėjos, paskiri asmenys
kuris savo kilme nėra nei prole tap muziejaus kūrėjais aukoją
taras, nei palinkimais nepriklau- 2,500 dol. ar daugiau.
o revoliucionieriaus tipui. Jis
Asmenų ir organizacijų — mu
uvo ekonomijos profesorius ziejaus kūrėjų — vardai bus
Londono universitete, pasižymė- įamžinti garbės lentelėse, kurios
’n kaip finansų ministeris dar- amžiais vienoje muziejaus salėje
’ ie'iu vyriausybėje ir atstovavo liudys apie jų įnašą tam kilniain
•nocaikat’s socializmo pažiū- darbui. Paskiri asmenys gali prie
•oms.
muziejaus kūrimo prisidėti bet
Jeigu n°r būsimus uarlamento kokia suma, kada, šį pavasarį
inkimns darbščiai laimėtu dan- prasidės lėšų telkimas muziejaus
•”>ma. Gaitskell savaime atitek statybai, v
tų britu premjero vieta. Tačiau

Imigr. muziejus

Visiems LITHUANIAN BAKERY klijentams ir visiems
Clevelando lietuviams,

geriausių 1956 metų!

Širdingai ačiū už paramą ir palaikymą 1955 metais.
Savininkas

ANTANAS KAZILIONIS
EN 1-5959 arba QA 1-7911

s

ž==

