Sąjungos politiką. Jo pareiški
mai buvo priimti dideliu dėmesiu,
kadangi yra suformuluoti kole
tai mėnesių praslinkus po jo lan
kymosi Sovietų Sąjungoje, paly
ginant komunistinių bosų pareiš
kimus su jų tolimesniais veiks
mais ir įvykiais, kurie dabar
vystosi tarptautinėje arenoje.
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PAVERGTOJE
TĖVYNĖJE
Nepatenkinami žemėn ūkio re
Aną dieną, vos man atėjus į negirdėto mąsto priėmimus, o
darbą, mano bendradarbis ran Krišna Menon dažnai balsuoja zultatai Lietuvoje bene bus buvę
akstinas
imtis
kose laikydamas laikraštį, klau Jungtinėse Tautose už sovietų svarbiausias
sia mane. John, sako, tu geriau pasiūlymus. Jie tiki sovietų pa "naujos šluotos", tai yra pakeis
kad pastarieji kada nors ti Gedvilą šumausku ir duoti jam
pažįsti tuos graikus? Ko jie iš žadais,
:
mūsų amerikiečių nori! — Virš ir kur nors pastatys geležies lie naujus padėjėjus rusus, ypač že
Pakistanas taip pat užmir mės ūkio ir kitose ekonominėse
dešimt metų mes juos šelpėm ir jyklą.
.
tebešelpiam, o jie dabar demons šęs stambias Amerikos aukas, srityse.
Jau gruodžio 27 d. šumauskas,
truoja prieš mus. Tai atsidėkoji dairosi į sovietų pusę.
kalbėdamas
Maskvoje, paminėjo,
mas Amerikai, kad išgelbėjo nuo
Formoza, kol kas laisva iš
raudonųjų vergijos, nuo bado ir Amerikos malonės, taipgi nepa kad maskvinis partijas CK ir
centrinė valdžia esą neseniai pri
skurdo!
tenkinta, kad neleidžia pradėti
ėmę specialų nutarimą Lietuvos
Paėmęs iš jo laikraštį skaitau, karo su Kinijos žemynu.
žemės ūkio reikalu, kuriame
kad studentai Atėnuose nešioja
Paimkime D. Britaniją, Pran "mums nurodė eilę trūkumų,
gatvėmis plakatus: "šalin ame cūziją, Italiją, Jugoslaviją ir ki esančių žemės ūkyje ir kartu nu
rikiečiai” ir panašiais prieš Ame tus kraštus, kuriems J.A.V. yra brėžė kelius šiems trūkumams
riką nukreiptais šūkiais.
suteikusios karinę pagalbą ir ūki prašalinti.”
Mat, Graikija š. m. vasario nę paramą bilijonais dolerių, vi
"Trūkumų nurodymas” galbūt
mėn., 19 d. renka savo parlamen sur rasime daugiau ar mažiau buvo toks, kad nepatogu buvo
nepasitenkinimo
amerikiečiams
tą, todėl ir nebūtų nuostabu, kad
net ir skelbti viešai. To nutari
nuotaikos reiškiasi gana akty arba Amerikos vedama užsienio mo turinys ir dabar smulkiau ži
politika.
viai — tiek prieš draugus, tiek
nomas tik viršininkams. Tik sau
prieš priešus. Tačiau su Graikija
Pažvelkime į milijonus pabė- sio pabaigoje buvo viešai pami
yra šiek tiek kitaip. Visi gerai gėlių: lietuvių, latvių, estų, ru- nėta, kad centro vyriausybė ir
atsimename, kai vadinamas "ge sų, lenkų, ukrainiečių, bulgarų, partijos komitetas Maskvoj nu
nerolas Markos” su savo gaujo čekų, rumunų, ir t.t. visi jie no tarimą "Dėl priemonių LTSR že
mis veržėsi iš Makedonijos vis rėtų matyti savo kraštus laisvus, mės ūkiui pakelti” yra priėmęs
gilyn ir gilyn j kraštą ir nedaug į kuriuos galėtų sugrįžti ir gy 1955 metų gruodžio 1 dieną, ir
betrūko, kad Graikija būtų likus venti laisvą nepriklausomą gy kad, anot vieno iš min. pirm, pa
"išvaduota”. Tada Amerika la venimą. Daugelis po pasaulį iš vaduotojų, J. Laurinaičio, "Res
bai aktyviai įsikišo, — raudonie blaškytų pabėgėlių ir vergijoj publikos darbo žmonių uždavinys
ji buvo nugalėti, krašte tvarka pasilikę jų broliai ir seserys tiki, įtempti visas jėgas, kad tas nu
ir ramybė atstatyta. Nekalbant kad J.A.V. galėtų padaryti, kad tarimas būtų įvykdytas".
apie militarinę pagalbą, per visą tiems pavergtiems kraštams
♦
pokarinį laikotarpį Graikijai bu laisvė būtų grąžinta. Tik gal dėl
Šumausko įsigalėjimas Lietu
vo suteikta ūkiška pagalba už 1 priemonių yra nuomonių skirtu
voje, kaip dabar aiškėja, užku
bflioną ir 800 milionų dolerių, mų.
tai astronomiška suma. Atsi
Taip, Amerikos užsienių poli lisiuose greičiausia nebuvo staig
žvelgiant gyventojų skaičiaus, tikos vadovai turi labai nedėkin mena. Jis, atrodo, jau nuo se
didžiausia ūkiška parama, negu gą uždavinį. Nepatenkintų drau niau buvo rengiamas Maskvos
J. A. Valstybės kada kokiam gų labai ir labai daug, kaip at- patikėtinio pareigoms Lietuvoje
skirų valstybių, taip ir pavienių Būdinga tai. kad šumauskui kynors kraštui yra davusios.
Nors Graikija vis dar skaito individų, kuriems Amerika yra
ma labiausiai atsilikusiu kraštu padariusi labai daug, bet nepa mėn. 11 d. J. A. V. Delegacija
šioj Geležinės Uždangos pusėj, kankamai, kad visus pilnai pa Jungtinėse Tautose paskelbė
bet jos pramonė ir žemės ūkis tenkintų.
Amerikos vyriausybės raštą, ku
dabar yra toli pralenkę prieška-Į Amerikos politika, apskritai. riame sakoma: — "Dabartinis
rinį laikotarpį. Pav. pramonės yra prieš kolonijas, bet dar ke- periodas vieną dieną įeis į istogamyba pakilo 400'1, ryžių pro- lėtas draugų
valstybių turi riją kaip kovos tarp komunizmo
dukcija 700c; ir pa n.
Į l.„!„..lj„..
!. _____
......... ............._____
..._
kolonijas ir
nenori jų ,prarasti.,
ir laisvės .....
laikotarpis.
PasikeitiTūlas pagalvos, kaip kad ir Remsi kolonijų atsiskyrimą’ nuo mas "šaltajame kare” yra aišmano bičiuliui "grynakraujui”, metropolijos, supyks svarbus ir kus, nes ekonominės ir socialinės
amerikiečiui kilo mintis, kad reikalingas draugas — valstybė, problemos užima dominuojančią
graikai kvaili, arba raudonjųų' neramsi — eisi prieš savo prin- vietą....
suagituoti šiaušiasi prieš Ame-|Cipus.
| Padėdami ūkiškai atsitiku
riką. Bet iš tikrųjų, tai jie žino. J.A.V. po II-jo pasaulinio karo siems kraštams, mes esame įsiko nori. Graikas jau labai iš seno yra davusios 51.3 bilijonus do- traukę į varžytines. Pralaimėjižinomas, kaip gabus vertelga. Jis lerių įvairiems kraštams, jskai- mas šiose varžytinėse būtų taip
pripratęs prie skurdaus gyveni-l tant ir Marshallci Planą, kaip pat pragaištingas Amerikai, kaip
mo, nelabai įvertina skanesnį ekonominę pagalbą. Matomai tos ir pralaimėjus
ginklavimosi
kąsnį ir geresnį rūbą. Jis buvo politikos ir toliau laikysis, nežiū- rungtynėse.”
ir tada laimingas, kai truputį už rint gavėjų kritikos, š. m. sausio
J. Valiukėnas
kandęs ryžių, gėrė pigų vyną,
šildėsi saulėje ir gėrėjosi gražio
mis moterimis.
Dabar jis puikiai žino, kad jei
Amerika paspaustų, tai Didž.
Britanija jiems atiduotų Kypro
salą. Jam taip pat nepatinka, kad
Amerikos stebėtojai sėdi Grai
kijoj ir prižiūri, kad teikiama
ekonominė parama būtų tinka
mai sunaudota, nes to reikalau
ja įstatymas, pagal kurį parama
yra teikiama. Trumpai pasakius,
graikai nori — 1. duokite pini
gus ir neklauskite kur mes juos
dėsime ir 2. remkite mūsų visas
politines bei teritorialines aspi
racijas, nežiūrint ar jos Ameri
kai šiuo metu bus naudingos ar

ne.

Ar tik vieni graikai tokie?
Štai visa eilė kraštų, kuriuos
Amerika remia ir kurie daugiau
ar mažiau jos neapkenčia.

lant į viršūnę, klio.| atsakingas
vietas ir seni
ako bendra
darbiai, daugiaual*Įrusai.

į partijos
Paskui šuma
į partijos
centrą ir kiek vėl
sekretorius atsekė M- Afoninas,
karo metu šiaurės Lietuvoje par
tizanavęs drauge ąįi šumausku,
o paskui buvęs ® liuose ant
ruoju sekretorium'trie to paties
Šumausko. J.I. Smflfcevičius, bušiauvęs trečiuojui sekretorium
sel
liuose, taip pat aiitsekė paskui šumauską į partijos
’ m centro įstaigą,
o kiek vėliau tapo
kultūros
mi
’ po Ki
”■
nistru. Tuo pačiu metu Šiauliuo
se buvęs komjaunitao pirmas se
kretorius J. Petkevičius, vėliau
iškilo į komjaunimo centro pir
muosius sekretorius.
Dabar, šumauskui išėjus į pa
čią viršūnę, partijos centro eko
nominiai skyriai pavesti vado
vauti rusams. Pasirodo, kad du
iš jų irgi yra jau buvę artimi
šumausko benrdadarbiai Šiau
liuose: Kolesnikovas, naujasis
partijos centro žemės ūkio sky
riaus vedėjas, pasirodo, yra bu
vęs Maskvos vyriausybės įgalio
tiniu koektyvizačijos reikalais
Šiauliuose, kai ten viešpatavo
šumauskas, o naujasis partijos
centro pramonės skyriaus vedė
jas Jekaterineevaa tuo pačiu me
tu yra buvęs panašiose pareigose
irgi Šiauliuose.
•

.N’.i

Min. Pearson pareiškimai da
bar skyrėsi nuo ankstyvesniųjų
tuo, kad jis savo žodžių nesi
stengė apgaubti dūmine uždan
ga — diplomatiniu nedasakymu.
Matyt, įsitikino ir nusprendė,
kad ir visa tauta turi žinoti kas
dedasi ir koki iš tikrųjų yra tarp
tautinė situacija.

Tikrai, min. Pearson įsitikino,
kad Maskvoje įvyko permaina...
bet tik taktikos. Nemano, kad
komunistų vadai labai norėtų ir
veržtųsi į karą, kas vienok dar
nereiškia, kad jie pasidarė pa
cifistais. Maskva įsitikino, kad
ji savo tikslą gali pasiekti ir ki
tokiais būdais. Jie mano, kad tai
kos koegzistencija laisvas tau
tas galima privesti prie budrumo
!!
ir ginklavimosi sumažinimo, tar
pusaviu santykių ir sutarčių pa
naikinimo. Ir toji valstybė, kuri
pagal Maskvos norus nesutiktų
sumažinti savo ginklavimosi
tempo, būtų žiauriai atakuoja
Lietuvos laisvės pamiklą Vytauto Didžiojo muziejaus sodelyje ma.
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okupantai nugriovė. Mūsų didžioji pareiga — darbu ir aukomis
atstatyti Lietuvos Nepriklausomybę.

lr antras lietuvis
pralaužė uždanaa

Min. Pearson pasakė, kad so
vietinėj sistemoj valdžia vykdo
viso gyvenimo kontrolę, regu
Kanados užsienio reikalų liuojant jį pagal kom. partijos
užsibrėžtą uždavinį ir tikslą. So
ministeris pagaliau
vietų imperializmas nepasikeitė.
Sovietinės politikos tikslas yra:
aiškiai pasisakė
suskaldyti NATO, užvaldyti Azi
Kanados užsienio reikalų mi- ją ir Afriką. Priešingai sovietų
nisteris Lester Pearson praėju bosų deklaracijoms dėl bendra
sioje parlamento sesijoje, užsie darbiavimo, dabar reiškiasi di
nio politikos klausymuose labai desnis santykių įtempimas. Kai
teisingai charakterizavo Sovietų po pavyzdį min. Pearson pasakė,
kad dėl Vokietijos suvienijimo
metų vasario mėn. 16 d. suėjo, Maskva atvirai pasisakė, kad su
lygiai penkeri metai. Prieš pen sitarimas gali įvykti tiktai pil
kerius metus transliacijas j Lie- nai priėmus visas komunistų statuvą pradėjo Lietuvos karo laivo tomas sąlygas,

Mums praneša, kad buvusiam
Lietuvos kariuomenės gusaro
pulko vyr. leitenantui V. Langei
pasisekė pasiekti Vakarų Vokie
tiją.
Jis yra antrasis (praėjusią sa
vaitę pranešėm apie vyr. Įeit. J.
Jančio atsiradimą), kuris prieš
Sausio 19 Vitai
buvo mini dešimt metų Švedijos socialde15> mokratinės vyriausybės buvo išma Vaistybtaėa F
metų sukaktis.- - hanasnijos. duotas rusams, vėl pasiekęs lais
chorui suteiktas "LTSR nusipel vąjį pasaulį.
Juocas Šarūnas
Mūsų turimomis žiniomis J. kapitonas Povilu Labanauskas
niusio valstybinio choro” vardas.
ir
pulk.
K.
Grinius,
režisuojant
Langės
žmona
su
dukrele
gyveUž sveikinimus dėkojo dirigen
Juozui Boley-Bolevičiui.
tas Konradas Kaveckas, kurisi na Chicagoje.
taip pat turi "LTSR nusipelniu
US Information Agency biu SVEIKI SULAUKĘ
sio meno veikėjo” titulą.
letenyje paskelbti daviniai ku LIETUVOS NEPRI
LNA
riomis kalbomis dabar kalba
KLAUSOMYBES
VOICE OF AMERICA Voice of America ir kiek laiko
DIENOS!
kasdien tam kalbėjimui skirta.
KALBA 40 KALBŲ Biuletenyje atžymėta, kad dabar
Nors ir ne džiaugsmingą
IŠKILMES
Nepriklausomybės
Dieną su
į
Lietuvą
kasdien
kalbama
3
vai.
LIETUVIŠKAM "AMERIKOS
MUENCHENO
tikdami, sveikinkime lietu
BALSUI” SUĖJO 5 METAI 45 minutes, į Estiją 2 vai. 45
KATEDROJ
vis lietuvį, sulaukę jos su
min. ir į Latviją 1 vai. 45 min.
gyva Lietuvos Nepriklauso
j Lietuvą dabar iš Washing”Voice of America” pranešė,
Lietuvos Nepriklausom y b ė s
mybės idėja mūsų mintyse
tono
kalbama
11
vai.
ryto
ir
4
Talkos pastangomis, šių metų kad naujai pradeda transliacijas
ir jausmuose.
Vasario 16 d. Lietuvos Nepri į Indiją gujarati kalba. Taigi ta vai. p. p. (Lietuvos laiku 7 vai.
Sveikinkime viens kitą,
vakare
ir
lygiai
vidurnaktį).
Kal

klausomybės Dienos proga Muen- kalba pradėjus transliacijas,
sulaukę tos Dienos su nepa
cheno katedros choras, Vokieti Voice of America jau kalbės 40 bama ir vieną kartą iš Europos
lūžusiu tikėjimu vėl pasiek
joje, su orkestru atliks Jeronimo kalbų į įvairius pasaulio kraštus. — 1 vai. p. piet. Tos trys skir
ti visiško jos reikšmės įsi
tingos programos dar kelius kar
•
Kačinsko Mišias. Kūrinys įrekorkūnijimo.
tus
pakartojamos.
Lietuviškam skyriui, kuris va
duojamas ir galės būti panaudo
A p 1 a akykime mintimis
šiuo metu lietuviškajam sky
dinasi "Amerikos Balsas” šių
tas kitose radijo programose.
Lietuvą, tautiečius Tėvynė
riui "Amerikos Balsas” vadovau
je ir kituose nelaisvės kraš
ja Dr. Kostas Jurgėla. Redakto
tuose, žiauriame ištrėmime,
rium yra jūrų kap. P. Labanaus
pražūtingoje vergijoje ...
kas. Europoje, Muenchene esan
Ir sveikinkime viens kitą
čiam lietuviškam skyriui vado
• Prieš penkerius metus iš Londono dingę Anglijos diplo vauja Juozas Laučka, redakto
ne savo laimingesnių likimu
matai Donai MacLean ir Guy Burgess pagaliau Maskvoje prisi rium yra Pranas Padalis.
gėrėdamies, bet telkdami jė
statė užsienio laikraštininkams. Jie pasisakė, kad komunistais esą
gas padėti Lietuvai.
"Amerikos Balso” Washingtonuo studijų dienų, kad jie nebuvę šnipai, bet tik norėję patarnauti no skyriuje dabar dirba Antanas
1956 m. vasario pradžioje.
sovietinei taikai. Įdomu-, kad komunistai šnipinėjimą visada su Vaičiulaitis, L. Dambriūnas, J.
Lietuvos Nepriklausomybės
Vitėnas, J. Stonys, Alf. Petrulis,
riša su taikos šūkiais.
Talka
• Prancūzijoje Pierre Poujade sąjūdis pradėjo vykdyti savo V. Dambrava, Barbora Darlis ir
programą — kovoti su teismų antstoliais ir policininkais, kurie kt.
renka mokesčius. Įdomu, kad Poujade žmonos tėvas buvo mokes
čių rinkėjas...
• Madride įvykus eilei studentų demonstracijų, vyriausybė
uždarė Madrido universitetą. Esą, įvykusiuose studentų apklau
sinėjimuose pripažinta, kad demonstracijos, neapėjo be komunistų
pagalbos.
• Raudonoji Kinija visomis išgalėmis planuoja, kad iki 1957
m. galėtų pagaminti po 4 milionus tonų plieno, o 1962 metų jau
10 milionų tonų.
• Lenkija apkaltino Kanados užsienio reikalų minLsterį
Lester B. Pearson, kad iš jo lėktuvo skrendant per Lenkijos teri
toriją, buvo paleisti JAV balionai. Tai komunistų "atsilyginimas”
už Lester B. Pearson kalbą, kur jis aiškiai išdėstė komunistų
kenksmingus planus. Apie jo kalbą žiūrėk atskirą rašiny šiam
puslapy.
• šią savaitę Ramiajam Vandenyne prasideda dideli JAV
karo laivyne pratimai. Pratimuose dalyvaus kelios dešimtys laivų
ir apie 50,000 karių.
• JAV ambasadorė Italijoje Clare Boothe Luce spaudžiama
atsisakyti savo posto ir užimti vietą Eisenhowerio administraci Trijų valstybių diplomatai Washingtohe ieško taikingo sprendimo

VISAM PASAULY

Ar mažai buvo pinigų išleista
ir kraujo pralieta Korėjoj?! Ar
pietų korėjiečiai patenkinti esa
ma padėtimi ir ar jie neprotes
tavo dėl taikos sąlygų su šiaurės
Korėja?
Arabų-Izradio ir Viduriniųjų,Rytų valstybių klausimams išspręs
joje.
Pakistanas ir Indija gavo taip
pat nemažai dolerių.
• Prancūzijos Rivieroj iškrito gausus sniegas ir sumaišė ti. Iš kairės: Prancūzijos ambasadorius M. Couve de Murville, JAV ..
Nepriklausomos. Lietuvos naujoji visus vasarotojų planus. Europa jau 50 metų neturėjo tokios šal sekr. pav. Robert Murphy ir D. Britanijos ambasadorius Sir Roger
Indai šiandien šypsosi iki ausų Trijų Milžinų namai Kaune
statyba.
sovietų dignitoriams, daro jiems
| .
Maitas.
tos ir kietos Žiemos.
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ateikime, bet atsiveskime ir sa
vo jaunimą. Tegu ir jie dalyvau
ja šioje didelėje šventėje. Mes
kime J jų širdis savos tautos
grūda, kad po mūsų jie galėtų tą

t

• Step. Kęsgailą, Dirvos atsto- p-le Eretaite vyriftjjsiioją
...v
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• Prof. dr. J. Bagdonas, devy StM Port-Colboma, OnL, telefo
operacija.
niasdešimtus metus bebaigiąs nas: TE 4-4522.
• Dr. S. Tamošaitis, prieš metus Lietuvos atgimimo veteranas,
iš Clevelando išsikėlęs į Miami buvo susirgęs ir gydomas ligo
Beach ir pakeliui sunkiai sužeis ninėje. Dabar jo sveikata page
tas, redakcijai rašo: ”Vis dar rėjo ir jis grjžo j senelių priemCKTON
lankau gydytojus, žinoma, daug ' glaudą
__
_________ Tiek
___ ligoni__
Clevelande.
geriau, bet vis dar tebevartojul „ėję, tiek prieglaudoje jo sveiIR VĖL DU MINĖJIMAI
kriukius ir dešinę ranką skau-'Į^tą rūpestingai ir nemokamai
Brocktono Lietuvių Taryba
da...” Dr. S. Tamošaičiui linki- prižiūri dr. K. Pautienis.
ir dar apie gyvusius, kurie ten, me geros sveikatos ir greito įsi-'
I vasario
VaoUIlU IIlcll.
Veži. po
J/U pietų,
picvlgi
mėn. 22 UI.
d. O3 vai.
'
l'iofmn
IvArvrit
’
in
4-nVizmilnilrza
1°
’
,
švenčiame Vasario šešioliktą-'
jungimo j tenykščių lietuvių • Apie dajyvavimą religinio me- Wintrop School, 48Q Men St.,
kibę j traukiamą gyvenimo siūlą. veiklą.
I no parodoje i]0 š. m. vasario l d. rengia Vasaria 16 minėjimą.
ją. Tai mūsų tautinės ir valsty
.T
.
, , jau pranešė šie dailininkai ir ar- Tam tiJ{81ui 8udarė specialią kobinės laisvės džiaugsmo diena?| Jų laiškai — liudininkų žo
. Vasario 16 Gunnazijon moky- chitektei; p. Ąugiu8, j. Bakia,Lįsiją, į kurį buvo išrinkta: B.
Tai mūsų sunkios kovos perga-( džiai apie lietuvių kančias. Ar
i nevertėtų visų jų atmintį šiemet tojai organizuotai aplankė Mann- A. Dargia, J. Daugvila, kun. P. Vitkus P Viščinis T rinčvs J
lės šventė. Tai mūsų stiprybės
heimo National Theater kur bu- Dziegoraitia, V. Ignatavičius, Z.
P Xdiūims k

OakiauaI avaLUjai

•4

į» linlemimAi

tinųviąma Jūsų tautini? švelnią pjoga
■i

SALVATORE PRECAR1O
Auutant Law Direętoff

Šią savaitę.

FOR

CANDIBATE

JUDGE
OF COMMON PLEAS COŲRT
T

specialiai iškelti vadin. birželio
uola, kada pro pasaulio paver
mėn. trėmimų minėjimuose. vo statomas veikalas Kaukasi- Kolba, J. Kovąlakia, S. Rudokas, jMUkevičiuB
gimo ūkanas žiūrime į ateitį.
Ypač tų, kurie jau laisvės nebe scher Kreidekreis’’ su lietuvaite p. Lukštaitė, Sesuo M. Merce-Į
Vasario šešioliktosios dovano
Pagrindiniu kalbėtoju pakvieasulaukę amžiams užmigo anoj ---------------------------------------- ! dės, L. Mickas, A. Pagalytė, V.
mis, gyvendami savojoj tėvynėj,
nėB vyrų ir moterų tinklinio pir-1 Petravičius, V. Raulinaitis, L. J83 dr- J- Girnius. Meninėj daly,
’ tremties žemėj ?
mes buvom įpratę cįžiaugtis be
Jau būtų laikas apie tokių mi menybės. Dalyvauja Ghicagos,' Sakalauskaitė, J. šapkus, A. Ta- be vietos pajėgų, pasirodys So.
didelių rūpesčių. Bet dabar, ka
nėjimų rengimą pagalvoti, į ku Clevelando, Rochesterio, Urba- mošaitienė, Ą. Valeška, T. Va- Bostono vyrų choras, vadovauda tiek daug skausmo įsismeigė
riuos reikėtų visais galimais bū nos ir Detroito sporto klubai.'liūs, R. Viesulas, L. Vilimas, V I lamas muz J. Gaidelio. Į minęj mūsų širdis, mes į Vasario še
dais atkreipti įtakingesnių ame šeštadienį, vasario 25 d„ 12 vai.' O. Virkau, V. Vizgirda, R. žu- J imą pažadėjo atvykti Brocktošioliktąja. tiesiame rankas lyg į
no miesto maj. Peterson. Įėjimas
rikiečių dėmesį.
Holy Redeemer sporto salėje,'kaitė.
aukštam aukštam kalne esantį
nemokamas. Komisija kviečią vi
5671 W. Vernor, įvyksta krepši- . Naujosion Prancūzijos Krašto
žiburį. Jei mes jį pasieksime, jis
sus Brocktono bei apylinkių lie
nis ir moterų rungtynes, o 1 vai. Lietuvių Bendnromenės išrinktomus parves atgal namo, mes vėl
YMCA salėje, 1601 Clark, bus sioe Tarybos pasėdis įvyko sau tuvius minėjime skaitlingai da
galėsime pagarbinti andai pra
lyvauti.
vyrų tinklinis. HR salėje 6:30 sio 29 dieną.
rastus tėvų laukus ir savo tautai
vai. iškilmingas žaidynių atida
prikelti laisvą gyvenimą.
Pr. Krašto Lietuvių Bendruo Vasario mėn. 16 d. nuo 7:30-8
rymas, o 7 vai. moterų tinklinio menės Valdybon išrinkta: pirm. vai Brocktono L. B. apylinkės
ATEIKITE l SPORTO
Vasario šešioliktoji kiekvieną
finalas. Sekmadienį, vasario 26 O. Bačkienė, vicepirmininku iri valdyba, per Brocktono radijo
ŽAIDYNES
lietuvį iš naujo įpareigoja, tarsi
velykinė šventė, permąstyti ke Iš seno lietuvių visuomenė, o d., HR salėje 1 vai. vyrų krep iždininku kun. J. Petrošius ir stotį rengia taip pat nepriklau
lius, kuriais iki šiol eita ir ku ypač jaunimas, gėrėjosi sportu šinis, kurio finalas bus 2:30 vai. sekretorium E. Vaiciekauakas, somybės šventės minėjimą. Čia
riais reikia eiti, kad laisvės ži ir išskirtinai krepšiniu. Daug kas Ten pat 4 vai. žaidynių uždary kand. p.p. P. Klimas jr. ir B. programa taikoma amerikie
burį greičiau galėtume pasiekti. pasikeitė per eilę metų mūsų do mas ir dovanų įteikimas. Sekma Venskuvienė. PF. Lietuvių Bend čiams ir todėl beveik ištisai bū
Ir permąstyti ne apgaulingais, mėjimosi akiratyje, bet sportas dienį 10 vai. šv. Antano bažny ruomenės Tarybos pirmininku iš sianti pravesta anglų kalboje.
rinktas J. Lanskoronskis. Kont Vasario 12 d. atskirai rengia
pasiteisinančiais apdūmojimais,i jaunimui tebėra tiek pat aktua- čioje sportininkų pamaldos.
Detroito visuomenę kviečiame rolės Koraisįjon išrinkta: p.p. E. mas nepriklausomybės sukakties
bet naujus ir gal net nelengvus 1U8 kaip ir Nepriklausomoje Liegausiai atsilankyti į šią jaunimo Turauskas, I Klimas, jr. ir B. i minėjimas šv. Kazimiero parapi
įsipareigojimus priimant ir juos- tuvoje, kada tėvynė per sportą
šventę.
Venskuvien^itaifid. p,p. E. Tu-1 jos salėjai,1 šį > minėjimą rangią
vykdant.
i ’ ~4^Tažiai
xs_a atsižymėjo
— i.- ------,
s
pasaulyje.
Organizacinis Komitetas rauskienė ir (jVGeėaitA-Peruche.Į Federacijos skyrius.
Darbas savajai tautai yra dary Nenurimsta mūsų sportinin
šiais metais, kaip ir anksčiau,
Pr. L. B-nės Garbės Teisman,
bas Dievui. Nesnstokim tarpu kai ir tremtyje. Pokarinėje Eu
pagal visuotinius rinkimus, iš buvo daromi žygiai, kad šios
vartėse ginčus vesti, bet išeikim ropoje jie praskaidrino lagerio
BALFo 76 SK. ŽINIOS
rinkta: p.p. Dr.S. Bačkis, Pr. šventės minėjimas įvyktų drauį vieškelius ir dirbdami žygiuo dvasią ir suteikė daug jaunimo
visų Brocktono lietuvių, ta
j
kime link gimtųjų namų! Vasa pozityviems žygiams, o užjū Po dviejų visuotinių narių ir po Dulevičiua ir As-Jdichelevičiųs. Įge
dviejų
pareigų
pasiskirstymo
su

čiau
klebonui Strakauskui nesu
Krašto
Tarybpa
posėdyje
da

rio šešioliktoji mus šaukia, mus riuose atlieka svarbų lietuvybės
sirinkimų (dėl visiems labai ge
tikus, visos pastangos nuėjo nie
įpareigoja ir laimėti įsako.
išlaikymo vaidmenį jaunuome rai žinomų aplinkybių), gelbstint lyvavo ir Lietuvos atstovas Pran
kais.
nėje. Kai kasdien lietuviškas gy minimo skyriaus valdybą nuo cūzijoje — Dr. S, Bačkis.
Tenka pažymėti, kad klebonas
venimas Amerikoje siaurėja ir
ne tik nenori panašias šventes
Lietuvos laisvės garbei šią va siaurėja, kai nebepažįstame vie likvidavimosi, 1956 ra. skyriui
švęsti su įvairių pažiūriu bei įsi
sarą, VVashingtone, Tautinės Są ni kitų net savose kolonijose, tai vadovaus:
tikinimų lietuviais, bet net ir
Iš
NIAGAROS
Pirmininkas
—
P.
Pagojus,
jungos rūpesčiu, rengiamas nau šiandien sportinis judėjimas visu
už pinigus neišnuomuoja salės,
jas sąskrydis. Tuo sąskrydžiu ne entuziazmu stojasi atsispirti vicepirmininkai — J. Mitkus, V.
PUSIAUSALIO
net tokioms mūsų organizaci
Kriaučiūnas
ir
J.
Degutis,
sekre

tik Jungtinių Amerikos Valsty prieš bendruomeninį nykimą
joms, kaip Balfui, Bendruomenei
bių įtakingiesiems politikams ir ten, kur jis pats pavojingiausias. torius __ K. Ambroziejus, finan
VASARIO 16 MINfiJIMAS
bei
Lituanistikos mokyklai, č.
sų
sekretorius
—
C.
Šadeika,
val

visuomenininkams, bet ir kitų
Šis atsispirimas, žinoma, ne
Niagaros pusiasalio lietuviai
valstybių atstovams norima pa bus sėkmingas be visuomenės dybos narys — V. A. Radzevi
rodyti lietuvių tautos dvasiniai paramos. Labai reikia sportinin čius, iždo globėjai — J. Bauža ir Vasario 16 minėsime vasario m.
19 dieną, (sekmadienį), St. Patturtai, norima dar kartą naujais kams medžiaginės paspirties, nes P. Marcinkėnas.
Dabartinis Balfo 76 sk. valdy rick Hali, 693 Victoria St., Nia-I Turintieji-neturintieji aųtomobūdais iškelti mūsų neteisėto ir čia daugumoje susibūręs besimo
bilių, vistiek vieni kitiems galite
kruvino pavergimo bylą, norima kąs jaunimas, dar neturįs savų bos adresas: 1949 Hubbard St., gara Faile, Opt.
11:30 vai. įvyks pamaldos. Po Į būti naudingi, sutaupysite pįnirasti naujų draugų kovoje dėl išteklių. Bet svarbiausia para Detroit 9, Mich. Tel.: TA 6-1385.
Valdybui prašant E. Paurazie- pamaldų, apie 12:30 vai. minėji- gų. ir turėsite draugystę.
Lietuvos laisvės ir nepriklauso ma būtų žmonių gausesnis lan
Važiuodami tolimesnėn keliomybės.
kymasis į lietuvių sportininku nė mielai sutiko valdybai talki mas. Minėjimo programoje bus
Tokiems sąskrydžiams sureng žaidynes. Vienintėlis akstinas ir ninkauti ir toliau, užpildyti blan paskaita, vaidinimas, okteto pa- nėn, norintieji ką pavėžinti ar,
ti reikia ne tik didelio organiza šaltinys veiklai telieka gyvi žmo kus darbo ir buto garantijų su įrodymas, tautiniai šokiai, jau- kad būtumėt pavėžinti, užsirerisfruokite pas J. Karvelį — 3322
cinių jėgų įsitempimo, bet ir au nės, kurie galėtų suprasti ir įver darymo reikalu. Tuo reikalu be nųjų pasirodymas ir kt.
Prašoma skaitlingiausiai da-l S. Halsted Str., Chicago, III., tel.
koti nemažai materialinių ištek tinti atsidavusiųjų pastangas ir tarpiškai kreiptis į E. Paurazienę, gyv. 17403 Quincy Avė., De lyvauti. Organizacijos dalyvauja YĄrds 7-0677. Dėl sąlygų ir kit
lių. Bet atsimenant nepaprastai atsiektus laimėjimus.
au savo vėliavomis. Ne tik patys Į ko susitarsite vėliau.
gražius atsiliepimus apie pirmą
štai Detroite vasario 25-26 d. troit 21, telef.: UN 2-3298.
■ - — I II Į llll 1..............
'
■ čia pat gausite visą lięjį sąskrydį IVashingtonc ir vė d. įvyksta Vidurinių Vakarų
F- S.
liau daug didesnį dėmesį lietu Sporto Apygardos vyrų krepši
tuyišką spaudą, įvairius mena,
GARANTUOTI SIUNTINIAI!
viškiesiems reikalams, tos visos nio žaibo turnyras ir apygardikūrinius, kurie primena Lietuvą.
Lietuvoje ir į Pabaltijo kraštus, Ukrainon, Lęnkijon, Ru
pastangos keleriopai gražinamos
Jeigu norite klausyti kas desijon greičiausiai ir pigiausiai siunčia aiuntipius ši firma
į mūsų laisvės bylą.
laąi Vilniuje, Romoje, Londone
CHICAGOS
Kiek žinia, rengėjai labai nori,
xr kitur, tai tokius radijo apa
GYDYTOJAI
kad šiame naujame sąskrydyje iš
ratus gausite pas Karvelį.
anksto pasiruoštų dalyvauti daug
RAŠOMAS mašinėles, kurio
Tel. ofiso PRoepect 8-1717
didesni lietuvių būriai. Dabar
mis galima rašyti lietuviškai,
JANIQUE TRADING CO.
Rezidencijos REpublic 7-7868
angliškai, vokiškai ir dar kitomis!
kada iki sąskrydžio dar keturi
kabomis, irgi gausite čia pat. Ir
mėnesiai, pats laikas taip savuo
1029 Fairfield Avė. (netoli W. 11. St.)
Dr. S. Biežia
sius reikalus tvarkyti. Kad tame
paskutinėj naujiena —, gautas di
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Cleveland 13, Ohjo
Telęf.: CHerry 1-5547
sąskrydyje galėtume dalyvauti.
deles skaįfluą ŪetuyUUęV
3148 West 63 St.
,
Centrinė firma yra Toronte, Ont.
Ruoškimės birželio menesio 16 VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
telių apie 100, rūįUų įdainuotų
835 Queen Štreet West, Toronto, OnC
ir 17 dienomis į Washin;;to!ią, Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytai.
Kipro Pętnuigko, Kųtkausko,
ir skyriai didesniuose miestuose, Kanadoje it Ąmerikoję.
ruoškimės atstovauti lietuvių pa Seštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
Grigaitienėe, šabaniauako, Drie
Rezid. 3241 W. 68U PLACE
Išsiuntimo skyrius yra ir Cleveianidę.
sirodymui ir Lietuvos laisvės by.
kia ir kitų. Daugybė gaidų. VIlai naujų talkininkų suradimui.
suą šiuos kūriniu s rasite UlriH
Klijentų patogumui skyriai atidaryti:

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems
lietuviams jūsų tautinės šventės proga

WILLIAM BAUER

DETROIT

I

J. Kamienski

L

Tel. offic’o EVerglade 4-7376

•

11

Kiekvieną savaitę ateina pra
nešimai apie mirusiuosius mūsų
artimuosius Sibiro ar kitose Ru
sijos kančių stovyklose. Apie
dažną, kančiose užbaigusį gyve
nimą, žinios ateina tik dabar,
praėjus kelįems melams, net ir
visam dešimtmečiui. Pagaliau
ateina vienas kitas pranešimas

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

TeL buto GRaeeland 2-9203
Dr. Juozas Bartkus
Norvest Medkal Csnter

2314 W. Chicago Avė., Chicago 22, IU.
Telef.: BRunsvick 8-6780 .

2336 West .Chicago Avė

Visus mokesčius ir visu išlaidas apmokama čie viątoja, tat gavėjai

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

krašte Mm alakp sušoka.. •
Už naujas medžiagų iąuuąa tiktai 50% varta*.
Vbu siunčiamas prekea galima puiriakti įstaigoje, kuri atidarė '

Chicago 22, HL
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmxL,
antrad., ketvirtai., penktai.
Tik susitarus trečiadieniais.
11-2 p. p. šeštadieniais.

t*.. ..
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CANDIDATE

SH ERIFF
On, The RepųbHcan Primary May 8, 1956
v

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems
lietuviams jūsų tautinės šventės proga

MILTON E. COX
CANDIDATE

24th and 26th DISTRICT
Lake-Geauga-Ashtaubla

. i

Sveikinimai ir goriausi linkėjimai visiems
lietuviams jūsų tautinės šventės proga

FRED W. FREY
Aj*kM)»t County Proaecutor

CANDIDATE

tV.-

FOR

Z-J

DwW^ticPrimaryMay &, 1956
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Counties

Portage

J ŪDIJĘ
COMMON PLEAS COURT

kiti pustuždų automobiliu nofeodžipudanUj -O dgaUgę keliaujant
Ima. pigiat| Ū UukW«daA viaiąiĮNĮ.

;

FOR

STATĖ SENATOR

tame kataloge, guria kainuoja
tik 90 cerių.
Į)ar kartą noriai priminti, kad
šis registrę^ĮBįilopiiMjauitimęa*
galės duoti metėriaUnėa ir dva
sinės naudus,. Juk dažnai būna,
kad vieni važiuoja traukiniu, o

’

FOR

.

>
dytl ir yra (kurtas Nepriklausomybės Fondas,
A
Nors jau tas klausimo spaudoje buvo plačiai išdiskutuotas,
bet atrodo visiems buvo labai
įdomu išgirsti iš pirmąjį} šaltinių, pirmojo autoriteto, tuos
tikslus ir uždavinius, kuriuos
yra sau pasistačiusi ši nauja Ne
priklausomybės bylai remti organizacija — Lietuvos Nepri
klausomybės Talka su Nepriklau
somybės Fondu.

]Kas tai neigia, kerta tą šaką,
iant kurios pats sėdi ir pasitar

Dirva Nr. 7 * 1958 m. vasario asla. II l
--------------—gsegggss^——sb i ■

i

,,

'«bi

—S

asss—raasaar

inauja tik Lietuvos priešams!

Vinco Rastenio pranešimas sa
-vo turiniu ir forma žymiai sky

i
rėsi
nuo kitų prelegentų iš "sve
tur”, kurių Montrealis jau ne
maža yra matęs. Tai buvo objek
tyvus pasidalinimas mintimis, be
kelionių, be neapykantos ir be
sąskaitų suvedžiojimų.

GREETINGS and BEST WISHES

To Ali tbe Lithuanian People
da: grąsinimais, viliojimais,
bombomis,
ir
kitais
dalykais.
Visi šie rusiškos muzikėlės
Siundoma vokiečių visuomenė
būbnininkai, žinoma, nėra joki
prieš juos, sakant, kad jų "prie
sovietų agentai. Jeigu sovietai
varta sulaikymas” Vokietijoje
Paskaitai pasibaigus, prele
visus savo agentus turėtų apmo
kenkia
vokiečių belaisviams iš
gentas atsakė j ištisą eilę pa
kėti, neužtektų jiems pinigų. To
Rusijos sugrįžti, kad jų politinė Kaip jau pats pasirinktas var klausimų, kurių tačiau dauguma
ki svaičiojimai yra gimę iš noro
veikla kenkianti Vokietijoms su das — Talka sako, jos tikslas tal neturėjo nieko bendra su paskai
pačiam nusiimti tą slogutį, tą
sijungti ... Tikslas: emigrantus kininkauti, bet ne konkuruoti ir tos turiniu.
^baisumą, kurį ar šiaip ar taip,
izoliuoti, vėl sugrąžinti į getta griauti. Ji nesfkiš J sritis ten,
J. Viliušis
^Pudaro sovietinė grėsmė. Norisi,
kur reikalai bus patenkinamai
Rezultatas;
jų
nusivylimas
Va

trūks — plyš, būtinai surasti
karais, desperatiškos nuotaikos sprendžiami kitų visuomeninių
daug ko "bendro”. Tas bendru
"Emigrantai” nurašomi...
—
tikroji dirva raudonajam iš organizacijų, kaip ALTo, VLIKo,
Patart kaimynui
mas, be abejo, yra, nes žmonės
ir kitų panašių org. ir komitetų
sovietuose liko žmonėmis. Bet Grįžtant prie pradžios, — ligi ganymui.
ir vengs leisti lėšas ir energiją
prenumeruoti
nesinori matyti, kaip tuos žmo šiol jokiame vokiečių laikraštyje
tuštiems ginčams dėl kompeten
nes išnaudoja rėžimas: be veido, ir labai retame kuriame Euro
Nelinksma išvada
cijų, teisės, pirmenybių, priklau
DIRVĄ!
nuleistu vėziru, plieninis .kaip pos laikraštyje teko ką nors pa
Todėl, kad ir suprasdami Vac somybių, partinių įsipareigojimų,
senovės kryžoko šalmas.
skaityti apie Pavergtųjų Tautų
lovo Sidzikausko mintis, "to do disciplinos ir kt.
Ne, vokieičų žurnalistai Mask Seimo egzistenciją. Nieko nete
the best out of a given situa- Deja, su apgailestavimu ten
vos egzamino neišlaikė. Daugu ko girdėti iš ten apie jo nutari
tion", lopymu netikime. Reika
Tiktai
mas manė, kad egzaminų komi mus. "Emigrantai” nurašomi. las nėra tik dėl mūsų galvų. So ka konstatuoti, kad minėtos rū
šies
"problemos",
buvo
laikomos
sija sėdi Maskvoje ir raudonu Jais labiau ima rūpintis Krem vietinio imperializmo žygis, pra
rašalu cenzorių pagalba dabar lius. Vakar buvę "išdavikai”, sidėjęs Pabaltijo užėmimu — kas pirmaeilėmis ikšiolinėje organi
atžymės, kad kiekvienas sovie "kolaborantai", "fašistai”, šian via pamirštama — šiandien įėjo zacijoje Lietuvos Nepriklauso
mybės bylai varyti VLIKe, tuotams patogus sakinys pasitar dien tapo "Izvestijų” numylėti j globalines formas. Sprendžiant
mi apleidžiant uždavinius tiesio
naus Vokietijos sujungimui... niais. Ne juokais. Ne tik kad Vokietijos klimato sąlygomis, te
ginės savo paskirties. Ypač tai
Vos prasivėrė, ir tik truputį, Kremlius nori juos suvilioti na galima tik tiek pasakyti: "If coryškiai
pasirodė ta VLIKo varo
Kremliaus vartai, ir jau puolė mo ir tokiu būdu moraliai tero- exiBtence really is all you have
turi skoni kaip
ma akcija ir žūtbūtinė kova prieš
viens kitam ant kaklo, lyg sulau-j rizuoti antikomunistus savo vai
— you can be aure it may end mūsų teisėtus diplomatus ir jų
kę sūnaus palaidūno. Puolė prie džioje. Ne, kėslai eina toliau: definitely in K. O. existence ...”
šefą dėl priklausomybės ir dėl
tėviškos krūtinės, paskerdė rie emigrantus, kurių čia Vokietijo
teisės kalbėti Lietuvos Valstybės
bų aviną. Karo pralaimėtojai pir je nuo karo meto niekas nemėgs Tai yra skaudi išvada, ir tegu
vardu. Mat VLIKas, kaip žino
ta,
bus
bandoma
paversti
bolše

neužsigauna
niekas,
nes
tai
lie

mą kartą buvę traktuojami kaip
čia visus: ir vakariečius ir "emi ma, banro sau savintis funkcijas
lygūs. Dėl to jie, — tikimės vikų penktąja kolona.
Varoma
kombinuota
propagangrantus”.
V. B. Lietuvos Seimo ir vyriausybės,
trumpam, raudonąją žvaigždę pa
funkcijas, kurių niekas jam ne
laikė paparčio žiedu ...
suteikė ir suteikti negali! Tokia
padėtis negalėjo būti toliau tole
kadangi
Nėra ko stebėtis
ruojama. Dėlto didesnioji patrio
Ll ETŲ VOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
F4
Bepigu šiandien tuščiomis,
tinės visuomenės dalis buvo pri
barti vokiečius. Jie, atvirai pasa TALKOS PIRMININKAS MONTREALYJ versta imtis konkrečių žygių, kai
kius, nėra nė trupučio gudresni
visi logiški įrodinėjimai ir įspė
1*3
už mus nepriklausomybės me Praeitam savaitgalyje atsilan- se kovose prieš okupantą ir ben- jimai likdavo tik balsu šaukian
T]
tais. šnekėjo žmonės ir daugiau kė Montrealyje Lietuvos Nepri-( drai sąryšyje su visų pasyviu čiu tyrusoe. Nereali ir nusigyve
sia tikėjosi Amerika, kad šalta klausomybės Talkos pirmininkas pasipriešinimu kolektyvizaci j a i nusi partinė aritmetika yra VI iko
lt]
sis karas jau pasibaigė. Ir visai V. Rastenis ir sekmadienį. Auš- ir sukomunistinimo idėjai, na, ir dirigentams daug svarbesnė, nei
K
nepasijuto, kad baigėsi tik "Cold ros Vartų parapijos salėje, tuoj ktnkrečios iš to pasekmės, o ir rimtai pagrįsti samprotavimai.
War Number One”. O vos pati po pamaldų, padarė viešą prane aliuzijos dėl realios iš visa- toi Tuo tarpu Lietuvos Nepriklau
somybės Talkai rūpi tik pozity
kėjo, jau ėmė nusiginkluoti. Da šimą visus mus jdomiaujančio- naudos.
bar pasijuntama, kad esame jau mis šių dienų auktualijomis.
Tą šiandieninės padėties Lie vus darbas. Lietuvos vadavimo
vidury antrojo — ir jau prakiš Salė buvo pilnutėlė ir V. Ras tuvoje vaizdą V. Rastenis pa byloje ji laikosi neginčyjamos teUgnimi Gaminamas alus
tenis tikrai neapvylė susirinku grindė daviniais iš tiesioginiųi zės: — visi tarptautinės reikš
tas pirmasis randas.
Nėra reikalo dailinti ir darytis sių. Pranešimas savo turiniu ir šaltinių — tik ką atvykusio as mės reikalai ir tiesioginiai saniliuzijų dėl šio vieno dalyko: Va forma taip užinteresavo klausy mens iš Vilniaus atpasakojimu,, tykiai vienoj ar kitoj formoj su
(Gaminamas ugnimi 2000 laipsn.)
karai, nereagavę dėl sukilimo tojus, kad jo metu įsiviešpatavo ir pačių sovietų paskelbtais gau kitomis valstybėmis, o ir tos rūRytų Vokietijoje, nereagavę po tokia tyla, kaip sakoma — musę siais statistiniais daviniais, iš■ Sies sprendimai, turi būti atliei
sistematinėse kruop■ kami tik per teisėtus Lietuvos
Stalino mirties, kėlę tik "viltį”, skrendant galėjai girdėti! Tai analizuotais
šnekėję, bet neveikę, — prarado buvo tikrai nauja Montrealyje. ščiose studijose. Visa tai darė> Valstybės atstovus — diploma
tus. Tik tuo keliu einant bus ga
milionus žmonių, jais pasitikin Jautria forma nušvietė visų gana įtikinantį įspūdį.
čių. Prarado milionus ryt dienos mūsų jausmus ir lūkesčius dėl Antroje savo pranešimo dalyje lima išvengti nesklandumų, pa
sąjungininkų anapus. Taip, de turėtos ir nustotos laisvės ir Ne V. Rastenis nušvietė Lietuvos sikartojimų, kontradikcijų, ir
ja, yra ir kitaip būti negali. Ne priklausomybės ir vaizdžiai pa vadavimo bylą. Jis nurodė, kas kartais neapgalvotų žygių ir ža
sinori būti visai juodu pesimis ryškino tą realią padėtį, kuri yra jau padaryta, kas daroma ir lingu sprendimų. Mūsų valstytu, ir nėra dalyko, kurio nebūtų šiandien yra Lietuvoje, — kaip kas jo nuomone skubiai yra da- bės akredituoti ir net pačių digalima pataisyti. Bet ar vakarų ten puslaukinis bolševikinis oku rytina esamose apystovose. Tuom džiųjų valstybių dar šiandien
laikysena nebus interpretuoja pantas viską naikina iš šaknų, pačiu plačiai paaiškino Nepri- pripažįstami diplomatai yra Liema pačių ištikimiausių laisvės kas tik galėtų žadinti laisvės ir klausomybės Talkos kilmę, jos tųvos Valstybės tęstinumo simkovotojų, kaip ryškus išdavi N e p r i klausomybės pasireiški paskirtį ir uždavinius, išeinant boliai! Dėlto jų teisės turi būti
mas?! Ar.tai nenuvarys jų bol mus ... Jis priminė tas milžiniš iš tikrai realinės, ne fantastinės, ginamos ir autoritetas keliamas,
kas tautos kančias, pradedant vidaus ir tarptautinės padėties, nes tai yra svariausias argumenševikams į rankas?
—+ • — nm. T.
—n.tin duokle
.1,1
.I.!.-.../.
DABAR Už VIETINES KAINAS!
kraujo
aktyvio-’ 1 Numatytiems uždaviniams vyk- tas Nepriklausomybės byloje.
Bepigu spėlioti. Ateitis paro- partizanų
Neapmokaoni agentai

dys, ar teisūs tie, kurie atidėlio
ja nepatogius dalykus, stumia
skolos mokėjimą. Ar istorija jų
neapkaltins, kad atidėliojimas
kaštavo tūkstanteriopai dau
giau?! ”Coexistence ib the only
possible kind of existence left”
teko skaityti viename ameriki
niame laikraštyje. Vokiečiai da
ro savo išvadas iš tokių balsų ir
oficialių koegzistencinių norų.

GEORGE V

WOODLING

Jum

TŪZŲ

KLUBAS

ANTANAS TULYS

Povilas Vingelis, pralaimėjęs su keturio
mis šeškėmis, atsistojo ir pasakė:
— Čia jau kažin kuo kvepia. Trys tūzai,
trys karaliai su pora ir visi velniai ateina,
kai dalina Gudėnas.
I
Atsistojo Retikis.
— Viskas tvarkoje, Vingeli, viskas tvar
koje. Tūzų klube per trisdešimts metų nėra
pasitaikę rimto nesusipratimo. Atsisėsk, Vin
geli, — griežtai įspėjo jį Retikis.
Dabar atsistojo Gudėnas. Senas jo vei
das paraudo. Jis priėjo prie stalelio, paėmė
nuo jo tris čipsus ir atsinešė į savo krūvą.
— Penki doleriai iš vieno padalinimo
tarnaitei perdaug, — pasakė jis.
— Gal taip, bet tie pinigai yra jau jos,
ne tavo. Jei ne jos, tai mūsų visų. Mes juos
ten sumėtėme, kai dar nbeuvo aišku, kas pa
kasą, — reikalaujančiai pasakė Retikis.
Šis klausimas, gaila, nespėta išsiaiškin
ti. Dalia, kuri supuolamai nešė į kambarį
gėrimus, pastebėjo, ką Gudėnas. padarė. Ji
padėjo tacą su stiklajs ant stalo, paskui, pa
rodžius piktą savo veidą, greitai pagriebė
nuo staliuko du Gudėno paliktus čipsus ir

rną! — mergina kalbėjo šauniai, įbedus savo
akis j Gudėno bėgiojančias akis.
— Jo tūzas, — pasakė Retikis, jau tikrai
susimaišęs ir pavargęs.
— Jo tūzas, taip. Bet iš kur jisai ištrau
kė tą tūzą? Jisai tūzą paėmė ne iš kaladės,
bet iš savo delno, kur iš anksto laikė paslė
pęs...
Taip Dalia Gaižaitytė, studentė, kuri
retkarčiais ateina pavaduoti pilnalaikę tar
naitę, detaliai papasakojo tai, ką ji matė.
Retikis nusišluostė prakaitą nuo savo
kaktos ir atsisėdo. Jis padėjo savo rankas ant
stalo, kad tos nedrebėtų. Toliau jis klabėjo
sėdėdamas.
— Vyrai, džentelmenai, — jis kalbėjo, —
čia jau labai rimtas reikalas. Tai kas atsitiko
salione, nežipau ar galima traktuoti su tuo,
kas atsitinka prie mūsų pokerio stalo. Bet
aš neprašysiu jūsų šituom žvilgsniu šį nesu
sipratimą išspręsti. Dėl Tūzų klubo labo aš
-prašau jūsų galvoti šaltai, objektyviai, viską
sukant į mūsų klubo naudą, kad Tūzų klubas
pasiliktų Tūzų klubas, kad ilgai gyvenus mū
sų draugystė nežūtų.

numetė į jo krūvą.
— Pasiimk ir tuos, ponas Gudėnai!
Tamstai pinigų reikia, man nereikia, — pik
tai pasakė tarnaitė.
— Ne visai taip, Dalia. Gudėnas yra
neuratikas ir keistuolis, kad gyvena ant varš
kės ir ananasų, __ ramino merginą Retikis.
— Gudėnas visada toksai buvo. Prieš
keturiasdešimta metų jis rinko iš pastalių
raugytus agurkus. O prieš trisdešimts metų
vydavo kiškį iš Čikagos į Roselandą už vieną
dolerį, — pasakė Vingelis.
— O ką tu tada dirbai? Kas buvai? —
Vingelį sudraudė Retikis ir vėl tuojau nusa
ko savo galvą į tarnaitę. — Dalia, Tūzų klube
nesusipratimų nėra!
Ir jis numetė ant staliuko iš savo krū
velės mėlyną čipsą, kuris buvo vertas dešimt
dolerių.
Dalia nė nepažvelgė kas nukrito ant jos
stalelio.
— Retikis kalba išmintingai, — pasakė
— Jei Tūzų klbbe nėra nesusipratimų, Gudėnas. — Spręsdami, taip pat atsiminki
tai aš nežinau, kodėl jų nėra? Ponas Gudė te, vyrai, kad ir jūs esate mane ne sykį apnas yra negarbingas žmogus! Jisai yra. va gavę. O tu, Retild, neužmiršk anuos antruogis I Jisai stačiai pavogė iš pono brangų kili-

sius morgičius, už kuriuos.mane ko nenuiovė

Paulius Mikėnas.
Atsistojo Povilas Vingelis.
— Mockūnai, pasakyk mums malonią iš
eitį, — jis kreipėsi į Mockūno kaukę, kalbėjo
į ją žiūrėdamas.
Retikis nusuko savo galvą į kaukę ir už
ją kalbėjo:
__ Mockūnas sako: Tegu Gudėnas tuo
jau išima beždžionių kailius iš savo automo
bilio ir padeda atgal, kur jie buvo. Paskui
tegu parašo dviejų tūkstančių dolerių čekį
Daliai Gaižaitytei, kad mergina galėtų leng
viau tęsti savo mokslą. Paskui užmirškite
viską, tik žiūrėkite, kad būtų kaip visada
buvo, kad tai neišeitų už Tūzų klubo durų.
Paskui vėl loškite smagiai, nes nebeilgai gy
vensite.
Ignas Gudėnas išėjo ir tuojau sugrįžo,
įnešdamas kilimą. Jis numetė beždžionių kai
lius ant grindų ir paliko krūvoje.
— Tu pats pasitiesi, — pasakė.
Retikis puolė ant kilimo, jį ištiesė, už
galų patampė, žiūrėdamas, kad beždžionės
atsigultų tikrai į tą pačią vietą, kur jas pa
guldė jo velionė Olga, kad anoji beždžionė
žiūrėtų tiesiai į Dresdeno madoną. Retikis
buvo-labai labai susijaudinęs. Jo akyse, pasi
rodė ašaros. Jis ištiesė savo rankas ir suriko:
—. Gudėnai, duok veidą!
Retikis ir Gudėnas susikabino, pasibu

čiavo, pirma j veidus, paskui į lūpas.
Paskui Gudėnas parašė dviejų tūkstan
čių dolerių čekį Dalios Gaižaitytės vardu ir
padavė merginai. Dalia paėmė čekį. Bet gi ji
tebebuvo piktu veidu.
Paskui Retikis paėmė savo čekių knyge
lę, plunksną ir parašė penkių tūkstančių do
lerių čekį Dalios Gaižaitytės vardu ir padavė
merginai.
— Že daugiau, Dalia. Galėsi lengviau
mokslą tęsti, gražiau apsirėdyti, įeiti į ge
resnę draugystę. Nors, tiesa, ne brangūs rū
bai 'bei tėvų vardai, bet patys žmonės sudaro
jaukią ir patvarią draugystę. Bet vistiek pi
nigai daug gali. Su trupučiu pinigų būsi drą
sesnė mergaitė.
Dalia Gaižaitytė paėmė ir tą čekį.
— Viskas tvarkoje, vyrai! Loškime! —
smagiai pasakė Gudėnas.
Kitą dieną Dalia Gaižaitytė pradėjo drą
siau galvoti. "Tų senių gęstančios akys ma
ne bado, o man reikia šypsotis. Tai yra pasižeminimas!” — ji galvojo. Ji ir toliau gal
vojo.
Po pietų ji nunešė abu čekius pas foto
grafą padaryti fotostatus. Paskui čekius ji
iškeitė, o čekių fotostatus įdėjo J tuščią vo
ką, užadresavo ir išsiuntė Igno Gudėno žmo
nai.
(Pabaiga)
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SKAUTAI

liko — USA, III — Kanada, IV
vjeno kino, nebūtind papuošalo,
— Švedija, V — Čekoslovakija ir
ar saldumynė atsižadėt!. Miela
VI —* Vokietija.
ATVERKI JAUTRIĄ SIRDL vadove jau šhadUn aiškink ja*.
Rusijos komanda sužaidė iš
norioms, kaip lengva W padąSESEI
viso 7 rungtynes, kurias visas
ryti, ir uoliai ragink visas šią'
VEDA ALGIRDAS BIELSKUS
(sks) Artėja lietuviams bran mielą skautišką pareigą atlikti.
laimėjo. Įvarčių santykis —
:"i«i!i!:ii<r.."jiiiiiiir«i;:uiwiiii 3ioiuiini!SujnitnHam<iffliBinai&iuffliuiMiniiiivifflntinir.i.iiuiniiiing
giausia diena — Vasario 16-ji. Kad ir po mažiausią auką, žvil
40:9!
Jos proga Skaučių Seserijos So gantį pinigėlį, bet jei kiekviena
cialinio Skyriaus vedėja vyr. duosime, susidarys vertinga už
Poolimpiniai apdūmojimai
7-jai Žiemos Sporto Olimpijadai pasibaigus
sktn. K. Kodatienė taip kreipia jūrio sesėms auka.
šios Olimpijados laimėjimas si į jaunimą:
Pinigus galite surinkti skilčių,
Vasario mėn. 5 d. Cortina, Ita- metrų) — Toni Sailer, Austrija rusams nebuvo jokia staigmena.
"Ir vėl riklusis skaučlų-tų
Jie atvyko į žaidimus pilnai įsi gretos po lietuviška vėliava, Lie draugovių ar tunto sueigoje ir
lijoje, buvo iškilmingai uždaryta — 2:52.2 min.
tikinę laimėjimu. Pažiūrėkime tuva tėvynė mūsų veršis iš jau bendrą vietovės vieneto sumą
7-ji žiemos sporto Olimpijada,
pasiųsti, kaip kam patogiau: be
priežasčių.
Greito čiuožimo varžybos
trukusi nuo sausib mėn. 26 d. iki
nų krūtinių. Prašysime Aukš
vyrams
vasario 5 d. Olimpijados neoficiaRusų sportininkai bent 2 me čiausiojo laisvės mūsų kraštui, tarpiai Vokietijos rajono vadeivei psktn. Aldonai Gasnerienei,
liu laimėtoju, iš dalyvavusių 32
17. 500 metrų — Eugenij Gri- tus buvo ruošti specialiai įreng laisvės visiems pavergtiesiems. (28) Diephoū, Flugplatz B. 1/4,
valstybių, tapo Sovietų Sąjun
tose
žiemos
sporto
stovyklose,
Juo ilgiau negalime grįžti į We»t Germany, arba per Seseri
shin, Rusija — 40,2 sek. Naujas
gos komanda surinkusi 121 taš
ką išsitarė pats rusų komandos savo tėvynę, juo mūsų uždavi
pasaulio ir olimpinis rėk.
jos Socialinio skyriaus vedėją —
ką (skaitant olimpine taškų sisvadovas papasakodamas ameri niai, mūsų pareigos jai didesnės.
tema: už piomą vietą — 10 taš18. 1500 metrų — Eugenij kiečiams, kad jie net turi vasa Darykime viską ką galinto, ką 16228 Haviland Beach RA, Linkų, 2 — 5 t., 3 — 4 t., 4 — 3 t., Grishin ir Jurij Mikhailoiv, Ru- ros metu įrengtas dirbtino snie pajėgia jaunos jėgos. Pasiryž den, Mich.
sija — 2:08.6 min. Naujas pa- go kalvas pašliūžų šuolininkams. tame būti rytoj geresnės negu
5 — 2 t. ir 6 — 1 taškas).
Baigminė padėtis valstybėmis: saulic ir olimpinis rekordas.
Kokias sąlygas turėjo USA šiandien esame ir dar rūpestin PASIKEITĖ VYRIAUSIOJO
SKAUTININKO ADRESAS
sportininkai, kurie atvyko Olim- giau tarnauti Dievui, tėvynei ir
Laimėjo medalių
pijadon tiesiog nuo kasdieninio artimui.
(sks) Naujas LSB Vyriausio
Surinko taikų
Valstybė
darbo arba mėnesį pasitrenira Vasario 16 kiekvienas suau jo Skautininko ir "Sk. Aido” red.
Aukso Sidabro Bronzos
vę? Rusai niekad nebuvo daly gęs, dirbantysis skirs savo auką adresas: Stp. Kairys, 9 Sidford
vavę žiemos sporto olimpijadose, vadavimo tikslams, o ir tu jau Court, Toronto 9, Ont., Canada.
1. Rusija
6
4
6
121
nes nebuvo įsitikinę laimėjimu. na sese augi svarbiems tėvynės
2. Austrija
4
4
3
78)4
LSB Vadija Ūkio Sk. vedėju
3. Suomija
66
3
3
1
Ir dabar jie nedalyvavo dailaus uždaviniams atlikti, tad iš ma paskirtas vyr. skltn. Sigitas Kra4. Švedija
4
62
4
2
čiuožimo varžybose, į ką jų ko žens pratinkis būti jautri, duos- šauskas, 84 Pine Crest Rd., To
5. Šveicarija
3
2
1
5514
mandos vadovas pareiškė, kad ni lietuviškiems reikalams.
ronto 9, Ont., Canada.
6. U. S. A.
2
2
3
5414
jie tam dar nepasiruošę. (Bet
7. Norvegija
47
1
1
2
Skaučių Seserijos Vadija kvie LSB Vadija visiems vienetams
pasislėpę kitus čiuožėjus filma
8. Italija
0
1
2
31)4
čia visas seses skautes Nepri išsiuntinėjo naujus mokesčių la
vo. Tikimasi, kad sekančioje žie
24
9. Vokietija
1
0
1
klausomybės šventės proga savo pus. Mokesčių surinkimo termi
10. Kanada
1
16
mos Olimpijadoje, kuri įvyks
0
2
sueigose paskirti, nors ir kuk nas — kovo Ld. Šiuo reikalu visi
11. Prancūzija
10
0
0
0
1960 metais Squaw Valley, Ca).
liausią auką Vokietijos skaučių vienetai betarpiai susisiekia su
12. Olandija
7
0
0
0
USA jie dalyvaus ir dailaus čiuo
veiklai paremti. Juk pernai jos Ūkio Sk. vedėju.
13. Lenkija
6
0
0
1
žimo
varžybose).
14. Japonija
1
0
5
0
net stovyklauti negalėjo. Mūsų
SKAUČIŲ PASTANGOS
15. Čekoslovakija
0
0
0
6
Tikruosius olimpijados laurus aukos buvo permažos ir pavėluo
16. Vengrija
0
1
4
PRABILTI PASAULIN
0
nuskynė austras Toni Sailer, lai tos. Aišku, užjūrio sesės mums
4
17. Britanija (Anglija)
0
0
0
mėdamas 3 aukso medalius (abu labai dėkingos, nes už gautus pi
(sks) Skaučių Seserijas Už
18. Ispanija
0
0
0
3
slalomus ir leidimasj nuo kalno). nigus jos suskrido prie Baltijos sienio Sk. bendradarbė sktn. V.
Tai pirmas įvykis, kad slidinin krantų ir ten pasisėmė jėgų ir Cečetienė buvo susitikusi su len
Dar dalyvavo Olimpijadoje,1 19. 5000 metrų — Boris Schii- kas laimėtų 3 aukso medalius.
ryžto ateities darbams.
kių skaučių Vyriaus. Skautinin
bet nesurinko taškų šių valsty- kov, Rusija — 7:48.7 min. NauPirmą kartą moterų dailaus
Būkime duosnesnės ir parei- ke Eva Gierat ir aptarė rezoliu
bių sportininkai: Australijos, jas olimpinis rekordas.
čiuožimo nugalėtoja tapo ameri
gingesnės šiais metais, šios cijos Tarpt. Skaučių Biurui siun
Belgijos, Bolivijos, Bulgarijos- 20. 10000 metrų — Sigge Eric- kietė. Iki šiol yra laimėję: 1924
mums reikšmirtgiausioa šventės timą.
Čilės, Graikijos, Islandijos, Ira sson, Švedija — 16:35.9 min. m. Mrs. H. Planck, Austrija:
Tarpt. Skaučių Konferencija
proga pradėkime savo gerą darno, Lebanono, Lichtenšteino, Ru Naujas olimpinis rekordas.
1928, 1932 ir 1936 m. garsioji
l>elį — pagalbos vajų užjūrio se suvažiuos 1957 m. Brazilijon. Iki
munijos, Pietų Korėjos, Turki
norvegė Sonja Henie; 1948 m.
sėms su pilnu atsidavimu, skau to laiko Geležinės uždangos skau
Dailusis čiuožimas
jos ir Jugoslavijos.
kanadietė Barbara Ann Scott ir
tės žada paruošti ir įteikti me
tiškos širdies jautrumu.
Olimpijadoje buvo pagerinti 4
21. Vyrų — Hayes Alan len 1952 m. anglė Jeannette AltVyresnės sesės būkite pavyz morandumą, kad jų reikalai būwegg.
Olimpiniai ir 2 pasaulio rekor kins, USA — 166,4 taškai.
džiu jaunosioms ir uždekite ar tų toje konferencijoje svarstomL
Vokietijos komanda dalyvavo
dai, visi greito čiuožimo varžy
Mūsų skaučių vadovės sktn.
22. Moterų — Tenley Albright,
timo męilės ugnele jų širdeles.
olimpijadoje jungtinė, sudaryta
bose : 500 m., 1500 m., 5000 m. ir USA — 169,6 taškai.
Juk tiek nedaug prašoma: tik Dr. M. Budrienė ir ASD pirm.
iš Rytų ir Vakarų Vokietijos
10,000 m. Tris olimpinius ir 2
G. Prialgauskaitė Chicagoje bu
23. Poromis — Elizabeth
pasaulio rekordus pagerino ru Schwartz ir Kurt Opelt, Austri sportininkų.
vo susitikusios su Lady O. BaŠi olimpijada skaitoma labai m. gr. čiuožime net 16 dalyvių den-Powell įgaliotine Misa M.
sai ir vieną olimpinį — švedas. ja — 11,31 taškų.
pavykusia, ne tiek dalyvių skai- pasiekė geresnį laiką kaip senas Schnetzer ir aptarė Tarpt. Skau
Rusų galia ir buvo greitame čiuo
čiumi, bet pasiektomis pasekmė- olimpinis rekordas, 500 m. — 24 čių Klubo organizavimo reikalus.
žime, kur jie surinko 53 taškus.
24. Ledo rutulys
mis. Visos valstybės buvo pa- pagerino rekordą, o 1500 m. net
Ledo
rutulio
varžybose
daly
siuntę gerus sportininkus, ypa----- 34!
Olimpiniai nugalėtojai
Aig. Markevičius JURŲ SKAUTŲ PENKMETIS
vavo 10 komandų, kurios pra tingai greitame čiuožime. 5000
B o b rogučių varžy džioje buvo suskirstytos. į tris
CHICAGOJE
bų. (4 užvažiavimai po 1700 grupes. Grupę A sudarė: Kana
(sks) Pirmasis mūsų jūrų
m.).
da, Vokietija, Italija, ir Austri
skautų Kpt. M. Kukučio laivas
1. 4 vyrų — Šveicarija — 5: ja. Grupę "B”: Čekoslovakija,
Chicagoje sausio 20 d. atšventė
10.44 min.
USA ir Lenkija. Grupę "C": Ru
savo veiklos penkmetį. Iškilmės
2. 2 vyrų — Italija — 5:30.14 sija, Švedija ir Šveicarija. Sužei
buvo Lietuvių Auditorijoje. Jo
Ar jūs norėtumėt turėti vieną?
min.
dus grupėse kiekvienai su kiek
se be pačių jūrų skautų ir jūrų
viena po 2 komandas, (daugiau
NORITE GERO PATARNAVIMO
budžių dalyvavo sktn. P. Ne
Slidžių varžybos moterims
siai surinkusių taškų), pateko j
dzinskas su Litnanicos tunto va
ir
3. Didysis slalomas (59 var baigminį turnyrą, būtent, iš ”A”
dovais, Auiros Vartų skaučių
LIBERALAUS SUSITARIMO
tai, 1700 m.) — Ossi Reichert, grupės — Kanada ir Vokietija,
tunto atstovės ir kt. Kalbėjo lai
| iš "B” — Čekoslovakija ir USA,
Vokietija — 1:56.5 min.
vo vadas jūrų psktn. Ant. LevaAteikit ir pamatyk!! ...
iš "C” — Rusija ir Švedija. Baig
nas, dėkodamas laivui už pasi
4. Specialus slalomas (2 užbėminiame turnyre buvo žaidžiama
šventimą ir triūsą ir kviendamas
gimai) — Rene Colliard, Šveica
MICHAEL OLDSMOBILE CO.
taškų sistema. Turnyro nugalėto
glaudesniam ir drausmingesniam
rija — 1:52.3 min.
ju tapo ir laimėjo aukso medalį
darbui ateity. Stockyard Distric5. 10 km. Cross country — LiuRusija (didžiausi a olimpijados
MU 1-7000
10640 St Clair Avė.
to Commissionierius ir amerikie
bov Kozyreva, Rusija — 38:11 staigmena, nes favoritu buvo lai-Į
čių jūrų sk. "Flying Dutchmah”
min.
Atidaryta vakarais iki 9 P. M.
koma Kanada). Antroje vietoje.
laivo vadas sktn. Jenis Shatt
6. Nuo kalno leidimasis — Maįteikė Kpt. M. Kukučio laivui
deleine Berthod, Šveicarija —
pereinamąją dovaną už laimėtas
1 :4'i.7 min.
pirmąsias vietas plaukymo var
7. 15 km. slidžių estafetė (3x5
žybose.
km.) — Suomija — 1:09.1 vai.
Alos sueigos metu taip pat bu
Slidžių varžybos vyrams
vo paminėtas Klaipėdos ir Lie
tuvos pajūrio atvadavimas.
8. 10 km. slidžių estafetė
(4x10 km.) — Rusija — 2:15:30
SKAUČIŲ RYŠIAI ANGLIJOJE
vai.
(sks) Mūsų skaučių Anglijos
9. 30 km. Cross country —
rajono vadeivė D. Fidlerfenė
Veikta, Hakulinen, Suomija —
Londone dalyvavo County Com1:44:06 vai.
missioners (apskričio skaučių
10. 15 km. Cross country —
vadovių) suvažiavimą. Jos žinio
Halgeir Brenden, Norvegija —
mis Anglijos skautės pripažįs
49:39 min.
tančios lietuvaites, kaip atskirą
11. 50 km. Cross country —
tautinę grupę, o mūsų skautėms
Sixten Jernberg, Švedija — 2:
dera tik tvirčiau reprezentuoti!
50;27 vai.
ir palaikyti bičiuliškus santy
12. Šiaurės konbinacija (šuo
kius.
■
,
liai ir 15 km. Cross country bė
Sausio pabaigoje mūsų skau
gimas) — Sverre Stenersen,
Norvegija — 445 taškai.
tės dalyvavo Nottinghamo vy
13. šuoliai su slidėmis — Antresniųjų skaučių metinėje šven
ti Hyvarinen, Suomija — 81 m.
tėje. Susimąstymo dieną — va.
ir 84 m. 227 taškai.
aario 22 d. vadeivė D. Fidlerie14. Didysis slalomas .69 var
nė kalbės anglėms skautėms apie
tai. 2660 metrų) — Toni Sailer,
Lietuvą ir jos skautes..
Austrija — 3:00,1 min.
DIRVA
15. Specialus slalomas (2 už- žiemos sporto olimpiadoj laimėjimai buvo taip pergyvenami. Kairėj. — HaBjoe flhhų žvaigždė
bėgimai, 617 m.) — Toni Sailer, Sophia Lonfen sveikina norvegą Sallgetr Brenden1 laimėjnaį 15 khn. ėroa-cmmtry pafliMąmte. De
LAtlfclA
Austrija — 3:14.7 min,
šinėj austras Tony Sailer, laimėję? vyrą diityjĮ slalomą, sveikina švekąrieię Renee CoUtard, laiJŪSŲ TALKOS!
16. Leidimasis nuo kalno (3460
atėjėsią moterų dalomą..’
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didelis klausytojų pasitenkinik apie 2 v*L ryto. Man patyrimas iruoštų tokio plataus masto pa- i5
moko, kad tokia ankstyvu metu! irengimus, kaip padarydavo Va
mas.
retas žmogių begali tinkamai inagaitis. Conrad Hllton didžioji
Ir visas koncertas! Man atro gėrėtis baleto nsehu...
isalė talpina suvirš 2.000 svečių.
įspūdžiai ir pastabai apie šaunų baily
dė, kad programoje dar buvo
• ■
•
Bet tada, per Vanagaičio balius,
garaint afr baleto šokėja. Bet ji
JUOZAS J. BACHUNA8, Statau MicHfeaa
ten nesutapdavo. Bū
Mačiau irkltų naujienų, jei mūsiškiai
1
nepasirodė. O šokėjais vėl tapo taip galima sakyti, — iš biznio 1davo taip, kad žmonės, kurie ne
visa publika. O gal kartais šokėja pusės. Biletų pilė įėjimo nebu valgydavo, tie išklausę koncerto
dar vėliau pasirodė, Mą man sa vo. Įėjimas pagal honorą... išvažiuodavo namo, o kiti likda
Anądien iš architekto p. Mu-’ tyla. Publika pnlktaubi U*
loko ir inžinieriaus J. Jurkūno minusiai taikėsi ir Uauaė dhiną. kė, kad balins tęsis Ugi 8 vai. ry Prieš išvykdamas paklausiau vo valgyti ir šokti. Gi jaunieji
to, o mudu ra žmona MvaMavova Ipatą, kurią anksčiau mačiau kartais mėgdavo ateiti tik vė
gavau pakvietimą atsilankyti J
jų Sąjungos rengiamą kancertą- Programoje buvo tilt du nume apie pirmą valandą. Laukti šokė prie vad. registracijos stalo: na, liau, pasišokti. Toks programos
Varta- jos ligi trečios valandos ryto kaip'biznis? ... Suėjo taip apie sutvarkymas visiems gerai leis
balių sausio mėn. 21 dieną, Chi- riai, Pirmoji dainavo
kojytė
iš
Detroito.
Trh4alnas,|
man, kaipo ūkininkui, būtų buvę $1,000, — man buvo atsakyta. 'davo pasrinkti skoniui patogiau
cagoje.
Puiku! Su žmona vienbalsiai švelniai, puikiai, nuoširdžiai. O kiek per ilgai, Be to, pas mus Publikas buvo tjkrai netoli, o sią laiką ir įėjimo kainą.
nutarėme tą dieną išvažiuoti iš I paskui savo galinga tapom Ba Michiganfe laikrodis eina vieną gal ir virš l.OOOĖfcnonių, tat jei Šiame baliuje buvo daugiausia
valandą anksčiau. Tai pagal mū kiekvienas už "honorą” būtų da pusamžio svečiai. Visai nedaug
Tabor Farmos ir pirmą kartą ranauskas vėl kelias dainas.
pabūvoti Amerikos Lietuvių Ar Plojimai, didelis pasissHmasĮ sų šalies laiką jau Ir taip buvo vęs po $2.50, tai turėjo būti pa senųjų Amerikos lietuvių, ne
chitektų ir Inžinierių Chcicagoe
jamų daugiau nei dvigumai. O daug ir jaunimo. O gaila, visiems
t

skyriaus baliuje. Tikėjomės pa
matyti gerą draugiją ir patirti
ką nors naujo.
Pakvietimas sakė, kad koncerto-baliaus pradžia 7:30 vai. va
kare. Bekeliaujant oro biuras
pranašavo, kad bus šalta, tai sku
bėjome'anksčiau pasiekti Chicagą. Atvykę apsistojome viešbu
tyje, netoli baliaus salės. Neno
rėjom vėluotis, tai į salę išsiskubinom jau 7:30 vai. Aš labai
mėgstu klausytis solisto Bara
nausko dainavimo, tai pavėluoti
į koncertą, kur jis dainuoja, lai
kyčiau nusidėjimu ...
Pasirodė, baimė be reikalo.
Įėję saiėn, radome tik rengėjų
komitetą besikalbant. Paklau
siau: ar čia vyksta toks ir toks
koncertas - balius? ... Atsakė
taip, čionai!...
Tai kada prasidės? — vėl pa
klausiau ... Atsakė; maždaug
apie 9:30, o gal 10 vai....
Mudu nebežinova kas daryti.
Reikia laukti. Salė jau puikiai
sutvarkyta, stalai gražiai užties
ti ir ant stalų prieš kiekvieną kė
dę pastatytas vienas didelis ir
vienas mažas stikliukas.
Atsisėdom ir laukiame koncer
to pradžios...
•

*
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Būnant anksčiau Amer. Liet.
Taut. Sąjungos posėdyje, iųž. J.
Jurkūnas, kuris yra ALTS cent
ro valdybos sekretorius, man pa
sakojo, kad j Architektų ir Inži
nierių Sąjungos balių susirenka'
mažiausia apie 800 asmenų. O
šiais metais tai būsią ir daugiau.
Sėdžiu dabar, žiūriu į tuščią
stikliuką ir nepajėgiu įsivaizduo
ti, kaip čia bus tie 800 ir daugiau,
kad jau 8 vai., bet dar niekas ne
sirenka. Apsirikau 1...
Po aštuntos pradėjo-kiek rink
tis. Atėjo ir vienas kitas pažįs
tamas, tai smagiau pasidarė, nes
jau yra su kuo bent žodį kitą
persimesti.
Per 45 metus dalyvavęs prie
pokylių ar vaišių rengimo, šiek
tiek pralavinau tiems reikalams
savo akį. Tai ir dabar stebėjau
atidžiai visą tvarką, kas bus "se
noviška” ir kas "naujoviška”. Iš
tikrųjų, šįvakar beveik viskas
darosi kiek kitaip, negu Chicagoje buvo daroma panašiuose
koncertuose, kada juos rengė a.
a. Antanas Vanagaitis ir jo šau
nieji talkininkai.
Iš pat pradžių prasidėjo šo
kiai. žmonės susėdo prie stalų,
kviekvienas su savo "bendruo
mene". Mes taip pat turėjom at
skirą stalą ir savo "bendruome
ne" — dail. A. Vranas, prof. šimoliūnas, konsulas ir ponia
Dauzvardžiai, Rašytojų Draugi
jos pirmininkas B. Babrauskas,
žmona ir aš.
Koncertas prasidėjo šokiais...
O aš jau virš 85 metai nebešoku,
tai ir dabar negailu tinkamai pa
koncertuoti. Tat tik žiūriu J ki
tus, — o žmonės, kad jau šoka,
tai šoka: vištos nebėr, susiBpaudę, grumdosi ir moderniškai tri
nasi. Nieko nepadarysi, jei kam
linksmybė — turi būti linksmy
bė. Ir triukšmas didėja. Ir vėl
man nėr kas daryti.
į
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MICHAEL PUSTI
Former Assistant Police Prosecutor
CANDIDATE

FOR
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CHARLES L. UVINGSTONE
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FOR
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FOR
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OSCAR A. BROWN
FORMER ASSISTANT ATTORNEY

GENERAL AND MEMBER OF OHIO WORKERS

COMPENSATIONS CLAIMES

JUDGING INJURED CLAIMES

SPECIALUS

FOR 10 YEARS

VASARIO MĖN. IŠPARDAVIMAS
CANDIDATE
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Jei Jūs pirkaite kostiumą, jūs nedokamai gau
site viršutinį švarką.

Tai nepaprastai geras pirkinys. Jūs perkate pas
Brazį kostiumą ir nemokamai gaunate viršutinį
švarką. Visi iš grynos vilnos, bet tik vieną vienam
pirkėjui.

MICHAEL E. GALLAGHER
CANDIDATE

FOR

Ši dovana duodama tik iki šio mėn. 20 dienos.
Paskubėkit!

COUNTY COMMISSIONER
Democratic Primary May 8, 1956

BRAZIS BROS. TAILORS
690'5 Superior Avė.
EN I -2614
■ ■
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Be šokimo, turiu dar kitą ydą
— negeriu. O ant stalų jau visur
pilna bonkų su "Barboros-ašaro-

. mis”...
J
Galvojau: na, gerai, kai dau~
giau Barboros ašarų nutekės,
turbūt galės prasidėti koncertas.
Bet kas begintas ir beklausys
muzikos Ir dainų, kada toks
triukšmas?..
Ir vėl apsirikau 1... Koncertas
visgi i prasidėjo apie 9:45... Ir
staiga užstojo tyla, pavysdlngu

būtų buvę malonu. Tik gal būtų
naudingiau laikytis jau įprasta
"vanagaitiškos” tokių didelių ba
lių programos tvarkos, kuri vi
siems leistų atitinkamai pasi
rinkti laiką. Ir mūsų architektai
ir inžinieriai gal kitais metais
pabandytų suruošti gerą koncertą-balių puošnesnėj salėj. Jėgų
juk užtenka. Turime daug lietu
Kita naujienybė — tai gėlių viškos inteligentijos — naujai
davimas dainininkams ir muzi atvykusios, ir čia augusios. Ir
kams. Gal kartais taip Lietuvoje praneštą programą reikėtų visa
praktikavo, bet Amerikoje ir ki da ištesėti, — ne nedaduoti, bet
tur man dar neteko matyti, kad jau geriau dar virš programos
gėlės būtų duodamos dainininkui ką pridėti. Toks yra tikrasis pro
vyrui ir akompajrij storiu i vyrui, gramų biznis. O tikslas, vadina
kaip šį kartą mačiau. O gal da si, ir gautas pelnas — turi būti
bar pasikeitė papročiai, kai vy visada lietuviškas, bendras, ski
rų ir moterų teisės pasidarė ly riamas naudingiems ir būtiniems
gios, o moterų net lygesnės už lietuvių kultūros ar labdaros dar
vyrų...
bams paremti.
Balius bnvo tikrai jaukus,
Žmona ir aš architektų balių
linksmas, malonus. Publika ge buvome labai patenkinti. Mums,
ra,'puikiai apsirėdžiusi, ypač mo kaip ūkininkams, tai buvo malo
terys. Bet ir vyrų netruko su ni šventė praleisti naktį tarp gra
toxedais.... O šokių pertraukos žios lietuviškos šviesuomenės.
metu ponios ir pakelės perėjo sa Atvyksime ir kitais metais ...
lę, rinkdamos aukas Vasario 16 Tiktai — jau būsime gudresni,
Gimnazijai. Aukotojui davė po neskubėsime, pirmiau gerą va
gėlę. Surinko per $200. Tai gra- landžiukę išsimiegosime, kad už
I žus paprotys, — ir šį kartą nau tektų seniams jėgų ligi ryto. Ir
dingas tiems mūsų jauniems tau jei koncerto pradžia bus paskelb
tiečiams, kuriems turime padėti. ta 7:30 vai. vak., tai mes jau
•
•
•
tikrai "punktualiai” būsime sa
Prieš 12-15-20 metų a. a. An lėje 9:30 sharp!... Reikia mo
tanas Vanagaitis rengdavo pa kytis iš gyvenimo. Juk žinote,
našius koncertus'balius, dažniau kad daugiausia nukenčia nepunksia Chicagos vidurmiestyje, ar tualusis, tad ateity ir mes mo
dabartiniame Conrad Hilton vieš kysimės būti ne bet kaip, o ”chibutyje, Grand Bali room, ar Mor- cagiškai punktualūs!’’
rison Hotel, Terrace Casino kam
baryje ... Jie pirmiausia pradė
davo koncertu — dainom, muzi Greetings and Best Wishes
ka, kiek humoristinių numerių
For a Pleasant Holiday
ir panašiai, programa apie 2 vai.
Po to prasidėdavo vakarienė, o
po jos šokiai su įvairumais prie
LEWIS REALTY
bufeto. Tada ten taip pat susi
rinkdavo Ghicagos inteligentija,
SERVICE
daktarai, advokatai, biznieriai, o
daugiausia nuoširdūs geri lietu
viai, darbo žmonės.
Aš vis dar ligšiol nemačiau,
kad mūsų naujieji piliečiai supradžioje man paklausus, po kiek
imate, buvo paaiškinta, kad esą
įrasta nemažiau kaip po $2.50
nuo asmens, — bet jei kas duos
daugiau, tam labai ačiū ... Toks
"honorarinis" užsimokėjimas už
gerą koncertą ir balių buvo man
naujienybė. Tik pasirodė, kad
"honoras” ne visada aukštumoj.
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DIDŽIAUSIAS LITUANISTIKOS ŽINYNAS, LIETUVIŲ
KULTŪROS PAMINKLAS.
Iš suprojektuotų 20-21 tomo septyni jau išspausdinti,
kiti rengiami. Redaktoriai visą LE ruošimo darbą pagal
atskiras raides pasiskirstę iki galo.
Laikas įsigyti, nes nuo VIII tomo LE bus
spausdinama tik prenumeratoriams.
L e n g v o 8 sąlygos: įmokėjusiems bent už
vieną .tomą, visi išėjusieji tomai siunčiami iš karto. Liku
sios sumos mokėjimas išdėstomas užsisakiusiam priimtino
mis dalimis. Vieno tomo kąina J.A.V. $7.75, visur kitur
$8.00.
Užsakymai Biųstini šiuo adresu: J. Kapočius, Lietuvių
Enciklopedija. 265 CStreet. South Boeton 27, Mase.
PASKUBKITE —. ATSARGOS RIBOTOS!

JUDGE
OF COMMON PLEAS COURT

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai
lietuviams Jūsų tautinės šventės proga

SAUL S. DANACEAU
ASSISTANT COUNTY
PROSECUTOR

LIETUVIU ENCIKLOPEDIJA -

LOPRESTI

CANDIDATE

‘

FOR

(6)

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems
lietuviams Jūsų tautinės šventės proga

JOHN H. FERGUSON
CANDIDATE FOR

CONGRESS 20th DISTRICT
Republican Primary May 8,1958
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BRANGŪS JAV
LIETUVIAI!

čius darbus reikia prisiųsti iki
kovo mim. 1 d. parodos rengimo
komiteto pirmininkui dail. A.
Valeškai, 19 E. Pearson St., Chi
cago 11, III. (telef.: WHitehall
4-0239).
Autoriai ekšponatus sutvarko
taip, kad jie tiktą ekspozicijai.
Taip pat prie kiekvieno darbo

Lietuvių Tautai yra skirta gy
ILYOS EHRENBURGO ”THE už padarytas klaidas. Girdi,
venti labai pavojingoje didžiųjų
THAW” — ATODRĖKIS
Churchillis turėjęs 1943 metais
tautų ir jų kultūrų susidūrimo
MUMS ATSAKO...
padaryti su vokiečiais taiką, ku kryžkelėje, todėl jos likimas la
Postalininėj epochoj, apie 1954 ri
' buvusi vienintelė išeitis — už bai banguotas: šalia valstybinio
m. pasirodęs Ilya Ehrenburgo ro- jkirsti Stalinui kelią Europon.
gyvenimo palaimos jai tenka su
manas "Atodrėkis” (angliškai
Apibudindamas
Vokietijos krėtimuose patirti ir nelaisvės
The Thaw, rusiškai turbūt ”Otbei priespaudos dienų.
Kesselringas nuro Bet niekados ji neišsižadėjo
tepel”) sukėlė gyvų komentarų pralaimėjimą,
1
Amerikinėj spaudos apžvalgoj. do šias stambiausias priežastis: savo laisvės. Dėl jos šimtmečiais
”New York Times" knygų sky 1) Vokietija neturėjusi bend ryžtingai kovojo ir jos siekė.
riuj (sekmadienio prieduose) du ro karinio plano; 2) 1940 metais
Šiemet minime trisdešimt aš
kartus jį gana plačiai paminėjo,
tuntąsias metines, kai I pasau
nesiryžo invazijai į Angliją; 3)
vertindamos ne kaip literatūri
linio karo sūkuriuose, pasinau
nės vertės veikalą ,bet kaip at 1941 metais nepaėmė Maskvos, doję paskelbtąja tautų apsi
stovą naujos, kiek laisvesnės po- kada sovietai dar nebuvo visiš sprendimo teise, vėl prisikėlėm i
stalininės dvasios.
kai pasiruošę karui; 4) Vokieti nepriklausomam gyvenimui. Tai
Tiesa, Ehrenburgas, romano jai nepavyko karo metais atsta buvo pasiekta visos Tautos ryžtu
herojaus lūpomis, švelniai pakri tyti reikiamame lygyje karo bei aukomis. Mes didžiuojamės
tikuoja bolševikinį rėžimą, ir iš
mūsų savanorių, karių ir valsty
pramonės.
kelia neigiamą komunistinės san
binio gyvenimo pirmūnų darbais
J. Miškinis bei laimėjimais.
tvarkos jteką jaunuomenei. Ta
čiau tai 'daro labai švelniai ir
Gyvendami svetur, tik dar la
atsargiai.
biau juntame gimtosios žemės ir
Spėdamas galimus politinius
jos laisvės vertą, savosios tauti
pasikeitimus net romaną simbo
nės kultūros troškulį ir jauno
liškai užvardina "Atodrėkiu”,
sios kartos praradimo Lietuvai
kuris pranašauja pavasarį po gi Lietuvos Generalinis Konsula ''aisumą.
|
lios ir žiaurios žiemos. Tačiau tas visai lietuviškai spaudai iš Kaip anksčiau, taip ir dabar
(rodos pradžioj 1955 m.) 'įvykęs siuntinėjo tokį pranešimą:
kova dėl Lietuvos laisvjs tebeSovietų Sąjungos Rašytojų kon
’Lietuvos Diplomatijos še-^ eina. Ją tęsia Aušros Vartų, Ge
gresas pasmerkė romaną ir patį
fo Ministro Stasio Lozoraičio dimino kalno ir Baltijos krantų
Ehrenb'irvą privertė atgailauti,
aktu, Generalinio Lietuvos sargyboje tebestovinti mūsų
kaino nukrypusi nuo revoliucinio
Konsulato New Yorke Vice Tauta ir visame pasaulyje pateisingumo i lobirintus buržuazi
konsulas Vytautas Stašinskas sklidę lietuviai. Visi tikime, kad'
nio dokadenso.,.
pakeltas Konsulu nuo 1955' Lietuva ir vėl prisikels laisva ir
Vienu požiūriu knyga yra idometu gruodžio 1 dienos.
laiminga.
mi mums, kurie ieškome atsaky
Įprasta tvarka, Lietuvosi
Todėl kurstykime Tėvynės
mo i klausimą — ar galima susi
įgaliotas Ministras Povilas Ža-• meilės ugnį savo gyvenime, sarašinėti su Lietuvoj likusiais sa
deikis pranešė apie tai Vals• vo šeimose, savo mokyklose ir
viškiais? Ten randamas visai aiš tybės Departamentui prašyda■ šventovėse, savo draugijose ir orkus atsakymas i ši klausimą —
mas pripažinimo. Valstybėsi ganizacijose. Gausiai dalyvaukikontaktas su vakarietišku pasau
Departamentas 1956 metųi me Nepriklausomybės šventės
liu kvalifikuojamas kaip didelis
sausio mėn. 20 dienos raštui minėjimuose. Savo darbu ir au
nusižengimas.
| pripažino Vytautą Stašinską ka prisidėkime prie Lietuvos ko
Vienas romano ryškesnių per
Lietuvos Konsulu New Yorke vos. Atiduokime kiekvienas, ką
sonažų — fabriko direktorius
ir, Valstybės Sekretoriaus privalome.
žuravliovas. norėdamas nusikra
John Foster Dulles vardu, iš Lietuviais esame mes gimę,
tyti spėiamo savo konkurento,
davė jam pripažinimo pažy lietuviais turime ir būt!
gabaus inžinieriaus Sokolovskio,
mėjimą.”
1
JAV Lietuvių Bendruomenės
nutaria jį sunaikinti, pranešda
Valdyba
štai
ką
iš
to
pranešimo
padamas partijai Sokolovskic Šeimos
"Draugo” cenzoriai, (š. m.
paslaptį.
O paslaptis buvo tokia, kad sausio mėn. 31 d.) bijodami pa
prieš koki 2”1 metų Sokolovskio minėti net St. Lozoraičio pavar
RELIGINIO MENO
žmona, susipažino su Belgijos dę:
PARODA
piliečiu, už jo ištekėjo ir išva
"Vytautas Stašinskas, Ge
Lietuvos Bažnytinės Provinci
žiavo j Belgiją, kartu pasiimdaneralinio Lietuvos konsulato
ma su Sokolovskiu prigyventą
New Yorke vicekonsulas, pa jos .kūrimo 30 m. sukakčiai pa
dukterį Mariją. Kadangi tėvas
keltas konsulu 1955 m. gruo minėti ruošiama religinio meno
dukrą labai mylėjo, tai karts
džio 1 d. Lietuvos įgaliotas mi- paroda, kurios garbės komiteto
nuo karto su ją susirašynėdavo.
nisteris Povilas žadeikis pra pirmininku maloniai sutiko būti
Šią paslaptį, kažkaip sužinojo
nešė apie tai Valstybės Depar Kauno Arkivyskupas Metropoli
žuravliovas ir jos užteko Šoko-' tamentui, prašydamas pripa tas Juozapas Skvireckas.
Paroda iškilmingai bus atida
lovski sunaikinti.
žinti V. Stašinskį konsulu.
Išvadų čia nebereikia — aiš
Valstybės Departamentas ryta kovo mėn. 11 d. šv. Kry-1
ku!
1956 m. sausio 2 dienos raštu žiaus parapijos salėje, Chicago
K. Rimkus
pripažino Vytautą Stašinską je. šioje parodoje kviečiami da
Lietuvos konsulu New Yorke lyvauti visi dailininkai ir archi
ir,
Valstybės sekretoriaus tektai. Apie dalyvavimą (su ko
SPAUDOJ PASIDAIRIUS
John Foster Dulles vardu, su kiais darbais ir kiek) autoriai
Sovietams buvo iš
teikė jam pripažinimo pažy prašomi pranešti tuojau, o paduota 200.000 kazokų
mėjimą. Lietuvos generaliniu
.
konsulu New Yorke yra Jonas
Austrijoj, Linzo mieste yra
Budrys.”
pastatyta kukli paminklinė len
ta kazokų išdavimo sovietams
Skaitai tokį Draugo praneši
dešimties metų sukakčiai atžy mą, prisimeni visokius pamoks
mėti. Rusų Informacijos Agen lėlius ir pamokslus apie toleran
tūra nurodo, kad 1945 m. gegu ciją, visų lietuvių vienybę, pri
žės 28 d. Sąjungininkų vyr. vado simeni Draugo leidėjų vienuolių
Viduržiemio jūros erdvėje feld marijonų kvietimus padėti jiems
maršalo Aleksandrio įsakymu, vykdant naujas statybas, ir ne
sovietams buvo išduota 37 ge taip lengvai surandi atsakymą.
nerolai. 26n5 karininkai ir 29.000 Partinis fanatiškumas jau žen
puskarininkų su kazokais.
gia per visas padorumo ribas...
§i kazokų grupė kartu su vo ir tiesiog baisu, kad tas daroma
kiečių \Vehrmachtu, pasitraukę predengiant vienuolio apsiaus
iš Dono, Kubanės ir Tereko, iki tu ...
1945 m. pavasario nužygiavo ligi
Linzo. Drauge su šeimomis jų iš
viso buvo per 35.000.
Dalis palikusių, kitur neišemi
gravusiu moterų ir vaikų šian
dien sunkiausiomis sąlygomis
gyvena Austrijoje. Dabar jie la1 ai baiminasi, kad austrai jų ne
išduotų sovietams.
6 trig. spalvų!
Muenchene leidžiamas kazokų
• Spruce žalia
laikraštis "Kazačij Viestnik”
• Ruda
konkrečiais faktais nurodo apie
• Pilka
2"0.000 kazokų tragediją, kurie
• Anglinė
britų buvo išduoti sovietams. So
• Smėlinė
• Vandeninė
vietai grąžintus kazokus išžudė,
dalį jų ištrėmė j Sibiro priver
čiamąsias darbo stovyklas.
Vokiečiai kaltina
kitus
”New and World Report” ne

seniai atspausdino pasikalbėji
mą su buv. Hitlerio maršalu Ai^
bertu Kesselringu, kuris dėl pra
laimėto karo kaltiną Churchilį

prideda Bavo pavardę, adresą,
eksponato pavadinimą ir kainą,
įpakuoja taip, kad tas pačias įpa
kavimo priemones galima būtų
panaudoti grąžinimui, ir siųsda
mi eksponatus apdraudžia. Kar
tu turi būti prisiųstas ir bendras
eksponatų sąrašas. ’
Į parodą autoriai eksponatus
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siunčia savo lėšomis, • jų grą
žinimą atgal apmoka parodos
rengimo komitetas.

Komitetą atstovauja: New
Yorke — R. Viesulas, 1285 Dean
St., Brooklyn' 16, N. Y., telef.:
PResident 3-5733; Bostone — V.
Vizgirda, 39 Harbor View St.,
Boston 25, Mass., telef.: GEneva
6-4842 (pašaukti); Clevelande —
V. Raulinaitis, 1093 E. 71st St.,
Cleveland 3, Ohio, telef.: Express
1-4245; Kanadoje — J. Bakls,
32 Tyndall Avė., Toronto, Ont.,
telef.: KEnwood 4380.

MARGUTIS
yra pats seniausias Amerikos
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
vieną mėnesį — yra gausiai Ilius
truotas, turiningas, įvairus ir
skaitomas su malonumu.

MARGUČIO metinė prenume

rata 83.00.
Margučio adresas: 6755 So.
Westem Avė., Chicago, Iii.
Sisųkite savo adresą ir gausi
te viena numerį susipažinti.

Meilė iš pirmo pamatymo ir klausymo!
's.

EMERY S. GREEN

KYW
RADIO TELEVISION
1100

C A N DID A T E

Channel 3

FOR

J U DG E

J®
J®

MA

F?

OF COMMON PLEAS COURT
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WILLIAM B. SAUNDERS
CANDIDATE

KYW-1100 on your radio dial
... replaces WTAM
KYW-TV-Channel 3 on your
television sėt... replaces WNBK

FOR

STATĖ SENATOR
Republican Primary May 8, 1956

Jums patiks ši maloni pora! KYW-TV 3 kanale
atėjo pakeisti WNBK-TV. Ir KYW pakeičia
WTAM ant 1100 bangos.

KYW-TV, kanale 3 jūs matysit vietines, spal
votas, NBC populiarias programas.

GERIAUSIAM SUSITARIMUI MIESTE
ATSILANKYK PAS MUS.

KYW ant 1100 jūsų radijo bangos girdėsite ge
riausią muziką, žinias, dramas — įdomiai pritai
kyta programa visai šeimai!

NAUJAUSI IR LABIAUSIAI POPULIARUS 1956 M.

Geriausia iš Westinghouse Broadcasting Company Stations — seniausia ir.didžiausia nepriklau
soma radijo ir televizijos stočių grupė Amerikoje,
duodama galinga jėga, pasiekianti šeštadalį Ame
rikos žmonių. Pasirink geriausia. Įsijunkite puikų
matymą ir balsą šiam mieste. Įsijunkit KYW ir
KYW-TV!

BUIC K
Tai tikrai gražios, patogios ir geros mašinos, kurios
pateisina padarytas išlaidas. Ir pirkę 1956 m. mašiną, Jūs
turėsite daugiausia, ką bet kada esate gavę. Jūsų pasise
kimas yra BUICK. Tai General Motors mašina.

ECOHOMY BUICK CO.
12550 Euclid Avenue
GA 1-7600
Jums patarnauja 48 metus.

APLANKYK MUS PASIRINKTI IR GERŲ NAUDOTŲ
MA$INŲ.

WESTINGHOUSE BROADCASTINO
COMPANY, INC.

Mes duodam ir iškeičiam
Eagle Stamps

Ilgiau išsilaiko švarus!... Ir yra lengviausiai išlaikomas!

Gelumbės kilimai yra didelė naujiena namų įrengime... pažymi
modernius ir skoningus kambarius. Gelumbės audimas paslepia
dulkes, kilpos yra taip suaustos, kad jos paslepia pėdų ženklus.
Pirkite nuo sienos iki sienos, arba kirpkite į mažus kilimus.

• / Atsineškite kambarių tilaslius išmatavimus
Naudokitės mūsų skirtingu mokėjimo planu.. BE {MOKĖJIMO
The May Co.’e Baaemtht Rūgs Department

Petk PLOČIO
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Vapario 16 minėjimo tvarka

Neąvąrbų/ar jūs esate pėščlaa,
ar keleivis aavoj ar keno lflto
mašinoj. Jums svarbu žinoti apia
naują Travsl Aceidant PoHcy.
Iki >5,000 apdrauda tik užffi.OO
per metus.

NAUJI TV IR RADUO
SAVININKAI

Clevelande

■
Sveikinimai irįeriausi linkėjimai visiems
lietuviams jūsų tautinės šventės proga

Gyvybės, nelaimių, ugnies,
automašinų apdrauda
Clevelande ilgus metus vei

Vąsario mėn. 16 minėjimas,
’ rengiamas Amerikos Lietuvių kiančią radijo stotį WTAM ir te
Tarybos Clevelando skyriaus, šia levizijos stotį WNBK nupirko
tvanka:
Amerikoej plačiai žinoma Wes-I|
Sekmadienį, vasario mėn. 19 tinghouse Broadcasting Compad. M) vai. šv. Jurgio parapijos ny. Nupirkusi pakeitė ir stočių
bažnyčioje iškilmingos pamaldos, pavadinimus. Dabar radijo stotis
įkurtų metu kun. Ivanauskas pa- veiks KYW vardu, o televizijos
flBkys šventei pritaikytą pamoks- stotis (3 kanalas) KYW-TV.
' lą. čiedoe muziko Ambrazo ve
Stotys yra atkreipusios didelį
damas mišrus ir vyrų choras. Vi dėmesį į žmonių reikalavimus
sos lietuvių organizacijos kvie ir savo programas pritaikiusios
čiamos pamaldose dalyvauti or visai šeimai. Skaityk plačiau 6
ganizuotai, su savo vėliavomis. psl. dedamam skelbime.
Tą pačią dieną 4 vai. po pietų,
Oficialus stočių perėmimas
Sv. Jurgio parapijos salėje ren įvyko vasario mėn. 13 d., kur da
giamas iškilmingas susirinki lyvavo Westinghouse Broadcasmas. Susirinkime bus paskaity- ting Company prezidentas Dotos Ohio Gubernatoriaus ir Cle-' nald H. MacGannon, viceprezi
velando miesto mayoro deklara dentas Rolland V. Tooke ir kiti
cijos. Kalbės visuomenės veikė pareigūnai.
jas Mečys Mackevičius (Iš Chicagos).
Padėka

Meninę minėjimo programą at
liks Chicagos meno ansamblis,
vedamas Alice Stephens. Ansam
blis yra parengęs minėjimui spe
cialų trijų dalių meninį pastaty
mą, kuriame vaizduojama ro
mantiška Lietuvos senovė, tra
giška dabartis ir trečioje dalyje
bus išpildytos Amerikos lietuvių
kompozitorių sukurtos lietuviš
kos dainos.
Amerikos Lietuvių Taryba,
apjungianti visas lietuvių tauti
nes organizacijas, širdingai kvie
čia visus Clevelando lietuvius
gausiai šiame minėjime dalyvau
ti.

Skambikit: SK 1-2183

Atlieku mazuo Į.- pagrindiniu*
namų remontus, tinko 'darbus,
Taiso ir parduoda laikrodžius
medžio darbus ir dažymą bei de
apyranke* ir kitas brangenybes.
koravimą.
Sąžiningas ir garantuota* dar
V. Riektai
bas prieinamomis kainomis.
16209 Arcade
9210 Dibbl* Avė.,.
Tel. IV 1-2470
Cleveland 3, Ohio
(52)
-z
v
Tel.: EX 1-0376

LAURENCE V/. MARUN

PAULINA
MOZŪRAITES,

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

agentas

CAN-DIDATE

FOR

BALTI C
Supply Co.

J U D G E

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

COMM0N PLEAS COURT

LIETUVAIČIŲ
MOTERŲ KIRPYKLOJ

Lietuvių Tautinio Akademinio
Sambūrio valdyba dėkoja po
šilti, karšti, garais ir šalti
nioms Bridžiuvienei ir Urbana
vičienei, Baltijos Budžiams ir vi pusmetiniai. Plaukų dažymas.
siems kitiems, prisidė j ilsiems
prie Užgavėnių blynų vakaro pa TERRACE BEAUTY
ruošimo ir pravedimo.

SALON

KAS
UžSISAKfi
DIRVĄ__
TAS NESIGAILIMO!

BET PRADĖKIT DABAR!
Santaupos apdraustos iki $10.000

3% palūkanų.
PASKOLOS JOSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

Demokratic Primary May 8, 1956

NAMAMS

THE
SUPERIOR SAVINGS
AND LOAN ASS’N.
Sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems

6712 Superior Avė.

lietuviams jūsų tautinės šventės proga

C 1 e veland, Oh

GERESNI1 NAMU STATYTOJAI
-V kuomet įstato

JOSEPH J BONKOWSKI

MONCRIEF šildymą ir oro vėsinimą
omams**

CANDIDATE

PIX EEVERAGE
45 rūšių alus. Kiti gaivinan
tieji gėrimai. Vynai ir šampa
nai, vietiniai ir užsieniniai.
Parengiama vestuvėms, ba
liams, pobūviams. Atidaryta
kiekvieną dieną nuo 9 ryto iki
10 vakaro.
' Krautuvę dabar tvarko lietu
vis savininkas.

Skautės-akautai kviečia
(sks) Clevęlando skaučių Ne-'
ringos ir skautų Pilėnų tuntai
sekmadienį, vasario 19 d„ minės
Lietuvei Neprikla usomybės
šventę.
Skautės ir skautai tądien 9:30
vai. susirenka prie Sv. Jurgio
bažnyčios. Abu tuntai organi
zuotai su vėliavomis dalyvaus 10
vai. pamaldose. Po pamaldų,
11:30 vai. Lietuvių salėje bus
skaučių ir skautų sueiga. Kvie
čiami atsilankyti skaučių-tų tė
vai, bičiuliai ir Clevelando lietu
viškas jaunimas.

RINGAI
50 — AKTV — 50

OHIO
DIDŽIAUSIAS
VIDAUS CIRKAS

I

I. J. S A M A S

Demccratic Frimary May 8, 1956

6S03 SUPERIOR AVĖ.
EX 1-3311

LEIMON’S CAFE

BATŲ KRAUTUVĖ

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems

Biletai populiariom kainom par
duodami Richman Bros. 736 Euclid Av. ir Public Hali Box Office.

BATŲ TAISYMAS

lietuviams jūsų tautinės šventės proga

1389 E. 65 St.
East 65 and Wade Park

geram orkestrui

JOHN W1LAMOSKY

LIETUVIŲ KLUBAS

Tel. EN 1-4551

AUTOMAŠINŲ
TĄSYMAS

>■'-------- -

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
1132 Summit Dr.

-

— —'

j

FRIENDLY FLOWER SHOPPE

I

CANDIDATE

FOR

COUNTY PROSECUTOR

Gėlės pristatoma visuose pasaulio kraštuose.
Bonded Telegraph Serrice narys.
Gaunami nioney orderafgalioja ir užsienyje)
ATIDARYTA., NUO 1,0 RYTO IKI 8 V. V Ak. IR SEKMADIENIAIS

Republican Primary May 8, 1956

, ■

,

REZIDENCIJA: PENINSULA 2621

Norėdami pigiai pirkti namui 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.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Nebrangios gėles vestuvėms, laidotuvėms ir kitiems reikalams. Įvai
rūs naujai gauti augalai. papuošalai dovanoms. Lietuviški "Būt*1
'
'Saldainiai. Augalai po 49 et.

■*901 SUPERIOR AVK.

628 Engeneer Bidg.—Cleveland, Ohio

lietuviams jūsų tautinės šventės proga

Fcrmer Aesistant Attorney General

Cleveland 24, Ohio

P. J. KERS1S

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems

ROBERT B. KRUPANSKY

Kreipkitės į mus j būsit patenkinti

HI 2-7626

Pilnai padengta apdrauda

Demccratic Primary May 8, 1956

Tol. EN 1-6525

produktus.

I

I

I

Antroji mūsų krautuvė yrn

11

Klubo ir salės vadovybė visus lietuvius kviečia čia nuo
lat lankytis, susitikti draugus ir artimuosius.

COUNTY COMMISSIONER

t

Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos

‘-F------------

FOR

|į

Atdara nuo ryto 8 Iki 7 v. v.

J. S. AUTO SERVICE

CANDIDATE

Visi lietuviai laisvalaikį praleid.ia savo Klube. Visos
lietuvių organizacijos parengimus rengia tik lietuvių salėje.

OFISO TELEF.: MAin 1-1773.

1104 E. 66 Street

EX 1-1143

6835 SUPERIOR AVĖ.

Sav. O’Rell-Obelenis

,

KE 1-9737

i

Atdara nuo 10 vai. ryto iki
7 vai. vakaro.

6212 Supericr Avenue

VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA

731 E. 185 ST.

E. 69 St., prie St. Clair, par
Nauji batai ir batų taisymas
duodamas 3 miegamųjų namas. mano krautuvėje daug žemes
1956 metų vasario mėn. 11 d. Naujas gaso šildymas. Naujai iš nėmis kainomis, negu jūs mo
kate kitur. Ateikit ir įsitikinkit
Jankauskų bute įvykęs Clevelan- dažyta. šaukti:
EN
1-2275
(8)
do Liet. Stud. skyr. susirinkimas
išrinko naują skyriaus valdybą.
DAŽO IR POPIERIUOJA
Parduodamas 6 k. vienos
Valdyba pasiskirtė pareigomis:
NAMUS
pirmininkas — R. Minkūnas, vi
šeimos namas
Ant, Kirkilas
cepirmininkai — R. Bajoraitis ir
Namas Neff Rd. Yra vienas
Ed. Žilionis, sekretorė — A. garažas, šaukti nuo 6 vai. vaka-' Kreipkitės ir gausite geriau
Barzdukaitė, iždininkė — N.
sią patarnavimą.
ro: šaukti:
Ambrazaitė.
I 7204 Donald Avė. Tel. EN 1-3844
Bagdonas, LI 1-1111
Skyriaus valdyba ir nariai »
1------- -—F--------- ----------■
reiškia nuoširdžią padėką po
nams Jankauskams už parodytą
Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką
nuoširdumą ir vaišingumą sve
čiuojantis jų namuose.
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant
Juozas Jankauskas yra baigęs
išvežiojame j namus.
radjjo-televizijos institutą, bet
(usirąšinėjimo būdu studijas gi
na toliau.
ST. CLAIR BAKERY

Visais mašinų reikalais
-kreipkitės į

I

Įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai grojant

Sav. J. Kamaitis

HALL

— — - į

i
i
i

Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai.

Nauja studentų vadovybė

1

i

7007 Superior Avė.
Greta Eželis Tkeatra
Telef.; EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

Į

Parduodamas namas

Mašinų viršaus taisymas
ir dažymas; motųrų, stab
džių patikrinimas ir taisyn?aš, greičio dėžės ir kt. ma^■šinos dalių įdėjimas.

i

JEWELER

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

COUNTY TREASURER

Dieną: Treč., Penkt., Sėst., 2:15
p. m. Vakarais: 8:15 p. m.

PUBLIC

aukų lapai yra Dirvos redakcijo
je. Norintieji aukoti užeikit j
' Dirvą.

F O R

K,

DABAR
IKI VASARIO 26

Lietuvos Nepriklausomybės
Fondo

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas
7015 Wade Park Avė.
Tel. HE 1-6352

""■MONTO DĄRBAI

J. C1JUNSKAS
LAIKRODININKAS

TELEF.; HE 1-6339
-i.

Della E. Jakulis & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edita Avenue
936 East 185 Street

ENdjcott 1-1763
KE 1-777®

Dirva Nr. 7 • 1956 m. vasario mėn. 16 d.

TORONTO

sios minėjimą rengia todėį, kad
su vietos bendruomenės apylin
kės valdyba nepasisekė susitarti
KALBĖS ADV. JULIUS
dėl visiems priimtino tos dienos
SMETONA
minėjimui kalbėtojo. Apyl. valToronto lietuvių namuose va-' dyba užsigeidė būtinai kviesti
sario mėn. 18 d. 7 v. vak. Lietu "Naujienų” redaktorių Dr. P.
vos Nepriklausomybės Talkos Grigaitį. O kadangi Dr. Grigaitis
skyrius rengia Vasario šešiolik įvairiais atvejais savo laikraš
tosios minėjimą. Į minėjimą, kal tyje yra iškoneveikęs ir mūsų
bai pasakyti, iš Clevelando pa kariuomenę, ir karius savano
rius, ir šaulius, ir diplomatus, ir
kviestas
adv. Julius Smetona.
Badakeijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEndenoa
Šiais metais Toroųte Lietuvos bažnyčią, tai tautiniai nusista1-0344, Redaktorius Balys GAIDŽIONAS (buto telefonas: GL 1-3976).
Nepriklausomybės Talkos sky čiusieji pareiškė griežtą protes
rius atskirą Vasario šešiolikto- tą prieš tokį kalbėtoją iš JAV.
taip pat teisininkė, kaip ir jis,
Visi Toronto lietuviai kvie
VYTAUTAS STAŠINSKAS - LIETUVOS su juo buvo jo tarnybos vietoje
čiami gausiai dalyvauti vasario
18 d. (šeštadienį) rengia
Belgijoje, ir nuo 1939 m. New
DETROITE ŽUVO mėn.
KONSULAS
mam minėjime Lietuvių namuo
Yorke.
ak.
Newyorkiečiams jos visuome-Į L. PETRAUSKAITE se. Pradžia 7 vai. vakaro.
New Yorke ir kitur su pasiV. Stašinskas yra baigęs Vyt. ninio darbo talka pažįstama jau.
tenkinimu sutikta žinia, kad Vy- D. universitetą diplomuotu teisi- nuo pat jos atvykimo, kai, vyks-' Praeitą penktadienį, apie 3
j vai. po pietų, grįždama iš unitautas Stašinskas pakeltas kon-1 ninku 1934 m. Prieš tai buvo baitant New Yorke Pasaulinei Pa
ŠAULIŲ
sulu. šį faktą palankiai komen-'gę3 Karo Mokyklos aspirantų rodai, ji gyvai prisidėjo prie Lie | versiteto, automobilio nelaimėje
i
žuvo
detroitietė
Lilė
Petrauskaituoja tiek mūsiškiai diplomatai kursus jaun. Įeit, laipsniu. Pri- tuvos pavilijono sutvarkymo ir
MARTYROLOGUOS
ir politikai, su kuriais Stašins-’ klausė stud. teisininkų draugijai jame darbavosi pačios parodos ltė. Ją vežęs to pat Wayne UniREIKALU
kui-tenka bendradarbiauti, tiek, jr "Fraternitas Juvenum” kog- metu. Karo metu ji talkino Ame'| versiteto studentas Jonas Šoe|
takas
sunkiai
sužeistas
guli
ligoir lietuviškoji visuomenė, kurios porantas. Gimęs yra Kaune, pra rikos Raud. Kryžiui, o lietuviams!
Visi žinome, kad labai daug
verktoje jis dalyvauja, būdamas džioje mokęsis "Ryto" gimnazi- tremtiniams atsiradus Vokieti ninėje. Nelaimė atsitiko ant šaulių buvo suimtų, kankintų,
aktyviu jos nariu nuo pat savo joje Vilniuje, o vėliau tęsęs mok- joje, ji viena pirmųjų pradėjo Lodge autostrados, netoli Forest nužudytų arba ištremtų į toli
aktyvimo į Ameriką.
sla Kaune — "Aušros” gimnazi- juos remti tiesioginiai ir tą dar gatvės, automobiliui atsitrenkus mus Rusijos plotus. Daug šau
Į
V. Stašinskas šito pakėlimo su- joje, šiemet lapkričio mėn. V. bą tęsė per eile metų. Už tai ji į elektros stulpą.
Gimusi 1936 metų vasario 21' lių garbingai žuvo kovoje su mū
silaukė, palyginti, pavėluotai ir Stašinskui sukaks 50 m. amžiaus, yra gavusi Popiežiaus Pijaus XII
sų tautos mirtinu priešu Il-rc
Dau
tai ne dėl kieno kaltės, bet dėl, y. Stašinskas yra apdovano- oalaiminimo pažymėiimą. Be to, dieną netrukus ruošėsi švęsti
. žinomi
vardaj
pavardė8
susidėjusių sąlygų, kuriose atsi- ta, D“ Liet. KunigaiWi() Gedi. V. Stašinskienė padeda Balfui dvidešimtą gimtadienj. Pačiame gelio jų
žinomi vardai, pavardės
rado mūsų tėvynė, valstybė ir mjno ordino ketvirtuoju (paly- nuo pat jo isisteigimo rinkliavo gyvenimo pavasary jj mokėjo arešto bei mirtieg datog kanki.
mūsų visuomenė. Tačiau tas fak- do) laipaniu ir Belgijos Karūnos se ir organizacijos veikloje. Ji kartu juoktis ir verkti, žaisti ir nimų ir kitos aplinkybės. Vienok
tas, kad jis dabar pakeltas kon- ordino chevalier laipsniu,
h’lyvauja ir lietuvių mokslų kul dirbti.. Ji šoka tautinių šokių j8a ui tėra .>užregi8truota, tH1
grupėje,
chore, žrnonjy atmintyge žmonėg te.
ųe, gieda parapijos chore,Į
šulu, ir tai, kad pakėlimas pripatūriniame gyvenime.
žaidžia su jaunesniosiomis skau-j čiau ne 8U gau)e
todė>
žintas Amerikos Valstybės De-1I V. Stašinskas yra vedęs 1933
m. Jo žmona Aldona Bernotaitė,
S. Narkėliūnaitė temis (j* vadovavo jaunesniųjų yra bfltina vigką neatidėliojant
partamento, yra naujas akivaiz
skaučių Živilės draugovei), dirba dokumentuoti> kQ1 įvykjų HQdi
dus įrodymas, jog JAV tebepristudentų skyriuje ir akademikių njnkai tebėra gyyi Ga,
Adai, Antanui ir jų sūnui Viktorui —
pažįsta Lietuvos Respubliką ir
skaučių draugovėje, rašinėja Į negu tiklmėg ateig diena> kadg
jos diplomatinius atstovus.
PETRAUSKAMS
studentų spaudoje. Jos pilna irj g. medžiaga bug nejkainuojamof
Naujasis Lietuvos konsulas
dėl mylimos dukrelės ir sesutės,
studentų pobūviuose, ir jaunimo, vert^a'’
savo pareigas pradėjo lygiai po
pramogose. Universitete treti,| šaulių
......................duomedvidešimt penkerių metų savo
martyrologijos
LILĖS PETRAUSKAITĖS
metai studijuoja medicinos tech j nis prašome siųsti Chicagos šaudarbo Lietuvos Užsienių Reikalų
tragiškos mirties, reiškiame nuoširdžią užuojautą__ Tegu
nologiją, kartu gilinasi ir svetij lių Klubo švietimo ir Kultūros
Ministerijoje ir Lietuvos diplo
Dievas suteikia Jum jėgų šią didžią tragediją išgyventi
mose kalbose. Universitete or Skyriaus Vedėjui šiuo adresu:
matinėje tarnyboje.
ganizuoja ir lietuvių tautodailės Rev. Ant. šeštokas, St. Agnės
nepalūžus—
J New Yorką V. Stšainskas at
parodėlę •->- veždama parodėlės Church Rectary, 2648 W. PerDetroito
Lietuvių
Bendruomenės
Valdyba
ir
Nariai
vyko 1939 m., paskirtas dirbti
eksponatus ir baigia šios žemės shing Rd., Chicago 32 .Illinois.
Lietuvos Generaliniame Konsu a
kelionę ...
Pageidaujami smulkūs įvykių
late, kuriame ligi savo pakėlimo
Jos tėveliai, Antanas ir Ada aprašymai, jei yra — dokumen
dirbo kaip vicekonsulas. Gene
Mielam Ramovės nariui
Petrauskai, ir brolis Viktoras' tai ir foto nuotraukos, datos,
raliniu konsulu yra Jonas Bud
antrą kartą pergyvena žiaurią! vietovių ir hukentėjusių asmenų
rys, o kitas vicekonsulas — Ani
ANTANUI PETRAUSKUI ir šeimai,
gyvenimo tragediją. Lietuvoje bei kaltininkų, t. y. išdavikų ir
cetas Sir ”'is.
bolševikai nužudė p. Petrauskie- kankintojų savųjų ir okupantų
Jų mylimai dukrelei Lilei tragiškai žuvus, nuoširdžią užuo
Diplomatinio darlto patyrimo
nės tėvelį, Lietuvos seimo atsto- vardai bei pavardės. Visa meV. Stašinsk is :jo Belgijoje, te
jautą reiškia.
vą
J. Repčį. Dabar šimtus de- džiaga bus laikoma griežtoje panai dirbęs Lietuv.« P.-'.i”ntinytroitiečių sujaudino šiurpi Lilės slaptyje. Jei pranešėjas matys
L. S. "Ramovė" Detroito Skyrius
bėje nuo 1935 m. balu t': mėn.
mirtis.
būtinų reikalą, gali pats nepasiir 1938-1939 metais jai v; <• "i.
Sekmadienį prie gėlėse pasken-! rašyti ir neminėti vienų ar kitų
damas kaip Chargė d’Affaiies.
dusio karsto paskutinę pagarbą pavardžių ar vietovardžių. Už vi
Be kitų pareigč, tenai jii vedėjai atidavė skaučių ir skautų'są suteiktą šaulių martyrologipasitarimus Lietuvos - Belgijos N
LILEI PETRAUSKAITEI
garbės sargyba. Trečiadienį, po jos klausimu medžiagą Chicagos
prekybinės sdtarties srdasymo. I
gedulingų pamaldų šv. Antano šaulių Klubo Valdyba bus nuoDirbdamas Lietuvos Generali-'B tragiškai žuvus, jos tėveliams Antanui ir Adai Petrauskams
tažnyčioje, palydėta į Mt. Olivet širdžiai dėkinga.
niame Konsulate New Yorke, V. I
ir broliui Viktorui, močiutei E. Repčienei ir R. A. Tamuliokapines.
| Kitus laikraščius maloniai
Stašinskas visą eilę metų yra at- g
Tebūnie Lile, Tau lengva sve- prašome šią žinutę persispausstovavęs Lietuvą Colgate univer- ■ niams reiškiame gilią užuojautą.
tima žemelė.
dinti.
siteto (Hamilton, N. Y.) rengia- B
S. šimoliūno šeima
Z. V. Rekašius
Chicagos šaulių Klubo Valdyba
mose vasaros konferencijose I
Amerikos užsienių politikos klau- ta
Simais. Be to, V. Stašinskui yra
pavesta stebėti Jungtinių Tautų
Kolegei
veiklą, kiek ji paliečia Lietuvos
reikalus. Medžiagos apie tai jis'
LILEI PETRAUSKAITEI
patiekia ŠVashingtone Lietuvos'
Sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems
Pasiuntinybės leidžiamam anglų
tragiškai žuvus, jois tėveliams, broliui ir artimiesiems reiš
lietuviams jūsų tautinės šventės proga
kalba biuleteniui "The Lithuakiame gilią užuojautą.
nian Situation”. Apie Lietuvos
klausimus Jungtinėse Tautose jis
A. M. ir J. Gilvydžiai, A. Iljasevičius,
rašo ir lietuviškai spaudai, iš ku-,
J. Kirvelaitis, K. Navasaitis, Z. V. Rekašius
rios paminėtinas išsamus jo
straipsnis angliškojoje Kalifor
nijoje išeinančiė "Lietuvių Die
A t A
nų’’ dalyje.
Šalia savo darbo Konsulate,
Mielai kolegei
Stašinskas domisi vietos lietuvių
LILEI PETRAUSKAITEI
kultūriniu ir visuomeniniu gyve
CANDIDATE FOR
nimu, remia BALFo ir lietuvių
tragiškai žuvus Tėveliams, broliui ir giminėms jų skausmo
Bportininkų veiklą. Mėgdamas
valandoje reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.
sportą ir juo domėdamasis iš pat
JUDGE
jaunų dienų, V. Stašinskas
Lietuvių Studentų Sąjungos Detroito Skyrius
Brookl.vne yra Lietuvių Sporto
klubo garbės teisėju ir jo garbės
COMMON PLEAS COURT
nariu nuo 1952 m.
A t A
Lietuvoje jis dar mokiniu bū
Democratic Primary May 8, 1956
Mylimai sesei
damas dalyvavo Kaune Lietuvos
LILEI PETRAUSKAITEI
Fizinio Lavinimo Sąjungos (LF
I-S) sporto klube. Kaip to klubo
tragiškai žuvus, Tėveliams, broliui ir giminėms jų didžio
centro valdybos sekretorius, jis
liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą.
vedė naujų LFLS skyrių steigi
Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems
mo bylas, o taip pat aktyviai!
Detroito "Gabijos” Tunto skautės
reiškėsi įvairiose sporto šakose
lietuviams Jūsų tautinės šventės proga
— lengvojoje atletikoje, o vėliau
futbole. Jis yra keletą kartų at
Tragiškai žuvus mūsų mielajai klubo narei
stovavęs Lietuvą tarptautinėse
RALPH LANZARA
futbolo rungtynėse, žaizdamas,
LILEI PETRAUSKAITEI,
kaip vartininkas Lietuvos valstJ
CANDIDATE FOR
drauge liūdėdami, skausmo valandoje reiškiame gilią užuo
futbolo rinktinėje. Tose pat pa
jautą
jos
brangiems
tėveliam®,
broliui
Viktorui
ir
gimi

reigose jis atstovavo ir Vyt. D.
STATĖ SENATOR
nėms.
Universitetą Talline įvykusioje
Democratic Primary May 8,1956
Suomijos, Estijos, Lietuvos ir
Detroito Sporto Klubas
Latvijos universitetų studentų'
"KOVAS”
26 Years Experience City—County—Statė
olimpiadoje.
|

DIRVA

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiem*
lietuviams jūsų tautinės Šventės proga

THE FIELD

J. FRAK AZZARELLO
CANDIDATE

FOR

COUNTY PROSECUTOR
i

Democratic Primary May 8,1956

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems
li< tuviams jūsų tautinės šventės proga

JOSEPH PIETRAFESE
Aaautint County Prosecutor
CANDIDATE

FOR

JUDGE

OF COMMON PLEAS COURT

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems
lietuviams jūsų tautinės šventės proga

JOHN M. NOVAK
CANDIDATE

FOR

SHERIFF

Democratic Primary May 8, 1956

OTTO F. STEELE

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems
lietuviams jūsų tautinės šventės proga

MARK McELROY
I

CANDIDATE

FOR

STATĖ REPRESENTATIVE
I

O nThe Democratic Primary May 8, 1956
X

MM

