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Balionu atgarsis Jungtinėse Tautose

PAVERGTOJE
TĖVYN ĖJĘ

Per vienuoliką dabartinės ru
siškos okupacijos metų Lietuvo
je rusų kalba dar toli neįsigalėjo
tiek, kiek rusams būtų pageidau
jama. Vilniaus Pedagoginio in
stituto rusų kalbos dėstytoja E. Vyno krašte —. Reino slėny, Vokietijoje, prie garsaus vyno miestelio Lorch, šią žiemą tokie, per
Fuks (Tarybinis Mokytojas, šimtmečius nepasikartoją vaizdai. Dideli šalčiai ir gausus sniegas, neabejotinai bus pakenkęs ir
1956 m. Nr. 2) atskleidžia tie
būsimam vynuogynų derliui.
siog sunkiai įtikimų faktų:
”... apie trečdalis (vidurinių
temperatūra staiga ėmė kristi ir
mokyklų baigiamųjų klasių) mo menų gamykla, Klaipėdos laivų
kinių blogai rašo, silpnai kalba remonto įmonė, Klaipėdos super
greit nukrito vietomis iki —24°
NEPAPRASTI
kartais net nesupranta rusų kal fosfato gamykla "Artojas" ir kt.
C. Sausio 30 d. jau siekė kaikur
ŠALČIAI
LIETUVOJE
*
bos ...
—38°C. ar dar žemiau. Mokyklo
"Daugelis (pradinių mokyklų ...1955 m. gruodžio 1 d. Maskvo Šių metų žiema Lietuvoje pa se darbas sustojo. Telefonais į
mokytojų) iš esmės nemoka ru je išleistasis dekretas dėl žemės sižymi nepaprastais kraštutinu provinciją lėkė įsakymai skubiai
sų kalbos tiek, kad galėtų ją dės ūkio Lietuvoje nustatė didelius mais. Po kelių šaltesnių dienų susirūpinti... gyvulių apsauga
tyti. Deja, ir V-VII klasėse dar reikalavimus. Jiems įvykdyti prieš Kalėdas, nuo Kūčių dienos nuo šalčio.
labai daug neraštingų rusų kal "mobilizuojamos jėgos ir lėšos", prasidėjo šlapdribos arba ir tik
anot Sniečkaus pareiškimo Mas ros liūtys. Ištisą mėnesį, iki sau Vasario pirmomis dienomis
bos mokytojų ...
daug kur snigo, temperaūtra lai
”.. . daug mokytojų (kad ir kvoje. Tačiau žemės ūkio nesėk sio 25 dienos retą kurią dieną
mokančių rusų kalbą) nežino ru mėms pateisinti Sniečkus nurodė temperatūra buvo kritusi žemiau kėsi iki 27 laipsnių šalčio nakti
sų kalbos dėstymo lietuvių mo ir kitų kaltininkų, ne vien tik —4“C., o daugeliu atvejų buvo mis. Vasario 10 d. vėl krito iki
sau kaltę prisiėmė. Vienas iš kal pakilusi net iki + 5°C. Yra žinių, —32 ir net iki —39°C. Vasario
kyklose specifikos”.
Cituojama ištisi eilė pavyz tininkų — oras, kuris Lietuvoje kad vakarinėse ir šiaurinėse Lie 12 dienos rytą Vilniuje buvo
džių, kaip rusiškai rašo vyresnių iš eilės dvejus metus buvęs že tuvos dalyse net perkūnas tran —30°C. Vasario 16 d. rytą jau
klasių mokiniai. Iš tų pavyz mės ūkiui nepalankus. Kiti kalti kėsi.
buvo kiek atslūgę, liko tik —13°
IŠ 10,000 TIK VIENAS jų
džių matyti, kad rusiškuose mo ninkai — maskvinės žemės ūkio
C.
PASISTATĖ
kinių sakiniuose ryškiai tebėra ir sovchozų ministerijos, kurių Sausio 19 d. pajūryje kilo aud
ra.
Temperatūra
laikėsi
aukš

pareigūnai
ne
tik
patys
silpnai
Vsario 19 diena vėl pasižyinėlietuviško mąstymo struktūra
NAMELIUKĄ
(diena jiems ir rusiškai mote teįsigilindavę į Lietuvos žemės čiau nulio dar kelias dienas (t. jo pūgomis, o Klaipėdoje lijund
Per pastaruosius penkerius riškos giminės, o šuo vyriškos). ūkio ypatumus, bet mažai te y., aukščiau 32°F.). Sausio 24 d. ra. šaltis buvo vidutinis. (LNA)
metus Lietuvos miestų darbinin Kaip vieną iš tos nesėkmės prie klausydavę ir vietinių pareigūnų
kai ir tarnautojai esą pasistatę žasčių, E. Fuks nurodo stoką ža balso...
Nuo karo šios, pa Palangos di
Minėtasis dekretas tarp ko ki džiausios Lietuvos vasarvietės,
3,860 individualinių gyvenamų dinimo meilės rusų kalbai:
jų, kurių bendras plotas esąs ”... dažnai rusų kalbos pamo ta reikalauja dar žiemą išvežti į yra išnykusios iš vasarviečių są
PREMIJA DAR
193,006 *kvadratinių metrų (A. kose galima užmigti iš nuobodu laukus tam tikrus kiekius gyvu rašo. Kadangi ten esančios žvejų
NEPASKIRTA
linių trąšų ir durpių. Lėšos tam artelės vadinamos kitais vardais,
Sniečkaus pranešimas LKP su lio!
"Yra netgi tokių mokyklų va skiriamos iš valstybės biudžeto. tai ir tie vietovardžiai viešai
važiavime).
Vidutinis tokio namo plotas dovų, kurie rusų kalbą laiko ant Trąšas vežti turi MTS traktoriai, beveik neminimi. Administraci LRD 1955 m. premijos balsų
— tik 50 kvadr. metrų, arba 538 raeiliu dalyku, kurie memato rei kuriems už tai reiks mokėti. niu požiūriu visa Neringa yra tikrinimo komisija, sudaryta iš
kvadr. pėdos. Tokiame plote gali kalo lankyti (kontroliuoti) rusų Valstybė siūlo pagalbą, tai yra įjungta į Klaipėdos miesto ri J. Augustytės-Vaičiūnienės, Gra
žinos Tulauskaitės ir Albina Va
išsitekti du nedideli kambariai ir kalbos pamokas, teisindamiesi, apmokėti trąšų išvežimo išlaidas, bas ...
lentino, savo posėdyje, įvykusia
dar mažesnė virtuvė: kuklus bu kad, esą, jie patys ją blogai mo tačiau kolūkiai paskui pusę tų
¥
me
1956. II. 19, 1436 So. 50 Avė.,
ka. Yra netgi tokių direktorių ir išlaidų turės valdžiai atmokėti.
tukas dviejų asmenų šeimai.
Bet lyg tyčia vėl įsikišo nepa Dezertyravimais iš "Chruščio Cicero, patikrinusi rado 48 bal
Profesinių Sąjungų narių skai mokymo dalies ■ vedėjų, kurie
čius Lietuvoje dabar nurodomas klausimą, kad mokiniams būtų lankus oras: kilo toki nematyti vo dvarų” ne tik tolesniuose Ru savimo vokus. Atplėšus viršuti
450,000. Taigi apie tiek ar kiek sumažinti reikalavimai iš rusų šalčiai ir pūgos, kad vargu kas sijos rajonuose, bet ir Lietuvoj nius vokus, sumaišyta balsavimo
daugiau Lietuvoje yra pramo kalbos, jie nepatenkinti dėl blo gali ir pagalvoti apie mėšlo veži jau viešai pripažįstamas. Pavyz vokeliai, kuriuos atidarius rasta
nės, prekybos, transporto darbi gų pažymių iš rusų kalbos, ku mą į laukus. Tas žieminis mėšla- džiui, iš Kustanajaus srities at šios pasekmės: Henriko Radaus
ninkų ir įvairių įstaigų tarnau riuos kartais visai pagrįstai pa vežtis __ pačioje Maskvoje su gal į Klaipėdą yra dezertyravę ko žiemos daina — 13 balsų, Leo
planuota priemonė Lietuvos že šie dabartinių laikų "klaipėdie nardo Andriekaus Atviros ma
tojų. Jei per penkerius metus tik rašo jaunieji mokytojai.
mės ūkiui pakelti — jau dabar čiai”: Maja Panasiuk, Genadij rios __ 9 balsai, Negestis — 5,
'.'Negalima
nuslėpti,
kad
dau
3,860 iš jų tegalėjo pasistatyti
Devynios baladės — 4, Aukso
tokius mažiukus namukus, tai gelis baigusių mūsų (Pedagogi yra toli atsilikęs nuo nustatytų Aladov, Galina Timošenko ...
ruduo
— 3, kitos 5 knygos gavo
Pažymėtina,
kad
visi
yra
ga

tas reiškia, kas kas metai tai nio instituto rusų kalbos ir lite- terminų.
¥
vę darbo ar šiaip "pas mamą” su po 2 balsu, trys — po 1, viena
padaryti sugebėjo tik maždaug ratūrois) fakultetą nemoka rusų
vienas iš 10,000 darbininkų ir kalbos tiek, kiek reikalinga mo Nidos ir Juodkrantės vasarvie sitvarkę. Tik pasilikusieji per kortelė rasta tuščia.
tės esančios vis dar neatstatytos, laikraštį piktinasi, kodėl tų bėg Kadangi nė viena knyga nega
kytojui.”
tarnautojų. fLNA)
Tik nepasako E. Fuks kodėl iš — LKP suvažiavime pažymėjo lių niekas nebevaro ten, kur jie vo reikalingos absoliutinės balsų
tikrųjų mokiniai nekenčia rusų sveikatos apsaugos ministras B. kartą neva savanoriškai buvo nu daugumos, tai dvi knygas, gavu
vykę. (LNA)
kalbos.
Penkauskas.
sias daugiausia balsų, tenka per¥
balsuoti. .
Ne vien busimoji Kauno hydroelektrinė, bet ir visos stambes
nės elektrinės bei kiti energijos
šaltiniai, per "Lietuvos rajoninę
• JAV lankosi Italijos prezidentas Gronchi, kuriam pa
energetikos ūkio valdybą”, pri
klauso ne vietiniams, o sovieti grįstai primetamas pataikavimas komunistams arba mažų ma
niams centro organams. Iš vil žiausia nesusigaudymas savose pareigose. Spauda domisi, ar jam
niškių ministerijų kompetencijos Washingtone bus įkvėpta aiškesnė laikysena, ar ir po vizitą pasi
yra išimti durpynai, malūnai, vi liks klaidžiojimuose. Gronchi yra krikščionių demokratų veikė
si trys cukraus fabrikai, žemės jas, turįs savoj partijoj didelę opoziciją. JAV ir Kanadoj išbus 16
ūkio mašinų remonto dirbtuvės dienų.
ir visi stambesnieji fabrikai.
• Maskvoje į Komunistų Partijos centralinį komitetą per
Turbinų gamykla "Pergalė”
rinkti visi buvę 11 narių. Į prezidiumą išrinktas marš. Žukovas,
(buv. Tilmanso fabr. vietoj, Kau
kuriam dabar laikraštininkai priskiria patį aukščiausią postą. Kaip
ne) priklauso maskvinei Sunkių
jų mašinų gamybos ministerijai. iš tikrųjų bus — laikas parodys. Niekas nenori tikėti, kad tariama
kolektyvinė valdžia išsilaikys. Atskiras vienas, kuris užsimanys
Naujosios Vilnios "Žalgirio” kitus sunaikinti.
staklių gamykla — Staklių ga
mybos ir įrankių pramonės mi
• Didž. Britanijos kolonijų ministeris Alan Lennox-Boyd
nisterijai, o Dažymo aparatų ga vyksta į Kipro salą ieškoti sprendimo. Kipro saloje išvystytas
mykla — Statybos mašinų ir ke graikų judėjimas sprogdina ne tik Anglijos, bet' ir visų vakarinių
lių mašinų gamybos m-jai. Šiau sąjungininkų planus.
lių dviračių fabrikas — Automo
• Arabų kraštų vadai ateinantį mėnesį susirinksią svars
bilių Pramonės m-jai. Akmenės
tyti savųjų reikalų.
cemento gamykla ir Lentvario
sanitarinių-technikinių dirbinių
• Italija ir JAV susitarė, kad italai Amerikoje pirks už
gamykla — Maskvos Statybinių penkis milionus dolerių įvairių žemės ūkio produktų. Už prekes
Ar bus corpus delicti?
medžiagų pramonės ministerijai mokės liromis.
Jungtinėse Tautose esančiu
(nors tokio, paties vardo minis
• Vakarų Vokietijos liberalams suskilus, atsirado nemaži
įpratimu, galima būtų tikėtis,1
terija yra ir Vilniuje).
pavojai
K. Adenauerio vyriausybei. Kadangi vicekancleris Blueckad sovietai, jei skųstųsi dėl tų
Centrinėms ministerijoms pri
ker
pasiliko
su Adenaueriu, manoma, kad ir didžiuma liberalų
balionų, turėtų jų pristatyti ir
klauso ir Kauno "Neries" liejyk
Japonijos pėstininkas šoka su
pasiduos jo įtakai.
į posėdžių salę, kaip kaltinamąją
la, Vilniaus "Elfą" (elektrotech
parašiutu kariniuose pratimuose.
medžiagą — corpus delicti. Juk Antarktikoj įsikūrusi JAV ekspedicija, be sunkių tyrinėjimo dar- nikos fabrikas), Vilniaus Elek
• šiaurės Irane vykdydas sukilimas vyriausybės kariuome Drauge prie to paties parašiuto
JAV atstovas nesykį yra rodęs bų, susiranda ir malonumą. Vienam ekspedicijos nariui prieš apa- tros skaitiklių gamykla, Plataus nės palaužtas. Buvo užmušta virš 100 sukilėlių. Kovos su suki leidžiasi į žemę ir reikalingos
viešai sovietiškus firmos šautu-|
ratą pozuoja pingvinas. Tolumoj ekspedicijos ledlaužis.
vartojimo elektrotechnikos reik- lėliais tęsėsi beveik mėnesį laiko.
karinės priemonės.

S. NARKĖLIUNAITĖ
Sovietiniai satelitai nepagai
lėjo nei popieriaus, nei laiko.
Ypač komunistinės Čekoslovaki
jos daug prirašyta laiške Jungti vus, Korėjoje atimtus iš komu
nių Tautų Gen. Sekretoriui, nistų.
skundžiantis dėl oro balionų. Tai būtų viena pusė — sovie
Bet juokingiausia, kad ir komu tiškoji. Bet JAV, sakoma, turi
nistinė Kiniją protestuoja. Juk ir savo tiesą. Tik tuo tarpu ji
pastarosios Laisvosios Europos jos neatskleidžia, o jau spėjo
organizacijos skleidžiama spau tiek daug skiedrų prikristi iš so
da nepasiekia. Bet ir ji laiko vie vietiškosios adatos. Iš JAV šal
ną ir tą patį bloką. Ir jos laiškas tinių buvo pranešta, kad ir Ame
ateina kartu su europiniais sate rika turi pagavusi sovietiškų oro
litais, turbūt, tik tam, kad būtų balionų. Jų esama arti penkias
dešimt ir jie esą netolimojo skri
"daugiau triukšmo”.
Tuose laiškuose kol kas dar dimo meteorologiniam tyrinėji
tik skundžiamasi ir pasakojama mui. Bet JAV atstovai tų balionų
apie balionų daromą žalą civili kol kas dar niekam nerodė, ir
nei aviacijai, bet tuo tarpu dar sako, kad parodytų tik tuo at
nesiūloma imtis kokios nors ak veju, jei sovietai kreiptųsi į JT,
cijos. žodžiu, tai tik atkreipi prašydami intervencijos.
mas dėmesio, o šitai gali pasek Kas gi gali žinoti, katrie tų
ti vėliau jau formalus reikalavi balionų rėžią komunistams la
mais JT tą klausimą svarstyti. biausiai. Bet didžiuma bent gal
voja, kad tie propagandiniai yra
jiems skaudžiausi, ir todėl, esą,
Propagandiniai balionai
negalėdami nuo jų atsiginti, jie
Ta proga atsimintina, kad tas dabar išeina ir prieš meteorolo
propagandinių balionų klausimas ginius, ir bendrai sukuria tą mi
jau nesykį JT buvo keliamas. Če tą apie kenkimą lėktuvams.
koslovakija ir Lenkija nesykį yra
puolusios JAV už tą Laisvosios
Kaip aukštai galima siekti?
Europos organizacijos darbą, bet
tada buvo kalba tik apie ideolo Dėl propagandinių balionų
ginę žalą, šiuo metu gi, kaip jau JAV vyriausybė plaunasi ranka.
matyki, komunistai reik, lą ima Ji atmetė visus satelitų protes
i? kitos pusės, būtent, jievsaxo, tus. Sako, tai ne mūsų ■ žinioje,
kad fc-.i sudaro pavojų jų lėktu tai privati organizacija. Ji daro
ir svarbr, kad nepažeidžia JAV
vams.
Kaip ten tikrumoje yra, sun įstatymų, žinoma, kad Lais
ku žinoti, bet Laisvoji Europa vosios Europos komitetas nepa
tvirtina, kad jos leidžiamieji ba žeidžia JAV įstatymų. Kaip jis
lionai nėra pavojingi. Spaudoje pats tvirtiną ir kiti tai žino, jis
ir kitomis progomis Amerikos dar stiprina JAV politiką, sklei
visuomenei ir svetimiesiems bu džia demokratiją už geležinės už
vo aiškinama detaliai, kaip tie dangos. Bet Laisvosios Europos
balionai pakyla ir kaip nėra komitetas dirba Vakarų Vokie
kenksmingi jokiems lėktuvams, tijos teritorijoje. Pasirodo, te
pabrėžiant, jog, jei kenksmingi, nai jis turi net ir sutartį su Bon
(ir tai neabejotina), tai ideolo nos vyriausybe, kad jis nedary
giškai. Tie balionai, kaip žinia, siąs nieko, kas priešintųsi Bo/ikiekvienas už geležinės uždan nos vyriausybės politikai. Vadi
gos neša apie 3 kg. propagandi nasi, komitetas dirba su pilna
nių lapelių su laisvojo pasaulio Vak. Vokietijos valdžios žinia ir
žiniomis.
pritarimu.
Šitaip reikalai atrodo dabar.
Oro tyrimo balionai
Jungtinėse Tautose betgi galvoiama pagal tarptautinius įstaty
Bet ne tik dėl šių balionų so
vietai kelia triukšmą. Kitos rū
šies balionai yra leidžiami JAV
oro pajėgų meterologijos punktų,
kurie atlieka stratosferos tyri
mus. Dėl šių balionų, valstybės
sekretorius Dulles, kaip žinia,
jau patvarkė ir taip švelniai Washingtone teisinosi, kad dauge
lis isvetimtaučių JT būstinėje
ima įtartinai žiūrėti amerikoniškojon pusėn.
Parafrazuojant sekretorių, jo
paaiškinimas buvo toks: jeigu
jūs nesutinkate, tai mes ir nesiųsime.
I
Ir tuojau buvo duotas įsaky
mas oro pajėgoms tų balionų ne
siųsti. Nors dar vis kartais spau
doje pasitaiko pranešimų, kad
tai vienur, tai kitur koks nors
balionas prasimušė į sovietų oro
erdvę, bet jau žinoma, kad ofi-l
cialiai jie sustabdyti. Tai tie pa
tys JAV armijos balionai, apie
kuriuos sovietai Maskvoje pri
rašė visokių pasakų, rodė juos
užsienių spaudos atstovams ir
siūlė atvežti net ir į JAV paro
dyti.

mus. Paliekant nuošalyje, kad
tie propagandiniai balionai turi
gerus tikslus, visdėlto čia sako
ma, kad pagal tarptautines kon
vencijas oro erdvė virš valstybės
priklauso tai valstybei, nesvar
bu, kaip aukštai sieksi. Todėl ir
vienokių ar kitokių balionų lei
dimas, jei toji valstybė priešina
si, pažeidžia jos neutralumą ir
yra priešingas Paryžiaus (1919),
Havanos (1928) ir Chicagos
(1944)) oro navigacijos konven
cijoms.
Tai, žinoma, tik vienos pusės
aiškinimas. Kaip atrodytų abi
pusis reikalas, paaiškėtų tiktai
tada, kai toks skundas atsirastų
tarptautiniame forume. O tuo
tarpu Laisvosios Europos komi
tetas savo balionus leidžia kaip
tebeleidęs su laisvės žiniomis pa
vergtiesiems. Ir gero jam vėjo!
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Šia sava/fę...
•

Balys Gaidžiūnas

žinimo vakaras su įdomia pro
•
Lietuvos Nepriklausom y b ė s grama.
šventės minėjimai pasibaigė. Po Sekmadienį, birželio mėn. 17 d.
numatyta:
visą laisvąjį pasaulį išsiskirstę
laisvi lietuviai padarė kiek su Iškilmingos pamaldos R. Ka
gebėjo, kad tų minėjimų atgar talikų Washingtono Katedroje.
siai prasmingiau ir giliau atsi Mišių metu gieda Čiurlionio an
lieptų į tų kraštų valdančiuosius samblis. Pamokslą sutiko pasa
asmenis. Ir iš jų laisvės kovoje kyti katedros Rektorius Prel.
Cartright. Lankymasis Meno Pa
mes susilauktume talkininkų.
Tikrai didelis džiaugsmas, kad rodoje. Po pietų Statler viešbu
šiais metais mūsų nepriklauso tyje Čiurlionio ansamblio kon
mybės šventė giliomis kalbomis certas, diriguojant Alf. Mikuls
buvo paminėta JAV Kongrese. kiui. Sąskrydžio uždarymas.
Ten kalbėjo 16 senatorių ir virš Toji plati programa sako, kad
50 kongresmanų.
sąskrydyje dalyvauti reikia ir
Charles A. Vanik, 21-mojo jam jau dabar reikia pasiruošti.
Ohio distrieto kongresmanas, iš Ir svarbu, ne tik patiems daly
Ohio, atsiuntė redakcijai visų vauti, bet paraginti, kad ir dau
kongrese pasakytų kalbų san gumas lietuvių tą dieną Watraukas. Jų tarpe ir paties siun shingtonan vyktų. Ypač nesun
tėjo kalba. Tose kalbose pasaky ku tai padaryti tiems, kurie neta daug šiltų žodžių lietuviams pertoliausia nuo Washingtono
ir Lietuvos laisvės reikalu. Tos gyvena.
kalbos yra tvirtas paliudijimas,
kad laisvės byloje nesam vieni,
kad atėjus laikui, turėsim į ką
atsiremti ir pagalbos susilaukti.
REDAKCIJAI
Pagaliau Kongrese atstovo Daniel J. Flood pasiūlytoji ir vien Pone Redaktoriau,
balsiai priimtoji rezoliucija yra
to minėjimo geriausiai apvaini Vasario 9 d. DIRVOJE įdėtoje
kavimas. Tą rezoliuliją spausdi korespondencijoje iš Philadelphijos yra įsibrovęs netikslumas,
name atskirai.
kurį prašyčiau artimiausiam
Mus pasiekė pranešimai ir DIRVOS numeryje atitaisyti.
laiškai ir iš kitų laisvojo pasau Tarp kitko ten sakoma:
lio kraštų. Lietuviai, kur gyvena
sutelktiniau ir turi didesnių vi "Sukaktuvininką sveikina vi
suomeninių, kultūrinių ar meni cekonsulas A. Simutis linkėda
nių jėgų, minėjimus surengė ne mas ilgiausių metų ir apgailes
tik sau, bet daugiausia pasirodė taudamas, kad negali sukaktu
ir tų kraštų įtakingiesiams, kad vininko apdovanoti ordinu, kurį
laimėtų simpatijas ir tuo pačiu jis yra pilnai užsitarnavęs, jei
talką. Bet ir ten, kur lietuviai tik būtų laisva Lietuva.” Tikro
gyvena tik mažomis saujalėmis, vėje pasakiau, kad apgailestauju
negalėdamas su sveikinimais
šventė nepraleista tylomis.
Šiais minėjimais mes dar kar įteikti p. Jankauskui atitinkamo
tą tvirtai pasakėme: esame gyvi, ordino, kuriuo šia proga jis ne
laukiam teisingumo, siekiam lais abejotinai būtų apdovanotas, jei
vės! Padėkit mums tame didžia Lietuva nebūtų okupuota.
Šia pačia proga noriu paste
jam mūsų darbe!
bėti, kad pagal Lietuvos valsty
•
bės ordinų, medalių ir kitų pa
Lietuvių sąskrydis Washing- sižymėjimo ženklų įstatymą teisė
tone, rengiamas birželio mėn. apdovanoti ordinu priklauso iš
16-17 dienomis, susilaukia vis imtinai Valstybės Prezidentui,
platesnio atgarsio. Nors iki sąs kuris tik įteikimą paveda atitin
krydžio dar 4 mėnesiai, bet jau kamam pareigūnui. Nusistovė
dabar daug kas nori žinoti, kokia jusia tvarka užsienyje pasižy
bus sąskrydžio programa, kaip mėjimo ženklus įteikti paveda
jam iš anksto reikia pasiruošti. ma įgaliotam ministrui arba ir
Redakcija tik gavo Tautinės konsulariniam valdininkui. Tai
Sąjungos pranešimą, kuriame gi, jei būčiau pasakęs kaip ko
esame informuojami apie sąskry respondencijoje parašyta, būčiau
džio metu vykstančius parengi parodęs norą pasisavinti išimtimus. Ten sakoma:
šeštadienį, birželio mėn. 16 d.
CHICAGOS
numatyta:
GYDYTOJAI
Iškilmingas posėdis Statler
viešbutyje. Sąskrydžio atidary -4..5. 4444 444 4444444444444
Tel. ofiso PRospect 8-1717
mas. Meno parodos to pat vieš
Rezidencijos REpublic 7-7868
bučio salėse atidarymas. Po pie
tų nuo Statler viešbučio autobu
Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
|
sais vykstama į Arlington kapi
nes, pagerbti Nežinomą JAV
3148 West 63 St.
Kareivį ir padėti vainiką ant VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
JAV Armijos Leitenanto (žuvu Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas,
sio Kaune) Harris kapo. Organi šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
Rezid. 3241 W. 66th PLACE
zuotas ekskursavimas, susipaži
nimas su Washingtonu. Vakare
Tel. offic'o EVerglade 4-7376
Statler viešbutyje, Presidential
Tel. buto GRaceland 2-9203
Bali room, banketas. Į ji pakvies
ti JAV politikai, kongresmanai,
Dr. Juozas Bartkus
senatoriai, spaudos, radijo, tele
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
vizijos ir kt. sričių atstovai bei
Norvest Medical Center
darbuotojai. Pagrindinis kalbė
2336 West Chicago Avė
tojas bus atsakingas JAV parei
Chicago 22, III.
gūnas.
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad., 1
Sąskrydyje dalyvaujan č i a m
antrad.. ketvirtad., penktad.,
j
jaunimui tame pat Statler vieš
Tik susitarus trečiadieniais.
buty ruošiamas jaukus susipa
11-2 p. p. šeštadieniais.

KAS ir KUR
• PIJI Italijos krašto valdyba ■ • Iš Madrido tautinio radijo lie
pradėjo leisti informacinį biule tuviškosios transliacijos siunčia
tenį lietuvių kalba Italijoj gyve mos oro bangomis 21.30 — 21.45
nantiems lietuviams. Pirmas nu Lietuvos laiku, o Ispanijos ir
meris yra kruopščiai ir gražiai Vak. Europos laiku 19.30 - 19.45.
estetiškai paruoštas, turi 8 psl. Siuntimo laikas pakeistas š. m.
Jame sudėta nemaža žinių ir in sausio 30 d., tačiau pridėta vie
formacijų, skirtų Italijos lietu na banga, ir dabar transliacijos
viams.
duodamos 31, 32 ir 42 m bango
mis.
• Prof. K. Regelis prieš keleris
metus baigė rašyti vokiškai Lie • Paskutinė diena užsiregistra
tuvos augalų geografijos apžval vimui į Liet. Stud. S-gą yra š.
gą. Rankraštis turi apie 200 psl. m. kovo mėn. 15 d. Iki tos die
Veikalą žada išleisti Zuerihco nos neužsiregistravę arba nesu
Geobotanikos institutas, tik pa mokėję nario mokesčio studen
reikalavo autorių ją pusiau su tai neturės teisės dalyvauti Cen
trumpinti. Prof. K. Regelis norė tro Valdybos rinkimuose, kurie
tų, kad leidinys galėtų būti iš jau nebetoli. Skyrių Valdybos
leistas visos apimties, bet tam prašomos iki to laiko pristatyti
reikia leidyklai garantuoti, kad galutinus savo skyriaus sąrašus
bus išpirktas nustatytas egzem su nario mokesčiu. Pavieniai
pliorių skaičius. Prof. K. Rege studijuoją prašomi registruotis
lis, kuris šiuo metu dirba ir gy tiesioginiai Centro Valdyboje,
vena Grąže, Austrijoje, pradėjo Lith. Student Association, c/o
tvarkyti savo stambią biblioteką. Pr. Joga, 1481 E. 65th St., CIeve
Joje turi daug lituanistikos lei land 3, Ohio, prisiųsdami kartu
dinių. žymią dalį savo straipsnių 1 dol. nario mokesčio.
apie Lietuvą įvairiomis kalbomis
• Iš Pittsburgho praneša, kad
atspaudų žada parduoti Baltų
Lietuvių
Diena šiais metais
Institutui Vokietijoje.
įvyks rugpiūčio mėn. 5 d., West
View Parke. Lietuvių dienos ren
nai Valstybės Prezidentui pri gėjai prašo kitas organizacijas
klausančią teisę.
tuo laiku jokių kitokių parengi
Su geriausiais linkėjimais ir mų nerengti.
tikra pagarba
A. Simutis, • Antanas Ališauskas (272 —
Vicekonsulas lst Avė., Ville La Šalie 32, P. Q.,
Canada) ieško Kuncaičio Prano
*
ir jo sesers Kuncaitytės-KrungDIDŽIAI GERB. "STUDENTŲ levičienės, kilusių iš Vilkaviškio.
Yra svarbių žinių iš Lietuvos.
ŽODŽIO" REDAKCIJAI,
Prašo skubiai atsiliepti.
Liet. Studentų "Santaros” įvy
kusio suvažiavimo 1955 m. gruo • Vasario 18 d. Bostono studen
džio 30-31 d. New Yorke apra tų santariečių susirinkime Tadas
šyme, užvardintam "Iš Santaros Naginionis kalbėjo apie "Proble
suvažiavimo" (Studentų žodis mas užkariaujant erdvę”. Nu
šviestos techninės, fiziologinės
Nr. 43) padaryta klaida.
Sąmoningai ar kieno suklaidin ir psichologinės komplikacijos
tas C. M. sako: Dalyviams pra žmogaus veržimęsi į stratosferą
nešamos dvi malonios staigme ypač tarp inžiiiierių sukėlė gy
nos — Clevelande įsteigtas San vas diskusijas.
. -i.- a,
' ■' ( : , .
taros skyrius, o suvažiavimo vai • Kovo 3-4 d.d. Bostono santašių išlaidas padengia New Yorko riečiai rengia jaunimo slidinėji
Tautinio Sąjūdžio nariai.
mo stovyklą Nevy Hampshire kal
Kaip ALT S-gos pirmojo skyr. nuose. Jai darbuojasi Vladas Eikasininkas, šių išlaidų dalį iš kinas. Dalyvauti žada ir new
skyr. kasos išmokėjęs, esu įpa yorkiečiai.
reigotas šią klaidingą informa
• Vilniaus valstybinio dramos
ciją patikslinti:
Suvažiavimo vaišių išlaidas teatro direktorium dabar yra
padengė ne New Yorko Lietuvių Juozas Rudzinskas.
Tautinio Sąjūdžio nariai, o Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos pirmasis skyrius New Yor
ke — 32.82 dol. ir Amerikos Liet.
Tautinės Sąjungos vienuoliktasis
skyrius New Yorke — 20 dol.
KETVIRTAI KANADOS
Su pagarba
LIETUVIŲ DIENAI RUOŠTI
K. Krulikas,
KOMITETO PRANEŠIMAS
ALT S-gos Pirmojo Skyriaus
Windsoro lietuvių pasisiūlymu
kasininkas
Studentų žodžio red. pastaba: ir K. L. B-nės Krašto Tarybos
Apgailestaujame, kad minimame nutarimu IV-ji Kanados Lietu
reportaže korespondentas pasi vių Diena ruošiama Windsore.
klydo pavadinimuose, nors pats Jos organizavimui ir pravedimui
dalyvavo vaišėse. Tikimės, kad sudarytas ir pradėjo pirmuosius
mūsų studentiškas neapdairu organizavimo darbus komitetas.
mas bus pateisintas. Buvę ar ne Komitetui vadovauja K. L. B-nės
buvę dar sykį norime išreikšti Windsoro apylinkės pirmininkas
padėką ALTS skyriams už San Vyt. Barisas.
taros sąskrydžio malonią para Pirmuose savo nutarimuose
komitetas nusprendė prisilaikyti
mą.

WINDSOR

GARANTUOTI SIUNTINIAI!
Lietuvoje ir į Pabaltijo kraštus, Ukrainon, Lenkijon, Ru
sijon greičiausiai ir pigiausiai siunčia siuntinius ši firma

J. Kamienski
JAN1QUF. TRADING CO.
1029 Fairfield Avė. (netoli W. 11 St.)
CIeveland 13, Ohio
Telef.: CHerry 1-5547
Centrinė firma yra Toronte, Ont.

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

Klijentų patogumui skyriai atidaryti:

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

2314 W. Chicago Avė., Chicago 22, III.
Telef. f BRunswick 8-6780
Visus mokesčius ir visas išlaidas apmokama čie vietoje, tat gavėjai
krašte Jau nieko nemoka.
Už naujas medžiagas imama tiktai 50% vertės.
V>ms siunčiamas prekes galima pasirinkti ištaigoje, kuri atidara
kiekvieną dieną nuo 12 vai. p. p. iki 8 vai. vakaro.

tradicinės Kanados Lietuvių Die
nų ruošimo datos (Labor Day
savaitgalio) ir ją suruošti Windsore š. m. rugsėjo mėn. 1-3 die
nomis.
Komitetas nuoširdžiai prašo
visus lietuvius įsijungti į šventės
sąjūdį ir minėtomis dienomis
Toronto, Hamiltono, Detroito,
Clevelando, o taip pat ir kitų ar
timesniųjų lietuvių kolonijų or
ganizacijų nedaryti jokių paren
gimų bei minėjimų.
Jei paskutinėje Kanados Lie
tuvių Dienoje Montrealyje buvo
atžymėti senosios kartos lietu
viai — paminėta jų 50-ties metų
įsikūrimo Kanadoje sukaktis, tai
šioj bus iškelta mūsų jaunuome
nė. Ta proga leidžiamam leidiny
je bus eilė mūsų žinomų kultūri
ninkų pedagogų straipsnių, skir
tų jaunuomenei. Be to, bus ruo
šiamos sparto žaidynės, sureng
ta dailės paroda ir koncertas.
IV-jai Kanados Lietuvių Die
nai ruošti Komitetas pradėda
mas savo pirmuosius organizavi
mo žingsnius, prašo tiek pavie
nius, tiek organizacijas prisidėti
prie jų darbo sėkmingo paruo
šimo ir atlikimo. Mes tikime, kad
kiekvienas, į kurį bus kreiptasi,
mums padės ir IV-ją Kanados
Lietuvių Dieną galėsime visi
drauge iškilmingai Windsore at
švęsti.
Komiteto adresas: 1421 Pelisser St., Windsor, Ont. Telef. CL
6-3049.
IV-jai Kanados Lietuvių
Dienai ruošti Komitetas

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

TUOJ ISIGYKiT
ŠIAS KNYGAS!
Anglų kalbos skaitymas
V. Minkūnas_____________ 2.00

P. Andriušis_____________ 1.50

Aukso kirvis
Juozas švaistas _________ 2 50

Apie laiką ir žmones
J. Aistis________________ 2.50

Audra žemaičiuose
VI. Andriukaitis _________ 2.20

Atlaidų pavėsy

P. Abelkis____________ -_ 4.00

Aukso ruduo

DIRVOS

N. Mazalaitė ____________ 2.50

Naktys Karališkiuose
L. Dovydėnas ____________ 2.00

Orą pro nobis
J. Gliaudą_______________4.00

Orfėjaus medis
A. Nyka-Niliūnas _______ 3.00

Pažemintieji ir nuskriaustieji
F. M. Dostojevskis_______ 2.50

Po Tėvynės dangum

M. Vaitkus _____________ 1.25

Būdas Senovės Lietuvių ...
Sim. Daukantas _________ 4.00

Būkite sveiki
-________ 2.00

Baltasis Vilkas

Įsidėmėk

Balys Sruoga ____________ 2.50

Mėnuo Vad. medaus

Anoj pusėj ežero

Dr. S. Biežis

Milžino paunksmė

K. Binkis _________ --___ 1.00

lalutis
J. J. Bačiūno leidinys_____ 1.50

Buriavimas ir jūrininkystė

adresą — i
B. Stundžią __________ 2.00
Cezaris
1272 East 71 St.
Mirko Jelusič ___________ 2.00
Didžioji
kryžkelė
CIeveland 3, Ohio
B. Brazdžionis___________ 2.00

Duktė

žodžiai vytės Nemunėlio.
Paveikslai V. Augustino —2.00

Pragaro pošvaistės
V. Alantas_______________ 3.60

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus ___________ 2.0C

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis _________ l.(X

Paklydę paukščiai 1
Jurgis Jankus ___________ 2.20

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus ___________ 2.6*

Pietų kryžiaus padangėje
Sudarė

Gaučys _________ 4.50

Paskutinis Prūsų sukilėlis
M. Springbom___________ 2.00

Petras širvokas
Alė Rūta ................................ 2.40
Juozas Švaistas _________ 2.7t
VERTINGA ŽINIA
Daiktai ir nuorūkos
Po
raganos kirviu
Leonardas Žitkęvičius_____ 1.00
Turintijeji-neturijitieji. u.omo■
Jurgis Jankus ________ 1.1.60
Don
Kamiliaus
mažasis
biliy, vistiek vieni kitiems galite
Pabučiavimas
būti naudingi, sutaupysite pini pasaulis
J. Grušas _______________ 1.50
Guareschi
__
____________
8.50
gų ir turėsite draugystę.
Rytų
pasakos
Didžiosios atgailos
Važiuodami tolimesnėn kelio
V. Krėvė _______________ 3.00
R. Spalis _______________ 3.5i
nėn, norintieji ką pavėžinti ar,
Raudoni batukai
Doleris iš Pittsburgho
kad būtumėt pavėžinti, užsire
Jurgis Savickis _________ l.ln
Stepas Zobarskas _______ 0.80
gistruokite pas J. Karvelį — 3322
Sudie, pone Čipse
Eldorado
S. Halsted Str., Chicago, III., tel.
James Hilton ___________ 0.7*
J. Švaistas_______________ 1.80
YArds 7-0677. Dėl sąlygų ir kit
Strėlė danguje
Gyvačių lizdas
ko susitarsite vėliau.
Henrikas Radauskas _____ 2.00
Francois Mauriae _______ 2.69
Saulės Takas
P. S. čia pat gausite visą lie
Nelė Mazalaitė___________ 3.50
tuvišką spaudą, įvairius meno Gimdytoja
Francois Mauriac _______ 1.75
šilkai ir vilkai
kūrinius, kurie primena Lietuvą.
literatūros metraštis
Runcė Dandierin is_______ 1.00
Jeigu norite klausyti kas de Gabija,
•....................................... 6.50 Senųjų lietuviškų
dasi Vilniuje, Romoje, Londone Gintariniai vartai
knygų istorija
ar kitur, tai tokius radijo apa
N. Mazalaitė_____________ 2.00
V. Biržiška, kiet. virš.___ 3 Jt
ratus gausite pas Karvelį.
papr. virš.___________ 2.00
Gyvulių ūkis
RAŠOMAS mašinėles, kurio
George Orwell___________ 1.00 Saulutė debesėliuos
mis • galima rašyti lietuviškai, Giesmė apie Gediminą
L. Žitkevičius ___________ 1.56
angliškai, vokiškai ir dar kitomis
B. Sruoga ir V. Petravičius 2.00 šventieji akmenys
Faustas Kirša ___________ 2.00
kalbomis, irgi gausite čia pat. Ir Jaunai inteligentei
Šventoji
Lietuva
paskutinė naujiena — gautas di
V. Andriukaitytė_________ 1.25
Jurgis Savickis _________ 3.00
delis skaičius lietuviškų plokš Kryžkelės
Teresė Neumanaitė
telių apie 100 rūšių įdainuotų
A. Vienuolis _____________ 3.50
J. Burkus ________________ 3.00
Kipro Petrausko, Kutkausko, Kaimynai
Tipelis
Grigaitienės, šabaniausko, DolsJ. Paukštelis ___________ 2.50
Pulgis Andriušis (įrišta)
8.00
kio ir kitų. Daugybė gaidų. Vi Kaip jie mus sušaudė
Trumpa diena
sus šiuos kūrinius rasite išleis
J. Petruitis _____________ 1.80
Alė Rūta _______________ 4.00
tame kataloge, kuris kainuoja Kuprelis
Tortas Nipernadis
tik 90 centų.
Augusį Gailit ______ ___ 2.5
Ignas šeinius ___________ 2.00
Tarp pelių ir vyrų
Dar'kartą norisi priminti, kad Keliai ir kryžkelės
John Steinback _________ 1.21
šis registravimas, keliaujantiems
Putinas _________________2.50'
Užgesęs sniegas
galės duoti meterialinės ir dva Kon - Tihi,
Aloyzas Baronas_________ 2.50
sinės naudos. Juk dažnai būna,
Thor Heyerdahl _________ 3.75 Ugnies pardavėjas
kad vieni važiuoja traukiniu, o kaimiečiai
Balys Rukša_____________ 1.00
V. S. R< ymont I-II-II1-IV
kiti pustuščių automobiliu noboUždraustas stebuklas
I ir II dalis .................. po 3.00
džiaudami. O drauge keliaujant
Stasius Būdavas _________ 2.60
UI ir IV dalis .............. po 3.50
bus pigiau ir linksmiau visiems.
Vanagaitis
(uuirkos raštai
O)
monografija _____________ 2.00
................................................... 5.00
Valerijono lašai
Loreta
Dr. S. Aliūnas___________ 1.00
Stasius Būdavas_________ 1-80
Vilnius Lietuvos gyvenime
IŠTIKUS gaisro Kregždutė 1
Dr. A. Šapoka ___________ 1.50
A. Rimkūnas ___________ 1.50
Velykų
pasakos
NELAIMEI
Kiškučio vaidinės
N. Butkienė _____________ 1.00
Stasys Džiugas _________ 1.50
Vyturėliai Laukuose
Kada ifisu namai arba ra Lietuvos pinigai
Vikt. Šimaitis _____ -__ 0.75
randai tampa sunaikinti arb
Juozas K. Karys _______ 5.00
Trylika nelaimių
mgadinti ugnies, kreipkitės
Lietuva
R. Spalis _______________ 1.21
P. J. KERŠIS, dėl apkainavA. Bendorius ________
2.75 Vaikų knygelė
Laiškai
žmonėms
no. ko visada reikalauia ar
M. Valančius ______ _____ 1.80
(raudos kompanijos pirm, ne
aru išmoka už nuostolius

P. J

KERŠIS

628 Engeneer Bldg.
Telef.: MAin 1-1773.
Rezidencija: PENTNSULA 252’
V_____________________________________ /

G. Papini _______________2.00

Moters širdis
Guy de Maupassant _____ 2.60

Lyrikos kraitis
Medžio raižiniai
Itrn. Končius_____________ 5.00
Mikuckis _______________ 2.50

Varpai skamba
Stasius Būdavas _________ 2.50

Žemaičių krikštas
P. Abelkis_______________2.50

Žemaitis nepražus
Balys Sruoga ________ —-

8.00

Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskit* •
DIRVA, 127? Fast 71 St., CIeveland 3, Ohto

Dirva Nr. 9 * 1956 m. kovo mėn. 1 d.

— S

dosi su mumis j šią labai rizikin ginti trumpu laiku sukėlė apie
Vienas tų atstovų ir buvo prele M. Sukilimą likvidavus, jų vie
LIETUVIAI
2000 dol. Jautriai atsiliepė pavie
gą aventiūrą.
gentas. Dar būdinga smulkmena. nas buvo sušaudytas, antrasis —
INŽINIERIAI
Gerą pradžią padarė VLIKas niai idealistai kaip p. Pr. PauliuPo Seimo Lietuvoje rusų valsčių paliktas toje pačioje Vorkutoje
paskirdamas vienkartinę 5000 konis, p. J. čėsna, Viščinis, J.
administracija buvo išvaikyta ir ligi gyvos galvos.
ORGANIZAVO
DM subsidiją. Noriai telkėsi ir Audėnas ir visa eilė kitų, kurie
pakeista sava. Pirmieji tai įvyk Didvyriai, Kurių žygiais diVORKUTOS
Vokietijos lietuvių bendruome ėmė siųsti šimtines dolerių. Šiuo
dę valsčiai nutarė valsčiaus Ko džiuosis pasaulis, buvo pagerbti
nės nariai ir sudarė pirmuosius pereinamuoju laikotarpiu ačiū
SUKILIMĄ
mitetą rinkti demokratiškai. Bū atsistojimu. Taip pat pagerbtas
rėmėjų būrelius. BALFas atėjo tiems geros valios rėmėjams,
tent — rinkti po atstovą iš kiek nesenai miręs prof. Pr. Jodelė.
į pagalbą natūra (duodamas dra gimnazija išsikapstė iš bėdų ir
Bostono liet, inžinierių vasa vienos visuomenės grupės, ar VD U-to rektorius, dekanas, pa
Rašo PR. KARALIUS, Cleveland, Ohio
bužių ir maisto mokiniams). At išsilaikė ligi rėmėjų būrelių susi- rio 16 d. proga iškilmingas susi luomo. Tad ir buvo rinkta penki sižymėjęs veikėjas ir inžinierius,
iiiiHiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiu
siliepė ir kitų tautu geradariai. organizavimo sistemos, kuri mū rinkimas įvyko vasario 18 d. atstovai iš šių "luomų”: ūkinin dar prieš Did. Karą turėjęs pir
Ypač su dideliu nuoširdumu atė sų sąlygose yra bene racionaliau dipl. inž. VI. Adomavičiaus na kų, darbininkų, dvarininkų, žy mąjį Lietuvoje cemento fabriką.
muose. Pagal susidariusią tradi dų ir ... moterų ...
Susirinkimas baigtas Tautos
1951 m. vasario 16 d. bombų1 tanijos majoro Liudžiaus (ten jo į pagalbą D. Britanijos skau sia.
apdaužytose Diepholzo kareivi gimusio ir užaugusio) sveikini tės, kurios kelias stambesnes Prisiminimai nebūt pilni, jei ciją buvo išklausytas pranešimas Po pranešimo buvo sudėta au Himnu. Po susirinkimo įvyko
nėse, žem. Saksonijos žemėje, mų gražia lietuvių kalba. Išeina siuntas drabužių, raš. popieriaus, gu nutylėčiau tą kovą, kurią te visuomeniška tema. Pranešimą kų $420.00, kurie perduoti Altui, tradicinis alutis, per kurį namų
įvyko ypatingos krikštynos. Ne j kalbėtojo tribūną Maž. Lietu bendrabučiui reikmenų bei mais ka iškovoti išgaunant gimnazijai padarė dipl. inž. Vladas Sirutavi- atsiliepiant į vietos Alto sk. na šeimininkė dainininkė J. Adoma
vičienė susirinkusius gausiai pa
žmonių vaikelis buvo krikštyja- vos veikėjas Erdm. Simonaitis, to atsiuntė, kelis kartus pačios pilnas teises vokiečių mokyklų čius, kalbėdamas apie Vilniaus rio Ig. Vileniškio raštą.
vaišina lietuviškais valgiais.
mas, o lietuviška mokslo įstaiga paskui gimnazijos direktorius atsilankė ir net kelias mūsų sistemoj. Numatėme, kad dau- Didįjį Seimą.
o________
t___ gelis gimn. baigusių moksleivių
Buvo pranešta Inž. S-gos Cent
į Angliją
' — gimnazija, kuriai buvo duo Dr. A. Palaitis, latvis atstovas, skautes — gimnazistes
Į norės studijuoti Vokietijos uni- Tą pranešimą prelegentas tu ro Valdybos gauta žinia, kad pa
tas Lietuvos Prisikėlimo šventės liet, bendruomenės apyl. pirmi vasaros atostogų pasikvietė.
rėjo padaryti Bostone kiek anks
Patark kaimynui
vardas, kuris kasdieną primintų ninkas ir galiausia gimnazijos Daug pagalbos susilaukėm iš versitetuose, kurie, pasibaigus čiau įvykusiam to Seimo viešam sauly pagarsėjusį Vorkutos ver
Diepholze
veikusio
liet,
kooperaIRO
globai,
nebūtų
sutikę
priprenumeruoti
mokslus einančiam jaunimui, jog įkūrėjų ir išlaikytojų vardu
minėjime, bet dėl ligos negalėjo gų sukilimą organizavo ir prave
pažinti
diplomų
baigusiems
ka

tyvo,
kurs
sutikdavo
pakredituodė
du
lietuviai
dipl.
inž.
broliai
DIRVĄ!
teks dar vieną kartą istorijoj Vokiet. Liet. Bendruomenės pir
tai atlikti. Inž. V. Sirutavičius,
Vasario 16 Aktą pakartoti — ir mininkas inž. Pr. Zundė, kuris 1 ti prekes nemažom sumom, kai žin kokias nežinomas ir nepripa einąs aštuoniasdešimtus metus,
tat tebūnie testamentas visų už tarp kitko pareiškė, kad mūsų 1 mes neturėjom kuo sąskaitų ap žintas stovyklų gimnazijas. Ga žinomas Lietuvos pramonės ug
"Medžio Drožiniai Gimtajam
Lietuvą žuvusių ir kentėjusių pastangos bus pateisintos jau ir mokėti. Kooperatyvas taip pat ir liausia, mums rūpėjo gauti ir dytojas, Vilniaus Seimo dalyvis
kiekvienam išeiviui, senam, dar tada, jeigu per metų eilę išau- dalį savo pelno paskirdavo gim šiek tiek paramos iš vokiečių iž gausiai pabėrė įvairių nepapras
Kraštui Atsiminti"
Lietuvos žemelės išaugintam ir ginsim bent vieną toki vyrą, kaip nazijai. Energingi ir sumanūs do bent mokytojų algų finansa tai įdomių smulkmenų. Taip pat
vimui.
gimn.
direktorius
Pr.
Šileika,
vė

jaunam — Lietuvos nė nemačių- Kudirka ar Basanavičius.
vaizdžiai apibūdino visą to meto
Igno Končiaus albumas
šiam.
I Po iškilmingo akto buvome liau į jo vietą atvyko Dr. A. Pa- Atlikom visą eilę reikalingų laikotarpį Lietuvoje ir Rusijoje.
kalba
į
savo
tautiečius ne žodžiais, bet drožiniais.
l
laitis
ir
bendrabučio
vedėjas
inž.
formalumų,
pritaikėm
mokslo
Ag šaunias iškilmės buvo tą nustebinti turtingos ir gražios
Iš jo mes pvz. sužinojome, kad
Alf.
Bimbiris
su
labai
nedidelėm
programą
atitinkamo
laipsnio
ir
dieną! Erdvi, naujai išdažyta mokinių pasirodymų programos
223 puslapiai. Daugiau 100 nuotraukų. Kieti viršai.
tais laikais Vilniuje veikė liet.1
gimnazijos salė sausakimša iš (choro vadovas muz. Janonis per išlaidom pajėgė suorganizuoti tipo vokiečių programoms, var inžinierių draugija, siuntusi sa
Kaina $5.00
kilmių liudininkų. Iš Mueneheno trumpą laiką suskubo paruošti bendrabučiui reikalingiausių bal gais negalais sukomplektavom vo du atstovus į visos Rusijos
Gaunama pas knygų platintojus ir pas leidėją:
atvykę vyrai suka garsinio filmo chorą su skambiom dainom, mo dų. Jie įsteigė net bekonų ūkį, vokiečių nuostatus atitinkantį inžinierių suvažiavimą, kuriam
L. J. Končius, 76 Westglow St.. Boston 22, Mass.
mokytojų kolektyvą, o pripažini
juostą ir {amžina šj istorinj mo kytoja Skirpstūnaitė — tautinius gimnazijos daržą ir t.t.
buvo įteikta liet. inž. peticija.
mentą. Blykčioja foto aparatai... šokius, o p. Venclauskas įspūdin Veikiai tačiau turėjom įsiti mo vis nėra ir nėra. Galiausia
paaiškėjo, kad kažin kas mums
Aukštieji svečiai sako iškilmin gus gyvuosius paveikslus).
kinti, kad negaudami nuolatine
slaptai kenkia. Ogi būta kurmio,
gas kalbas.
srove
tekančios
paramos,
neišsi

Skirstėmės iš šių iškilmių lai
kuris maišosi po mūsų statinio
Mūsų Tautos Patriarchas Dr. mingi ir pilni pasitikėjimo gim laikysime. Turėjom tikslą supamatais!... (paaiškėjo, kad
Vydūnas iškilmingiau negu bet nazijos ateitimi. Pirmieji vargo! teikt kuo didesnį skaičių rėmėjų
Diepholzo apskr. įstaigoje sėdėta
Joks kitas
kada perduoda jaunuomenei sa žingsneliai jau buvo nužengti.
visame pasaulyje. Bet tam reikė
gana įtakingo pono Kurmies,
jo nemaža laiko, o pinigai buvo
vo didžiąją žmoniškumo idėją,
klaipėdiečio, kuris užaliarmavo
Amerikos al"€
kuri esanti daug tvirtesnė ir už Dabar, po penkerių metų gali reikalingi tuojau. Tat šaukėmės vokiečius, būk didlietuviai varą
geležinius ginklus ir kuri padė me prisipažinti, kad kviesdami i mums žinomus asmenis ir pradidžio masto akciją, kviečią net
neturi tokį skonį
sianti tautai išlikti. Tuometinis šimtus moksleivių ir žadėdami šėm skubios pagalbos, kol pra Vokietijos piliečius (turėta gal
__ _____
___ =________
veikti ___
visa_rėmėjų
organizaVLTKo pirmininkas prel. M. Kru jiems ne tik mokslą, bet ir visądės
kaip STROH’S
voj Maž. Lietuvos žmonės) vai
pavičius išdėstęs 16 vasario pras išlaikymą nemokamai, mes netu-j gija. Ačiū Dievui buvom supras- kus ir juos lietuvina ...
mę, primena jaunimui jo parei rėjom jokių piniginių išteklių, O( ti, atjausti ir greitai išklausyti,
Poną Kurmį, buvusį savo lai
gas Lietuvai. Vokietijos Bonnos rėmėmės vien nepalaužiamu pa-1. Pirmosios tūkstantinės atėjo ku perdaug uolų Hitlerio parei
Centrinės Vyriausybės atstovas sitikėjimu, kad šiame žygyje ne- kaip tik tuo laiku kai gimnazijos gūnų, tyliai ir gražiai mokėjo
ir žem. Saksonijos vyr. atstovai būsim palikti likimo malonei, bet likimas buvo pakibęs ant labai "sutvarkyti” mūsų vicepirminin
reiškia pasigerėjimą ir nuostabą sulauksime pagalbos iš viso pa- plono siūlelio,..
kas E. Simonaitis. O su centri
Čia tenka su dėkingumu ir pa- nėm įstaigom kovą vedėm gyvu
lietuvių organizuotumu ir susi šaulio lietuvių.
pratimu ir žada visokiariopą pa Šia proga tenka su dėkingumu garba nulenkti galvą Clevelande žodžiu ir memorandumais visi,
prisiminti visus gimnazijos mo- susibūrusiam 'gimnazijai remti kuriems šie reikalai tvarkyti bu
ramą.
Nes joks kitas
Jautriai sveikina Amerikos lie ! kytoįus ir ūkio personalą bei ki- komitetui. Inž. Alg. Nasvytis, vo pavesti. Ypač sėkmingai vei
Amerikos alus nėra taip
tuvių vardu J. Valaitis. Įspūdin tus krašto v-bos bendradarbius, S. Laniauskas ir Juodvalkienė, kė mūsų įgaliotinis Alf. Makarsgai klausosi dalyviai Didž. Bri kurie su nepaprasta energija lei- kuris bene pirmasis, ir tai paly kas. Atsimenu vieną griaudu
gaminamas kaip
laišką žem. Saksonijos švietimo
STROH’S
Ministeriui, kuriame primenėme
faktą, kad tuoj po Vokietijos
kapituliacijos tūkstančiai Ryt
prūsių užplūdo Lietuvą, kad lie
tuviai nebodami griežčiausių
grąsinimų ir bausmių iš sovietų
pusės, dalijosi paskutiniu duo
nos kąsneliu su badaujančiais
SKONIS
Stroh’s yra vienintelis Ame
Rytprūsių žmonėmis ir išgelbėjo
rikos alus gaminamas ka
juos nuo bado mirties.
tiluose virš atviros lieps
nos. Todėl Stroh’s ir turi
Nejaugi, rašėme dabar, kada
lygesni, labiau gaivinanti
mes prašom vien teisės mokytis
skoni, kuriam joks ki-tas
gimtąja kalba ir kuklios pasto
alus negali prilygti.
gės apgriautose kareivinėse tų
pačių lietuvių vaikams, patys apsiimdami rūpintis ir išlaikymu,
nejaugi vokiečių tauta negalėtų
ir mums gerą darbelį padaryti!
Jums patiks
Kaip ten buvo — taip. Bet ga
lų gale leidimus ir pripažinimą
iškovojom. Po to prasidėjo nor
malesnis darbas, o ir mokinių
Jis yra šviesesnis!
skaičius ėmė didėti, nes tėvai
pamatė, kad dabar apsimoka leis
Bostone, Baird tyrintų įstaiga, parodė šį aparatą, kuris ir tampiausią naktį gali daryti spalvotas ti į mokslą vaikus, nes jiems ne
The Stroh Brewery Co., Detroit 26, Michigan
Dabar už vietines kainas
bus kliūčių toliau lavintis.
. \ w\ W
: x\
nuotraukas.
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Laisvės Alėjoje prie kiosko stovėjo daug
žmonių. Vienas vyras laikė aukštai iškeltą
laikraštį ir šaukė: "Dėmesio! Dėmesio!” Al
girdo auklė Sonija labai susidomėjo ir įlindo
tarp žmonių, užmiršus savo pareigas. Algir
das, septinerių metų vaikas, staiga susirūpi
no savo varlės sveikata. Jo varlė gali sirgti,
nes vakar silpnai šokinėjo. Jis tuojau pasi
metė nuo Sonijos, įsimaišė į žmones ir risčia
bėgo namo pas savo varlę.

Kai jo namų skambučiui niekas neatsi
liepė, jis įlindo vidun per virtuvės langą. Iš
girdęs vienam miegamųjų balsus, vaikas ati
darė duris į tą kambarį, čia jo tėvas iššoko
iš lovos visiškai nuogas, o jų tarnaitė Va
liūtė, kuri buvo tik pradėjus septinioliktus

metus, buvo taip pat be rūbų. Ji suklikę ir
pasislėpė lovoje po pirmu pakliuvusiu audi
niu.
Algirdas žaidė užaugusį vyrą. Jis susto
jo tarpduryje, išpūtė mažytę savo krūtinę,
išvertė akutes ir suriko:
— Koks čia velnias dedasi?
— Algird! Uždaryk duris! — suriko tė
vas.
— Aš pasakysiu mamai, — pasakė vai
kas.
— Uždaryk duris! — pikčiau suriką tė
vas.
— Aš pasakysiu mamai, — pakartojo
Algirdas.
Tadas Mažgirdys piktai pastūmė savo

sūnų ir užsidarė miegamajame.
Algirdas nuėjo į savo kambarį prie savo
varlės, pavadintos Birute. Jo varlė buvo nudvėsus. Vaikas paėmė didelę varlę į rankas
ir pradėjo klykti. Greitai atvėgo pas Algirdą
jo tėvas, jau įlindęs į kelnes ir marškinius.
Pamatęs tėvą, vaikas garsiau rėkė:
— Mano Birutė mirė, mano varlė nu
mirė!
— Žmogus miršta, varlė dvesia. Sakyk:
varlė nudvesė, — tėvas mokė sūnų.
— Mano varlė numirė, nenudvėsė! —
suklikę vaikas.
— Taip. Ji galėjo ir numirti, nenudvėsti,
— sutiko tėvas.— Bet neverk, mes pagau
sime kitą, dar didesnę varlę.
— Tėveli, pašauk kunigą palaidoti mano
varlę, kad greičiau ji atrastų dangų.
— Algirdai, varlės neina į dangų.
‘— Bet mano varlė buvo gera varlė. Ji
nė sykio man neįkando. Ji nueis tiesiai į
dangų. Aš reikalauju, kad mano varlę palai
dotų kunigas.

Tavo varlė, buvo gera varlė, tai tiesa.
Bet kunigai nelaidoja varlių.
— Jei tėtę palaidos vyskupas, tai mano
Birutę mažiausia turi palaidoti kunigas.
— Žiūrėk kaip yra, Algirdai. Kai aš
numirsiu, mane palydės į kapus vyskupas;
kai mama numirs, ją į kapus palydės klebo
nas, o kai tu numirsi, tave palydės kunigas.
O varlių niekas nelaidoja. Ar tu supranti?
— Aš pasakysiu mamai.
— Ką tu pasakysi mamai?
— Aš pasakysiu mamai, kad tamstą ir
Valiūtę radaus lovoje nuogus.
— Nutilk!
— Aš pasakysiu mamai.
Algirdo motina, Lilė Mažgirdienė, buvo
išvažiavus, kaip čia sakoma, į provinciją,
netoli už Kauno į viensėdį prie klimpstančio
kelio, pas savo tėvus. Ji turėtų sugrįžti ry
toj, bet ji gali sugrįžti ir šiandien, nes pa
prastai ji pasirodo dieną anksčiau. Taip grei
tai vaikas neužsimirš tai, ką jis žada pasa
kyt savo mamai. Ir Mažgirdys nebesugalvo-

ja, ką daryti. Dabar jis pyksta pats ant sa
vęs, kad taip dažnai pasididžiuoja jaunai sa
vo žmonai: "Kai aš numirsiu, mane į kapus
palydės vyskupas”. Jis prisiminė iš "Vaikų
psichologija” vadovėlio žodžius: "Prie mažų
vaikų tėvai niekų nepaiso.” Aišku, kad iš
savo tėvo pasigirimų vaiko galvojimas pasi
darė šią išvadą: "Jei mano tėvas yra vertas
vyskupo, tai mano varlė yra verta kunigo”.
Algirdas laikėsi neperkalbamas.
— Gerai, Algirdai, bus kaip tu nori. Aš
paprašysiu kunigą Dūdelę palydėti tavo varlę
j kapą, — pagaliau sutiko tėvas.
— Kunigas Dūdelė nėra šventas žmo
gus, — pasakė vaikas.
— Kas tau sakė?
— Mama.
— Visi kunigai yra šventi žmonės. Aš
paprašysiu kunigo Dūdelės. Bet dar nežinau,
ar tas garbingas kunigas sutiks. Ar bus ge
rai?
Algirdas nenorėjo kunigo Dūdelės, bet
gi liko tėvo įtikintas ir pagaliau sutiko leisti
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Sekančią dieną susitiko jau ly
Mūsų rėmėjai
gūs su lygiais, būtent, žaibas ir
Kovas dėl 3-čios vietos ir Litua
Prenumeratą pratęsdami Dir
nica su Nerimi I dėl turnyro nu
vos fondui aukas atsiuntė:
galėtojo titulo.
VEDA ALGIRDAS BIELSKUS
A. Gilvydis, Detroit.......... $2.00
Pirmose, apylygio pajėgumo
A. Dilba, Bridgewater....... 2.00
komandų rungtynėse geresnės
laimės dėka, šeimininkai kovięS. lljasevičius, Detroit....... 1.00
PAVYKĘ VARŽYBOS
dėtyje pagrindinių kirtėjų A. čiai pasiekė pirmos savo perga
P. Kirlys, Cleveland ....... 2.00
DETROITE
Liutkaus ir J. Vodopalo parodė lės šiose varžybose, įveikdami
A. Patalauskas, Detroit .... 1.00
stiprų pasipriešinimą. Pirmą kar Žaibą 44:37 (25:17). Faktinai
Praėjusį savaitgalį Detroito
A. Lukas, Philadelphia .... 1.C0
tą tinklinio pasaulyje pasirodę žaidimo iniciatyvą žaibiečiai lai
lietuviškoji visuomenė turėjo detroitiečiai paliko visai neblogą
J. Marcinkevičius, Cleveland 2.00
kė daugiau savo rankose, tačiau
progos pasigėrėti neabejotinai
K. Siliūnas, Flushing ....... 2.00
įspūdį ir daugiau padirbėję tik dėl blogų mėtymų žaidimo metu
vienu iš geriausių š. Amerikos
riausia pasidarytų lygiaverčiais ir dar dėl blogesnio baudų išnau
M.
Repeška, Australija .... 1.50
lietuvių krepšinio, ir tinklinio ko kitų mūsų tinklinio komandų
dojimo, nepajėgė persverti pa
A. Radzevičius, Amsterdam 1.00
mandų žaidimų, kada į Vid. Va
varžovais.
sekmės savo naudai, tuo tarpu
B. Simanaitis, Cicero ....... 1.00
karų sporto apygardos vyrų ir
Vyrų tinklinio varžybos buvo kai koviečiai, išnaudodami žai
moterų tinklinio pirmenybes ir
B. Svilas, Detroit.............. 2.00
bo taktiškas klaidas, netikėtais
vyrų krepšinio žaibo turnyrą su pravestos irgi taškų sistema.
D.
Sukelis, Chicago ........... 2.00
prasiveržimais
bei
taikliais
Racvažiavo apie 70 sportininkų at Pirmose rungtynėse ASK Litua
P. Vedeika, Detroit .......... 2.00
kos metimais iš tolo, pamažu di
nica
įveikė
Kovą
2:0
(15
:9)
(15:
stovauti Urbanos ASK Lituani
dino taškų skirtumą savo nau
F. Valys, Toronto.............. 1.00
cos, Chicagos LSK Neries, Cleve 4). Rungtynių pradžioje kovie- dai. Į rungtynių pabaigą žaibie
čiai
parodė
visai
lygų
žaidimą
ir
J. I., Cleveland .................. 1.00
lando LSK žaibo ir Detroito LSK
iki pirmo seto vidurio sugebėjo čiai dar labiaus pradėjo spausti
Kovo klubų spalvas.
Aukotojams tariame nuoširdų
išlaikyti pasekmę savo naudai, šeimininkus, tačiau iki baigmi
Varžybas reikia laikyti pavy- tačiau nepajėgė išlaikyti reikia nio švilpuko nepajėgė prisivyti.
ačiū.
kusiomis žiūrint netik iš sporti mo įtempimo visą rungtynių lai Komandas atstovavo šie žai
nio taško, bet ir iš organizacinio. ką. Antrose rungtynėse žaibas dėjai:
Galima pasidžiaugti, kad se
Varžybų tvarkaraštis buvo su turėjo rimtai pakovoti iki par LSK. Kovas: Armalis, Bazinųjų mūsų akademikių talka di
darytas tobulai, ir, svarbiausia, klupdė Kovą 2:1 (15:2) (11:15) liauskas, Gerulaitis, Memenąs
dėja, kad daugelis širdingai at
iš anksto išsiuntinėtas dalyvau (15:10). Toliau lemiamose rung (5) , Rugienius (8), Vitkus (9),
siliepė ir savo prisiminimus at
jantiems klubams, kas įgalino tynėse susitiko ASK Lituanica ir Racka (14), Skorubskas, Grusiuntė. Visos gerbiamos kolegės,
varžybų dalyvius iš anksto savo Žaibas. Nežiūrint fizinės Litua dzinskas (6) ir Petrauskas (0).
dienotvarkę susitvarkyti. Tačiau nicos persvaros, pirmame sete LSK Žaibas: J. Kijauskas (2), Nakties metu paleista karinė raketa, aprūpinta specialia šviesa, sukūrė tokį pasakišką vaizdą. Ra kurios dabar rašote, ar kurios
keta buvo paleista iš Redstone arsenalo, Ala.
turite geros valios dar pradėti
charakteringiausias šių varžybų Žaibas turėjo žaidimo iniciatyvą Telyčėnas (10), Bliumentalis
savybė tai buvo punktualumas, savo rankose, tačiau turėdami (6) , Zorska (9), G. Barzdukas
rašyti savo atsiminimus — labai
kurio įvairiose mūsų sportinėse pasekmę 14:12 savo naudai, ati (10), Gelgotas ir žiedonis (0). sukrovęs net 43 taškus. NeriePonios Elenos Gimbutienės prašomos rašyti kuo smulkiau
varžybose tikrai būdavo neper- davė 4 iš eilės visai lengvus taš Baigminėse rungtynėse, kurios čiams sumaniai vadovavo jų kopranešimu rašo atsiminimus apie siai, neaplenkiant faktų, kuriuos
DĖL LIETUVIŲ
daug. Taipogi ir nakvynių klau kus ir pralaimėjo setą. Antrame pasižymėjo netik gražiu žaidimu , mandos kapitonas J. Aušra,
STUDENČIŲ RAŠOMŲ Maskvos liet. stud. mokslininkėj dar atsimenate, minint pavardes,
simas buvo iš anksta išspręstas. sete žaibieičai neparodė jokio ko bei taikliais metimais, bet ir I
žinoma mūsų istorikė, Vanda vardus ne tik studenčių, bet ir
ATSIMINIMŲ
Tai, be abejo, yra nuopelnai žai vingumo ir Lituanica nesunkiai sportiškumu bei korektiškumu, | Lituanicos eilėse, šalia mums
Sruogienė. Buvusieji Maskvos mūsų studentų (jei kas atsime
žinomųjų pagrindinių šulų Ger
dynių rengėjų — Detroito LSK užsitikrino sau laimėjimą.
pilnutėlė žiūrovų salė tikrai ne mano, Dirviansko, Gaškos ir Agronomės E. Gimbutienės studentai-ės prašomi kuodau- na), nes kaip matome, toji me
Kovo ir pagelbinių organų — or Bendrai paėmus, tinklinio var apsivylė lietuvišku krepšiniu.
plačiai parašyti atsiminimai apie giausiai paremti savo žiniomis ir džiaga gali prisireikti įvairiems
ganizacinio bei varžybinio ko- žybos, nežiūrint, kad jose pasi Įtemptose ir permainingose Kauno, dar išsiskyrė Munys, tu Maskvos Lietuvių Studentes vis pasiųsti atsiminimus p. E. Gim reikalams ir studijoms.
rįs tikrai pirmaeilio krepšininko
mitetų.
gedome visos eilės mūsų tinkli rungtynėse Lituanicos krepšinin privalumus.
dar tebėra papildomi naujomis butienei, kuri juos tebetvarko. Labai prašau atsiliepti p.p. Zu
(Adr. 4, Rutledge St., Boston zaną Arlauskaitę-Mikšienę, Oną
Varžybas globojo J.A.V. Lie- nio "senų vilkų”, paliko neblogą kai dėka savo fizinės persvaros
žiniomis ir medžiaga.
Komandas atstovavo šie žaidė
tuvių B-nės Detroito Apylinkės įspūdį, kadangi matėsi visa eilė privertė nusileisti kovinguosius
32, Mass.).
Liūtkutę - Valaitienę, Kotryną
Įdomių žinių davė inž. V. Žem
Valdyba, parodydama tikrai visai naujų veidų ir dauguma ko ir techniškai, galbūt, šiek tiek jai:
Nesenai gautas laiškas iš Pa Gustaitytę - Masiūlienę, Vandą
kalnis,
aprašydamas
savo
ketu

daug nuoširdaus pritarimo ir pa mandų pradėjo vesti moderniš- geresnius neriečius, pasekme 87:
ASK Lituanica: Kaunas (19),
Gudavičienę ir Haliną Mačiūlyramos lietuviškam sportuojan kesnį ir techniškai švaresnį žai- 75 (42:33). Rungtynių pradžioje Germanas (14), Munys (12), rių seserų mokslo dienas Mask saulio Liet. Archyvo, kurio iš tę-Daugirdienę, kurių adresų ne
voje.
Jis
taip
pat
gražių
atsimi

trauką
paduodama
:
”
...
atsimi

čiam jaunimui.
dimą.
| neriečiai diktavo žaidimą savo Gaška (7), Dirvianskas (23),
pasisekė.man surasti, net ir mū
Dabar trumpai peržvelgsime UdL
VACIICIO »sveikintinas
V CJ A.1I1 LIUCIŲ 1C1O-.
Dar vienas
reiš- ( uiueie
didele spi
sparta . ir labai taikliais Babickas (2), Bakaitis (6), že nimų suteikė apie to meto gyve nimus gavau. Labai ačiū. Puiku, sų dienraščių redakcijose. Jei kas
nimą
ir
veiklą
rašytojo
Gabrielio
varžybų eigą is pasekmes.
kinys, tai kad teisėjai šį kartą Į metimais,. Tačiau Lituanicos maitis (4), Korzonas (0).
kad Tamsta tą labai svarbų rei turi žinių apie mūsų moteris,
Žemkalnio. Pridėtas jo ir vet. dr.
Moterų tinklinio pirmenybėse buvo geri ir griežti, visai netole aukštesni vyrai kontroliavo abi
kalą vis judinate. Jau dabar vie studijavusias Varšuvoje, prašo
dalyvavo tik 3 komandos: Chi- ravo teciniškai nešvaraus žaidi lentas ir neleido neriečiams to LSK Neris: Preikšą (1), Ka Krasausko sudarytas Maskvos nas doktorantas buvo atvykęs iš ma atsiliepti, atlikti pareigą ir
lietuvių
studenčių
sąrašas.
Visi
marauskas
(18),
Niunius
(43),
eagos LSK Neris, Clevelando mo.
liau atsiplėšti. Rungtynių vidu
Philadelphijos Jūsų renkamų at tuo savo įnašu prisidėti prie lie
LSK žaibas ir Detroito LSK Ko Be abejonės dėmesio centre ryje' Neries metimų tikslumas Aušra (8), Norkus (6), Izokai- šitie rankraščiai, bus atiduoti Pa siminimų skaityti ir panaudoti tuviško klutūrinio darbo. Lauk
saulio
Lietuvių
Archyvui.
tis
(0>,
Urbanavičius
(0).
vas. Varžybos buvo pravestos buvo vyrų krepšinio žaibo tur sumažėjo ir nemažiau taiklūs Li
savo studijai. O kokia neįkainuo dama Jūsų atsakymo pasilieku.
taškų sistema, t. y. žaidžiant nyras. Dėl techniškų kliūčių ne tuanicos metikai persvėrė pasek Varžybas uždarė J.A.V. Lie
jama bus brangenybė tos me
kiekviena su kiekviena. Chica atvykus Neries II komandai, tur mę savo naudai net iki 18 taškų tuvių B-nės Detroito Apylinkės
MŪSŲ TINKLININKAI
džiagos, kai kas nors ims tą lai Su gilia pagarba
gos Neries tinklininkės, kurių nyre dalyvavo ASK Lituanica, skirtumo. Į rungtynių pabaigą,
GERAI
LAIKOSI
J. Narutavičienė,
kotarpį specialiai studijuoti. Ma
komanda susideda iš buvusių LSK Neris I, LSK žaibas ir LSK dėl baudų apleidus aikštę iš eilės Valdybos pirmininkas Kutkus,
(adr.
Calle 68, 51B — 41,
lonėkite
tą
klausimą
judinti
visa
j
LSK žaibo vyrų tinklinio ko
Gintaro ir Perkūno žaidėjų, pa Kovas. Pagal pajėgumą koman net keliems Lituanicos žaidė įteikdamas vyrų krepšinio žaibo
Medellin, Colombia, S. A.)
energija
...
”
sirodė gerokai pranašesnės ir ne das galima suskirstyti į dvi gru jams, Neris pradėjo vėl taškų turnyro nugalėtojams — ASK manda dalyvauja Clevelando
sunkiai laimėjo dovaną, įsteigtą pes: stipresniųjų -— ASK Litua skirtumą mažinti, tačiau per- Lituanicos krepšininkams bend- miesto tinklinio lygoje ir iki šiol
1954 metais. Clevelando žaibo nica ir Neris I ir silpnesniųjų — trumpas laikas neleido prisivyti. ruomehės valdybos skirtą puikią yra laimėjusi 7 rungtynes iš ei
DRESS REHEARSAL
tinklininkės, žaidžiusios nepilno žaibas ir Kovas. Pagal ištrauk Neries komandoje, kurią dau pereinamąją taurę ir palinkėda lės. Mūsiškiai yra pralaimėję tik
je sudėtyje, nežiūrint neblogo tus burtus, turnyro priešžaismy- giausia sudaro čia gimusieji lie mas sportininkams ir toliau iš- vienas, pačias pirmąsias rungty
techniško kamuolio valdymo, tu je turėjo žaisti žaibas prieš Nerį tuviai, ypatingai išsiskyrė Niu- laikyti lietuviškas sporto tradi- nes prieš Centrai YMCA visai
rėjo nusileisti neriečių kirti II, tačiau pastariesiems neatvy nius, savo virtuoziškais metimais cijas.
be žaidimo, mūsų komandai ne
mams. Detroitietės, kurios dar kus, žaibas be žaidimo pakliuvo
atvykus, lygos vadovybei pervėtik šiais metais pradėjo žaisti, į pusiaubaigmę, kur susitiko su
Pamatykit žydinčius darželius; .. tūkstančius
lai pranešus apie rungtynes. Pa
žinoma, buvo dar tik mokinių ASK Lituanica. Lituanica pasi
tulpių, rožių ir kitų gėlių. Stebėkitės dalimi
duotas dėl to protestas buvo iš
rolėje.
rodė kaip visa klase pajėgesnis
spręstas mums neigiama pras
senojo New Orleans su savo architektūra ir
Moterų tinklinio rungtynių pa vienetas is lengvai laimėjo, pa
me. LSK žaibas šiuo metu stovi
gėlėmis.
sekmės: LSK Neris — LSK Ko sekme 72:29 (35:13). Tik pačio
2-je vietoje. Pirmoje vietoje sto
Ar jūs norėtumėt turėti vieną?
KITCH-O-RAMA
DU MODERNŪS NAMAI... laivas 2:0 (15:2) (15:5); LSK Ne je žaidimo pradžioje žaibiečiai
vi Universiteto komanda, turinti
. . . visai naujas
mėję dovanas ”Ohio Homeof 1956”
NORITE GERO PATARNAVIMO
ris — LSK žaibas 2:0 (15:6) sugebėjo kiek stipriau pasiprie
irgi vieną pralaimėjimų, būtent
skyrius.
ir ”Home for Privasy”. Abu pil
(15:6); LSK žaibas — LSK Ko šinti. Toliau rungtynes pasidarė
prieš LSK Žaibą, tačiau dėl ge
Daugiau kaip 300
nam įrengime ir sklypo sutvarky
ir
pavyzdžių.
visai vienpusiškos.
mu.
vas 2:0 (15:0) (15:1).
resnio setų santykio stovi pirmo
LIBERALAUS SUSITARIMO
Vyrų tinklinyje, neatvykus Nekitoks vaizdas buvo ir ant
★
★
★
je vietoje. Liko žaisti dar 3 rung
Opsnlng day, Sat. Mar. 3 ... 1 p.m. to 10:30 p.m.
Neries komandai, varžėsi ASK roje lentelės pusėje, kur LSK Ne
tynės ir turima vilties, kad mū
Ateikit ir pamatykit...
Daily until closlng day ... 11 a.m. to 10:30 p.m.
Lituanica, žaibas ir Kovas. ASK ries I komanda dar skaudžiau
siškiai iškops j pirmą vietą, ka
Closlng day, Sun. Mar. 11 .... 11 a.m. to 8 p.m.
Lituanicos tiklininkai, turėda parklupdė Kovą 109:57 (58:27).
dangi mūsiškiai laimėjo prieš vi
COME EARLY! COME OFTEN!
MICHAEL OLDSMOBILE CO
mi persvarą kirtimuose, išėjo nu Šios rungtynės buvo dar labiau
sas stprąsias komandas, tuo tar
galėtojais ir laimėjo FASK-to vienpusiškos ir pasižymėjo tik
pu kai universitetas dar turi
M AR C Hf3, THRl
MU 1-7000
pereinamąją dovaną, įsteigtą rekordine taškų medžiokle, kam
10640 St. Clair Avė.
žaisti su latviais ir Ilillcrest
1954 metais. LSK žaibo koman- temperementingieji neriečiai paYMCA,
kurios
gali
universiteto
1
M AR C H 11
Atidaryta vakarais iki 9 P. M.
P U B L I C "A U 6 IT O R I
da, nors ir neturėdama savo su- sirodė tikrai gabūs.
I
padėti pabloginti.
•

SPORTAS

l
SHOWJ

aNdFLOWER

NAUJAS OLOSMOBILIS?

kunigui Dūdelei palaidoti jo varlę Birutę. Čia
bet gi atėjo į vaiko galvą kitas klausimas.
— Tėte, kur eina dūšios, kurias į kapus
palydi kunigai, ir tos, kurias palydi vysku
pai? — vaikas nustebino tėvą.
— Algirdai, mes turime mažai laiko. Tu
eik padirbti karstelį savo varlei, o aš tuojau
einu pas kunigą Dūdelę.
— Ponas, aš pabaigiau kalį permanga
natą, — pastebėjo tarnaitė Valiūtė išeinan
čiam Mažgirdžiui.
— Aš sustosiu vaistinėje, — atsakė Mažgirdys, numesdamas šypsantį žvilgsnį į Va
liūtę.
— Tėveli, kas yra kalis permanganatas ?
— Valiūtė klausė, ar gali pamerkti pu
peles. Tu nesupratai, — atsakė tėvas.
Tik dabar sugrįžo auklė Sonija. Ji buvo
labai susijaudinus.
— Negerai, negerai. Labai negerai. Bet
teneišgirsta ponia, kad taip atsitiko, —■ pa
stebėjo Sonijai Mažgirdys.

Paskui jis tuojau išėjo.
Algirdas, padedamas Valiūtės, padirbo
gražų karstelį varlei Birutei pašarvoti. Iš
kaišė baltais ir žaliais kaspinais. Paskui pa
guldė į jį ilgą išsitempusią varlę.
— Reikia žvakės, __ staiga pareikalavo
vaikas.
— Varlės nekenčia žvakių. Mes pasta
tysime prie jos karstelio stiklą vandens, —
pastebėjo auklė Sonija.
Vaikas mielai sutiko. Vietą varlės kapui
vaikas pasirinko tolimiausiame sodo kampe
lyje. Ten iškasė duobę šalia jaunos obelaitės.
Netrukus pasirodė Tadas Mažgirdys ir
jaunas kunigas Dūdelė. Dūdelė buvo labai
geram ūpe, linksmas. Jis kalbėjo paprastais
žodžiais ir apie kasdieninius menkniekus, kas
nepatiko Algirdui. Vaikas pasigędo rimties,
kuri šią valandą jam atrodė būtina.
— Kunigėli, prašau pakrapyti mano
varlę švęstu vandeniu, kad velniai nulakstytų, — paprašė Algirdas.

— Velniai nesirūpina varlėmis. Tavo
varlė rūpi gandrams. Mes žiūrėsime, kad ją
nepagautų tie paukščiai, — pasakė kunigas.
Vaikas patikėjo. Bet gi jis statė kitus
reikalavimus ir kunigui Dūdelei teko sugaiš
ti prie pastipusios varlės ilgiau, negu jis ma
nė. Kunigui teko nueiti į tolimiausiąjį sodo
kampelį. Jis pirmas ėjo, paskui jį Algirdas,
nešinąs karstelį, paskui Tadas Mažgirdys, už
jo Sonija, už jos Valiūtė. Jie penki apstojo
mažytę duobę. Kunigas kažin ką nesupran
tamą pamurmėjo, laikydamas savo dešinę
ranką iškeltą į orą. Kai vaikas įdėjo karstelį
į duobę, pradėjo verkti ir nebematė ką kas
daro, kunigas, Tadas ir Valiūtė nuėjo vidun,
Sonija pasiliko prie vaiko.
Lilė Mažgirdienė sugrįžo dieną anksčiau,
kaip Mažgirdys ir spėjo. Pamačius vaiką su
sikūprinusį sodo gale, ji ėmė šaukti:
— Algirdai, ką tu tenai darai?
— Mes ką tik palaidojome mano varlę
Birutę. Aš užkasu jos kapą. Kunigas Dūdelė

viską atliko puikiausiai, kaip reikia numiru
Tarnaitė Valiūtė atėjo paimti ponios
siam patarnauti, — šaukė iš galo sodo vai daiktus.’
kas.
— O tu, Valiute, ko šiandien tokia išsi
— Kunigas? Kunigas?!
gandus? Kokia baisi netvarka!
— Taip, mama. Kunigas Dūdelė palai
— Gal dėl to, kad mes ką tik palaidojo
dojo mano varlę.
me Algirdo varlę, — atsakė Valiūtė.
— Ar jis buvo girtas?
Valiūtės žodžiai suteikė Mažgirdžiui
— Jis nebuvo girtas.
drąsos. Jis pasiskubino subarti savo žmoną.
— Kur tėvas?
— Tu, Lile, rėkoji be reikalo, nežinoda
— Viduje, — pasakė Sonija.
ma, kaip ir kas čia buvo. Mūsų gerus norus
Lilė įbėgo į vidų.
sumaišai su pelais, še paimk stiklą konjako
Mažgirdys ir kunigas Dūdelė sėdėjo prie ir nutilk. Aš užimu atsakingą vietą. Pati ži
butelio.
nai, kad man rūpi mano geras vardas.
— Ką aš girdžiu? Kunigas Dūdelė tar
Netrukus Lilė išgėrė stiklą konjako ir
nauja, Dieve man atleisk, varlėms!__suriko prisipylė kitą. Truputį vėliau ji padėjo savo
Lilė. — Mūsų namai nėra kokių laisvamanių rąnką viršs kunigo Dūdelės rankos ir garsiai
namai. Mes esame žinomi žmonės. Ir štai! atsiduso.
Kunigas palaidojo pastipusią mūsų sūnaus
— Kaip gaila, kad mūsų gražiausieji vy
varlę! Tadai? Kas tau pasidarė? Ar tu iš
rai
išeina
į kunigus, — pasakė Lilė.
proto eini? Sakrilegas! Aš tuojau pranešiu
vyskupui.
(Pabaiga)
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globėją sktn. V. Barmienę. Anot
EKSKURSIJOMS
sktn. M. Doyle, mūsiškės prieš
RODYTI
SKIRTA
6 m. atvyko į vieną amerikiečių
STOVYKLA .
skaučių vadovių pobūvį ir jos jau
tada turėjo su savimi iš Tėvynės Krukovo darbo vergų stovyk
BALSUOK UŽ
atsivežtą nepalūžtančią skauty- la su 830 suimtųjų netoli Mask
bės dvasią. Lietuvaitės pratur vos, pagal planą, rodoma užsie
tino Bostono skautes savo žinio ninėms delegacijoms, lankan
mis, skautišku patyrimu, nuo čioms Sov. Sąjungą.
l. Kada ir kiek išbėgo iš Lietuvos susirasti darbus yra labai sunku, miestelių bendrą administraciją, širdumu bei draugiškumu. Miela Be abejo, Sovietai patys neki
CANDIDATE FOR
ar iš viso neįmanoma. Jų pagrin- Ir šios kategorijos lietuvių gy- amerikietėms savo tarpe turėti ša minties užsieniečiams aplan
Pirmieji pabėgėliai iš Lietu-!
dinis pragyvenimo šaltinis yra venimas nedaug skiriasi nuo pir- lietuvaites skautes.
kyti, nors toji stovykla yra tik
vos nuo komunistinės grėsmės j
iš vokiečių gaunamos socialinės mųjų dviejų, nes dauguma gyve- Pobūvio metu sktn. V. Bar- už 40 km. nuo Maskvos, bet kam
bėgo 1940-41 m., Sovietų Sąjun
COUNTY PROSECUTOR
pašalpos. Socialinių pašalpų nor- na tokiuose kraštuose, kaip mienė, akomponuojant M. Doyle, nors pasiteiravus apie darbo ver
gai Lietuvą okupuojant. Tada*
mos nevienodos, atsižvelgiant Schleswig Holstein, Niedersach- padainavo kelias dainas. Tarp ki gų gyvenimą, kaip tat buvo pa
pabėgo apie 500 asmenų.
Democratic Primary May 8, 1956
brangumo zonos, yra šios:
sen, Bavarija, kur nėra pramo tų buvo dainuota St. Šimkaus daryta pvz. ir su danų ekskur
Antroji grupė yra tie, kurie
"Tyluma”, kuriai žodžius parašė santais, po tam tikro delsimo
1. viengungis ar šeimos galva nės ir darbų.
pasinaudojo 1941 m. sausio 10 d.
gauna nuo 47 iki 65 markių mė Vokietijos vyriausybė turi pla Faustas Kirša, o anglų kalbon juos nusiveža ir viską aprodo.
TURI 29 METUS ADVOKATINIO DARBO
Sovietų Sąjungos su Vokietija
nesiui,
nus ir pamažu juos įgyvendina, išvertė Vilija Čepaitė. Klausyto Užklaustieji elgiasi taip pat pa
sutartimi ir išvyko į Vokietiją.
PATYRIMĄ.
2. sekantieji šeimos nariai, vy perkeldama pabėgėlius į pramo jos apsidžiaugė, kad didis poetas gal komunistines direktyvas, ži
Tuo pretekstu pasinaudodami
resni kaip 16 metų — nuo 30-36 ningus kraštus, pirmoj eilėj j gyvenąs Bostone ir šiuo metu nodami, kas būtų, jei jie nepa
1941 metais iš Lietuvos į Vokie
markių mėnesiui,
Rheinland Westfalien, Hessen, atšventęs 65 m. sukaktį. Dainuo klausytų. Ir galutinis rezultatas
YRA 52 METŲ AMŽIAUS, VEDĘS, TURI
tiją išvyko 54.000 asmenų. Tuo
3.
šeimos
nariai,
jaunesni
kaip
Wuerttemberg-Baden. Perkėlimo jant muz. J. Gaubo harmonizuo — įtikinama, kad SoįV. Sąjungo
tarpu vokiečių duomenimis, 1939
DU VAIKUS
tą liaudies dainą ”Piaun broliu
m. , Lietuvoje gyveno 28.000 vo 16 metų — nuo 10-30 markių tempą lėtina butų trūkumas pra kai žalioj lankoj baltus dobilė je toli gražu taip nėra blogai el
monės kraštuose, sakysim, Ruhgiamasi su darbo vergais, kaip
kiečių. Tat šia proga lietuvių mėnesiui.
YRA PASIŽYMĖJĘS KAIP AKTYVUS
Ypatingai sunki padėtis dide ro srity. Be to, įstatymai leng lius”, lietuviškas tekstas buvo užsieninė "kapitalistinė” spauda
repatriavo apie 26.000 asmenų.
atpasakotas klausytojoms. Čia "prasimano”. Tik akylesni sovie
vina
perkeldinimą
pabėgėlių
Vo

lių
šeimų,
nes
maži
vaikai
gau

Trečia pabėgėlių banga, tai bė
DEMOKRATAS
M. Doyle pabrėžė "nors pilka jos
gusieji karo metu artėjant So na tik po 10 markių ir mažiau. kietijos piliečių, nes jiems butų sermėgėlė, bet meilūs žodeliai”, tinio gyvenimo žinovai įstengia
vietų frontui 1944-45 m. šitos Todėl dažnoje šeimoje, apsimo pastatymas yra finansuojamas esą ne rūbas žmogų puošia, bet pastebėti, kas iš tikro už to fa
grupės pabėgėlių skaičius iš Di kėjus už šviesą, kurą, vienam iš lėšų, kurias jie turi teisės gau jo širdis, lyg ir taikydama lietu sado slepiasi.
džiosios ir Mažosios Lietuvos bei šeimos nariui per dieną telieka ti, kaip atlyginimą už paliktus vaitėms.
Taip ir vienas skaitytojų laiš
Klaipėdos Krašto siekė apie 60.- 67-70 pfenigų arba 16-18 ameri kilmės kraštuose turtus.
LIETUVIU ENCIKLOPEDIJA kas atskleidė tą sovietų žaidimą
Pabaigai
sktn.
Barmienė
pa

koniškų centų maistui. Toks šei Svetimšaliai pabėgėliai, taigi
000 asmenų.
Kopenhagos
spaudai,
be
kita
ko,
DIDŽIAUSIAS
LITUANISTIKOS ŽINYNAS, LIETUVIŲ
mos biudžetas ir taupiausiai iš ir lietuviai, neturintieji Vokie dainavo pasaulinę skaučių dai papasakodamas, kad Krukovo
KULTŪROS
PAMINKLAS.
2. Kiek lietuvių ir kur emigravo laidas tvarkant, neužtikrina so tijos pilietybės ir pabėgėlio tei ną, suomių mu-z. Jono Sibelijaus stovykloje išlaikyta vokietė GreIš suprojektuotų 20-21 tomo septyni jau išspausdinti,
komponuotą
1922
m.
čia
sktn.
taus ir šilto gyvenimo, nekal sių, tų privileginių įstatymų
iš Europos po karo
tė Buber-Neumann pati iš savo
kiti rengiami. Redaktoriai visą LE ruošimo darbą pagal
bant jau apie kokio, kad ir rei- lengvatomis pasinaudoti neturi M. Doyle pareiškė, kad tai esanti
atskiras raides pasiskirstę iki galo.
Į Ameriką
apie 30.300 kalingiausio dalyko, nusipirkimą, galimybės ir todėl jų perkeldini- skaučių draugystės daina ir ji kartaus patyrimo gali kitiems
Laikas įsigyti, nes nuo VIII tomo LE bus
Į Kanadą
12.000 j Pašalpos yra kelių rūšių, kaip mas yra sunki problema, nes pir skiriama Lietuvos Nepriklauso papasakoti, kad ši stovykla yra
spausdinama tik prenumeratoriams.
Į D. Britaniją
5.000 I tai socialinė pašalpa tiems, kas miau valdžia turi pastatyti bu mybės sukakčiai atžymėti, o lie skirta tik "specialiai užsienie
>>
Lengvos sąlygos: įmokėjusiems bent už
Į P. Ameriką
2.000 niekada Vokietijoje nedirbo ar tus ir tik po to perkėlimus vyk tuvaitės skaučių vadovės, parve- čiams turistams”.
»
vieną tomą, visi išėjusieji tomai siunčiami iš karto. Liku
5.500 negali dirbti; dviejų rūšių be- do. Be to, kiekvienas Vokietijos siančios savo skautes į laisvą ir Vienas danų delegatas, daly
Į Australiją
ff
sios sumos mokėjimas išdėstomas užsisakiusiam priimtino
350 I darbio pašalpos, bet jos visos kraštas (štatas) vengia įsileisti nepriklasuomą Lietuvą su šia vaująs Europos Tarybos pataria
Į N. Zelandiją
»
mis dalimis. Vieno tomo kaina J.A.V. $7.75, visur kitur
majame
susirinkime,
taip
pat
at

daina.
.' yra maždaug vienodos ir taip naujų pabėgėlių.
$8.00.
3. lakusieji Europoje pabėgėliai taupiai skaičiuojamos, kad jų Institucijose, senatorijose, li Amerikietės skirstėsi linkėda- skleidė nedaug kam žinomą tie
Užsakymai siųstini šiuo adresu: J. Kapočius, Lietuvių
są,
kad
jau
daugiau
kaip
30
me

mos
lietuvaitėms
laisvos
tėvų
že

goninėse ir prieglaudose laiko
Dėl vieno ar kelių šeimos na gavėjas tik badu nemirtų.
Enciklopedija. 265 C Street. South Boston 27, Mass.
tų
ši
stovykla
yra
specialiai
skir

mės,
o
mūsų
skautės
dėkingos
rių nesveikatos ir kitų priežasčių Socialinę pašalpą gaunančiųjų mieji lietuviai gauna nemokamą
PASKUBĖKITE — ATSARGOS RIBOTOS!
negalėjusiųjų emigruoti ir dabar Vokietijoje yra apie 12 milijonų gydymą, patalpas, maistą ir po joms už draugiškumą. Pobūvyje ta užsieniečiams klaidinti. So
vietinės
diktatūros
metodais
vis

pajustos
nuotaikos
tik
sutvirti

Europoje gyvenančių lietuvių asmenų. Iš jų apie 2 milijonai kelias markes (10-15 markių) į
yra apie 10.000. Daugumas jų gauna mažiausias, vadinamas mėnesį. Ilgų metų atskirtas nuo no mūsiškių viltis — tiesa nema kas pravedama taip rafinuotai, suomenininkė veikėja, liet, me 1940 m. yra gavęs New Yorko
neemigravo dėl to, kad šeimos Fuersorge pašalpas. Vidaus Rei- pasaulio gyvenimas be giminių ri, smurtas ir melas neišsilaikys, jog lankytojams susidaro įspū no, papročių bei šokių puoselėto miesto garbės piliečio vardą, čia
narių yra fiziniai silpnų ir ser- kalų Ministerijos apskaičiavimu, ir draugų, vienodas maistas, — bus ir vėl mūsų Lietuva laisvų dis, tarytum koncentracijos sto ja.
Amerikoje reiškėsi liet, spaudo
vykla būtų sanatorija, bet ne
gančių, vadinamų hard core. Jie mėnesinis pragyvenimo minimu kai kur silpnas, ligonių ir sene jų tarpe.
je ir yra išspausdinęs savo atsi
Konsulas J. Budrys yra daug
bausmės vieta. Panašiai kaip
pasiskirstę taip:
mas vienam žmogui, neskaitant lių padėtį labai ir labai apsunki
minimus iš Klaipėdos sukilimo.
nusipelnęs
Lietuvai
ir
mūsų
iš

MŪSŲ SKAUTĖS ATLANTO prie nacių Hitlerio laikais, kai
Išeivijos sostinė Chicaga di
Vokietijoj — iš Didž. Lietuvos buto išlaidų, yra 55,61 markių. nęs ir apkartinęs, šiems žmo
PAMARY
norintiems užsienio svečiams pa eivijai Amerikoje. Bendrai jo
džiuojasi
laukdama garbingo sve
apie 3.100; Klaipėdiečių ir Maiž. Iš jų maistui reikalinga 37 mar nėms yra būtina nors minimalė
matyti nacinį kacetą būdavo pa veikla siekia prieš 1900 metus.
(sks) Atlanto pakraštyje __ rodoma dalis Ravensbruecko, kur Nepriklausomais Lietuvos laikais čio ir ruošiasi jį pagerbtį.
Lietuvos pabėgėlių apie 3.000 re kės. žurnalas ”Revue” dėl tokio papildoma pašalpa, bent po 10
pragyvenimo minimumo, ironiš markių į mėnesį, kad bent iš da Rytiniame Skaučių Seserijos ra
J. K.
patriantų apie 2.000.
buVo laikomi Jehovos išpažinė ilgesnį laiką dirbo Lietuvos ka
lies
galėtų
turėti
tai,
ką
vietos
kai
pastebi,
kad
”
ūkio
stebuklų
jone
kaskart
vis
plečiasi
ir
stip

Prancūzijoj — kartu su prieš
jai ... "Rheinischer Merkus” pa rinėse ir valdinėse įstaigose už
karą ten apsigyvenusiais ir po šalyje policijos šuniui išlaikyti gyventojai normaliai atneša gi rėja mūsų skaučių veikla. Perei stebi, kad, deja, ne visi Sovietų imdamas aukštas vietas. Yra vie
karo atbėgusiais — apie 1025. iždas moka 40 markių mėnesiui”, minėms ir pažįstamiems, lanky tų metų pabaigoje Seserijos Vy Sąjungos lankytojai įstengia pa nas iš Klaipėdos sukilimo orga "Lietuvos nepriklausomybės
riausioji Skautininkė šiam rajo stebėti, jog toliau nuo centro ir nizatorių ir buvo vyriausias su
Austrijoj (daugumas iš Didž. o šeimos vaikui teduodama, tik dami ligonius.
kovoje dalyvaujame per
24 markės ir dar mažesnė pašal
nui įgaliotine paskyrė vyr. sktn.
Lietuvos) — apie 188.
nuo rodomų vietovių ilgiausios kilimo vadas. Po to buvo Klai
pa.
E.
Putvytę,
kuri
pasikvietė
sau
Italijoj — (kartu su studen
žmonių eilės grūdasi vieni už ki pėdos krašto aukštuoju Lietuvos
Lietuvos
talkininkauti sekretorę — vyr.
tais ir likusiais pabėgėliais) — Naujuose namuose (Siedlung)
to,
kad galėtų nusipirkti arbūzą įgaliotinio padėjėju, aukštuoju
gyvenančių
padėtis
daugelyje
skautę
D.
Papievytę.
apie 180.
arba kitų maišto būtiniausių įgaliotiniu ir pagaliau Klaipėdos
Nepriklausomybės Talką,
vietų nėra geresnė už stovyklose
Pastaruoju laiku tame rajone
Šveicarijoj — apie 60. /
reikmių. Ir kaip tie užsieniečiai krašto gubernatorium. 1928-1933
gyvenančiųjų, nes naujuosius
įsteigti du nauji vienetai Brigem. buvo Lietuvos konsulu Kara jos darbą lėšomis remiame per
Belgijoj — apie 200.
turistai viskuo lengvai patiki.
DAINA ATIDARO MUMS
namus vokiečiai pastatė pasku
porte ir New Havene, Conn.
liaučiuje, vėliau Lietuvos gene
Danijoj — apie 119.
ŠIRDIS
bomis, valdžios sklypuose, neat
Vas. 25-26 d. Bostone šauktas
raliniu konsulu Rytų Prūsams, o
Švedijoj — apie 30.
Lietuvos
sižvelgdami susisiekimo patogu (sks) Vas. 12 d. So. Bostone šio rajono skaučių vadovių sąs
nuo 1936 m. ligi šiai dienai yra
Olandijoj — keliolika asmenų
mo ir j tai, ar gyventojai galės
krydis veiklos planui ir vasaros
Lietuvos generaliniu konsulu
(keletas senelių prieglaudoje). kokį toj vietoj darbą gauti. To buvo vietos skaučių vadovių po
Nepriklausomybės Fondą”.
būvis, skirtas Amerikos skaučių stovykloms aptarti.
Amerikoje — New Yorke.
dėl ir Siedlung gyventojų dau įkūrėjos Juliette G. Low namų Po sąskrydžio norima pravesti PAGERBS LIETUVOS GEN.
Europos lietuvių
Iš LAS, LLKS, LRS ir LTS
KONSULĄ J. BUDRĮ
ekonominė padėtis guma skursta be darbo, nors tu restauravimui paremti. Saitlin- vadovių kursus, kuriems vado
bendros deklaracijos.
ri geresnes patalpas, bet už tat gam pobūviui vadovavo nepa vaus Seserijos Vadovių Dalies
MARGUTIS
1. Vokietijoje
Chicagos visuomenė, kovo 11
žymiai brangesnes negu stovyk prasta lietuvių draugė sktn. Ma vedėja sktn. L. Čepienė.
d., pagerbs Lietuvos Generalinį
lose.
ry
Doyle,
kuri
yra
visų
Bostono
Nežiūrint, kad 1955 m. čia
VIENERIUS METUS SU GERU Konsulą Joną Budrį, kuris šie yra pats seniausias Amerikos
LNF adresas:
buvo pastatyta pusė milijono Kur anksčiau geresnieji namai aukštesniųjų mokyklų vyr. ins
VĖJU!
met švenčia savo 20 metų Ame- lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
buvo
tvarkomi
kaip
stovykla,
pektorė.'
Ji
susirinkusioms
vieš

naujų butų, kraštas nepajėgia
LNF, c/o Mr. K. Siliūnas,
(sks) Chicagos "Baltijos Jū rikoje konsulavimo sukaktį. Kon vieną mėnesį — yra gausiai ilius
ten, daugelyje atvejų, lietuviai nioms pristatė lietuvaites skau
nusikratyti stovyklomis ir žmo
135 — 34 Franklin Avė.,
pasiliko privačiai gyventi. Ten tes — Birutės dr-vės vadoves — ros” jūrų skautų tuntas kartu sulas J. Budrys specialiai atvyks truotas, turiningas, įvairus ir
nes apgyvendinti tinkamuose bu
F
1 u s h i n g, N. Y.
skaitomas
su
malonumu.
ta
iš
New
Yorko
Chicagon
į
pa

su
viešniomis
jūrų
skautėmis
iš

tuose. Nemažėjančios pabėgėlių panaikinta stovyklų administra vyr. skltn. B. Banaitytę ir pskltn.
cija ir namai įjungti į miestų ar V. Mališauskaitę ir šios dr-vės kilmingoje sueigoje atžymėjo sa gerbimo iškilmes, kurias rengia MARGUČIO metinė prenume
minios iš rytinės Vokietijos vervo veiklos vienerius metus. Kal Sandara, Viking Ballroom salė
čia naudoti ir apipuvusius sto
bėjo tuntininkas psktn. E. Za- se, su dainų, muzikos ir taut. šo rata $3.00.
vyklų barakus žmonėms apgy
KAS
barskas, jūrų sktn. A. Aglinskas kių programa bei lietuviška puo Margučio adresas: 6755 So.
vendinti. Nors karas pasibaigė
ir tėvų k-to pirm, pulkn. Tumas. ta — svečių vaišėmis.
UŽSISAKĖ
prieš dešimtį metų, bet Vakarų
Kalbėtojai pabrėžė jūrų skautų Pr. metais iškilmingai buvo Western Avė., Chicago, III.
Vokietijoje dar yra daugiau kaip
DIRVĄ —
veiklos gražius momentus, ta pagerbtas Chicagos darbštusis Sisųkite savo adresą ir gausi
2000 stovyklų, kuriose gyvena
Konsulas Dr. P. Daužvardis, jo te viena numerį susipažinti.
čiau
kartu
skatino
ir
daugiau
TAS NESIGAILĖJO!
apie 300.000 žmonių. Dėl šių prie
30 m. konsulavimo Amerikoje
pasitempti.
žasčių ir žymi lietuvių dalis gy
Ne už kalnų ir naujasis plau sukakties proga. Tą pat proga
vena stovyklose. Būtent: 21 sto
kiojimo sezonas, kuriam Baltijos buvo pagerbta konsulo žmona p.
vykloje apie 1.750 asmenų; 16
Jūros tuntas jau ruošiasi.
J. Daužvardienė, žinoma čia vivietovių apie 780 lietuvių jau
apgyvendinta naujai pastatytuo
se namuose, vadinamuose Sied
GERIAUSIAM SUSITARIMUI MIESTE
lung.
Apie 220 lietuvių: džiovininkų,
ATSILANKYK PAS MUS.
paliegėlių, senelių, kitų ligonių
NAUJAUSI IR LABIAUSIAI POPULIARUS 1956 M.
laikomi sanatorijose, senelių na
muose ir ligoninėse.
BUICK
Visi kiti, pagal savo išgales,
gyvena privačiai miestuose,
Tai tikrai gražios, patogios ir geros mašinos, kurios
miestteliuoise ir kaimuose.
pateisina padarytas išlaidas. Ir pirkę 1956 m. mašiną, Jūs
Iš viso lietuviai Vokietijoje
turėsite daugiausia, ką bet kada- esate gavę. Jūsų pasise
gyvena, tirščiau susitelkę, maž
kimas yra BUICK. Tai General Motors mašina.
daug 120 vietovių.
Sunkiausia padėtis yra tų žmo
ECONOMY BUICK CO.
nių, kurie gyvena stovyklose.
Stovyklų barakai statyti prieš
• I 2550 Euclid Avenue
GA I -7600
karą ar karo metu, dažniausia
Jums patarnauja 48 metus.
nuošaliose vietose, miškuose, pri
taikyti karo belaisviams laikyti,
APLANKYK MUS PASIRINKTI IR GERŲ NAUDOTŲ
be patogaus susisiekimo linijų ir Didžiausias laivų krovimo kranas bando praplaukti San Francfece
MAŠINŲ.
Raudonasis Kryžius ateina visiems Į pagalbą. Kaip jo atstovas
todėl ten gyvenantiems žmonėms
pro Oakland tiltą, į kurį buvo įsirėmęs.
pasibels į jūsų namų duris — skirk pačią didžiausią auką.

Lietuviai pabėgėliai ir ju ekonomine
padėtis Vokietijoje

J. FRANK AZZARELLO

SKAUTAI

CHICAGO
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SENIAI IR D A B A R Vasario 16 minėjimas Detroite
Vasario mėn. 19 d. Western
K. S. KARPIUS
High School Auditorijoje De
troito liet, visuomenė iškilmingai
minėjo Lietuvos nepriklausomy
MIAMI LIETUVIAI
nepajėgia ir nenori kas vakaras bės paskelbimo sukaktį.
MINĖJO
į pramogas eiti. Eina į tokias,
Minėjimą organizavo ir prave
VASARIO 16
kaip kad buvo Užgavėnių vaka dė Detroito liet. org. centras, va
ras, rengtas Moterų Klubo ir Va dovaujant pirm. p. P. PoltiteraiMiami, Floridos lietuvių kolo
sarius 16-tos minėjimas. Kiti pa čiui.
nija, minėjo Lietuvos Nepriklau
rengimai, daryti tą pačią savaitę
Minėjimo oficialią dalį prave
somybės sukaktį vasario 16-tos
nepavyko.
dė inž. Dunčia. Minėjimas pra
vakare, Lietuvių salėje. Ir ma
lonu buvo matyti tiek daug vien Jau minėta ponia A. Skudzins dėtas JAV himnu. Aukų rinkimų
taučių, susirinkusių prisiminti kienė, ambicinga moteris, ėmė ir vajaus programai vadovavo mok.
tą svarbią mūsų tautos dieną. įsteigė Lietuvių radijo progra p. Misiūnas. Maldą skaitė šv.
Dalyvavo daugiausia tie vete mas sekmadieniais. Maža ką nu Antano parapijos klebonas kun.
ranai, kurie nuo pirmo, pasauli simanydama apie tokį darbą, be Dr. Boreišis, kuris šeštadienio
nio karo pradžios, rankoves pa veik be rėmėjų, tikėdama, kad vakare ta pat intencija parapi
siraitoję, visu pasiaukojimu sto kas nors turėtų suaukoti jai pi jos bažnyčioje atlaikė pamaldas.
jo darban Lietuvos nepriklauso nigus radijo stočiai apmokėti. Perskaityta Michigan Guber
mybei prikelti.
Tokių nėra. Be to, vietiniai, ku natoriaus nuoširdus atsišauki
rie geriau supranta apie radijo mas į lietuvius. Po to tarė žodį
Čia tremtinių, naujųjų ateivių,
programas, sako, piktinasi jos Gubernatoriasu atstovas teisėjas
mažai, ir tie ne visi atsilankė,
keistenybėmis, kas ir ją pačią Theodoir R. Bohn, kuris savo kal
čia siaučia tas pats senųjų lie
nervina. Esą, privedė iki nusivi- boje, savo ir Gubernatoriaus G.
tuvių nesutarimas su naujaisiais,
limo ir nepasitenkinimo vietos Mennen William vardu daug gra
kaip jaučiama Clevelande ir ki
lietuviais. Būdama Naujienų ir žių linkėjimų išreikė lietuviams.
tur, bet kai Clevelande senieji
Keleivio korespondentė, ji čia ne Ypatingo dėmesio vertą kalbą
nesilanko naujųjų ateivių paren
daug bičiulių teranda. Vietiniai pasakė Detroito miesto tarybos
gimuose, tai čia naujieji priven
sako, jos programos neilgai tę-i narė Mrs. Mary V. Beck, kuri
gia lankytis.
sės. Bendrai, čia permaža lietu pasisakė esanti ukrainiečių kil
Norint matyti daug senųjų vių radijo programą išlaikyti.
mės ir puikiai suprantanti lietu
amerikiečių lietuvių vienoje su
vių tautos kančias ir laisvės
eigoje reikia atvažiuoti į Miami.
troškimus, nes ir jos tauta ken
Pilnai užpildytoje salėje, ku
čianti lygiai tas pačias kančias,
rią vietiniai ir iš šiaurės atvyks
nešdama to paties raudonojo te
tą žiemavoti svečiai savo sudė
roro žiauriausių vargiją. Ji pa
tais pinigais pasistatę prieš tris
žymėjo, kad žmogus, visuomet
metus, Nepriklausomybės minė DŽIUGU, KAD SUSILAUKLAM gyvendamas pertekliuose ir bū
jimo programą išpildė patys at
NAUJŲ DRAUGŲ
damas visuomet sotus, negali su
vykę svečiai. Minėjimą rengė at
prasti bado ir badaujančio žmo
naujintas A. L. Tarybos skyrius, Lietuvos Nepriklausom y b ė s gaus. Taip lygiai ir tautos, gy
kuris, sakoma, buvo suiręs. Va minėjimo proga Lietuvių Care & vendamos laisvą gyvenimą, ne
dovauti paėmė dipuke Adolfina Relief Club surengė: Lietuviš gali tinkamai suprasti tautos,
Skudzinskienė, kuri ir programą kų ginatrų ir įvairių išdirbinių netekusios laisvės. Po to ėjo svei
parodą Elton Hotel. Paroda pra kinimai, latvių, estų ir ukrainie
vedė.
Dainininkės Anitos Navickai- sidėjo vasario 16 d., baigėsi va čių atstovų, kurie sveikindami
tės-Karns vadovaujamas mišrus sario 18 d. Malonu pranešti, kad lietuvius, linkėjo greito išsilais
choras išpildė dainų programą. parodą aplankė gražus skaičius vinimo iš rusų vergijos.
Ir pati Anita padainavo kelias žmonių, ypatingai svetimtaučių.
solo dainas. Seniau čia buvo ki Tai pat atsilankė miesto mayo- Pagrindinis šventės kalbėtojas
tas choras, vadovaujamas Ste- ras Edward D. Bergins ir pasi buvo svečias iš Washingtono
vens. Tame chore dainavo ir Lie džiaugęs lietuviška parodėlė įtei pulk. K. Škirpa. Jis gana plačioje
tuvos operos dainininkė Antani kė piniginę auką. Kiek teko pa ir turiningoje kalboje priminė
na Dambrauskaitė, šiemet, sako, stebėti, visi lankytojai gėrėjosi lietuvių tautos kovas už laisvę ir
jų chorelis suiro, ir pati Dam lietuviškais išdirbiniai ir lietu nepriklausomybę. Apžvelgė at
brauskaitė programoje nedalyva višku turtu. Paroda paruošė ir siektus laimėjimus. Gerb. sve
darbavosi Viktoras Vaitkus ir čias labai gražiai atpasakojo nors
vo.
ir trupo, bet nepriklausomo gy
Kalbas pasakė svečiai Petras Nelie Kazlauskienė.
Pivaronas iš Pittsburgho, kuni Namie gamintų valgių parda venimo laikotarpyje Lietuvos
gas Valatka iš Scrantono, pa vimas, vasario 16 d. Adams Sup- klestėjimą ir žydėjimą.
vergtų tautų grupės vadas Flori perette — 27 Congress Avė. Baigdamas savo žodį pulkinin
doje, vengras Szabo, ir aš pats. Tikslas, sukelti kelis dolerius kas apgailestavo Liet. Tautinio
Auku ALTui surinkta apie $510, siuntiniams remiant senelius, li Sąjūdžio išstojimą iš Vliko ir
reiškia — nemažai.
gonius ir suvargusias šeimas Vo kvietė visus lietuvius, nežiūrint
Miami lietuviams, patogu ren kietijoj. Mr. Adomaitis savo politinių įsitikinimų, į vienybę
gti Nepriklausomybės minėjimą krautuvėje vietą davė nemoka ir vieningą darbą kovai už Lie
ta pačia dieną, nes čia mūsiškiai mai. Maistas buvo suaukuotas tuvos išlaisvinimą. Jis pabrėžė,
,„;i. „;-vaa npdi’ba. Visi gyvena
geraširdžių šeimininkių, o par kad Lietuvos diplomatinė tarny
iš pinigu, ir atvykę svečiai taip davimo reikalais rūpinosi ir dar ba su jos pirmininku priešakyje
pat turi laiko šiokiais vakarais bavosi ponios, Bene Budzinaus- yra viena iš svarbiausių kovos už
pramogas lankyti.
Lietuvos išlaisvinimą veiksnių.
kienė ir Lucy Dubauskienė
Ir taip pat aiškiai davė suprasti,
Lietuvos Nepriklausom y b ė s kad visi pretendentai j "amba
Tamošaičių įkurtuvės
minėjimas įvyko vasario 16 d. sadorius” liautųsi trukdę Diplo
Suvažiavę clevelandiečiai, pa 7 vai. vakare, 48 Green St. salėje.
sikvietę dar kelius čia nuolat gy Minėjimą pradėjo Lietuvos him matinei Tarnybai darbą.
venančius clevelandiečius, taip nu, po to skaitė Nepriklausomy Po rezoliucijų skaitymo oficia
pat ir kelius Tamošaičių bičiu bės paskelbimo aktą, pagerbė mi lioji dalis buvo baigta.
lius, vasario 20 d. surengė D-rui rusius minutės tyla. Užkandžių Man, kaip eiliniam stebėtojui
Tamošaičiui ir poniai staigmeną metu kalbas pasakė Jonas Va krito į akį viena rengėjų klaida.
— jų nemų formales įkurtuves. laitis, dr. Petras Vileišis, Alfon Mes dažniausiai labai karštai pa
Sumanytoja buvo ponia Salase- sas Koncė, Steven Geonaitis, M. gerbiame atsistojimais ir išlydi
vičienė, pasikvietus talkon mano Venslauskienė, Jonas Brazaus me plojimais, mums gražias kal
žmonelę. Jodvi suorganizavo sve kas, Eleanora Michaelytė. Jos bas pasakiusius, kurie gal kar
čius, valgius ir dovanas Tamošai- skautės Regina šlivinskaitė ir tais tai pdaaro tik iš pareigos.
čiams. Ir netikėtai svečiams vie Regina Paliulytė sakė įdomias Gi tuos, kurių kalbų nuoširdumu
nu kartu dideliu būriu suvažia eiles. Minėjimą rengiant daug tikrai netenka abejoti, užmirš
vus, Tamošaičiai nežinojo kas dirbo: Kishonienė, Morkienė, Le tame arba nustumiame į pasku
dabosi.
deikienė, Pasvenskienė, Bendo- tinę vietą, čia turiu galvoje lat
Kaip atmenate, 1954 metų pa rienė, John Romonas ir Steven vių, estų ir ukrainiečių atstovus,
baidoje Tamošaičiams apleidus Geonaitis.
kurie netik kad nebuvo pakviesti
į prezidiumą, bet ir išeinant jų
Clevelandą ir išvažiavus į Miami,
kelionėje jie automobilio nelai Care & Relief Club nuoširdžiai niekas nepalydėjo ir net, rodos,
mėje susižeidė. Ypač skaudžiai dėkoja visiems, už prisidėjimą neatsisveikino. Ar nebūtų gra
nukentėjo pats daktaras, kuris aukomis, darbu ir atsilankymu. žiau, kad lygiai pagerbtume vi
dar ir dabar pilnai nepasveikęs. Džiugu, kad Conn. gubernato sus didelius, mažus, biednus ir
Savo naujuose namuose pradėję rius Abraham Ribicoff Vasario bagotus?
gyventi, buvo tik šiaip vieno ki 16 proga paskelbė proklemaciją. Po oficialiosios dalies, jau kiek
to paži štamo aplankomi, ir for Taip pat padarė ir Waterburio pavargusią publiką atgaivino vy
maliu įkurtuvių dar nebuvo. Da miesto mayoras Edward D. Ber rų balsų kvartetas, kurį sudarė
bar iškėlėm įkurtuves. Dalyvavo gins. Lietuvos vėliava visą dieną p. Zaranką, Skiotys ir A. J. PoVerbelai. Norekas, želviai, Piva- plevėsavo virš miesto rūmų.
likaičiai. Deklamavo Birutė Racronai, Kaulakiai, ponios Styles,
kaitė: ”Yra šalis” ir "Lietuvos
Stonkienė, šliupienė-Kartanienė Be to, visos trys radijo stotys vardas” ir Algirdas Pešys: "Mes
gražiai pranešė apie Lietuvos Ne buvome” ir "Teesie”. Piapu
ir kt.
priklausomybės minėjimą ir lin skambino čia gimęs lietuvis
kėjo, kad Lietuva taptų laisva Frank Janeek. Tautinius šokius
Radijo programos,
daug parengimų
ir nepriklausoma valstybė.
šoko p. Gobienės vadovaujama
Kelios kad ir negausingos Mia- Tikrai džiugu, kad lietuviai tautinių šokių grupė. Minėjimas
mi lietuvių grupelės rengia įvai susilaukiame vis daugiau ir dau
DIRVA
rias pramogas, kurios vienos pa giau draugų ir daugiau užtarėjų,
siseka, kitos nepavyksta dėl per- iš aukštų šio krašto valdžios pa
LAUKIA
MJC
didelio dažnumo, nors iš kitur reigūnų tarpo.
JŪSŲ TALKOS!
atvykusių svečių nemažai, bet jie

baigtas Lietuvos himnu.
Po oficialiosios dalies buvo ir
neoficialioji. Svečiui iš Washington pulk. Škirpai pagerbti buvo
paruošta jauki vakarienė, kurio
je dalyvavo beveik visų Detroito
lietuviškų org. atstovai ir šiaip
veiklesnieji organizacijų nariai.
Vakarienės programą vedė Dr.
J. Brundza. Jis labai nuoširdžiai
vaišino svečius puikiai ir skaniai
šeimininkių paruoštais valgiais.
Dr. Brundza buvo nešykštus ir
kalbėtojams; davė visiems kal
bėti kas norėjo ir kiek norėjo,
pats prijungdamas, kur tinka,
savo gražaus humoro.
Bendrai, minėjimas Detroite,
išskyrus porą klaidelių, praėjo
gerai. Aukų surinkta $2800.00.
Nors liūdna, bet tenka pripa
žinti, kad žmonių minėjime šiais
metais dalyvavo mažiau, negu
pernai. Taip pat ir aukų surinkta
atitinkamai mažiau. Tačiau, čia
jau nebe mūsų kaltė, bet Bonnos
"ambasadorių” nuopelnai...
Lietuvis

WATERBURY

Tai sužinojęs, išdavikas surengia
NEWYORK kerštą,
kurio pasėkoje eigulys ir
"STARKIŠKIŲ GIRIOS”

Ką studentai mano apie
lietuvių institucijas?
ja duktė yra išvežiami į Sibirą,

o jauniausias sūnus žūva kovoje.
Šiomis dienomis visus lietuvių
Š. m. kovo 4 d., sekmadienį, 4 Vėliau išgamą partizanai likvi studentus J. A. V-se pasiekia
Studijų Komisijos anketa. Visi
vai. po pietų, New Yorko skautų duoja.
studentai pasisakys visa eile lie
Tauro tuntas rengia viešą Šv.
Vaidinime dalyvauja: V. PiKazimiero minėjimą, kuris įvyks leika — eigulys, B. Bernotienė — tuvybės klausimų. Anketa turi
51 pagrindinį klausimą ir 12
Apreiškimo parapijos salėje (N.
jo duktė, J. Kirkutis, VI. Pleč
5th St. ir Havemeyer St. kampas, kaitis ir V. Jakubauskas — sū įžanginių-papildomų klausimų. Iš
atsakymų paaiškės kaip studen
Brooklyne).
nūs, J. Raškys — parsidavėlis,
Programoje trumpą kalbą apie V. Zdancevičius — partizanų va tai žiūri į įvairias lietuvių insti
Šv. Kazimierą pasakys dr. H. das, J. Benešiūnas — kunigas, tucijas ir jųjų veiklą; taip pat
Lukaševičius — pasižymėjęs sa V. Pileika — Bindokas, V. Raš- paaiškės kaip ir kiek lietuviai
vo gera iškalba ir lengvu, nuo kevičius — Mažeika, A. Pilvelis studentai yra įsijungę į lietuviš
taikingu stiliumi. Po paskaitos — daktaras, V. Nenortas — li kąją veiklą, kiek ją remia ir pan.
bus vaidinimas — p. Steikūnie- gonis. Kiti partizanai — P. Ber Taip pat bus galima susidaryti
nės trijų veiksmų drama ”Star- notas, Jz. Kubilius ir K. Stasiu- vaizdą kiek lietuviai studentai
kiškių girioj”, kurią atliks Hart kevičius. Dekoracijas piešė Jar. kelia Lietuvos bylos reikalą kita
fordo skautų-skaučių dramos ra Kubilius; šviesos efektai — V. taučių tarpe, kiek maždaug yra
suradę Lietuvai draugų ameri
telis, režisuojant Vyt. Zdancevi- Pileikos.
kiečių studentų tarpe ir t.t. Visi
čiui.
Šis veikalas vaizduoja Lietu Veikalas realus ir įspūdingas klausimai aktualūs, įdomūs. Gau
vos partizanų šeimos tragediją — kiekvienam žiūrovui išspau ta medžiaga bus klasifikuojama
1950 metais. Pagrindinis veika džia ašarą. Ypatingai jį verta kovo-balandžio mėnesiais. Davi
lo asmuo — eigulys, kurio visi pamatyti jaunimui ir pasimoky niai paskelbti gegužės mėnesį.
trys sūnūs, kaip ir jis, yra par ti idealizmo, kovojant dėl Lietu Šiais metais Studijų Komisija
tizanai. Prie jo šeimos prisišlieja vos, tačiau nesigailės ir vyresnie buvo sudaryta iš Los Angeles
vienas parsidavėlis komunistams ' ji jį
„t pamatę.
..----- .. „Įėjimo
------ kaina — 1 lietuvių studentų. Prie anketos
ir pradeda meilintis prie eigulio i dol. Vaikams 50 c. Uniformuoti naruošimo kartu dirbo ir Studen
dukters. Gi eigulio duktė yra su-| skautai ir skautės eina nemoka- tų Sąjungos Centro Valdybos
sižiedavusi su partizanų vadu. mai.
i sekr. A. V. Dundzila, kuris šiuo
I metu gyvena Pasadena, Calif.
studijų Komisiją sudaro: pirm.
L. Valiukas, sekr. I. Bertulytė,
aariai — R. Dabšys, VI. Muchia-Miklius ir D. Pulkaunikaitė.
"’iuo metu Sąjunga turi apie 800
narių.
C. C.
SIUNTINIAI Į
LIETUVĄ
Lietuvių bendrovė OVERSEAS
''ARGO CO., atstovaujanti didei anglų firmą HASKOBA Ltd.,
\ondone, siunčia į LIETUVĄ ir
itus kraštus siuntinius su vil
ionėmis medžiagomis, maistu,
ivalyne, vaistais ir kit. 100%
garantija — pilnas draudimas.
Visus reikalingus mokesčius sunoka siuntėjas, gavėjui mokėti
neko nereikia. Siuntiniai siuniami iš( Londono, Anglijos, tad
abai greitas pristatymas. į
Prašykite mus siunčiamų į
LIETUVĄ gėrybių sąrašų:

OCERSEAS CARGO COMPANY
4426 S. Rockwell St,
Chicago 32, III.
VVaterbury ruošto Care and Relief Club minėjimo dalyvių dalis. Iš dešinės į kairę: R. šlivinskaitė,
Tel.: YArds 7-4337
dr. M. Colney, F. Ledeikienė, S. Venclauskienė, S. Geonaitis ir R. Paliulytė.
<:)

THEMAYCO3 BAJEMENT
Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

Paprastai 7.98 iki 9.98

Pašto ir telefono užsakymai
priimami, šaukite CHerry 1-3000

Kiekvienas aukščiausios rūšies
Kiekvienas surauktas spec. grožiui
Kiekvienas išverčiamas

The May Co.’s Basement
Bedding Department

Kiekvienas plaunamas

Mes nupirkom visą didžiulę atsargą geros rūšies ir
dabar jums parduodam, kad ant kiekvieno sutaupytumes nuo $2.00 iki $4.00. Gražūs, gerai pasiūti,
gražių spalvų jūsų miegamajam. Mėlyna, rožinė,
žalia ir auksinė.

2 Dideli MEDŽIAGŲ Pirkiniai
99 c. NYLON, Dacron, Pongee SPAUSDINTA
45” pločio

78 c. sanforizuota .DENIMS ...

Pavasario ir vasaros piešiniai yra šiam plaunamo Dacron,

• Dryžuoti

• Palaidi

• Lygūs

Nylono ir pongee pasirinkime. Taip lengva siūti ir taip

Geros rūšies medžiaga, kirpta iš pilnų rutulių. Naudo
jama visokiam siuvimui, kada vasara taip arti!

gražiai atrodo.

jardas

The May Co.’s Basement Yard Goodg Department

jardas

Dirva Nr. 9 ♦ 1958 m. kovo mėn. 1 d.
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Gėlių ir namų paroda

prasideda šį šeštadienį — kovo
mėn. 3 d. ir tęsis iki kovo mėn.
11 dienos. Clevelandiečiai kvie
čiami gausiai parodoje lankytis,
susipažinti su naujaisiais naujos'
statybos įrengimais ir pasirinkti
pavasariui labai daug gėlių rū
šių.

GERAS NAMAS PUIKIOJE
VIETOJE JŪSŲ ŠEIMAI

Nesvarbu, ar jūs esate pėščias,
ar keleivis savoj ar keno kito
mašinoj. Jums svarbu žinoti apie
naują Travel Accident Policy.
Iki $5,000 apdrauda tik už $5.00
per metus.

” t?MONTO DARBAI

J. C I J U N S I< A 8
LAIKRODININKAS

Atlieku mazuo - ^grindinius
Namas Neff Rd. rajone, prie
namų remontus, tinko darbus,
Taiso
ir
parduoda
laikrodžius
visų reikalingų patogumų. Salioapyrankes ir kitas brangenybes, medžio darbus ir dažymą bei de
nas, valgomasis ir virtuvė pir
sąžiningas ir garantuotas dar koravimą.
mam aukšte. Trys miegamieji ir
V. Riekus
bas
prieinamomis kainomis.
vonia viršuj.
Tautinės S-gos Vasario 16-osios
Jūrų skautų padėka
16209 Arcade
Gražus rūsys, naujas gaso šil C; vyl ės, nelaimių, ugnies,
6210 Dibbie Avv.,
Tel. IV 1-2470
tradicinis susirinkimas įvyko
(sks) Vas. 19 d. prieš Nepridymas ir garažas. Kaina tik
Cleveland
3, C“''"
(52)
automašinų
apdrauda
vasario 26 d. Susirinkimą vedė klausomybės šventei skirtas paPrašo neužmiršti
$14,900.
k
Tel.: EX 1-0876
adv. J. Smetona. Vasario 16-sios maldas kun. Goldikovskis šv.
bkambikit: SK 1-2183
klausimais kalbėjo P. J. žiūrys. Jurgio bažnyčioje pašventino Prašom neužmiršti savo skau Šauk susitarimui Mr. Stolcer.
žodį tarė ir Bendruomenės pirm. Clevelando Pilėnų tunto Stepono tiškos pareigos ir užsiprenume
PAULINA
Kovac Realty
St. Barzdukas.
| Dariaus jūrų skautų laivo vė- ruoti Skautų Aidą. Visus pini
MOZURAITIS,
960 E. 185 St.
gus su savo adresu prašau siųsti
PRADĖKIT MAŽA SUMA!
Po susirinkimo sekė vaišės ir liavą.
Sk.
Aido
atstovei
Lilijanai
JanuKE
1-5030
agentas
pasikalbėjimais įvairiais lietu Vėliavos mecenatas — nuošir
viškais reikalais.
dus skautų bičiulis p. Zigm. Jan levičiūtei, 6107 White Avė., Cle
BET PRADĖKIT DABAR!
Ieškoma moteris
kus paaukojo jai įsigyti $21.00. veland 3, Ohio, arba tiesiog sa
vo
skiltininkėms
bei
draugininEstijos Nepriklausomybės šventė Vėliavą pasiuvo p. M. Kazlausnamų darbams, mėgstanti vai
kėms.
BALTI
Santaupos apdraustos iki $10.000
Maža, bet labai simpatiška ir | kienė, o išsiuvinėjo G. Andrakus, galinti kalbėti' angliškai. 5
I
šiūnaitė.
Krikšto
tėvais
buvo
—
Taigi,
pakartotinai
prašau
viSupply Co.
07 ‘
*
uarco
intelektualiai stipri Clevelando
darbo dienos,
dienos. uuoaama
Duodama vi
visas iš3% palūkanų.
pasktn. Juodikienė ir Dr. M. Vai- sų tėvelių, kad užsakytų savo laikymas ir butas. Prackžiai per
estų kolonija, vasario mėn. 25
Tiekia prekes tiesiai iš urmo
|
tėnas.
Stp.
Dariaus
jūrų
sk.
laidukrelėms
vienintelį
.
skautiškų,
I
..
S25
.
šaukti
,
dieną minėjo Estijos Nepriklau
j savaitę $25. šaukti sekmadie| vas šiems savo mieliesiems bi- joms skirta laikraštėlį - Skautų iais terp 19 val rytQ įr g va] sandėlių, sutaupant pirkėjui
PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS
somybės paskelbimo 38 metų su
brangų krautuvės patarnavimą
j čiuliams, kurie taip maloniai pri- Aidt>-______________________ vakaro.
kaktį. Minėjimas įvyko gražioje
Gaunami visų žymesnių firmų
NAMAMS
EV 2-0260
Kalvinų bažnyčios salėje. Minė I sidėjo prie naujosios vėliavos
gaminiai. Skambinti B. SnarsI
įsigijimo,
taria
širdingą
ačiū.
jime dalyvavo apie 150 žmonių..
PRAŠO ATSILIEPTI
kiui. Tel. KE 1-0210.
Minėjimo metu buvo pasakyta'
THE
Visi pilėniečiai dėkingi
Du plytiniai namai
Paieškau Vinco Kriaučiūno,
keletas kalbų ir atlikta meninė'
programa, kurios išpildyme da
(sks) Clevelando Pilėnų skau kilusio iš Marijampolės miesto,1 dideliam 50x420 pėdų sklype.
SUPERIOR SAVINGS
lyvavo vietos estų choras ir tau tų tuntas reiškia padėką Dirvai amato kurpius ir muzikas, ka Vienam name 4 VĮ kamb, kitam
AND LOAN ASS’N
LIETUVAIČIŲ
tinių šokėjų grupė.
už maloniai paaukotas lietu viš- daise gyvenusio Clevelande, 6 kamb. 3 mašinų garažas. Vai
kas
knygas,
kurios
vas.
19
d.
išOhio.
siniai medžiai. Netoli lietuvių MOTERŲ KIRPYKLOJ
Po iškilmingos dalies buvo su
6712 Superior Avė.
HE
rengtos gražios vaišės. Minėjimą kilmingoje tunto sueigoje buvo Prašau V. Kriaučiūną ar apie Naujosios Parapijos bažnyčios.
Šilti,
karšti,
garais
ir
šalti
Cleveland, Ohio
pravedė Estų laisvinimo komi įteiktos įžodį davusiems skau jį žinantį pranešti man, už ką
Šaukti: IV 1-3877
(11)
teto atstovas Clevelande Ants tams ir vilkiukams.
būsiu labai dėkingas.
pusmetiniai. Plaukų dažymas.
Traks. Lietuvius minėjime atsto-j Ačiū rūpestingam Pilėnų tunVincas Matulionis (Matus)
vavo ir pasveikino ALTo Cleve-, to Sk. Tėvų K-tui už tautines
TERRACE BEAUTY
331 E. 4th St.
GERESNĖS statybos kontraktoriai
vėliavėles
įžodį
davusiems
pilėlando skyriaus pirmininkas Jo
Long
Beach
12,
Calif.
niečiams. Jos mums visiems pa
nas F. Daugėla.
SALON
ĮSTATO
oro VENTILIACIJĄ
Po minėjimo įvyko trumpas brėžė Vasario 16-sios prasmę ir
• ŠALDO vasarą
• ŠILDO žiemą
PARDUODAMAS
latvių, estų ir lietuvių pasitari paskatino tvirtai žygiuoti lietu
1161 East 71 St.
vio skauto keliu.
APARTAMENTAS
mas Baltų Lygos reikalais.

c

MONCRIEF

Detroito krepšininkai atvykstą
į Clevelandą

šį sekmadienį, kovo 4 d. į Cle
velandą atvyksta Detroito LSK
Kovo vyrų krepšinio komanda
sužaisti apygardos krepšinio ly
gas pirmenybių 2-jo rato rungtynių prieš Clevelando LSK Žai
bą.
Ta pačia proga kartu atvyksta
ir Kovo jaunių krepšinio koman
da draugiškų rungtynių su žai
bo jauniais sužaisti.
Rungtynės įvyks 2 vai. po piet,
East High School salėje, 1380 E.
82nd St.
Visi yra kviečiami kuo gau
siau atsilankyti ir tuomi parem
ti mūsų sportuojančio jaunimo
pastangas.
Kovo 10 d. pirmenybių rung
tynėms į Clevelandą atvyksta
Urbanos ASK Lituanica.

Netoli E. 79 ir St. Clair 4 šei
Vienos šeimos namais
mų plytinis apartamentas, ge
E. 87 St., į šiaurę nuo Supe ram stovy, gaso šildymas. Labai
rior, 8 kambarių geras namas. pelningas . Gražus sklypas.
Gaso šildymas; Garažas. Moderni šaukti:
GL 1-9763,
virtuvė, šaukti:
CE 1-1567
Broker
Rašomosios mašinėlės visu Ka
riausiu firmų, o jų tarpe Kar
šiosios SMITH-CORONA, bet
kurios kalbos raidynais, — išLietuviškas raidynas greta pil
no ir nepakeisto amerikoniško.
Kainos nuo $67.50 ir augščiau.
simokėtinai. Naujausi modeliai.
V. BARTKUS. Adr.: 1031 Ansel
Rd, Cleveland 3, Ohio. Telef.:
UT 1-4014.

UT 1-1641

45 rūšių alus. Kiti gaivinan
tieji gėrimai. Vynai ir šampa
Sausio mėn. KARYJE prade nai, vietiniai ir užsieniniai.
dama spausdinti graikų klasiko Parengiama vestuvėms, ba
Ksenofono "DEŠIMTIES TŪKS liams, pobūviams. Atidaryt;
i kiekvieną dieną nuo 9 ryto ik
TANČIŲ ŽYGIS”.
I 10 vakaro.
Usisakykit KARĮ nedegdami
Krautuvę dabar tvarko lietu
(metams tik $5-00), arba pra vis savininkas.
šykit vieną egzempliorių nemo
6903 SUPERIOR AVĖ.
kamai susipažinti, rašykit:
EX 1-3311
KARYS, 916 IVilloughbv Avė.
y
Brooklyn 21. N. Y.

Sofija Rudokienė,

susirgusi tulžies akmenų liga, at
sigulė į ligoninę operacijai.
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VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA

KE 1-9737

731 E. 185 ST.

LIETUVIŲ KLUBAS
EX 1-1143

6835 SUPERIOR AVĖ.

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

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

I

Pilnai padengta apdrauda

III 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
Cleveland 24, Ohio

1132 Summit Dr.

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką

duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant

P. J. KURSIS

išvežiojame į namus.

628 Engcncer Bldg.—Cleveland, Ohio

ST. CLAIR BAKERY

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės į 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.

Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue

Tel. EN 1-6525

Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street
Publlc Hali In Cleveland will be transformed Into a vast florai
fantasy for the annual Cleveland Home and Flower Show, March 3
through 11, as this artist’s sketeh indicates.
Thls year the theme of the Home and Flower Show W1U be “A
Drees Rehearsal of Sprlng." Elght large competltlve gardens put ln
by grower members of Florlsts Association of Greater Cleveland.
Twelve other small “idea" gardens wlll help the Show vlsltors to
plan their own home flower garden plantlngs.
For many months past, the flowers and floverlng shrubs for this
Show have been sclentiflcally handled in northern Ohio greenhouses
so that they wlll be in full bloom at the time of the Show's opening,
1 P. M., Sat., Mar. 3.
For the convenlence of the thousands of Show visltors, many
who travel great dlstances for this event, the Home and Flower Show
wlll extend through two weekends.
All of the great halls of Cleveland Publlc Auditorium will be fllled
wlth exhlblts of all the things that go to make the home. Two fullsized. completely-furnlshed and beautifully-landscaped archltecturally-*
deslgned houses will be among the features of the 1956 Cleveland
Home and Flower Show.

i
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LEIMON’S CAFE

geram orkestrui

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

Flower Spectacle of the Year!

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

J. S. AUTO SERVICE

Greta Ezella Theatre

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

Įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai grojant

J

J. S. AUTO SERVICE

Visais mašinų reikalais
kreipkitės į

7C07 Superior Avė.

BATŲ TAISYMAS

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

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

vasario mėn. 13 d. susilaukė ant
rojo sūnaus Edmundo-Vytauto.

Mašinų viršaus taisymas
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.

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

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

Metams tik 3 doleriai.
Rašykit šiuo adresu:

D. ir J. Gudėnai,

AUTOMAŠINŲ
TĄSYMAS

JEWELER

1389 E. 65 St.
East 65 and Wade Park

TĖVIŠKĖLE

Policlinic. ligoninėje padaryta
sunki operacija. Ligonė pamažu
taisosi.

CO. MEDINA, O

BATŲ KRAUTUVE
Sav. J. Kamaitis

Jei taip, tai nedelsiant, užsakykit savo vaikams jų

A. Žemaitienei

FURNACE

Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai.

laikraštį

šaukiamas kovo mėn. 4 d. (sek
madienį) 11:30 vai. lietuvių sa
lėje. Visi nariai prašomi būtinai
dalyvauti.
Bus renkami nariai į Pildomą
ją Tarybą.
Valdyba

HENRY

L J. S A M A S

RX BEVERAGE

AR RŪPINATĖS SAVO VAIKAIS?

SLA 136 kuopos narių
susirinkimas,

1ŪE

‘

Tel. EN 1-4551

Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos

produktus.

Kreipkitės j mus ji būsit patenkinti

JAKUBS A S()X

I

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
Nebrangios gėles vestuvėms, laidotuvėms ir kitiems reikalams. Įvai
rūs naujai
---- " ---’ auvalai. papuošalai dovanoms. r,
- ” • ”Rūta.’
gauti
Lietuviški
saldainiai. Augalai po 49 et.
Gėlės pristatoma visuose pasaulio kraštuose.
Bonded Telegraph Service narys.
Gaunami money orders ('galioja ir užsienvje)
ATIDARYTA NUO 10 RYTO Iki 8 V. VAK. IR SEKMADIENIAIS
6901 SUPERIOR AVĖ.
TELEF.: HE 1-6339

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Ilella E. Jakubs & lVilliam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue
ENdicott 1-1763
936 East 185 Street
KE 1-7770
>
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KONGRESAS
Į

NUTARĖ
Vasario 16-osios proga JAV
kongrese buvo pasiūlyta ir pri
imta tokia rezoliucija:
KANDANGĮ Lietuva buvc, ne
priklausoma karalystė ir didžio
ji kunigaikštystė nuo tryliktojo
amžiaus;

Ufuakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson
1-6344. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

NEGI SVARBIAU KAS VISIEMS SUSIVIE
KA PRIEŠ 30 METŲ NIJIMO LIETUVIŲ
AMERIKOJE
NORĖJO PRARYTI?...
NARIAMS

Kadangi Lietuva viena stojo
ir sulaikė germaniškąjį "Drang
nach Osten” arba užpuolimą; ap
saugojo Rusijos lygumas ir tuo
pačiu metu konfederacijoje ' su
Lenkija sulaikė mongolų ir Mas
kvos agresiją iš rytų;
Kadangi Lietuva savo valdžio
je davė religijos, kalbos ir kul
tūros laisvę įvairių rasių kata
likam, protestantam, ortodok
sam, musulmonam ir žydam;

Laimėjęs nominacijas esu pra
DĖL STUDENTŲ SUVAŽIA
šomas SLA Pažangos Komiteto,
VIMO NEW YORKE
Po praėjusias Vašingtono kon j "Taikos Frontui", kuris aiškiai
SLA veikėjų ir SLA narių, daly
ferencijos pasipylė įsitikinimai, I yra vienu iš diversinių Maskvos Nusistebėjimo sukėlė tam tik vauti SLA rinkimuose. Nesiprie
roje spaudoje pasirodę New Yor šindamas SLA narių geriems no
kad kovai prieš komunizmą yra įrankių.
ko studentų suvažiavimo apra
reikalingas ne vien materialinis,
Vakarų pusėje yra moralinis šymai. Iš vienos pusės pernelyg rams sutikau dalyvauti rinki Kadangi Lietuvos valdžioje
bet ir moralinis ginklas. Šitas
kapitalas, kuriuo jie privalėtų jau aukštai buvo keliami saviš muose ir būti renkamas į SLA Lietuvos Akademija Vilniuje ir
įsitikinimas nėra naujienybė, bet
žemesnės mokyklos apygardose
drąsiai operuoti. Jokie pažadai kiai. Kas yra girdėjęs dr. J. Gir centro iždininko vietą.
jis reiškėsi ne tokioje įtikinan
nepakeis veiksmų. Po įvairių ne niaus paskaitų, tas negalėtų pri Pirmiausia man labai malonu buvo židiniai vakarų krikščioniš
čioje formoje.
I padėkoti visiems SLA nariams, kosios kultūros, kurios labiau
realizuotų deklaracijų ir įvairių
Nors Vakarai ir daug kartų Atlanto ir kitų paskandintų pažinti, kad studentų suvažiavi j balsavusiems už mane SLA no siai į rytus pasistūmusi riba su
deklaravo savo priešišką nusi chartų apima tiktai nusivylimas, me dr. Girnius "tikrai” turinin-1 minacijose, o ypatingai SLA Pa tapo su Lietuvos 1772 metų sie
gai kalbėjo apie Lietuvių verty
statymą prieš komunistinę sis nerimas ir nepasitikėjimas.
nom;
bes. Paskaita buvo graži stiliu žangos Komitetui, kuris rado rei
temą, bet iki šiol dar neišdirbo j
kalinga
mane
pasirinkti
kandida

Kadangi Lietuva su savo de
jokios idėjinės programos kovai) Prez. Eisenhoweris ir pirmin. mi, bet lėkštoka, ir tie, kurie iš tu į SLA centro iždininko vietą. centralizuota administracija, pa
su komunizmu. Net galingiausio Edenas pavergtas tautas pirmą vieno pirmaujančių lietuvių in žinodamas, kad mano išrinki grįsta visuotiniais kilmingųjų ir
ji valstybė — J. A. Valstybės — kartą pavaišino taip šiltais ir telektualų laukė gilesnio įžvelgi mas priklausys nuo Jūsų SLA miestų bendruomenių rinkimais,
pasitenkino tiktai kuriant kari net jaudinančiais žodžiais. Tas mo į taip įdomų klausimą, turėjo narių balsavimo už mane, pasi padėjo plėtoti savivaldas ir ren
nius gynybos'blokus, o tuo tarpu nesvarbu! Svarbu tas, kas seks nusivilti.
žadu, jeigu būsiu išrinktas, tei kamųjų institucijų tradicijas ry
Iš antros pusės, labai jau ne- singai ir gerai patarnauti SLA tų Europos srityse tarp auto
komunistinė ofenzyva laimi ne po tų žodžių.
vien tik ginklų pagalba.
Gal toji deklaracija reiškia'
,bUV° P“0’™ Pr°f-dr. organizacijai ir jos narių naudai. kratinių Rusijos ir Prūsijos;
Empire Statė namo — 1472 pėdų bokšte, New Yorke, Velykų šven
Praėjusiais metais nors nesu- pasiruošimą būsimai ”4 didžių ■' D. Krivickas už tai, kad savo pa Mano planas yra iždininko pa Kadangi iš Lietuvos kilusieji čių metu bus paleisti 4 nauji prožektoriai. Jų šviesa bus matoma
organiziavo nei vieno lokalinio jų”, o gal ministerių platforma skaitoje apie Lietuvos knostitu- reigose būti nedaugiau, kaip du prisidėjo prie Jungtinių Valsty
Bostone ir Baltimorėj.
karo, bet visvien pažengė pir dėl Tolimųjų ir Artimųjų Rytų, cinį išsivystymą kalbėjo, kaip terminus — ketverius metūs. bių pažangos — Aleksandras Ka
galvojo,
užuot
bandęs
daugelio
rolis
Curtius
buvo
pirmasis
mo

myn. Komunizmo bacilomis už arba dėl Vokietijos?
Albinas S. Trečiokas,
įpratimu iš peties teršti Nepri
kytojas aukštesniojoj mokykloj
krėtė netik Azijos tautas, bet
Kandidatas į SLA Centro oladnų kolonijoje New Amster Šveicarijos lietuviai Vasario 16 šventėje
prasiskverbė į laisvas tautas lai Laisvė — plačioje šio žodžio klausomos Lietuvos veidą. Už tai
prasmėje — vyriausias ginklas jam, aišku, buvo primestas ne
Iždininko Vietą
dame (1659-61), Tadas Kosciuszmėdami tereną be kautynių.
randasi Vakarų rankose, kuris
(Mūsų bendradarbio Šveicarijoje)
ko didžiai pasitarnavo Amerikos
Chroščiovo ir Bulganino kal iki šiol buvo nedrąsiai panau objektyvumas, bandymas suklai
dinti
"nežinančius
”
studentus.
revoliucijoje,
ir
masės
lietuvių
bos Azijoj ir jų ciniški skundai dojamas.
Prezidentą. Bet provokacija ne
Tarytum iš vaikų darželių ten
prieš Vakarus, o ypač Didž. Bri
pavyko, nes iš liberalinių studen imigrantų bei jų palikuonių išti Lietuvos nepriklausomybės pa-1 ragrafas, pagal kurį tam tikras
taniją, lig šaltu vandeniu api Laisvė ir taika yra nedaloma būtume į studentų suvažiavimą tų beveik niekas nereagavo, o ir kimai tarnavo Jungtinėm Vals sklebimo sukaktis Šveicarijoje j narių įnašo nuošimtis skiriamas
pylė Vakarų valstybių galvas. ir negali būti privilegija tik iš vežimėliais suvažiavę!
pats dr. Krivickas pasiliko san tybėm kiekvienoje generacijoje; buvo atžymėta dviem iškilmė-] Tautos Fondui. Norėdama išlaikyti nešlaiškumą, Šveicarijos
mis: Berne ir Zueriche.
Tada jie suprato, kad objektyvi rinktiesiems. Jąją turi teisę nau Priekaišto jau greičiau užsi tūrus.
Kadangi Lietuva 1795 buvo Berne ir aplinkiniuose kanto Lietuvių Bendruomenė palieka
teisybė bolševikams neturi jo dotis visa žmonija.
tarnauja ateitininkų smogiama Apgailestautina, kad, sykį nu padalyta tarp Rusijos ir Prūsi
nuose gyvenantieji lietuviai va patiems; nariams lasvę remti vie
kios reikšmės.
Juozas Šarūnas sis dalinys (Vedeekas, Vygan tilus ideologiniams ir statuti jos, atgavo nepriklausomybę sario 16 d. susirinko pas pasiun ną iš abiejų esamų fondų — Tau
tas),
po
dr.
Krivicko
paskaitas
niams
ginčams
studentų
suva

Vak? ii pasaulis davė laisvę ir
trumpam laikui 1812; sukilo
bandęs šiaip jau ideologiniai tai žiavimuose, randama reikalo pro prieš Rusijos priespaudą 1830 ir tinybės patarėją Dr. A. Gerutį, tos Fondą ar Nepriklausomybės
neprikla. įmybę 600 milijonų
kingame suvažiavime išprovo vokuoti partinius nesutarimus, 1863-4; taikingai priešinosi 1905; kurs kreipėsi į tautiečius mo Fondą.
žmonių taut<~s, o tuo tarpu
kuoti partinius ginčus apie karo jaunimo akyse teršiant Nepri turėjo iškentėti draudimą per 40 mentui pritaikyta kalba. Pager Visuotinis susirinkimas nau
Sav. Sąjunga pina’kino laisvę ir
komendantus ir ateitininkų per klausomos Lietuvos vaizdą. Jau metų 1864-1-04; išlaikė laisvės bę žuvusius už Lietuvos laisvę ir juosius įstatus priėmė vienu bal
nepriklausomybę lj v"htybių ir
sekiojimus. Salėje buvo pakan verčiau ateitininkai tokias pro dvasią, ir 1918 vasario 16 vėl sugiedoję himną, svečiai pralei su.
nė kiek nesiyėdina skųs'i Vaka
Į naująją valdybą išrinkti šie
TAUTINI" S SĄJUNGOS
kamai studentų, kurie būtų ga-j gas panaudotų savo pačių nuo- atstatė savo nepriklausomybę; do keliąs valandas pp. Geručių
rus kolonializmų. Labai
,’sta,
namuose.
Zueriche gyvenantieji tautiečiai:
SKYRIAUS
SUSIRINKIMAS
Įėję
užklausti,
ar
tik
ne
patys
pelnų
pristatymui,
negu
partibet faktas, kad sovietinių bos >
Kadangi Lietuvą pripažino
Zueriche vasario 19 d. buvo A. Paulaitis. V. Gegeckas ir J.
žodžiai buvo nuoširdžiai priimti.
L. T. S-ro.~ Toronto skyr. me klerikalai Lietuvoje karo komen-1 niams priekabiams — vis bent Jungtinės Valstybės nepriklauso surengtos pamaldos, kurias at Jakaitis, o garbės teismą sudaro:
Jeigu ne toks brutalus bolševi tinis narių s”'trinkimas įvyks ' dantus ir cenzūrą savo valdymo- būtų šis tas pozityvaus.
ma valstybe 1922, ir draugiški laikė šveizasijos lietuvių kape prel. prof. K. Šaulys, prof. J. Ere
kų puolimas, vargiai pirmin. kovo mėn. 4 1. 3 vai. Lietuvių laiku toleravo ir ar jie už (ne O pagaliau, nejaugi šiandien santykiai tarp šių kraštų buvo
lionas kun. Dr. J. Navickas, ta tas ir Dr. A. Gerutis. Bendruo
dovanotiną!) mėginimą pasinau studentų suvažiavimuose nebėra pastoviai išlaikomi;
Edenas būtų sutikęs pasirašyti namuose.
proga pasakęs atitinkamą pa menės susirinkimoi dalyviai raš
doti
spaudos
laisve
"krikščioniš

svarbesnių
klausimų,
kaip
atra

Vašingtono deklaraciją. Grei
tu pasveikino prel. šaulį kaip Va
Kadangi per 22 nepriklauso- mokslą.
Iki malonaus pasimatymo.
kos” vyriausybės kritikai kalėj i- joti, kas ką prieš 30 m. mėgino
čiausiai, būtų atmetęs sugestiją
Po
pamaldų
įvyko
Šveicarijos
sario 16 Akto signatarą ir Švei
mybės
metus
Lietuvos
respubli

L.T.S.
Sk.
V-ba
man negrūdo pirmąjį Lietuvos praryti ?
K. R.
taikiu būdu išlaisvinti pavergtas
ka staigiai atsigavo nuo karo ir Lietuvių Bendruomenės narių vi carijos prezidentą1 M. Feldmaną,
tautas ir gal neprimintų bolševi
svetimos okupacijos sunaikini suotinis susirinkimas, kuriam per kurį pareikšta padėka švei
kams jų metodų pavergiant žmo
mo; darė pažangą visose valsty pirmininkavo V. Gegeckas, o se carų vyriausybei už lietuvių kai
nes ir tautas.
binio, socialinio ir kultūrinio gy kretoriavo stud. Raižys. Valdy po politiniu emigrantų priglobiKlaidinga būtų daleisti, kad
venimo srityse; išlaikė demokra bos pirmininkas A. Paulaitis pa mą Šveicarijoje.
toji deklaracija reiškia permainą
tines institucijos sunkiu metu, sakė atidarymo kalbą, sustoda Apie Lietuvių Bendruomenės
Vakarų politikos sovietų atžvil
kada kaimyninėse nacinėj Vo mas ties Vasario 16 d. sukakti- Šveicarijoje visuotinį narių sugiu. Kaip prez. Eisenhoweris
kietijoje ir sovietinėje Rusijoje mi. Tarybos pirmininkas Dr. A. I sirinkimą žinią davė oficialinė
taip ir pirmin. Edenas yra nuo
buvo
įsigalėję tironai, ir Lietu Gerutis padarė pranešimą apie šveicarų telegramų agentūra,
latinėje defensyvoje ir tiktai gi
vos respublika ištikimai vykdė tarybos darbus, o valdybos pir pažymėjusi, kad lietuviai buvo
nasi prieš sovietų puolimus. Kri
sutartis ir tarptautinius įsiparei mininkas A. Paulaitis kalbėjo susirinkę ryšium su Lietuvos
tiškiausiose situacijose griebia
gojimus kaip lojalus Tautų Są apie valdybos veiklą. Kun. Dr. valstybės nepriklausomybės pa
si tiktai pusiau priemonių, nes
Navickas vadovaujamiems or skelbimo sukaktimi. Taip pat
jungos narys;
pritrūksta drątsos griebtis dras
Kadangi
Lietuva
buvo
viena
ganams pareiškė visų dalyvių buvo pastebėta, kad Šveicarijos
tiškų ėjimų.
iš pirmųjų nacinės ir sovietinės vardu padėką.
lietuviai kaip politiniai emigran
Niekas netrokšta, kad Vakarai
konspiracijas prieš taiką ir žmo
Po to sekė kitas darbų tvarkas i tai pasveikino federalinį prezi
I
neatidėliojant griebtųsi ginklu
niškumą aukų — Ribbentropo punktas: Bendruomenės statuto dentą. Tą žinią paskelbė visa
išvaduoti pavergtas tautas, nors
— Molotovo paktas 1939 rugpiū- nakeitimas. Tuo reikalu referavo šveicarų spauda.
mano, kad turi pakankamą kieki
*
čio ir rugsėjo mėn.; Lietuva bu Dr. A. Gerutis. Pagal naujuosius
materialinių priemonių pergalei
vo Sovietų Sąjungos raudonosios 'status panaikinta ligšiol buvusi
Šveicarijos Lietuvių Bendruo
laimėti. Vakarų valstybės turi
armijos okupuota po ultimatumo tarybos institucija ir palikta tik menės valdyba pareigomis pasi
kitų veikimo "įrankių”, kurie
tuo pačiu metu, kai Prancūzija tai valdyba. Ateityje visuotinieji skirstė taip: pirmininkas A. Pau
"rūdija sandėliuose”. Praleidę
pateko pci nacių jungu; ir Lietu susirinkimai bus šaukiami kas laitis, vicepirmininkas dipl. ekon.
visas galimybes per karą ir po
vą Sovietų Sąjunga aneksavo met, o ne kaip ligšiol kas antri V. Gegeckas, sekretorė-kasininkaro, norėdami būti saugūs pa
1940, ir
metai. Pagaliau panaikintas pa- kė J. Stasiulienė.
miršo, kad svetima laisve užmo
Kadangi Jungtinės Valstybės
kėdami didina grėsmę sau. Tai
iškilmingai pasmerkė sovietinę
yra gryna teisybė ir apie ją ne
Kolegei
agresiją prieš Lietuvą, Latviją
verta jau bekalbėti.
.ir Estiją, paskelbdama pareiški
GRAŽINAI ŽUKAUSKIENEI,
Vakarų valstybės neišnaudojo
mą 1940 liepos 2; atsisakė pripa
nė vienos iš joms palankių susi
jas
brangiam
ir mylimam tėveliui mirus, nuoširdžiausia
žinti Sovietų Sąjungos įvykdytą
dariusių apystovų. Kiek kartų
Lietuvos aneksiją; Lietuvos pa
užuojautą reiškia ir kartu liūdi
Sov. Sąjunga sulaužė sutartį su
siuntinybė ir konsulatai šiame
Vakarais užimant Čekoslovakiją,
Lietuvių Tautinis Akademinis Sambūris
krašte laisvai veikia, o tuo metu
Berlyno blokadoj, šaudant vaka
Chicagoje
pačioje Lietuvoje stipriai laikosi
rietiškus lėktuvus ir t.t., nė vie
pasyvi rezistencija prieš sveti
na Vakarų valstybė dėl to nenu
mąją valdžią ir ideologiją, —
traukė diplomatinių santykių nė
su viena sovietinio bloko valsty
Mieliems Petrauskams it jų sūnui, dukrelei ir sesutei
DĖL TO TEESIE
be. Nei viena Vakarų valstybė
nutarta, kad Atstovų Rūmai yra
neatsisakė priimti diplomatinį
LILEI PETRAUSKAITEI
minties, jog Jungtinės Valstybės
atstovą iš sovietinio bloko vals
Vckiečių
mokslininkas
Dr.
Werner
von
Braun,
dabar
dirbąs
Amerikoje,
pagamino
šias
raketas.
tybės.
niekad nesutiktų neteisybių įam
tragiškai žuvus, drauge liūdėdami nuoširdžią užuojautą
Būdamos demokratinėmis Va Viršutinėj nuotraukoj raketa daugiau tinkanti naktinėms kovoms su priešų pasikėsinimais pa- žinti ir teiktų moralinę paramą
reiškia
karų valstybės leidžia pas save žeisti Amerikos erdvę. Apatinė raketa galinti pa ’iekti taikinius už 5000 mylių. Jos greitis 600 lietuvių tautai atstatyti laisvę,
Mečys Šimkus ir šeima
varyti komunistinę propogandą, mylių per valandą. Raketų specialistų didžiausias uždavinys padaryti tokią raketą, kuri tą atstumą žmogaus teises ir politinę neprinulėktų lėkdama po 2000 myliu per valandą ...
klausomybę.
nedrausdamos veikti net tokiam
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