Vargu bepasigirs
laisves balsas...
•

Išdidžiai sukilusi ir sukilimą
laimėjusi, bet iš vakariečių jo
kios pagalbos nesulaukusi, Ven
Nr. 45
grija vėl papludusi persekiojimų
kraujuose.
Lapkričio-Nov. 8, 1956
Iš Budapešto radijo stoties
CIeveland, Ohio
nuskambėjo paskutinieji sukilė
lių šauksmai pagalbos, kada į
miestą įsiveržė tūkstantinė so
tų milžiniškų pasikeitimų, o vi
vietų kariuomenė, kada jie į Ven
są savo veiklą grindžia praeiti
griją įvedė naujų 14 divizijų, re
mi, seimų bei vyriausybių vai
miamų 6000 tankų. Sukilėliai
dinimais ir kitokiomis partinė
šaukė: pagalbos, pagalbos, pa
mis aritmetikomis.
galbos!
Kas vakar buvo svajonė — Rašo HENRIKAS ŽEMELIS su mūsų padėtimi, su mūsų vad. Čia ir išryškėja tikrosios dvi
Deja, vakariečiai, tarpusavy
šiandien virto tikrovė, turbūt,! .................. i....................................................... veiksniais, kurie irgi didelę dalį lietuvių partijos, o ne 10, kaip
suskilę dėl kovų Egipte, abejingu
panašiai galvoja visi, sekdamiį užtiksime visoje Vengrijoje. Tie savo laiko, energijos ir tariamų vlikininkai tvirtina, būtent: visi
rūpestingumu Vengrijos bylą
paskutiniuosius įvykius Lenkijo-ĮI gyvi pavyzdžiai aiškiai sugriau- kovų eikvoja toli gražu ne kito buvusieji, kurie didžiausią ener
kėlė tik Jungtinėse Tautose. Kal
je ir Vengrijoje. Kai kurie jau | na mūsų galvojimą apie paverg- kiems tikslams, kokius turėjo giją sunaudoja praeities šiukšlibos ėjo valandomis, o įtūžę Mask
daro tolimas išvadas, bet faktas! tų kraštų, tuo pačiu ir Lietuvos, vykdamas prie Vengrijos sienos nėjimuose ir gyvieji lietuviai,
vos komunistai piovė vengrų
lieka aiškus, jog Sov. Rusija ga jaunimą. Priešingai, Lenkijos ir jų egzilų vadas Ferene Nagy. kurie jaučia momento pulsą ir
tautą. Piovė ir tebepiauna norė
Palyginimų vaizdas būtų labai žino savo vietą ir atsakomybę
vo pirmą ir tiesioginį smūgį, ku
dami likviduoti bet kokį pasi
Vengrijos sukilimai akivaizdžiai
rio padarinių dar šiandien sun parodė pasauliui, kad tas komu klaikus, nes mes šia prasme da prieš pavergtą kraštą.
priešinimą. O vakariečiai galvo
ku numatyti. Jei Lenkijoj toji nistinėje dvasioje tariamai auk rėme ir darome labai daug klai Mes galime pasidžiaugti, kad
ja ką daryti?
dų, vis nenorėdami mūsų pačių mūsų jaunimas, studentija ir ta
revoliucija eina palaipsniui, tai
Tai baisus išdavimas, kuris is
lėjamas jaunimas pirmieji stojo blaivių balsų, kurie jau ne nuo visuomenės dalis, kuri yra išėju
Vengrijoj įvyko tikras sukilimas
torijoje
nedaug pavyzdžių teturi.
kovon už savo krašto laisvę.
ir prieš Sov. Rusiją ir prieš vie Nagrinėdami toliau Vengrijos šiandien kartoja tą patį, ką mes si kietą rezistencijos mokyklą,
Rašant šias eilutes jau virš
turėjome progos tik ką patirti iš kaip krašte taip ir čia, pasižymi
tinę komunistinę santvarką. Dar
15,000 vengrų pabėgėlių pasiekė
sukilėlių kovas, mes turime pro paskutiniųjų Lenkijos ir Vengri
toliau, tas sukilimas pasiekė to
idealizmu ir blaiviu galvojimu Vengrijos kardinolas Josef Mindszenty, komunistų buvo kalina Austriją. Pasiekė baisių išgyve
gos dar kartą įsitikinti amžino jos karžygiškų kovų.
kį dramatinį laipsnį, kokio dar
apie lietuviškų reikalų sprendi- mas vienoje pilyje, 60 mylių nuo Budapešto. Jį saugojo (speciali nimų liudininkai. Pasiekė keik
dėsnio ir mūsų Laisvės varpe įra Ir įsivaizduokime kas atsitik
po pastarojo pasaulinio karo nie
komunistinės žvalgybos milicija. Partizanams išlaisvinus jis daug dami visus tuos, kurie skatina
šyto šūkio teisingumu, kad tas tų, jeigu mes patys staiga atsi mą.
kur nėra buvę.
kur pasirodė Budapešto gyventojams ir juos stiprino laimėti lais skintis kelią laisvėn, bet kai lais
nevertas laisvės, kas negina jos.
vės kovą. Dabar, vėl rusų kariuomenei užėmus Budapeštą, prašy vės vardan atiduodamas didžauDeja, tas didelis kraujo pra Kiekviena laisvės kova reika durtume lenkų ir vengrų padė
damas
politinio pabėgėlio prieglaudos, pasislėpė JAV pasiunti sas pasiaukojimas, nieko neda
liejimas nepasibaigė, nes sovie lauja kraujo aukų ir tas aukas tyje. Ar mums nebūtų gėda pri
ATIDUODANT
nybėje.
tai, pasinaudodami anglų-pran- sudeda ne kas kitas, o pati tau sipažinti ir parodyti kraštui sa
roma.
SPAUSDINTI
cūzų intervencija Egipte, apsi ta. štai vengrų sukilėliai, Buda vo dešimtmečio balansą kovoje
Į Vengriją didelėms ginkluo
sprendė sutriuškinti Vengrijos pešte atėję prie Amerikos ir An dėl Lietuvos laisvės? Visus tuos JAV 61 milionas gyventojų
toms masėms įsiveržę sovietai
ginčus, šmeižtus ir tariamas ko ėjo balsuoti ir spręsti kas per
sukilimą.
jau spėjo nušluoti buvusią vy
glijąs pasiuntinybių, šaukė: —
riausybę, kuri buvo pasiskelbusi
Būdami realūs ir nenorėdami Kodėl Amerika nepadeda mums ? vas dėl kompetencijų ir val ateinančius ketverius metus val
neutralia ir buvo paprašiusi va
save guosti greito išlaisvinimo Tai tiesus ir žiaurus klausimas džių ... Ir tai daro ne eiliniai dys Ameriką, kas užims kitas
žmonės, bet buvę partijų vadai, atsakingas pareigas.
galimybėmis, turime, vis dėlto, visam vakarų pasauliui.
kariečių — prancūzų, anglų ir
atidžiau sekti įvykių raidą, atsi Kiek gražių žodžių ir pažadų garbingi valstybininkai ir kito Daugelis balsuotojų, ypač ki
amerikiečių apsaugos. Tos apsau
lusių iš Europos kraštų, labai
sakyti nuo kai kurių pasenusių buvo siunčiama pavergtiems kie pasipuošę titulais žmonės.
Pasikalbėjimas su gen. Musteikiu apie
gos ji nesulaukė ir todėl vėl pa
metodų ir galvojimo ir jau da kraštams, tačiau kai atėjo lais Bet, turbūt, daug kas pastebė apgailestavo, kaęl nėra galimy
plūdo kraujuje.
gen.
Raštikio
atsiminimus
bar pasimokyti iš Lenkijos ir vės valanda, tie patys amerikie jome, kad prie tų visų tituluotų bės pasirinkti ' energingesnius
Skaičiuojama, kad sukilimą
Vengrijos įvykių, kurie davė čių ir anglų ambasadoriai tega asmenų, labai plačiai čia emi kandidatus į JAV prezidentus,
laimint
Vengrijoje žuvo nema
JONAS
PAPLĖNAS
daug gražių pavyzdžių ir pasau lėjo šaukiančiai miniai tik tiek gracijoje yra vartojamas dar vie kurie sukilusiom pavergtom tau
žiau
kaip
12,000 vengrų patrio
nas naujas titulas’ — "buvęs”. tom greičiau ištiestų pagalbą.
liui ir mums patiems ...
pasakyti, kad jų prašymai bus
Va, čia, ir yra tikroji emigrantų Dabartinė padėtis aiškiai rodan Generolas Stasys Raštikis, bu autorius. Ir dargi su visais jam tų. O kiek jų žus dabar, kada
persiųsti vyriausybėms... Gi tragedijos priežastis, kad jų dau
sienas aklinai uždarę sovietai
ti, kad labai daug šnekama ir vęs Lietuvos kariuomenės vadas, artimos sferos pasisekimais ir prade L "sines vengrų skerdy
Pirmieji išėjo jaunuoliai
kiek tos vyriausybės daro veng
guma
ir
darosi
buvusiais
žmo

žadama, bet kai reikia realios šiais metais dienos šviesą , 7! . egeravėmis, su. didžia garbe iš nes? i. Ti.-l teisingai patys su
Tuo laiku, kai per. ilgus emi rams padėti — mes visi gerai nėmis, kurie nemato, tikrovės ir pagalbos, jos nesulaukiama.
dusių savo atsiminimų Kovose vienos pusės ir su ne mažesne at kilėliai sonetams veržiantis šau
žinome.
gracinius metus daug popierio ir
!iiiiiiiuiiiiiiiinniiiNiwiiiiiiiii:iiiiiifiiuiiniiiiiiuaiiiuiiiiiiiifuiniiiiuiiiiuiiiiiiiinutuiiiiiiiuiiuiiiiiiuniuiiiittn dėl Lietuvos I dalies įvade pa sakomybe
iš kitos, su visomis kė: Mes paskutinį kartą šaukia
nervų sugadinome ginčydamiesi
reiškia atiduodąs ”šį savo rapor egoistinėmis ambicijomis ir žmo mės pagalbos, nes jos nesulau
Mes
nenorime
emigracinių
kokiu keliu turime eiti prie Lie
tą viešam tautas teismui, ... to giškomis silpnybėmis. Tokiomis kus, vargu kada iš Budapešto
valdžių...
tuvos vadavimo problemų, taip
kį,
koks jis yra — su visais ne sąlygomis nukrypimas nuo tie pasigirs laisvės balsas ...
pat skaitėme spaudoj ir girdėjo Bene pats įdomiausias įvykis
tobulumas, bet kartu ir su tik sos yra daug takų.
Visoj Amerikoj
Esam liudininkai nepaprastai
me iš vad. veiksnių apie gyveni iš visų Vengrijos sukilėlių kovos
priimta rezoliucija ten baigti ka
mą pavergtoj Lietuvoj. Tas ži įvyko neseniai tam pačiam ko vengrai vykdo demonstracijas, ro veiksmus ir atsitraukti į se rai nuoširdžia intencija pasitar žino tai ir atsiminimų auto skaudžių įvykių. Eesam liudinin
nias visad su įdomumu sekdavo respondentui besikalbant su su kad kovojančiai vengrų tautai nas pozicijas, greičiausia bus nauti istorinei tiesai” (16 psl.). rius gen. S. Raštikis, a todėl pra kai kada mums dalinami pažadai
šo juos vertinti kaip subjekty ir nė kiek laiku nepajudama tuos
me, nors jos labai dažnai viena kilėlių valdžios atstovais. Tarp būtų suteikta skubi pagalba.
įvykdyta. Bet Sueso kanale grei Autentiški, valstybinio apara
vius
ir neneigia; kad juose "ga pažadus įvykdyti. Negi šio ga
to
viršūnėje
ar
netoli
jos
,buvu

kitai prieštaraudavo. Tačiau visi1 kitų klausimų, jis paklausė, ar Apie vykdomas demonstraci čiausia senoji padėtis negrįš.
sių asmenų atsiminimai, yra vie li būti ir mažų netikslumų”.
sutikdavome su faktu, kad Lie-j, nebūtų gera, jei dabar būtų at- jas ateina daug žinių ir iš kitų
lingo ir didelio kraštą vadai vis
tuva yra naikinama ir fiziniai, ir vežta emigrantų egzilinė vyriau- laisvų kraštų, šį pirmadienį va Valstybės sekretorius Dulles nas istorinių šaltinių. Jie, pa Ir tikrai. Skaitytojai šiuose dar tebemano, kad komunizmo
dvasiniai ir ypačiai šis paskuti- sybė, kuri perimtų krašto reika- kariniam Berlyne prieš rusų kru paguldytas į ligoninę ir 2i/> va prastai, yra tiek vertingi, kiek kario atsiminimuose mato įvy tiraniją galima sunaikinti mais
nysis naikinimas mus visus bau- ]ų tvarkymą. Mat, buvęs pasku- vinus veiksmus Vengrijoj pro landas operuotas. Serga vėžio li autoriaus įstengta išvengti sub kius, perleistus per stiprią sub to pakietais ir beviltiškomis mal
gino.
tinis laisvos Vengrijos vyriausy testavo net 100,000 minia vokie ga. Į darbą, jei sveikata nesi- jektyvumo. O tai jau nėra leng jektyvumo prizmę, o kai kuriuos domis.
Kai yra žalojama lietuvio sie bės galva Ferene Nagy (nesu čių, vadovaujama studentijos. komplikuos, galėsiąs grįžti po 6 vas uždavinys. Ypatingai tais at istorinius faktus nušviestus dirb Prieš įsiveržusius 6000 tankų
vejais, kai j atpasakojamųjų įvy tinėmis šališkumo prožektorių Vengrijos tautą išžudyti, reikia
la, kai jaunimas nuo pat mažens maišyti su komunistu Imre Na
savaičių.
kių sukūrį yra įsuktas ir pats šviesomis.
dienų auklėjimas komunistinėj gy) atvyko Austrijon ir norėjo
ne maisto paketukų, bet nema
Prezidentas Eisenhoweris
Todėl, taip pat su gera inten žiau kaip 6000 geresnių tankų.
mokykloj, kai jam kalamos į gal sueiti į kontaktą su sukilėliais.
Lenkijoje vėl 3 rusai generolai
parašė
Bulganinui,
kad
ištrauk

cija pasitarnauti tai pačiai isto Kitaip tautos bus skerdžiamos
vą pragaištingos Markso-Engel- Jie atsakė tvirtu — ne! Kitas
so idėjos — tai per ilgesnį laiką dar pridėjo: mes nenorime jokių tų kariuomenę iš Vengrijos ir pašalinti iš kariuomenės. Atro JIE VADOVAUJA EGIPTO rinei tiesai, Dirvos bendradarbis milianais, vergija plėsis, raudo
puolimui
ryžosi kreiptis į generolą Kazį nasis barbaras liks nesuvaldytas.
lietuvių tauta gali būti išnaikin emigracinių valdžių, mes patys duotų gyventojam pravesti lais do, kad lenkai nori nusikratyti
Musteikį, buvusį Lietuvos kraš Ir toj skaudžioj valandoj ven
ta ne tik fiziniai, bet ir dvasi išrinksime savo vyriausybę. — vus rinkimus. Kodėl prez. Eisen- jiems primestais viršininkais.
to apsaugos ministerį gen. Čer grų tauta tebekovoja baisiai
niai. Atrodo, su tomis logiško' Ką reiškia toks tvirtas pasiprie howeris nepareikalavo Maskvos
vyriausybės, bet paprašė tik BulDėl įvykių Vengrijoj ir
mis išvadomis sutikome visi.
niaus, kun. Mirono ir Merkio ka žiaurią laisvės kova. Vyrai, mo
šinimas prieš bet kokį bandymą ganino — daugelis stebisi.
Lenkijoj
Beje, tas mūsų išvadas sugrio emigrantams užimti vadovauja
binetuose, prašydamas informa terys ir vaikai su ginklu ir be
vė Lenkijos ir Vengrijos įvykiai. mas vietas? Tai yra natūralus,
cijų ir patikslinimų dėl kai ku ginklo, miršta už Vengriją.
bėglių iš Rytų Vokietijos į va
Jie nepatvirtino nei mūsų gau- bet labai daug pasakantis reiški- Iškamšinę Maskvos vyriausybę karus žymiai sumažėjo. Suma
rių kontroversinių autoriaus O ką veikia Vakarų didieji?
Vengrijoje
namų žinių, nei komunistų vil-|nyS> kad v;sj
kurie c]ėl Įvaiminčių, daugiau ar mažiau su Jie žiūri ir stebisi, kalba ir žada
žėjimo priežastys esančios: vo
sijusių su karinėmis to meto padėti, bet nepadeda kada reikia.
čių. Kas pirmiausia Lenkijoj ir rjų prježasčių atitruko nuo kraš- sudarė senas Stalinistas, žiauru kiečiai laukia progos sukilti prieš
mūsų sferomis.
Vengrijoj suskilo? Gi jaunimas,
reikalų, neturi jokių pirme- mais pasižymėjęs J.'Kadar. Ko rusus, o rusai dabar labai pa
Tai baisi laisvės kovotojų tra
moksleiviai, studentai, darbinin- nybjų jr balso naujai atkuriamo munistų partijos sekretorius daugino savo jėgas visuose jaut
gedija ir dar didesnė Vakarų di
—
Kaip
Tamsta,
kaip
daugelio
kai, o ne kokie buvę partijų va- laisv0 kra§to reikaluose. Spren- Gare, pakvietęs rusus mušti su resniuose perėjimo punktuose.
aprašomųjų įvykių liudytojas, džiųjų gėda.
dai ar kitokie veikėjai.
džiamąjj balsą visuomet turi ir kilėlius, sukilėlių buvo užmuštas.
apskritai vertini šią knygą __
Kanclerio Adenauerio
Tik prisiminkime kas buvo turės tie, kurie kovoja ir lieja
kreipėsi Dirvos bendradarbis į
— Daugelį iš kariuomenės va
Anglų, prancūzų ir izraelitų kelionei j Prancūziją aptarti
teisiami už Poznanės sukilimą — kraują už to krašto laisvę.
gen. K. Musteikį.
do kompetencijos neišplaukian
visi jaunuoliai 19-21 m. amžiaus. Beje, šiuo momentu kiekvie puolimas Egipto, susilaukė be naujai susidariusią pasaulinę
Tai tie, kurie buvo gimę karui nas norėtų padaryti palyginimų veik visų tautų pasmerkimo. J.T. padėtį, skiriama daug dėmesio.
— Joje daug medžiagos apie čių intervencijų autorius teisina,
kaip būtinus žygius to meto są
prasidėjus ir nepriklausomos
Vėl plačiau pasigirdo kalbos apie Jungtinėms prancūzų-anglų jė kariuomenę ir politinio Lietuvos lygomis. Kokia Tamstos, kaip
Lenkijos gyvenimo visai nema
gyvenimo
įvykius.
Tik
gaila,
kad
Europos jungtines valstybes.
goms vadovauja anglų generolas daugelis 1934-1940 m. aprašomų profesionalo kario, pažiūra dėl
tė.
Sir Charles Keightley.
Vengrijoj pirmieji išėjo į gat
įvykių, kuriuos ir man teko per tų žygių būtinumo?
Saaras nuo 1957 m. siųs 10
vę studentai, patiekdami savo
gyventi,
įvilkti į naujus drabu — Gen. Raštikis, būdamas ka
atstovų
garsius reikalavimus. Arba vėl
žius.
Jei
mums
būtų buvę lemta riuomenės vadu, tikrai nevengė
o
O TOKAt
į Bonnos parlamentą. Nuo tada
pagarsėjusios Magyarovar mies
laisvai gyventi savoje tėvynėje, kišimosi j įvairius ano meto Lie
MISKOLC
Vakarų Vokietija susidės iš 10
to žudynės, kur žuvo 311 užmuš
kur būtume turėję daugiau liu tuvos gyvenimo įvykius. Atidus
SOPRON
kraštų.
,
DEBRECEN
tais r sužeistais, čia pirmieji iš
dytojų, o taip pat ir prieinamą knygos skaitytojas visur tai pa
ėjo į gatvę aukštesniu klasių pra
raštinių
medžiagą, — aš abejoju, stebės. Be abejojimo, buvo įvy
• SZOLNOK
Vakarų Vokietijos pasiuntinys
SZOMBATHELY .VESZPREM
džias mokyklų mokiniai. Arba
ar
gen.
Raštikis būtų pasirodęs kių, kur generolo įsikišimas bu
ZALAEGERSZEG
• KECSKEMET
Maskvoje Haas, ilgesnį laiką .lei
štai vėl ”New York Times” ko
viešumai su tokia knyga. Kitas vo reikalingas, bet ne mažiau
L. Balaton
dęs Vokietijoje, grįžo į Maskvą.
PAKŠ*
respondentas aprašo dramatišką
dalykas čia, emigracijoje. Daug buvo ir tokių, kur jo laikymasis
KAPOSVAR
JROMANIA
Tai ženklas, kad gali ten atsi
pasikalbėjimą su vienos grupės
knygos skyrių, ypatingai pasku nuošaliai būtų buvęs daug teiSZEKSZARD «
rasti svarbesnių reikalų.
partizanais Budapešto mieste.
tinieji, parašyti dažnai prasilen giamesnis. Gaila, kad visi tų in
Vienas iš jų, anot koresponden
kiant su tiesa ir apgailėtinai ša tervencijų aprašymai perdėm ša
Belgija ir Rusija,
to, apie 10 m. amžiaus, kita vėl
liškai.
liški, kartais tolimi tikrovei, ne
YUGOSLAV
15 m. mergina. Jie visi ginkluoti
ten viešint Belgijos vyriausybės
Jeigu būsimi Lietuvos istori objektyvūs.
k
automatais pasakė, kad nepasi
delegacijai, pasirašė draugišku
kai remsis šia knyga kaip me Teisybė, tokiomis savo inter
duos tol. kol paskutinis rusų ka Vengrija, iš visų pusių apsupta komunistinių jėgų, išskiriant mažą mo sutartį. Atseit, rusai galės
džiaga istorijai, tai jų aprašoma vencijomis gen. Raštikis susi
reivis išeis iš Vengrijos žemės.' tarpą į Austriją, dabar pergyvena naują, Maskvos suorganizuotą, Belgijoj daugiau paskleisti savo Pavaduotojas yra prancūzų ad Lietuva kartais bus tolima nuo krovė sau nemaža popularumo,
mirolas Pierre Barjot.
Tokių jaudinančių momentui
tautos žudymo laikotarpį.
propagandinės medžiagos.
mūsų gyventos.
(Perkelta i 8 pusi)
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Lietuviškas savaitraštis, leidžiamas

VILTIES, Amerikos Lietuvių Spaudos
ir Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui),
1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio.
Telefonas: HEnderson 1-6344.
Išeina Clevelande kas ketvirtadienį.
Redaktorius: Balys Gaidžiūnas.
Įregistruota kalį antros klasės
siunta 1915 m. gruodžio 6 d., Cleve
lande pagal 1879 m. kovo 3 d. įsta
tymą.
Prenumerata metams iš anksto
Jungt. Amerikos Valstybėse $5.00
Kanadoje — $5.50, kitur — $6.50.
Atsk. Nr. kaina 10 centą.

Sfa savaitę...
Balys Gaidžiūnas
nio miesto didžiosios spaudos
skaitytojus.
Didieji įvykiai Lenkijoje ir
Vengrijoje rieda toliau, gi lietu Ar tai nėra paskutinis skam
viškai kalbantieji Maskvos tar butis, kad Clevelando ALT per
nai "Vilnyje” ir "Laisvėje” ne sitvarkytų taip, kaip yra pasi
tvarkę kitų didžiųjų JAV lietu
besuspėja pūsti j Maskvos dūdą.
vių kolonijų ALT skyriai ChicaŽiūrėk, vakar jiems vienaip rei
goj,
Brooklyne, Bostone. Dabar
kėjo verstis per galvą, gi šian
ALT
vadovybės įsikibę laikosi
dien jau reikia kitaip ir patiem
sau prieštarauti. Kiek kartų jau vienos srovės žmonės, duodami
jie sukilimą Vengrijoje sutriuš pasireikšti tik kokiam nors pa
kino ir "visą liaudį išlaisvino” iš tikimam jų satelitui. O tas "ak
tyvus pasireiškimas” vis kažin
buržuazinių reakcionierių kurs
kaip atbulai išeina visų lietuvių
tytojų, o tas sukilimas jau bai
reikalui. Reikia pilnai tikėti, kad
gia visiems Vengrijos komunis
kai
už ALT darbus atsakomybę
tams nugarkaulį sulaužyti.
lygiai neš visos pagrindinės or
Kai paseki pačios Vengrijos
ganizacijos, tada tokių atbulų
ir ypač Lenkijos komunistinės
pasireiškimu nebus. Gi kol mi
spaudos pranešimus tai turi pri
rusių ir esamų organizacijų at
pažinti, kad lietuviškai kalban
tieji komunistai čionykščioj savo stovai "pajėgs” išrinkti tik be
spaudoj labai daug nuo jų atsi veik vienos srovės atstovus, su
likę. Ten jau rasi drąsesnį žodį vienu ar keliais satelitais, tol
ir mintį. Ten jau nevengiama mes būsime atstovaujami vis iš
komunistiniam Maskvos stabui kito galo.
Matyt, kad kai kam tokia pa
ir į užpakalį įspirti. Tuo tarpu
dėtis
labai patinka, jei išvadų
mūsiškai kalbantieji vis dar te
begrota seną Maskvos garbini nedaroma. Šių eilučių rašytojas
mo plokštelę, nes, rūatyt, bijo dar prieš kelerius metus, būdajnas Tautinės Sąjungos skyriaus
nustoji duonos ...
Miąu’T.
Per Europos pavergtas tautas ’pirniinirfku reikalavo, kad ALT
rieda nauji laisvės šūkiai. Visi persitvarkytų, kad už jo darbus
kviečiami tą laisvės kovą, kuo atsakomybę visi lygiai neštų. Gal
tik įmano, paremti. Tuo tarpu gi pagaliau dabar, kada jau iš
čia, mūsų pašonėje, Maskvos gar eilės antrą kartą didelė gėda lie
siakalbiai tebepučia pavergėjams tuviams daroma, bus susiprasta.
•

himnus.
Kaip gėda mums, kad išsinešę
iš tėvynės pažadą jai visokerio
Mūsų rėmėjai
pai padėti, nepajėgiam įtikinti
savųjų žmonių, kad liautųsi tuos
Prenumeratą pratęsdami Dir
Maskvos garsiakalbius rėmę. vos fondui aukas atsiuntė:
Atėjęs momentas iš mūsų reika J. Valiušaitis, Stamford ....$2,00
lauja, kad vėl aktyviau padėtu-'
A. Rūkas, Chicago ............ 1.00
me pastangas suklaidintus žmo-l V. Dabrila, Worcester
1.00
nes apvalyti nuo Maskvos nuo-' St. Vidmantas, Melrose Park 2.00
dų. O tų Maskvos nuodų "Vilnis” J. Satnkevičius, Rochester 1.00
ir "Laisvė” pilna sauja tebeše A. Petrauskas, Detroit .... 1.00
ria į daugelį senųjų išeivių, kai J. Rastenis, Cleveland ....... 2.00
tuo tarpu Maskvos vergijos ra A. Kavaliūnas, Cleveland .. 1.00
gavę patys komunistai kituose P. Narvydas, Brooklyn .... 1.00
kraštuose sukyla ir savojo, iš J. Labuckas, Brockton....... 1.00
mintingesnio kelio ieško. Negi I. Andrasunas, Chicago .... 1.00
mūsiškai kalbantiems komunis
J. Jakubonis, Chicago ....... 3.00
tams taip, smagu laižyti dar iš
E. Jurkevičienė, Toronto .... 5.00
Stalino laikų pasilikusį Maskvos
Aukotojams tariame nuoširdų
batą ?
ačiū.
•

Clevelando gausi ir įtakinga
DIRVA
vengrų kolonija, Budapešto su
kilimui įsiliepsnojus, surengė di
LAUKIA
deles demonstracijas, kuriose
priėmė rezoliucijas, reikalaujan
JŪSŲ TALKOSI
čias teikti sukilusiai vengrų tau
tai pagalbą. Į tas demonstraci
CHICAGOS
jas, vengrai kvietė ir kitų pa
GYDYTOJAI
vergtu tautų atstovus, kad atei
tų į talką ir drauge prisidėtų
prie tos pagalbos prašymo.
Tel. ofiso PRuspect 8-1717
Demonstracijose su savo vė
Rezidencijos REpublic 7-7868
liavomis ir atitinkamais šūkiais
Dr. S. Biežis
dalyvavo Clevelande negausūs
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
latviai, ir ypač negausūs estai.
3148 West 63 St.
Ir jų vardai sekančią dieną di VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
džiojoj Clevelando spaudoj buvo Trečiai! ir sekmad. ofisas uždarytas.
minimi. Gi lietuvių vardo ten Šeltad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
Rezid. 3241 W. 66th PLACB
nebuvo, tarsi mums tie reikalai
nerūpi. Tiesa, pavienių lietuvių
tose demonstracijose dalyvavo,
Tel. offic’o EVerglade 4-7376
bet vietini® ALT skyriaus vado
Tel. buto GRaceland 2-9203
vybė buvo tiek apsileidusi, kad
Dr. Juozas Bartkus
to reikalo nepajėgė suorganizuo
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
ti. Ir tai jau antras atvejis. Pra
Norvest Medical Center
ėjęs Vasario 16 minėjimas buvo
geras skambutis, kad ALT va
2336 VVest Chicago Avė
dovybė kažkuo kitu užsiėmusi ir
Chicago 22, III.
tokiu minėjimo pravedimu lie VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad.,
antrad., ketvirtad., penktad.,
tuviams daro gėdą. Dabar vėl
Tik susitarus trečiadieniais.
gėdą padarė prieš visus milioni11-2 p. p. šeštadieniais.

• Liet. Studentų S-gos JAV Cen
tro Valdyba kviečia plačią spau
dos konferenciją, kuri įvyks vi
suotinio Studentų S-gos suvažia
vimo metu lapkričio 24 d. Chi
cagoje. Į konferenciją kviečiami
visų lietuviškų perijodinių leidi
nių atstovai, gi jos tikslas — su
pažindinti mūsąja spaudą su da
bartinės studentijos problemo
mis, darbais ir aspiracijomis, o
svarbiausia — sudaryti bazę
tampresniems ryšiams su liet,
visuomene. Tokio pobūdžio spau
dos konferencija bus bene pir
moji.
• Washingtono Moterų Klubas
gruodžio 1 d. gražioje Knights
of Columbus salėje ruošia didelį
koncertą-vakarą, kurio
programoje dalyvauja valst. ope
ros solistė Pranciška Radzevičiū
tė, aktorius Henrikas Kačinskas
ir kiti. Po programos bufetas ir
šokiai. Vakaro pelnas skiriamas
siuntinėliams į Sibirą.
IVashingtono lietuviai rodo di
delį susidomėjimą šiuo vakaru ir
taip pat laukia gausaus svečių
būrio iš kitų artimų miestų.
• Anglų kalba leidžiamo žurnalo
"Lituanus” No. 8 išėjo iš spau
dos. Jame bendradarbiauja K.
Dranga, prof. J. Žilevičius, prof.

IŠĖJO

Iš

SPAUDOS

VINCO KRĖVĖS
raštų pirmoji knyga

Ją sudaro skaitytojų mėgsta
mieji dalykai ŠIAUDINĖJ PA
STOGĖJ, ŽENTAS ir RAGA
NIUS. Knyga turi 400 puslapių,
įrišta kietais kolenkoro virše
liais.
Kaina $5.50.
Gaunama:

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS
LEIDYKLOJE
265 C Street
South Boston 27, Mass.,

knygynuose ir pas knygų platin
tojus.
Visas raštų komplektas,
6-7 tomai, už
$25.00
tam, kas juos užsisakys d a bar ir atsiųs $5.00 rankpini
gių. Jie įskaitomi už paskutinį
tomą, o už pirmas penkias kny
gas reikės mokėti tik po $4.00.
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, spal
votas, su visomis upėmis, eže
rais, kalnais, miestais ir mieste
liais — puiki priemonė tėvynės
pažinimo mokslui.
Sieninis, suvyniojamas $4.50.
Sulankstomas, knygelės formos
$3.50. Ar mokiniai juo aprūpin
ti?
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
— Leidykla dar turi keletą pil
nų komplektų, I-VIII tomai. Už
sakymai priimami.
Lietuvių Enciklopedijos
Administracija

LAKE ERIE
LUMBER CO.
1321 MARQUETTE

Izoliacijos, porčių medžiaga,
fanera, durys, langai ir kita.
Pramonės medžiaga.
Tuoj pristatoma.
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Susirinkimui pirmininkavo R.
Vaitys, sekretoriavo R. Betkauskaitė. Išsėmus einamuosius rei
kalus, karštos diskusijos apie
"Kanarėlę” bei bendrą Santaros
veiklą vystėsi prie kavos ir sal
dumynų.
Vakaras užsibaigė jaukiais šo
kiais.

ir Vengrų Tautiniam Komitetui.
Telegramų tekstų paruošime ir
išsiuntime dirbo Valdemaras
Adamkavičius ir Gabrielius Ged
vilą.

Chicagos santariečiams kole
P. Čepėnas, dr. P. Jonikas ir dr. gos Kosto Ostrausko "Kanarė
• Santaros New Yorko sky
J. Grinius. "Lituanus” vyr. re lės” premjera, kaip ir visiems
riaus susirinkime Naujųjų Metų
daktoriumi yra L. Sabaliūnas.
besirūpinantiems gyvąja lietu
rengimo reikalu pranešimus da
• Knygų išpardavimas. Gabijos vių kultūra bei tikintiems jos
vė V. Aukštikalnis ir V. Vaitaidinamiškumu, buvo išskirtina
leidykla nuo lapkričio 1 d. iki
tis. Ir šiemet Naujieji Metai,
šventė. Drama ir jos pastatymas
gruodžio 31 d. paskelbė savo ir
• Gražina Sabaliūnaitė, veikli kaip priimta New Yorke, ren
yra
nepaneigiamas
įrodymas,
kitų leidyklų knygų išpardavimą.
jog mūsų .kūrėjai skina naujus skaučių vadovė, išrinkta Chica giami kartu su Sambūriu Šviesa
Knygos nupigintos nuo 25% iki
kūrybos kelius ir eina į priekį gos vyresniųjų jūras skaučių val ir Sporto Klubu. Santaros-Švie
90%. Didelis pasirinkimas. Kny
siekdami džiuginančių rezultatų. ties "Gintarės” vade.
sos federacijos klausimu minčių
gų sąrašas siunčiamas nemoka
• Gabrielius Gedvilą, jauniau pabėrė Leonas Sabaliūnas, San
Sekmadienį visi skyriaus na
mai, parašius šiuo adresu: Gabi
riai bei jų svečiai dalyvavo dra sias Santaros CV narys, yra Lie- taros Centro Valdybos vicepirja, Straight Path, Wyandanch,
mos pastatyme. Vakare nariai tuvių Bendruomenės Cicero Apy-, mininkas, šiuo metu
studijuojąs
**<%,*«• UVUUlJUVJCjS
N. Y.
rinkosi neeiliniam skyriaus su- linkės valdyboje. Neseniai Ben- Columbijos universitete.
• Juozas Alesius, gyvenąs- Kap sirinkimui — diskusijoms apie druomenės valdybos pastango
• Prieš Studentų Sąjungos su
suko rajone, Liudvinavo pašt., "Kanarėlę” ir susipažinimui su mis Cicero įsteigta Aukštesnioji
važiavimą
Chicagos santariečiai
Avikilių km. ieško Prano Sut jos autoriumi Kostu Ostrausku. Lituanistikos Mokykla.,,
ruošia
šeiminines
vaišes visiems
• Leonas Narbutis, Chicagos
kaus, Marės Sutkienės, Adelės ir
Diskusijas atidarė Algimantas
j suvažiavimą atvykstantiems
Pranciškos Sutkaičių ir Sutkie Mackus savo išsamiu žodžiu apie skyriaus valdybos narys, priklausantariečiams — Padėkos dienos
nės brolio Antano Grigaičio.
veikalą, jame vyraujančias idė- so Ateities tautinių šokių grapietus. Vaišės įvyks šiaurinėje
jas ir personažus. A. Mackus, pei, kurios veik visi nariai yra
Chicagos miesto pusėje esančio
kaip režisūros padėjėjas, artimai čia gmę.
Yonkerg restorano jaukiame
•
Dalia
Juknevičiūtė
įsijungė
surištas su veikalo pastatymu,
ratskelleryje. Smulkesnės infor
tat ir jo mintys rėmėsi giliu dra į Pelkių žiburėlio programą per
macijas apie vakarą santariečiai
mos pažinimu.
' Margučio radiją Chicagoje, Pel
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
Diskusijose dalyvavo ir pats j kių žiburėlis yra sekmadieninė gaus iš savo skyrių valdybų. Da-'
lyvaus visi santariečiai ir kviesti
Tradicinį Naujų Metų sutiki svarbiausias santariečių svečias programa, kurios metu gyvu žo
svečiai.
Kostas
Ostrauskas.
Išryškinda

džiu
pristatomi
mūsų
rašytojų
mą rengia Am. Liet. Tautinė Są
• Valdas Adamkavičius ir Rai
junga savo namuose, 484 — 4th mas 3avo kaip kūrėjo jausmus ir kūriniai. Dalios Juknevičiūtės ar
St., So. Boston. N. Metų sutiki mintis dar arčiau surišo klausy tistiniai sugebėjimai santarie- mundas Mieželis kalbėjo JAV
čiams gerai pažįstami. Jais da rinkimų reikalais per Margučio
mo rengimo pirmininkas A. ščiu- tojus su matytuoju veikalu.
Savo vertingus komentaras bar galės pasigerėti ir platesnė radiją Chicagoje.
ka.
Visais reikalais skambinti te patiekė ir tretysis vakaro malo- visuomenė.
• Bostono santariečiai sveiki
Lietuvių Jaunimo Peticijos
lefonu — AN 8-5889. Į N. Metų nūs svečias daktaras Julius Kau
na skyriaus vicepirmininką Rai
sutikimą įėjimas tik su S-gos pas iš Philadelphijos. Jo paša- komitetas, įteikęs Vicepreziden- mundą Šukį, sulaukusį sūnaus.
šytas veikalas "Daktaras Krips-j tui 38,000 pasirašytą peticiją dėl
pakvietimais.
• Kosto Ostrausko dramos
tukas Pragare" yra gerai pažįs-l Lietuvos laisvės, savo veiklos
tarnas visiems besidomintiems tuo neužbaigė. Įvykusiu neramu- "Kanarėlė” pastatyme Chicagos
lietuviškąja knyga.
| mų Vengrijoje metu buvo sku- Santaros skyrius dalyvavo orga
PITTSBURGH, Pa. Diskusijose savo paklausimais biai tuo reikalu reaguota pasiun- nizuotai. Nariai taip pat prisi
bei interpretacijomis buvo įsi- čiant telegramas Prezidentui Ei- dėjo prie biletų platinimo. Šį dar
ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ jungę ir eilė susirinkimo dalyvių. senhoweriui, ambasadoriui Lodge bą tvarkė Dalia Juknevičiūtė.
SUSIRINKIMAS

BOSTOAr

Lietuvių Jungtinių Organiza
Mes duodam ir iškeičiam Eagle
cijų Vakarinės Pennsylvanijos
Komitetas, kuriam vadovauja
adv. Edwardas A. Schultz, malo
the 1
niai kviečia klubų, draugijų, or
ganizacijų ir parapijų atstovus,
atvykti į suširinkimą, kuris
įvyks sekmadienį, lapkričio 25 JAUNŲ BERNIUKU storos
dieną, 3 valandą po pietų, Lietu
vių šv. Petro ir Povilo parapijos
svetainėje — 1321 Mifflin St.,
Homestead, Pa.
Bus svarstomi svarbūs klausi
mai —r- organizacijos įstatai, pi
Reg. 3.98 vertės
niginis stovis, ateinančių metų
Stiprios, gerai nešiojasi Corduro
veiklos planas ir kt. Tad nepa
kelnės navy, pilkose, rudose ar žaliose
mirškite Lietuvių Jungtinių or
spalvose. Dydžiai 6 iki 12 grupėje.
ganizacijos vakarinės Pennsyl
vanijos susirinkimas bus šių me
tų lapkričio 25 dieną, lietuvių šv.
Petro ir Povilo parapijos sve
Berniukų Sanforized Cotton
tainėje, Homestead, Pa. Visų at
stovų dalyvavimas būtinas ...

Stamps

MAY. BASEMENT

store j

CORDUROY Kelnės

BALFo RŪBŲ VAJUS
Pittsburgho apskrities Balfo
skyriaus rūbų yajus prasideda
lapkričio mėnesį padėkos savai
tėje. Todėl visi ruoškimės. Kurie
turite atliekamų dėvėtų arba
naujų rūbų, paklodžių, užvalka
lų pogalviui, prašoma atnešti.
Rūbai bus priimami visose lie
tuvių parapijose salėse.
Balfo vajaus vadovybė ir visi
talkininkai tikisi, kad jų darbui
ir atsidėjimui nuoširdžiai atsi
lieps lietuviškos širdys, skuban
čios padėti savo broliams Euro
pos stovyklose; kenčiantiems Si
bire. Tegul mūsų visų darbą pa
lydi ir gaivina bendra labdaros
mintis. Į tą darbą mus šaukia
krikščioniškoji artimo meilė, lie
tuviškojo kraujo giminystė ir
bendras likimas ...
Fr. Žilionis

ELMER CHOCKER, Mgr.

Vienas blokas N. W. iš E. 55 St.
ir St. Clair Avė.
HEnderson 1-5080

SANTARIEČIU
GYVENIME

Ar jau
įstojai i
VILTIES
draugiją?

SIUNTINIAI Į VISUS EUROPOS KRAŠTUS

UNITED PACKAGE EXPRESS CO.
305 Market St. (arti P. R. R. Stoties), Newark, N. J.
Telef.: MArket 3-2277.
Skubiai išsiunčiame maisto produktus, audeklus, naujas ir
dėvėtas drapanas, vaistus ir t.t.
Laike 6 savaičių siuntiniai pasiekia paskyrimo vietų.
Oro paštu pasieks gavėjų per 7-10 dienų.
Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintų pakvitavimų.
SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.
Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia.
Gavėjas nieko neturi mokėti.

Atnešę ar atsiuntę šį skelbimą sutaupysite $2.00.

' FLANNEL PAMUŠALO

DENIM JEANS
kiltas
Cotton
Flanelette

Populiarios, sanforized, mėlyna denim

jeans, su spalvuotu pamušalu, baltom
siūlėm ir sidabriniais taškais. Dydžiai

6 iki 16.

Pašto ir ttlvlono užsakymai priimami... šaukit CHerry 1-3000
Atidaryta nuo 9 A. M.
The May Co.’s Basement Boys’ Clothing Department

BERNIUKU
c. IVY LEAGUE
Sanforized Broaddoth

SPORTINIAI
MARŠKINIAI
$1.99
Puikūs Ivy League stiliaus marškiniai, su užsegamu
kalnierium, ir su guziku užpakalyje. Dydžiai ar išmieros.
Dydžiai 6 iki 18.
Berniukų Elastic Top
Stripe Anklets

A poros $1

Garsaus gamintojo, E. Z. Brand, elastic top anklets dy
džiuose nuo 7 iki lO’į. Norimuose dryžiuose.

Pašto ir telefono užsakymai priimami... šaukit
CHerry 1-3000. Atidaryta nuo 9 A. M.
The May Co.’s Basement Boy’s Furnishings Department
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rindamas, kad draugija laikys
šventės dainos vykusiai baigė šį
savo garbės reikalu rūpestingai)
koncertą. Labai galingai nuskam
saugoti paminklą. Prof. Niemi
BIRŽELIO NAKTIS
bėjo Budriūno ”0 Nemune”. Tai
šeimos vardu kalbėjo jo sūnus,
kertinė Budriūno kūrybos daina.
Dr. Turo Niemi. Po to buvo pa
Ar tai buvo meilė
Čiurlionio ansamblis ir Toron rų choras ir balsais ir technika Ji liks ir ilgai skambės. Premi
dėti vainikai: Lietuvos vyriau
Nežinia,
to Varpas — du iškylūs chorai. — ansamblio stiprybė. Tradicinė juotoji "Vakaras tylus” — įdo
sybės vardu vainiką padėjo Dr.
Aguona žydėjo
Išvydus juos spalio 27 d. draus jų paprastutė Partizanų daina mi ir gerai padaryta, atrodytų,
Oelleris, profesoriai Viljo TarGal sapne.
mingai išsirikiavusius erdvioje vėl pravirkdė publiką, bet tikrai kad ją būtų galima dar labiau
kieinen ir K. Cannelin padėjo
Toronto muzikos šventoyės Mas- stipriai nuskambėjo Budriūno apdailinti, nes visas jos grožis
Tik nakties birželio
(Mūsų bendradarbio Suomijoje)
vainiką suomių literatūros drau
sey Hali scenoje, 2000 publikos "Tėvynei”.
Šlamesys
yra kontrastiniuose niuansuose.
gijos vardu, buv. užsienio reika
Tegul mano širdžiai
laukė iškylaus ir reto koncerto, Solistai Aldona Stempužienė Tačiau, dainos koloritas ne visai
žiūrovų lūkestis nebuvo apvil ir Vaclovas Verikaitis, abudu artimas lietuviškai nuotaikai.
Atsakys.
Lietuvos nepriklausomybės 15 — Iš pavienių lankytojų pa lų ministeris prof. E. N. Setaelae
tas: ir programos įvairumas, ir įprastoje aukštumoje, atliko so Jauti ir vakarą ir varpus, bet tai
Vasara rymojo
metų Sukaktis 1933 m. vasario minėtini šie: Studijų tikslais lie ir prof. Salminen Kalevalos drau
Ant laukų,
jungtinio choro didingas skam lo partijas. Stempužienė, ansam ne Lietuvos laukų vakaras. Žile
16 d. buvo tinkamai paminėta ir pos mėn. Suomiją aplankė prof. gijos vardu, prof. Jonsson, prof.
bėjimas ir žavus akiai 150 dai blyje išaugusi ir iškilusi yra ne vičiaus "Laisvės”, sudiriguotas
žalio vasarojo
Suomijoje. Suomių spauda pa Kazys Pakštas, Dr. Jonas Balys Mansikka ir mag. Oikarinen tau
nininkų vaizdas greit sušildė palyginama solistė Čiurlionio dai ir nuskambėjęs itin pakelta nuo
Vainiku.
skelbė ta proga visą eilę straips studijavo suomių folklorą, Lietu tų klubo vardu ir karelų kultū
Toronto lietuvių širdis ir užvaldė nose — jos dainavimas tikras taika, atrodo, prasiveržė pro To
Margų pievų skraistės
nių, kurių dalį parūpino Lietu vos Raudonojo Kryžiaus direkto ros draugijos vardu rašytojas
jausmus.
Po rūkais,
ansamblio nuotaikos perlas. Ge ronto mūrus, nuaidėjo tolyn pa
vos konsulatas, kitus gi parašė rius Dr. A. Garmus susipažino Haekoenen ir direktorius Ville.
Miela buvo eiti
pačių laikraščių bendradarbiai. su klinikomis, o prof. Mykolas Suomių spauda išsamiai aprašė
Koncertą pradėjo Varpo choro ras, gal kiek per santūrus yra neigęs ir tolumas ir užtvaras ir
Tais takais.
Suomių radijo stotyje teisinin Biržiška tyrinėjo suomių etno paminklo atidarymo iškilmes ir
dirigentas muz. Stasys Gailevi- ansamblio solistas tenoras A. žmonių abuojumą, čia buvo gie
apibūdino jas kaipo suomių ir
Eiti rasą braukiant
kas Hannes Jukonen skaitė pa grafiją.
čius, Kanados ir Lietuvos him Liutkus.
dama, reikalaujama ir prašoma
Nuo žiedų
skaitą apie Lietuvą, o konsulato Svarbiausias tų metų įvykis lietuvių tautų tarpusavio pagar
nus sekė tradicinė Varpo choro Mišrus ansafnblio choras su ne tik balsu, ne tik širdimi, bet
Ir dudučiui šaukiant
priėmime dalyvavo suomių už betgi buvo lapkričio mėn. Tai iš bos ir prisirišimo įrodymą.
daina "O skambink per amžius”, tautinių instrumentų orkestru visa lietuvio siela.
Du, du, du!...
sienio reikalų ministerijos, dip viso buvo suomių-lietuvių santy 1934 m. Lietuvos nepriklauso
Gudavičiaus "Kur giria žaliuo (sveikintinas lumzdelių sugrąži Koncerto proga buvo atitinka
lomatinio korpuso, Suomių-Lie- kių kulminacinis punktas. Mirus mybės šventė buvo paminėta
ja”, Šimkaus ”Motuš, motuše”, nimas, bet kur ragai, skudučiai mai prisiminta ir didvyriška ne
Aksominis sapnas
tuvių Draugijas atstovai, kata profesoriui A. R. Niemi, Dr. R. Suomijoje ypatingai šiltai. Be
Aleksio "Berneli mūsų” ir Žile ir tfiūbos?) davė įprastinę, dau laimingos Vengrijos kova už lais
Ta naktis
likų vyskupas ir kiti.
giausia pasisekimo turinčią, pro vę. Scenoje pasirodžiusiai gedu
Oeller 1931 m. parašė Lietuvių- iškilmių, surengtų Lietuvos kon
vičiaus "Laisvės daina”.
Žaliam berže supos
Vasario mėnesį kapitonas Gon- Suomių Draugijai Kaune ir pa sulo, keli žurnalai išleido speciaVisos šios dainos paimtos iš gramą. Įdomi ir baisiai lietuviš lo rūbais vengrų atstovei buvo
Rytmetys.
cerauskas dalyvavo kaipo Lietu siūlė, kad lietuvių tautos vardu linius numerius, skirtus Lietuvai.
Čikagos daini/ šventės repertua ka yra Toronte pirmą kartą gir sukeltos milžiniškos ovacijos, pa
vos Šaulių Sąjungos atstovas velioniui būtų pastatytas antka- Tuometinis pulko kapelionas
ro. Girdėjusiam jas Čikagoje, dėta daina "Aš nusieičiau į Klai- rodžiusios lietuvių solidarumą
Ar tai buvo meilė —
suomių šaulių korpuso manev pis-paminklas, kaipo padėkos Ralf Tiivola buvo dviejų karinių
vengrų kovoje prieš bendrą prie
gebančiam palyginti klausytojui pėdužę”.
Nežinia,
ruose. Balandžio 28 d. buvo su ženklas už tą didį darbą, kurį jis žurnalų vyriausias redaktorius,
malonų buvo pajusti itin švarų Antroje programos dalyje stip šą.
rengta Suomių-Lietuvių Draugi atliko Lietuvos naudai. Pasiūly būtent, "Suomen Sotilas” suomių
Aguona žydėjo
skambesį, išlygintą atskirų bal riai užsiangažavo "Varpo” cho Šis Varpo ir Čiurlionio suma
kalba ir "Soldatgossen” švedų
Gal sapne ...
jos metinė šventė, kurioj panelė mas buvo priimtas.
sų derinį, gal su kiek labiau do ras, davęs visą eilę chorinių iš nytas ir įvykdytas koncertas bu
Dr. Aune Lindsroem (dabar tau Senas profesoriaus Niemi bi kalba. Pradedant tais metais, re
traukų iš operų, čia jautėsi di vo didelė meninė ir tautinė šven
minuojančiais žemaisiais vyrų
tinės meno galerijos Atheneum čiulis ir bednradarbis kanaunin daktorius kasmet skirdavo abie
balsais, žinant, kad abu chorai delis choro balsinis pajėgumas tė Toronto lietuviams. Abiems
ATEINA JOS
direktorė) skaitė paskaitą apie kas Adolfas Sabaliauskas suor jų žurnalų vieną numerį Lietu
turėjo tik vieną bendrą repetici ir kruopštus pasiruošimas. Nau chorams ir jų dirigentams pri
lietuvių meną, ypač apie daili ganizavo piniginę rinkliavą. Ji vai ir tai Vasario 16 proga.
ją, stebino precizinis dainų iš- jiena buvo dvi ištraukos iš Pon- klauso mūsų padėka ir pasidi
Straipsniuose, kurie buvo gau Ateina jos, atskubina,
ninko čiurlionies kūrybą.
buvo tokia pasekminga, jog tam
niuansavimas; piano vietos chielli operos "Lietuviai”, nors džiavimas. Kaip žinoma, tas kon
Ir šiais metais į abi puses vy reikalui sudarytoji komisija, ku siai paįvairinti iliustracijų, bu Visu būriu ateina
skambėjo labai švariai ir išlygin vienintelis jos muzikos lietuviš certas bus pakartotas lapkričio
ko nepaprastai gausios ekskursi rion įėjo doc. P. Galaunė, kan. A. vo rašoma apie Lietuvos gink Auksinės dienos rudenio
tai, bet ir forte buvo įtikinamai kumas yra, turbūt, tik pavadini 18 d. Clevelande.
Ir gūdžios vėjų dainos.
jos. Suomijos technikos draugi Sabaliauskas ir inž. A. Šalkaus luotąsias jėgas, apie Lietuvos
mas. Solistas Verikaitis čia tu Gerai būtų, kad ir kitose di
galingas.
ja pakvietė j Suomiją Lietuvos kas, netrukus galėjo pranešti Šaulių Sąjungą, Lietuvos istori
rėjo progos parodyti ką jis gali;
Čiurlionio ansamblis, ne kartą įtikinamai praskambėjo ir sun desnėse lietuvių kolonijose susi
Inžinierių Sąjungos ekskursiją, kad tam reikalui lėšų jau pa ją, kultūrą ir t.t. Taip pat suo Ateina jos smuikuodamos
Ir basos per rugienas,
jau Toronte girdėtas, pasirodė koka Mefisto arija iš "Fausto”. darytų, galimybės šią, pavadintą
mių moterų žurnalas "Suomen
kuri atvyko birželio mėn.
kanka. Pradžioje buvo manyta
Dar
vasarą
sapnuodamos,
vėl labai atnaujinęs ir atjauni Operinė muzika yra Gailevi- mažąja, bet iš tikrųjų labai di
— Tą patį mėnesį 10 suomių ant kapo pastatyti tipišką lietu- Nainen” tais metais išleido speRugsėjo
šiltos
dienos.
nęs savo sudėtį. Tai galėtų būti čiaus arkliukas. Jis čia pasirodė delę ir plačią lietuvių dainos
botanikų su prof. M. Kotilainen višką’kryžių. Dr. Oelleriui buvo cialinį lietuvišką numerį.
P. J. S.
pavyzdžiu Toronto Varpui, kurio ne tik geru choro meistru, bet ir > šventę išgirsti.
1934 m. vasario 18 d. suomių
priešakyje dalyvavo Lietuvos ge pavesta parūpinti bažnytinių
Keliaukite,
keliaukite
eilėse
jaunimo
kaip
ir
nematyti,
ografų kongrese.
iškiliu akomponiatoriumi, savo
įstaigų leidimą. Bet kapinių ad karo invalidų sąjunga paminėjo
Sapnuose ir be ryžto,
čiurlioniečiai iš kažin kur vis chorą pats pianiniu palydėdamas.
KAS
— Prieš 6 metus Suomijos ir ministracija buvo tos nuomonės, savo 10 metų gyvavimo sukaktį
Šalna
prie girios laukia jūs — atranda užtenkamai prieauglio.
didelėmis
iškilmėmis,
į
kurias
Pabaltijo agronomai buvo įstei kad kryžiaus stilius nesiderins su
Paskutinėje programos dalyje
UŽSISAKĖ
Jauni balsai charakteringi da jungtinį Varpo ir Čiurlionio cho
gę bendrą sąjungą, kuri pakai kitų antkapių pobūdžiu. Tuomet] buvo taipogi pakviesta ir Lietu Prižers į plaukus rubinų,
Gintaro, ametistų.
bartiniam ansamblio dainavimui, rą dirigavo Alf. Mikulskis. Rink
DIRVĄ —
tomis laikė kongresus tų valsty pirmykščio sumanymo buvo iš vos Karo Invalidų Sąjunga. Jai
bet stilius ir išpildymas yra likęs tinės ir sunkiausios Čikagos
bių sostinėse. Kongresai jau bu sižadėta. Antkapio projektą pa iškilmėse atstovavo kap. Stanai
(Iš K. Grigaitytės rinkinio
TAS NESIGAILĖJO!
tas pats originalus, mikulskiškas
vo sušaukti Helsinkyje, Taline ir ruošti buvo pavesta dailininkui tis ir Įeit. J. Viliušis. Tarp abiejų
"širdis pergamente”).
ir čiurlionietiškas. Čiurlionis vi
Rygoje. Dabar liepos mėn. Lie A. Valeškai. Jo projektas buvo organizacijų užsimezgė taip ar
sados dainuoja širdimi: į lietu
tuvos agronomai buvo kongreso priimtas. Rūpintojėlio statulą pa timi ryšiai, jog lietuvių karo in
f
AR RŪPINATĖS SAVO VAIKAIS?
višką širdį jo dainos ir plaukia,
Kaune šeimininkai.
validai
išleido
1934
m.
Suomijos
gamino skulptorius B. Pundzius.
Jei taip, tai nedelsiant užsakykit savo vaikams jų
__ Rugpjūčio mėn. Helsinkio
nepriklausomybės šventės proga ziją. Į iškilmes buvo pakviesti, nesulaikomai ir be rezervo.
laikraštį
be
kitu,
suomių-latvių
draugijos
1933
m.
lapkričio
12
d.
pa

Geras
ir
profesionališko
lygio
gruodžio 6 d. specialinį savo or
universiteto miškininkystės fa
kultetas suruošė ekskursiją į minklas buvo iškilmingai ati gano "Lietuvos Karo Invalidas” pirmininkas prof. Mansikka ir yra kanklių orkestras, kuris ypač
TĖVIŠKĖLE
dengtas. Paminklo vienoje pusė numerį, skirtą Suomijai. Leidi sekretorius redaktorius V. Joen- gražiai tiko prie mergaičių cho
Klaipėdą.
BUU.
Metams tik 3 doleriai.
ro.
— Taip pat studentai gyvai je užrašas yra suomiškas, o ki nys turėjo tokį pasisekimą, jog
Rašykit šiuo adresu:
skatino bendradarbiavimą. Va toje pusėje padėtas toks lietu netrukus reikėjo išleisti naują
Per suomių radiją žinoma suo Formoje pasirodė ansamblio
saros metu lietuvių studentai tu viškas užrašas: "Brangiam savo laidą. Taip pat kariškas leidinys mių dainininkė ponia Saga Kro- vyrų choras, neperdidelis savo
Tėviškėlė,
rėjo progą atlikti praktiką Suo bičiuliui, lietuvių tauta”. Aplink "Karys’’ išleido suomišką nume gius davė lietuviškų dainų kon sudėtimi, bet labai išlygintas ir
2313
West 91 St.,
kapą
buvo
susirinkęs
gausus
va

mijoje ir suomių studentai nu
rį. Tiek suomiškiems, tiek lietu certą. Jų lietuvišką tekstą išmo retai lankstus. Plati interpreta
Chicago
20, III.
dovaujamų suomių kultūrininkų viškiems specialiniems nume
vyko tuo pat tikslu Lietuvon.
kė Dr. Oeller. Vėliau tą pačią vimo ir nuotaikos amplitudė: vy— Rugpiūčio mėn. lietuvių ir būrys, kai kan. Sabaliauskas pa riams daugumą straipsnių parū programą jį pakartojo per švedų
suomių valstybės futbolo koman sakė kalbą ir lietuvių tautos, Lie- pino Lietuvos konsulatas.
radiją. Gegužės mėn. Helsinkyje
y.-A
dos susitiko Helsinkyje. Lietuvių tuvių-Suomių Draugijos Kaune Kadangi suomių turistų Lietu įvyko kitas lietuviškas koncer
ir
Lietuvių
Rašytojų
Sąjungos
komandai vadovavo Balčiūnas.
von banga kasmet vis didėjo, tas. Dainininkas Jonas Butėnas
Lietuviai smarkiai pralaimėjo. vardu pavedė paminklą suomių konsulatas 1934 m. išleido gau dainavo lietuviškas dainas, ži
Rungtynės baigėsi 9:2 suomių tautos globai.
siai iliustruotą turistinį vadovą nomas suomių kompozitorius ir
naudai. Suominių sportinė spau Suomių - Lietuvių Draugijos apie Lietuvą.
muzikos kritikas prof. Selim
da rašė, kad lietuvių komanda Helsinkyje pirmininkas prof.
Suomių - Lietuvių Draugijos Palmgren labai palankiai atsi
buvusi geresnė, nekaip galima Herman Gummerus atsakė ir metinėje šventėje balandžio 28 liepė apie dainininką. Ryšium su
buvo spręsti iš rungtynių rezul nuoširdžiai padėkojo lietuvių d. Dr. Jonas Balys skaitė pa šiais koncertais aristokratinis
tatų. Lietuvių laikysena susilau tautai už gražu paminklą, patik skaitą apie lietuvių liaudies poe- žurnalas "Helsingfors Journakė žiūrovų tarpe pasigėrėjimą.
len” įdėjo Dr. R. Oellerio straips
Ypač vartininkas Tašius buvo
nį, pavadintą "Lietuvių daina ak
giriamas.
tuali šiaurėje”.
— Pulk. Gustaitis, kuris jau
Abiejų šalių skautai jau ir
anksčiau lankė Suomiją, jo paties
anksčiau palaikė gerus santy
sukonstruotu lėktuvu, Ambo IV,
kius. 1934 m. liepos mėn. Lietu
rudenį vėl atskrido į Suomiją, šį
vos Skautų Sąjungos grupė, va
kartą lydimas majoro Vytauto
dovaujama Juozo Naviko, buvo
Jablonskio. Lakūnai perskrido
pakviesta į skautų stovyklą
įlanką per 21 minutę, kas anuo
Drumsoe saloje, už Helsinkio ri
metu buvo įvertinta kaipo pažy
bų. Suomijos valstybės preziden
mėtinas laimėjimas. Kelionės
tikslas buvo susipažinti su suo
tas aplankė lietuvių skautus.
mių lėktuvų statybos pramone.
— Tą pačią vasarą Helsinkį
Konsulo padedami, lietuvių la
aplankė Lietuvos Automobilių
kūnai suėjo į kontaktą su vado
Klubo ekskursija, vadovaujama
vaujamais tos pramonės šakos
gen. J. Kraucevičiaus. Lietuvių
asmenimis. Pulk. Gustaitis pa
svečiai padėjo vainiką ant prof.
rašė Lietuvos Aide apie shvo
Niemi kapo ir prie paminklo žuviešnagę visą seriją straipsnių.
vusiems laisvės kare suomių ka
Suomijos geležinkelių direkci
riams.
jos direktorius Kala iškėlė su
— Rugpiūčio mėn. vėl buvo
manymą įkurti suomių-pabaltiefutbolo rungtynės tarp Suomijos
čių geležinkeliečių sąjungą. Es
ir Lietuvos, šį kartą Kaune. Lie
tai ir latviai tuojau pat parėmė
tuvių komanda laimėjo 1 prieš 0.
šią mintį, lietuviai gi atsakė nei
•V. Dvylikoj sujungtų varinių katilų, Stroh’s
ŽLfloz
giamai, nurodydami, kad Lietu
SIS,,IIWHfREVERqUAllTrCOU*IS'
•** ugnim verdamas iki 2000 laipsnių duoda
1934 m. rugsėjo mėn. Prezi
voje nėra geležinkeliečių organi
patį geriausį skonį. Dėl to jis yra šviesesnis,
dentas Antanas Smetona šventė
zacijos. Nors ryšium su tuo su
skanesnis, labiau gaivinantis skonis, kokį tik
60 metų amžiaus sukaktį. Suo
manymas nebuvo įgyvendintas,
Stroh’s alus gali duoti.
mių
spaudoje
tas
jubiliejus
su
bet keturių valstybių geležinke
rado gyvą atgarsį. Konsulatas
liečiai dažnai pasikeisdavo vizi
galėjo pasiųsti Prezidento kan
tais. Tarp Suomių-Lietuvių Drau
celiarijai apie 70 laikraščių iš
gijas narių buvo keli suomių ge
karpų.
Iš kanceliarijos vėliau bu
ležinkeliečiai jų tarpe Helsinkio
vo gautas raštas, kuriame Pre
Patiks
geležinkelio stoties viršininkas Oen. Chiang Kai-shek ir jo žmona eina į Kinijos respublikos 45
Sm>
26,
zidentas pareiškė savo padėką už
A. Reatikainen, kelis kartus lan metų sukaktį. Deja, tos iškilmės vyko tik Formozoje. Pačioje
jo jubiliejaus paminėjimą Suo
DABAR Už VIETINES KAINAS!
Šviesesnis!
kęsis Lietuvoje.
Kinijoje raudonieji tos šventės neleido švęsti.
mijoje.
Joks kitas Amerikos alus neprilygs Stroh’s, nes joks alus neverdamas kaip Stroh’s

Brangiam savo
LietuviiĮ tauta

Dainų šventė Toronte
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Padėtu po 12 metų okupacijos
Daugiau laiškų atkeliaujant iš Pagal komunistinių šaltinių
anapus geležinės uždangos dau duomenis šiuo metu Lietuvoje
geliui ir netikinčiųjų parodė, kad yra 2.400 pradžios mokyklų, 970
mūsų Tėvynėje siaučia baisus — septynmečių mokyklų, 380 —
skurdas, visokie nedatekliai, viduriniųjų mokyklų ir 12 —
žmonės sunkiausiomis ligomis universitetų bei aukštųjų mo
serga ir nuo jų išsigydyti neturi kyklų. Palyginus su laisvosios
priemonių.
Lietuvos švietimo įstaigų tinklu
Tuo tarpu komunistiniai gar mokyklų skaičius yra žymiai
siakalbiai vis šaukia, kad pažan padidėjęs. Tačiau ne formalistišga dideliais žingsniais eina pir kai, bet iš esmės žiūrint, reikia
myn. Gamyba didėjanti, ligoni turėti galvoje, kad įvairūs viso
nių skaičius kelius kartus paau kių rūšių kursai, vakarinio ar ir
go, mokyklų tinklas nepaprastai neakivaizdinio lavinimos kursai,
išplėstas. Ir visa tai tik propa vakarinio ar ir neakivaizdinio la
gandai. Gi kokia iš tikrųjų ten vinimosi kursai sovietinėje ter
yra padėtis šiek tiek skaičių pa minologijoje yra jau "mokyk
tiekia paskutinysis Santarvės los”. Apie mokslo lygį formalisžurnalo numeris. Jame sakoma: tiškas mokyklų bendras skaičius,
šiais metais okupuotoje Lietu žinoma, nieko nepasako. Iš esa
voje didesne apimti vykdomi kai- mų duomenų galima pagrįstai
kurių svarbiausių kelių moderni spręsti, kad intelektualinis lygis
zavimo bei taisymo darbai. Pvz. yra žymiai nusmukęs, užleidžiant
asfaltuojamas Tauragės — Šiau pirmenybę amatininkiškam pa
lių — Rygos plentas. Tačiau toks ruošimui. Be to, išpūstas švieti
dėmesys skiriamas tik magistra mo įstaigų skaičius yra aiškiai
lėms, turinčioms ne tik ūkinės, politinė priemonė jaunimui mo Edinburgo kunigaikštis įsu' 4 j/) metų princu Charles išvyksta
35,000 mylių kelionėn rūpinantis imperijos reikalais.
bet svarbiausia strateginės reik kyklose, kaip komunistinimo
šmės. Antraeiliai keliai, vieške centralėse, sutelkti ir pavesti ga
liai tarp hiiestelių bei kaimų yra limai didesnei mokyklų persona
kevičienės (buv. Stankuvienės).
PAIEŠKOJ i MAI
vis dar gerokai apleisti. Taip pat lo ir komjaunimo organizacijos
Juknelis Kazys, sūnus Adomo,
kontrolei.
ir miestuose gerai prižiūrimos
iš Liudvinavo vai.
Kad
mokyklų
tinklo
išplėtimas
Lietuvos Generalinio Konsula Juozapaitienė Aleksandra, duk
magistralinės gatvės, šalutinės
gi gatvės yra tokios, kad kaiku- yra daugiau politinė negu pačio to New Yorke paieškomi asme tė Antano.
švietimo interesus atitinkanti
Jurgelevičius Vincas, sūnus
riais metų laikais jos modemi priemonė, galėtų liudyti beveik nys:
Edvardo.
nėms susisiekimo priemonėms
Kairienė-Virbalaitė, iš Gudenepravažiuojamos. Pvz. pačių ko nepasikeitęs besimoka n č i ų j ų Abromaitė-Rapalienė Ona ir liukų k., Ramygalos vai., Pane
skaičius.
Pagal
komunistinius
Rapalas Antanas, sūnus Kosto. vėžio apskr.
munistinių šaltinių pranešimu iš
Vilniaus gatvių tinklo (bendras duomenis jų dabar yra apie 400.- Abromienė Juzefą.
Kalinauskas Mamertas, sūnus
Adomavičius Juozas, sūn. Juo Jono.
ilgis apie 450 km.) kiekvienu 000. Iš ta skaičiaus apie 23.000 zo ir žmona Bronė.
Kapočius Simonas, su šeima.
metu tvarkoje yra tik apie 30% esą yra studentai. Tačiau reikia Aleiiūnienė Elena.
čia
pat
pastebėti,
kad
pusė
stu

Kaputienė ir Mutkauskienė
gatvių.
Ašmega Kazimieras, žmona (Abromaitės).
dentų yra vadinamo neakivaizdi Sally,
vaikai Florence ir John,
Šiauliuose prie pagrindinių nio mokymosi dalyviai. Tuo bū
Karvelytė Olga.
iš Panemunėlio vai., gy Kreivėnas Juozas, iš Plynių
gatvių (praktiškai plentų, ker du tikrų studentų skaičius neat kilęs
veno Waterbury, Conn.
tančių miestą) statomi dideli gy rodo esąs kiek žymiau didesnis Atkočaitis Antanas, sūnus Pet k., Daukšių parap., Marijampo
lės apskr.
venamieji namų blokai. Tokių negu paskutiniais laisvosios Lie ro.
Kukanauzienė Ona, duktė Ka
statybų tendencijos pasireiškia tuvos gyvenimo metais.
Bagdonas Vincentas, iš Palip- zimiero. '
ir kituose mažesniuose už Vilnių Visos aukštosios mokyklas yra kalnės k., Nevarėnų vai., Telšių Kuncienė-šušteraitytė Irena.
ar, Kauną miestuose. Mpdernaus administruojamos iš Maskvos ir ąpskr.
Kvederys Antanas ir Jurgis,
sūnūs Zidoriaus, iš Šilalės vai.
miestų išplanavimh požiūriu lai vadinamiems respublikiniams or Banionis Simonas, su šeima.
nėra gerai, nes stambiausios gy ganams nepriklauso. Taigi, net Blujienė-Rauluškevičiūtė Ieva, Liųtkevičiūtė-Majauskienė Do
micėlė, iš Liudvinavo vai.
venvietės kuriamos prie triukš tokie dalykai, kaip nustatymas, iš Trakiškių k.
Majauskienė-Liutkevičiūtė Do
mingiausių gatvių. Propagandi i kurį fakultetą kiek kasmet ga Butkus Aleksandras ir Pran micėlė,
iš Liudvinavo vai.
ciškus.
niu gi požiūriu, ypač norint atsi lima naujų studentų priimti, yra
Merlin Petronėlė, sesuo Sofi
tiktiniems turistams pro auto diriguojami ir įsakomi iš Mask Cicilaitis Jonas, Tonis ir kiti. jos Tdliušie'nės, gyveno Čikago
mobilio langą parodyti Lietuvą, vos. Pvz. pereitais metais į Vil Drakštas Pranas, sūnus An je, 4418 So.Wood St.
tano.
ši priemonė gali sudaryti stip niaus universitetą negalima bu Dumčiuvienė Antanina, duktė Mincevičius Julius, sūnus Au
gusto.
riai ”atsistačiusios” Lietuvos vo priimti nei vieno studento ge Antano.
Mincevičius Vincas.
vaizdą. Pastarąją nuomonę ga ologijos studijuoti, nors Vilniaus Garla Juozas, kunigas.
Mutkauskienė ir Kaputienė
lėtų stiprinti faktas, kad didžiu universitete ir yra geologijos bei Grigevičius Jonas, sūnus An (Abromaitės).
lių gyvenamųjų namų blokų sta su ja susijusių mokslų katedros. tano.
Navickis Aleksas ir Mykolas,
tyba kaip tik pasireiškia vieto Pastaruoju metu vis labiau pa Gudavičius Juozas, buv. Er sūnūs Mykolo.
vai. viršaitis.
Palovaitė Aldona.
vėse, pro kurias eina pagrindi sireiškia tendencija nukreipti žvilko
Ivanauskas Juozas ir Kazys, Pikčiūnaitė Agota.
niai Lietuvą kertantieji plentai, švietimą amatininkams, žemes sūnūs Teodoro.
Pikaraitienė-Pikčiūnaitė Ona
kaip pvz. Karaliaučius — Taura nės kokybės technikams paruoš Jasutienė Bronislava, duktė
ir sūnūs Bronius ir Stasius.
gė — Šiauliai — Ryga.
Antano.
ti. Pasireiškiąs jaunimo siekis
Rapalienė-Abromaitė Ona ir
Komunistinės kolchozų bei sov-^ galimai daugiau mokslo pasisem- Jazbutienė Juzė, duktė Kazio Rapalas Antanas, sūnus Kosto.
ir vyras Jazbutis Stanislovas.
chozų sistemos nesėkmingumą tj įr patekti į universitetus kom- Jezukevičius Feliksas ir Kazi Rauluškevičiūtė-Blujienė Ieva,
žemės ūkio gamybos srityje la- partijos stabdomas, stengiantis mieras ir jų sesuo Ona, vaikai iš Trakiškių k.
Sajonas Jurgis ir Viktoras.
bai gerai liudija šie skaičiai.
;
■
.....................
jaunimą
nukreipti
į kolchozus ir Marcijonos Kaziukonytės-Jezu- Samulevičiūtė Marija.
1939 metais bendras pasėlių fabrikus. Tuo tikslu kompartija nuolius "baltarankiais”, nekal Savickas Ignas, iš Batkūnų.
plotas Lietuvoje siekė 2.593.630 skleidžia pajuokas, vadindama bant jau apie kantingentalinius šiukšteris Kostas.
hektarų. 1955 metais komunis aukštojo mokslo siekiančius jau- varžymus.
Skinderis Gendrikas.
tinėje okupacijoje tik 1.714.000
Sprainaitis Antanas ir Pranas
iš Mastaičių k., Gelgaudiškio v.,
hektarų. 1956 metais pagal planą
Šakių apskr.
pasėlių plotas esą turės padidėti
Šusteraitytė-Kunčienė Irena.
iki 2.014.000 hektarų. Taigi, po
Tamošiūnas Antanas ir Pet
12-os antrosios sovietinės oku
ras, sūnūs Andriaus, iš Gerviepacijos metų, žinoma, jei planas
nupės k., Aukšt. Panemunės v.,
iš viso bus įvykdytas, pasėlių
Kauno apskr.
Utkienė Petronėlė ir jos bro
bus dar pusmilioniu hektarų ma
liai Guokas Domininkas, Jonas
žesnis negu laisvoje Lietuvoje.
ir Mečislovas iš Smilgių m., Pa
1939 metais derlius siekė 1.nevėžio apskr.
824.510 tonų. 1955 metais gi tik
Valantas Juozas ir Kazimie
400.000 tonų. Taigi, 4,5 karto
ras, sūnūs Petro.
Vingiliauskis Petras, iš Šiau
mažiau negu laisvojoje Lietuvo
lių.
je. Pagal komunistinius pareiš
Virbalaitė-Kairienė, iš Gudekimus šeštojo penkmečio pabai
liukų k., Ramygalos vai., Pane
goje, t. y. 1960 metais, Lietuvoje
vėžio apskr.
turėsiąs būti "rekordinis der
Vitkauskas Jonas, sūnus Ig
lius”. Tačiau iš plano numatytų
naco, iš Raseinių apskr.
Zalepuga Feliksas, sūnus Pra
skaičių matyti, kad, net Ir tuo
no.
atveju, jei kokie "sabotažninkai”
žilius Ignas, našlys, buvo ve
plano nesumurkdys, 1960 metais
dęs Pikčiūnaitę Petronėlę.
teoretiškai derlius bus dar 100.C00 tonų mažesnis negu 1939 me
Jieškomieji ar apie juos turin
tais.
tieji bet kurių žinių prašomi at
1939-40 metais Lietuvoje bu
siliepti Lietuvos Generalinian
vo 861.000 karvių. 1955 metais
Konsului šiuo adresu:
gi tik 450.000. Ir tai iš to skai
CONSULATE GENERAL O)
čiaus tik 120.000 buvo kolchozi
LITHUAN1A
nių bei sovchozinių karvių. Liku
41 West 82nd Street
New York 24. N. Y.
sios gi priklausė privatiems as
menims.’ Pastaruoju metu pasi
reiškia tendencija privačios nuo
savybės karvių skaičių ūkiniu
Patari; kaimynui
spaudimu sumažinti. Tenka ma
nyti, kad ši priemonė karvių
prenumeruoti
skaičių pavergtojoje Lietuvoje Jis 106 metų, o ji tik 2, bet interesai vėl pradeda sutapti...
gali dar daugau sumažinti.
laip jau išeina, kad priešiškų kraštų gražuolės turi draugauti.
DIRVĄ!

ANAIS LAIŠKAIS LIETUVOJE

A. A. JADVYGA
SADAUSKAITĖGURSKIENĖ

dar iš caro laikų uniformomis,
žmonės susidomėjo, kas jie tokie
ir ko jie čia atvažiavo. Keletas
Stiklai languose išdaužyti. Vi
ir manęs paklausė, ar aš nežinąs, A. A. J. Gurskienė mirė Aus
sur netvarka ir nešvarumas. Da
kas jie tokie yra?!
tralijoje, Adelaide mieste ruglis tarnautojų kalba lietuviškai.
Prasčiau su stočių viršininkais, — Argi dar negirdėjot, sakau piūčio mėn. 10 d., sulaukus tik
bet iš bėdos ir su jais galima jiems juokais, atvažiavo Lietu 55 m. amžiaus.
vos valdžios pasiųsti "kamarnin- Bronius ir Jadvyga Gurskiai
susikalbėti.
su dviem sūnumis į šį miestą at
Į mūsų vagoną įlipo Bronius kai" (matininkai) išmatuoti ūki sikėlė iš Vakarų Vokietijos kaipo
ninkams
vienkiemius,
nes
daug
Brazdys (miręs), senas mano
tremtiniai prieš 6 metus. Velio
pažįstamas iš Rygos laikų. Bu kas užmiršo kiek turi žemės. Iš nės vyras agronomas Br. Gurs
matavus
kiekvienam
ūkininkui
vome ilgą laiką nesimatę. Gera
kis buvo Veprių žemės ūkio ir
proga prisiminti Rygos laikus, paliks nuosavybėn tiek dešimti
Raseinių žemės Ūkio mokyklų
nių,
už
kiek
mokėjo
mokesčių.
kur gyvenome viename kamba
vedėju. Jis priklausė Tautininkų
ryje. Kaip tik Panevėžio stotis. Suradus daugiau, bus atimtas Sąjungai.
Stotyje jis mane supažindino su tas likutis ir perduotas į valdžios
bežemių fondą. Tas matavimas Velionė J. Gurskienė buvo ki
stoties komendantu.
lusi iš vaistininko šeimos. Jos
Bufete, prie atskiro staliuko prasidės už trejetos dienų.
tėvas provizorius Tadas Sadaus
atsirado bonka konjako-erzaco ir Dar nebaigus jiems aiškinti, kas prieš I pasaulinį karą buvo
kiti prie jo priedai. Publika ne žiūriu, kad visi jau išdūmė į na
Krakenavos vaistininkas ir už
rimauja, kad traukinys vėluoja mus.
augino 7 vaikų šeimą. Velionė
si. Mašinistas tyli. Tyli ir komen Rytmetį, prie komiteto durų
šioje šeimoje buvo vyriausia.
dantas pradėjęs tuštinti antrąją buvo didžiausia žmonių spūstis. Užbaigusi gimnaziją ji įstojo į
konjako butelį. Už geros valan Kiekvienas norėjo greičiau su vaistinę.
dos ar dvejų, kas čia laiką skai tvarkyti savo mokesčius, bijoda
I pasaulinio karo metu, už
čiuos, komendantas duoda ženk mas, kad neatvažiuotų į jo ūkį
imant vokiečiams Lietuvą, prov.
lą mašinistui traukinį išleisti. tie du matininkai. Susirado vi
T. Sadauskas su šeima, kartu su
Publika lengvai atsidūsta. siems ir dokumentai ir visokie kitais lietuviais pasitraukė į Ru
Reiškia slenkame pirmyn. Kele kiti prapuolę kvitai. O, svarbiau siją. Į Lietuvą jis su šeimą grį
tą kilometrų nedavažiavus iki sia, kad ir atmintis visiems su žo 1921 m., bet Krekenavoje jau
Subačiaus stoties, traukinys pa grįžo.
buvo įsikūręs kitas vaistininkas.
mažu sustabdomas gryname lau
T. Sadauskas su šeima laikinai
ke. O čia kas?! Nugi duota proga Tuo laiku, einantį į komitetą apsigyveno pas žmonos gimines
(nes
ten
dirbau)
mane
sustabdė
B. Brazdžiui išlipti iš traukinio,
nesenai atvažiavęs iš Estijos sve Žeimių vai., Kėdainių apskr. Ne
nes čia yra jo malūnas.
ilgai trukus po grįžimo Jadvyga
Jam išlipus, mašinistas važiuo timtautis N. Susidomėjęs tuo re Sadauskaitė įstojo į prov. Ste
giniu
manęs
klausia:
"Koks
čia
ja toliau, tik retkarčiais susto
pono Nasvyčio vaistinę Jonavo
damas prie kokio nors miškelio mitingas ir ko tie žmonės taip je vaistinės mokine. Kiek vėliau
veržiasi
į
vidų
”
?
kuro ar kitais reikalais.
— Ne mitingas, sakau, bet pi į tą pačią vaistinę tarnybon bu
liečiai
atėjo sumokėti papildo vo priimtas ir velionės tėvas
Pavyzdingi piliečiai
prov. T. Sadauskas. Vertindamas
mus mokesčius valdžiai!
Laižuvos valse, komitetas 1919 — Turbūt jie buvo kietai pa dukters ir tėvo atsidavusį ir nuo
m. turėjo daug išlaidų. Kasa nuo raginti, kad taip skaitlingai da širdų darbą prov. Steponas Nas
vytis talkino prov. T. Sadauskui,
lat būdavo tuščia. Iš ūkininkų lyvauja?
mokesčiai buvo renkami, kaip — O ne! Be jokių paraginimų! kad Jonavoje būtų leista įsteigti
kad būdavo prie caro, pagal de — Žiūrėk! Kokie jie pavyzdin antrą vaistinę. Tai ir įvyko.
Prov. T. Sadauskas, sulaukęs
šimtinių skaičių. Kiekviena de gi piliečiai...
75 metus amžiaus, mirė Jonavo
šimtinė žemės buvo apdėta vals
A. Mačius
je.
čiaus reikalams po pusė rublio
Velionė J. Sadauskaitė, ištar
(valdišk. reikal. daugiau). Pri
navusi Jonavos vaistinėje 5 me
trūkus, rinkliavą vėl pasikarto 4
tus, ištekėjo už agronomo Br.
davo, nes užsimokėdavo maž
Gurskio.
daug pusė ūkininkų. Nesumokė
Br. ir J. Gurskiai užaugino du
jus niekas nebuvo baudžiamas.
sūnus, kurie Australijoje baigė
Tas pats buvo ir su produktų
aukštąjį mokslą ir abu apsivedė.
rinkliava mūsų kariuomenei. Kai
Y(iU RORRON
Jie vedė lietuvaites.
kas išsisukinėjo visokiais būdais,
Velionė J. Gurskienė minėti
kaip tik išmanė. Nieko negelbėjo
JMUY A HOM’
na, kaipo pareigos žmogus. To
ir viršaičio Tito nuolatinis ragi
kia ji buvo tarnyboje, ir kąipo
namas piliečiums atlikti savo pa
GlT OUR
žmona ir kaipo lietuvė motina.
reigas. Negalbėja ir priminimas,
S.
LOW
RATLS
AND
kad rinkliavos yra renkamos mū
HELPrui
TtRM£
sų valdžiai, Lietuvai ir mūsų ka
riuomenei, o ne rusui. Kas ant
įsidėmėk
ras ūkininkas tada mokant mo
kestį sumažindavo dešimtinių
, DIRVOS
skaičių, kad 1,ik mažiau tektų
mokėti. Valsčius po didž. karo
adresą —
neturėjo jokių sąrašų, kas kiek
1272 East 71 St.
valdė žemės.
Vieną turgaus dieną pasirodė
Cleveland 3, Ohio
nematyti valdininkai, apsivilkę
Važiuoju pirmuoju savu
traukiniu

BEFORE

1956 CHVROLETAI
Įvažiuota mažiau negu 100 mylių. — Niekad dar neturėjusios fabriko

garantijos jos parduodant
”210” 2-doors — 4-doors — Station Wagons

BELL AIR 2-doors — 4-doors — Hardtops — Station Wagons

”150” Series 4-Doors

Labai prieinamos kainos

mažinant mūsų inventorių
PASIRINKIMAS IS 75 MAŠINŲ

Don
1258 E. 105-Superior

McCullagh Co.
CE 1-7064

Dirva Nr. 45 * 1956 m. lapkričio mėn. 8 d.

Pirmą smuiką tėvas pirko
ne jam, bet broliui

5

sporto salėje ir baseine, čia
ros Pajacai, klausytojus nuste- DAR MAŽA BŪDAMA TAVE LABIAU
binęs savo puikiai skambančiu; r
skautai, be kitų užsiėmimų, tu
tenoru ir gana švaria lietuviška
pažaisti ir pasportuo
MYLĖJAU...
sMMKĖSE tirėsirprogos
dikcija. Turėjo didelio pasisiekipaplaukyti gerame baseine.
mo. Akompanavo V. M. Vasyliū
Nuo spalio 1 d. draugovėje
(Laiškas iš Lietuvos)
Iš Vytauto skautų draugovės
nas.
pradėtas konkursas tarp skilčių
veiklos
ir paskirų skautų. Dabar drau
kada tu buvai toli nuo manęs.
Po to viršutinėje, dailiai lie Mylimas Broleli!
PAGERBTAS SMUIKININKAS IZIDORIUS VASYLIŪNAS
Pasibaigus
vasaros
stovykloms
govėje pirmauja Briedžių skiltis,
tuviškais ornamentais išmargin Po ilgų ilgų metų sulaukėme Keletą metų visai nežinojau
ir
iškyloms,
D.
Lj
K.
Vytauto
kuri
vasaros stovykloje laimėjo
ar
gyvi
esate.
Turiu
dar
vieną
toje salėje, sumanių Kult. Klubo nuo tavęs nors keletą žodelių.
VLADAS ADOMAVIČIUS
šeimininkių p. Kamantauskienės Labai džiaugiuosi, kad esi svei brangią fotografiją, tą kur judu skautų draugovė pradėjo savo pirmąją vietą.
Draugovėn įstojus naujų na
ir p. Giruldienės skaniai paruoš kas ir gyveni laimingai su savo, nusifotografavot dar Uchstaete. veiklos rudens ir žiemos sezoną.
Be
to,
šį
šeštadienį
draugovė
pra

rių,
pertvarkytos skiltys ir skilSaugoju
ją
kaip
didžiausią
gy

Šių metų balandyje mūsų žy vo grojimu ne tik jau galėjo pa ta sekė tradicinė arbatėlė (ar šeima. Dabar sveikinu tave, tavo
deda savo užsiėmimus YMCA tininkais paskirti: Alg. Garlausvenimo
brangenybę.
Taip
nieko
kavutė
...
kaip
kas
nori
...),
ku

žmonelę ir jūsų vaikelius ir lin
miam virtuozui I. Vasyliūnui su įvairinti bažnyčioje pamaldas,
kas, K. P. žygas, š. Lazdinis ir
nebeliko iš mūsų praeities bei
kako 50 metų amžiaus, šių su bet grodamas per įvairius pasi rios metu buvo pabendrauta, pa kiu daug daug laimės ir geros
K. Gaidžiūnas. Skilčių sueigos
prisiminimų.
eis,
plaukai
pražils,
veidus
raukš

kaktį spalio 28 d., sekmadienį at rodymus greit pagarsėjo visoje sidalinta mintimis ir išklausyta sveikatos jūsų gyvenime.
daromos
kiekvieną savaitę, ku
sukaktuvininko žodžioi. Jisai ne Kažkaip keista pagalvojus, Dažnai kankina mane mintis, lės išvagos, ir nei nė pajusim, kai
žymėjo Bostono Liet. Kultūros apylinkėje.
riose
skautai
ruošiasi j patyrimo
ar
esi
laimingas
ten,
ar
nepasi

reiks į žemelę atsigulti. O taip
Klubas, surengęs Tautininkų Na Neužilgo jį jau matome Kauno tik pasidžiaugė bet padėkojo už kad mūsų toks likimas, žiaurus,
laipsnius ir specialybes.
ilgsti
savo
senos
tėvynės.
Kiek

dar
norėtųsi
pasimatyti
...
taip
šiltą
priėmimą,
bei
gausų
negailestingas išblaškė mus vi
muose pagerbimo vakarą, į kurį Konservatorijoje, kurią per 10
vieną vakarą, kada matau besi Dabar šiek tiek apie save. Kol Draugovei vadovauja draugi
prigūžėjo pilnutėlė salė Bostono metų (1924-1934) baigė kaip susibūrimą, bet ir trumpai metė sus po visą žemės rutulį. Tu, bro
leidžiančią saulutę, kuri slenka kas esu dar sveika. Tai didžiau ninkas V. Kizlaitis, talkinamas
kultūrininkų.
smuikininkas virtuozas. Po to žvilgsnį į šio krašto muzikinį gy leli, pakliuvai ten, kur nei sapne
i
ten
toli į vakarus už didžiųjų jū sias turtas ką begali turėti. Gy pavaduotojų R. Minkūno ir Vyt.
venimą
...
niekuomet nesapnavai — į tą
Vakarą atidarė Klubo pirmi buvo Operos koncenftmeisteris,
rų,
meldžiu
Dievulį, kad nors su venu T. namuose, turiu vieną Muliolio. Be to, reikalui esant
ninkas Kazys Mockus, kviesda Konservatorijos smuiko klasės Malonus pobūvis užsitiesė iki taip tolimą nežinomą Clevelan
sapnuočiau
apie jus ir siunčiu mažą kambarėlį, gyvenu su savo draugovei padeda S. Daukanto
mas jubiliatą prabilti... smuiko profesorius, Vienos (Austrijoje)' vidurnakčio. Mūsų kultūrininkai, dą, o mums lemta buvo vėl su
per saulutę jums širdingų linkė dukra, kuri turi 7 metus am skautų vyčių būrelio vadas R.
garsais. Sukaktuvininkas su vi radiofono pirmasis smuikinin atsigaivinę tyra muzika bei jau grįžti į savo seną tėvynę Lietu
jimų
į tą tolimą nematytą pa žiaus. Gyvenu neblogai. Turiu Vizgirda ir skautai vyčiai.
su galimu kruopštumu, giliu įsi kas. Gilino studijas pas garsųjį kiai draugiškai pabendravę, ne vą, kur augome kartu, kur pra
saulį.
karvę, nusišeriu kokią kiaulę, Tėvai, kurių berniukai nori
jautimu, tono švelnumu, tačiau Kullenkampfą ir kitus.
noromis skirstėsi namo, vėl prie leidome vaikystę — tą skurdžią, Dažnai mintimi skrendu pas
duonos užsidirbu__ pavalgyt tu būti skautais, savo vaikus gali
reikiamose vietose ir sodriu vy Tapęs vienu iškyliausiu Lietu rytojaus dienos belaukiančių kas bet visgi laimingą. Aš sugrįžau
tave,
rodos
matau
tave,
.tavo
riu. žinoma, be vyro gyventi kiek užregistruoti pas draugininką V.
riškumu atliko Wolfgang Ama- vos instrumentalistu solistu, pla dieninių darbų.
ten, kur mūsų mamytė ramiai
Kizlaitį, 1272 East 71 St., tel.
deus Mozarto keturias sonatas. čiu mastu ėmė ruošti krašte rim
ilsisi, kur gal ir man reiks at žmonelę ir vaikučius, visus ten sunkiau. Bet vis kaip nors pra EN 1-7632, darbo dienomis nuo
besidarbuojant
tame
tolimame
gyvensiu kol paaugs mergaitė.
Taigi, tuo pačiu buvo pagerbtas tos kamerinės muzikos koncer
sigulti ant to kalnelio. Bet tu,
6 vai. vak.
ir didysis muzikos klasikas kūrė tus, pasitelkęs pianistą Kuprevi
mielas broleli, gal niekuomet ne Clevelande, apie kurį aš tik iš Taip ir nieko daugiau apie save,
jas W. A. Mozartas, jo 200 metų čių ir kitus, atliekant pasaulinių
matysi mūsų, o mes tavęs. Skau knygų skaičiau, bet visgi ten tu nors, žinoma, kad rašyčau, pri
Skautai dėkoja
rašyčiau ištisą knygą ...
gimimo sukaktyje (gimė 1756 rimtų autorių (pvz. Brahmso ir
du pagalvojus, kad mes esame ri būti ir gražu.
metais).
Pas jūrų skautus
taip toli vieni nuo kitų, bet ir Daug jau praėjo metų, kada Širdingų linkėjimų siunčiu vi Visiems, kurie prisidėjo prie
kt.) kūrinius, ko anksčiau Lietu
siems pažįstamiems, jei ten kas suruošimo nuotaikingo vakaro
Genijaus kūrybiniai polėkiai ir voje nėra buvę, nebent kartais
(sks) LSB Jūrų Skautų Sky tas labai gerai, kad galime nors aš gyvenau kartu su tavimi, taip yra, be to, tetoms, pusseserims skautiškajam jaunimui spalio 20
atlikėjo meistriškumas sudarė Kaunan atvažiuodavo su konerper
laiškus
susirašyt.
jau
senai,
kad
viskas
kaip
sap

rius gavo iš psktn. Stp. Makareklausytojuose šventišką gilaus tu koks užsienietis ... Tuo jis
O dabar labai prašyčiau, jei nas. Bet kai pamačiau tavo ran ir pusbroliams ir tai gerai dė d. lietuvių salėje.
Mūsų nuoširdi padėka priklau
susikaupimo nuotaiką, praskaid didžiai pasitarnavęs plečiant ir vičiaus, Los Angeles, jubiliejinio galėtute, savo ir vaikučių foto ka rašytą laišką, tai įsitikinau, dienei, kuri tave ten paėmė.
rintą dvigubu optimizmu: kūrė puoselėjant Lietuvoje aukštesnę ženkliuko projektą. Los Angeles atsiųsti. Ir viską plačiai aprašy- kad tai nėra sapnas ... Taip jau Broleli, rašei, kad atsiųsi siun so skaučių ir skautų tėvų komi
jūrų skautai pirmieji atsiuntė
tinį. Tik nenusiskriausk save, tetams, ypatingai p. Jokūbaitiejo, kurio, galima sakyti, bemaž muzikinę kultūrą.
Jūsų
Sk. Skyriui auką ženkliukų kit apie savo gyvenimą, nes man daug daug praėjo metų, daug nes ir tu ten dar tik naujakuris. nei, p. Pašakarnienei, p. Mockui,
visos mažorinių tonacijų sonatos Atsidūręs tremty, nepaliovė ir
brangus
kiekvienas
žodelis
tavo
kartų
sprogo
medžių
lapai,
žy

spindėte spindėjo tikru pyveni- ten ruošęs programas — vienas persiuntimui mūsų jūrų skau rankų rašytas. Nežinau kodėl, dėjo gražios gėlės, daug kartų Jei ką galėtų, gal tetos ar dėdie dr. Vaitėnui, p. Gedgaudui, p.
mo džiaugsmu ir — atlikėjo, ku ar su kitais (violončelistu Sau tams Vokietijos rajone.
dar maža būdama mylėjau tave buvo ruduo, krito nuvytę žiedai nė nors kokių senų atliekamų Mašiotui, jų talkininkėms p. Gri
drabužių — mums bus gerai. Tuo galiūnienei, p. žygienei ir kt., be
rio optimizmas kuriant naujas lium, pianistu Ružickiu ...) ir Jūrų skautės — Gintarės Chi labiau už seseris. Kaip išsisky ir medžių lapai...
to "Dirvai”, "Draugui” ir Radijo
koncertų programas, ruošiant ir su koncertais keliavęs per sto cagoje kartu su jūrų skautais rėm, visados galvojau apie tave, Taip ir mūsų gyvenimas pra- ir baigsiu.
pas savo globėjus1 daktarus Ag
Prieš daugelį metų atsisvei valandėlei.
patiekiant klausytojams naujus vyklas.
kindama bučiavau Tavo lūpas,
Vakaro proga mus parėmė dr.
rinktinius veikalus, nežino ribų. Jam buvo apsunkinta emigra linskus turėjo jaukų pobūvį. Gindabar bučiuoju šį popierį, ku Skrinskai — 25 dol., p. Mazys —
Sonatų fortepiono partijas at cija į JAV-bes, nęs buvo palai tarėms vadovauja vyr. valtn.
riame parašytas jūsų vardas.
11 dol., dr. Juškėnai — 5 dol. ir
liko jaunasis smuikininko sūnus kytas "kolaboravęs’’ su priešu, Gražina Sabaliūnaitė.
Niekuomet neužmirštanti ta daugelis kitų. Jiems tariame
Vytenis Marija Vasyliūnas, pa mat... grojęs Vienos radiofono
Chicagos ASD valdyba
vo sesuo Ona.
ačiū.
rodęs padarytą didelę fortepiono orkestre ... Atvyko į Bostoną
Laukiu greito atsakymo.
Tikimės, kad ir ateityje mūsų
valdyme pažangą ir gana švariai per Kolumbiją ... Ten kelis me
(sks) Akad. Skaučių Dr-vės
(Šis laiškas rašytas 1956 m. tėvai ar bičiuliai atsilankys į
bei ritmiškai atlikęs savo kai tus buvo Papajano Universiteto Chicagos skyriaus valdybą suda
rugpiūčio mėn. 19 d. O. S. savo skautiškus parengimus ir drauge
kuriose vietose ir nelengvą par Muzikos Fakulteto smuiko kla ro — pirmin. fil. N. Maskaliūniebroliui G. S. iš Suvalkijos).
tiją, reikalaujančią skaidrumo, sės vedėjas.
pabendraus, kaip kad minėto va
nė, sekr. ir iždin. tikroji narė V.
E. K-nas karo mętu, kuris paliko malonių
tikslumo bei lengvumo išpildy Kolumbiečiai labai nenoromis Šliūpienė ir kandidačių globėja
'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll prisiminimai.
me. Tik labai gaila: fortepionas jį išleido šiaurės Amerikon ... ir t. n. D. Bartuškaitė.
Neringos ir Pilėnų tuntai
buvo suderintas pusė tono že svetimoje Kolumbijoje jis pasi Chicagos ASS skyrius rengia
RADIO — TV TAISYMAS
miau, ir jo kai kurios klavišos žymėjo kaip energingas rimtų metinę šventę lapkr. 4 d. Sherry
neveikė...
koncertų organizatorius.
A M U R C O.
viešbutyje, Skyroom salėje. Pra
Sukaktuvininką sveikino Li Šiuo metu jis yra Lawrenco, džia 3 vai. p. p. Akad. skautai ir
tuanistinės mokyklos vedėjas J. Mass. liet, parapijos vargoninin skautų vadovai iš kitų vietovių
Vaičaitis, o Kult. Klubo vicepir kas ... Taip pat susirišęs su Bos kviečiami atvykti šion šventėn.
mininkė O. Girulienė įteikė jam tonu, nes turi čia mokinių ir dės
gražiųjų rudens žiedų puokštę. to muziką lituanistinėj mokyk
DF vajus
Taip pat buvo įteiktos kelios do loje, kur taip pat mokytojauja ir
vanos.
io žmona, pasireiškiusi publicis (sks) Lietuvių Gailestingųjų
Seserų Draugija Chicagoje paau
Po koncerto sekė komPozito- tikoje E. Vasyliūnienė.
Sutaupykite Vitaminus, Skonį!
riaus Juliaus Gaidelio žodis apie Nepaliauna smuikavęs bei kon kojo $40.00 skautų Džiamborės
Fondui.
Skautai
reiškia
joms
jubiliatą.
certavęs ir dabar. Nesenki davė
Maistas nesudegs šiame
Iš jo klausytojai patyrė, £ad daug koncertų lietuviams bei nuoširdžia padėką už šią para
naujiame GAZINIAM Top
Iz. Vasyliūnas prieš pusšimtį me amerikiečiams įvairiuose mies mą, kuri įgalins atstovauti Lie
Sav. JUOZAS DAUTARTAS
tų gimė Petrapily, kur buvo ap tuose su Korelli sonatų progra tuvą svetimtaučių skautų tarpe.
Burner su protu!... dabar jūs
sigyvenę jo tėvai, mažažemiai ma. Dabar yra paruošęs Mozarto Tenepamiršta ir kiti mūsų skau
Darbas garantuotas.
Vievio apylinkės ūkininkai di kūrinius. Čia dar nuo savęs pa tų bičiuliai paremti Džiamborės
su
MODERNIA
MATCHLESS
Fondą
savo
aukomis,
kurias
pri

desnių pragyvenimo šaltinių ieš žymėsiu : jis yra taip pat pirma
Šaukti kiekvienu laiku
kojimo vedini, nes ano meto caro sis plačiai ir meniškai parodęs ims kiekvienos vietovės skautų
8008 Clark Avė.
GASO
PLYTA.
okupuotoje Lietuvoje sunkiai be saviems ir svetimiems lietuvių vadovai.
Telef.: OL 1-1790
DARŽOVĖS NUO ASPARAGUS IKI ZUCCHINI... mė
galėjo verstis.
kompozitorių smuiko kūrinius...
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllll
sos, kepti viščiukai, pusryčiai, dezertas, visi yra puikiai
Bostono oro skautai
Pirmasis smuikas tėvų buvo Komp. J. Gaidelio kalba, švel
pagaminami ant naujo Gasinio Top Burner su protu. Su
lygia, kontroliuojama ugnimi, sušaldytos daržovės atšyla,
nupirktas ne jam, o jo vyresniam niu humoru papuošta, atskleidė
(sks) ■ Bostone gražiai veikia
pavyzdžiui kaip broccoli ir špinatai — ir vanduo nereika
IŠTIKUS GAISRO
broliui, tačiau greit jis atsidūrė daugeliui nežinomų bet įdomių oro skautų Lituanika II būrelis.
lingas!
Izidoriaus rankose, bandant šiuo jubiliato gyvenimo bei veiklos Prieš kurį laiką tas būrelis tu
NELAIMEI
JAUTRUS ELEMENTAS JAUČIA PUODO TEMPERA
instrumentu pritarti šeimoje gie bruožų ...
rėjęs iškylą Blue Hills rezerva
TŪRĄ ... pamažina ar padidina ugnį, kaip reikia. Gaso
Kada
jūsų namai arba ra
damoms kalėdinėms giesmėms.
O po to dar sekė staigmena... te, kurioje kand. Rimt. Vizgirda
ugrtis būna aukšta, kol nustatytą temperatūrą pasiekia ...
randai
tampa
sunaikinti arbt
tada
save
automatiškai
sumažina
į
jums
reikiamą
ugnį.
Kai šeima, Didž. Karo audroms Su I. Vasyliūnu drauge atvykęs davė oro skauto pasižadėjimą.
Naujas Gaso Top Burner su protu padaro kiekvieną puodą
•ugadinti ugnies, kreipkitės į
rimstant ir Lietuvai kilant ne jo bažn. choro dalyvis, Lawrence
Jūsų virtuvėje automatišku!
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi
priklausomam gyvenimui, grįžo gimęs ir augęs lietuvis Jurgis Li šis būrelis gražiai atšventė
no. ko visada reikalauja ap
JOS TIKTAI NUSTATOT IR UŽMIRŠTAT... nereikia
į gimtąjį Vievį, smuikas jau bu sauskas padainavo Tallat Kelp vienerių metų sukaktį atitinka
puodus saugoti! Maistas nesudegs, prilips ar prisvils.
iraudos kompanijos pirm, ne
vo nebeatskiriamas Dzidoriuko šos Ne margi sakalėliai, Kača- mai išdekoruotoje Bostono ALTS
Nepervirs irgi. Tiktai naujos matchless gaso plytos duoda
gu išmoka už nuostolius.
draugas. Jo mokytoju tapo vietos': nausko O kaip miela išgirst ir skyriaus namų salėje. Gimtadie
jums patogumą po patogumo ir dar švaresni, vėsesnį,
greitesnį, virimą — 1/4 kainos kitų būdų, su gasu.
parapijos vargoninkas, ir jis sa- garsiąją ariją iš Leoncavalloope- nio torte buvo uždegta 1 žvaku
P. J. KERŠIS
tė ir sudainuotas oro skautų mar
Jūs galite turėti Matchless GASO Plytą BE JOKIO IMOKĖJIMO...
3G
MĖNESIAI
IŠSIMOKĖTI
su
jūsų
mė

Architektas F. L. Wright supro
šas. Meninę dalį smuiku atliko
628 Engeneer Bldg.
nesine gaso sąskaita.
jektavo mylios aukštumo namą
oro sk. H. Strolia, kuriam akomTelef.: MAin 1-1773.
Vakarinėje miesto dalyje įsisteigė nauja New Yorko
ponavo vyr. skltn. Vyt. Strolia.
CHOOSE FROM THESE LEADING NAMES:
Rezidencija: PENINSULA 252) Chicagoje, kuris numatomas sta
tyti miesto paežerėje.
R. W. Export-Import firmos siuntinių persiuntimo agen
Caloric • Detroit Jewel-Welbilt • Dixie-Armaid
Lituanikos II būrelis sueigoje
tūra.
Hardwick-AMC
•
genmore
•
Magie
Chef
•
Roper
paminėjo Lietuvos Valstybės Te
R.C.A. Estą te • Sunray-Grand • Tappan • Universal
atro 35 m. sukaktį. Ta proga
Per šią agentūrą galima pasiųsti į Lietuvą ir kitus
S E DAQ U I L
jiems įdomų pašnekesį apie Lie
kraštus pigiausia kaina įvairių siuntinių. Be to, ši nauja
tuvos Operą skaitė rašytojas
NEWEST FORMULA FOR RELIEF OF PAIN
agentūra gali patarnauti siuntėjams pasiūlydama įvairių
FRENCH CHEF KNIFE
Stasys Santvaras.
AND NERVOUSNESS IN 50 YEARS SEDAQUIL
prekių (odų, drabužių, medžiagų, vaistų, maisto) iš savo
RELAXES AS IT RELIECES PAIN (for severe or
sandėlio prieinamiausiomis urmo kainomis.
4ttuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuu)iiiuiiiiiHiiiiiiiiiii!tiiiiiiiitiiti!iiiiiiititiiiti!iii!iiiiniimiitiuiiiiiuiiii

SKAUTAI

’S

persistent pain, see your doctor).

Prašome užeiti ir įsitikinti.

R. W. EXPORT-IMPORT CO.
720 Literary Rd. (VVestside)
Cleveland 13, Ohio

Telefonas: PRospect 1-1981
Darbo valandos: Nuo pirmad. iki Penktad. nuo 12 iki 9 v. v.
šeštadieniais nuo 8 ryto iki 7 v. v.

PILIETYBĖS
EGZAMINAI
Klausimai — atsakymai

iliustruoti braižiniu.
Kaina 75 c.
Gaunama pas knygų platintojus.
"Dirvos" admin., 1272 E. 71 St_
Cleveland 3, Ohio ir pas autorių.
D. Klinga, 496 Grand
Brooklyn 11, N. Y.

a $2.00 value

SEDAOUII, is so safe, when used as
dirccted, no prescription is needed.
SEDAQUIL relaxes taut nerves
through its sedative action. That’s
whv it relieves headaches, pains and
neęvousness and makes you fell better,
relaxed and confortable ųuickly.
SEDAQUIL is endorsed by the
American Testing and Research Laboratories.

H0W only 79’

at your local gas range dealer’s

(for a limited time only)

o GENUINE PAKKAWOOD HANDLE

° ROBINSON HOLLOW GROUND BLADE
• STURDY CONSTRUCTION

THE EAST OHIO GAS $ COMPANY

FEEL BETTER W1TH SĖD AQUIL $ Į .49
--------- '

" ' ”.............

:

,

< —i

Dirva Nr. 45 * 1956 m. lapkričio mėn. 8 <L

SENIAU IR DABAR

ropos sovietų pavergtųjų vals
tybių bylą iškelti Jungtinių Tau
tų Visumos Susirinkime.
Spalio 25 d. PJT Bendrųjų
Reikalų Komitetas telegramomis
Ryšium su įvykiais Lenkijoje ėmė bombarduoti JT Saugumo
ir Vengrijoje mūšų visuomenėje, Tarybos pirmininką ir narius,
ypač akademinio jaunimo bend Saugumo Taryboje atstovauja
ruomenėje, justi tam tikras nuo mų valstybių vyriausybių galvas
K. S. KARPIUS
taikos pakilimas ir susirūpini- — Prezidentą Eisenhowerį, min.
mas, kaip tas progas geriausiu pirm. Edeną, min. pirm. Mollet
Keliais atvejais esu minėjęs, jungos ir Industrinės Demokra būdu panaudoti Lietuvos reika ir kitus — ir JT Gen. Sekretorių,
kad vargu Amerikoje rasi žy tijos Sąjungos grupės — maži, lui, kaip efektyviai paremti ir kad imtųsi žygių sukviesti sku
mesnį amerikietį, kuris nebūtų atsidavusių jaunų asmenų būre pačių lenkų bei vengrų išsilais biai Saugumo Tarybą posėdžio
buvęs paliestas komunizmo nuo liai. Tas tačiau tuoj išplito j ma vinimo pastangas. Bendrai orien Sav. Sąjungos agresijai Vengritacijai pravartu žinoti, kas da joje sustabdyti. Tuo pat metu
dų.
sines grupes.
Tas, ką čia duodu iš apsaky Aš nujaučiau vieną dalyką: tos roma visas devynias sovietų pa PJT Bendrųjų Reikalų Komitemo Dr. Bella (Isabellės) V. Dodd, organizacijos nedygsta sponta vergtąsias Centro ir Rytų Eu tas telegramomis aliarmavo Azikas ėjo jos rateliuose, jos mo niškai pačios savaime. Už jų sto ropos valstybes apjungiančio eg- jos-Afrikos 25 valstybių vyriau
sybes, paskelbusias vadinamą
kyklose ir intelektualų tarpe, tuo vi kokia nors tverianti jėga. Ta zilų organo — PJT.
Bandungo
deklaraciją už tautų
Jungtiniai ČIURLIONIO Ansamblio ir
pat kartu ėjo ir visos Amerikos čiau studentai j ta'i atsiliepė Jau ryšium su Lenkijos įvy
laisvą
apsisprendimą.
Kadangi
kiais
PJT
Bendrųjų
Reikalų
Ko

kolegijose, universitetuose, ir vi spontaniškai, staiga.
Tuo laikotarpiu Amerikos mitetas buvo susirūpinęs tą Sov. savo karine intervencija Lenki
sose šalies dalyse.
Toronto VARPO chorai
joje ir Vengrijoje Sov. Sąjunga
šiuo būdu komunistai gavo žmonės, kurie nebuvo kokių nors Sąjungos agresijos veiksmą iš nusikalsta tautų laisvam apsi
kelti
Jungtinių
Tautų
Saugumo
ypatingų
idėjų
ir
be
ypatingų
šimtus tūkstančių pritarėjų ir
sprendimui. PJT ir šaukiasi Ban
jiems jau darėsi aišku, kad Ame ryšių su visuomene, šio komunis Taryboje. Tik Lenkijos įvykių dungo deklaracijos dalyvių pa
raida
taip
pakripo,
kad
Saugumo
tinio
judėjimo
audros
buvo
ap

rika tuoj kris į jų glėbį kaip pri
ramos prieš tą Sov. Sąjungos
nokęs vaisius. Visose valdiškose gaubiami ir nunešami. Be savos Tarybos intervencija buvo sun agresiją.
RINKTINES LIETUVIŲ DAINOS IR OPERŲ
kiai
įmanoma.
Tačiau
Sov.
Są

įstaigose priviso jų valdininkų, programos jie buvo įjungti į ge
iki, tokių aukštų pareigūnų kaip rai suplanuotą, gerai finansuo jungos agresija Vengrijoje, kad Spalio 26 PJT Bendrųjų Rei
IŠTRAUKOS
Statė Departamento tarnautojas jamą judėjimą, kuris staiga bu palaužtų vengrų tautos apsi kalų Komitetas pakartotinai
Alger Hiss, ir kaip atominės vo legalizuotas Amerikos pripa sprendimą už laisvę ir nepriklau kreipėsi į Prezidentą Eisenhowesomybę, ne tik flagrantiškai pa rį ir prezidentinį kandidatą Steenergijos laboratorijose Dr. Op- žinimu Sovietų Sąjungos.
žeidė JT Chartą, bet ir sudarė vensoną, taip pat į JAV unijų
penheimer, Rosenbergai ir kt.
Dirigentai: Alf. Mikulskis
grėsmę
taikai. Todėl PJT Ben vadą G. Meany, j Pavergtųjų
Paruošimas
revoliucijai
Gal svarbiausia kliūtis buvo
drųjų
Reikalų
Komitetas
ėmėsi
Tautų Draugų Amerikiečių pir
jų planų neįvykimo tai staigi Ruošiant šalyje revoliuciją,
Stasys Gailevičius
prezidento Roosevelto mirtis komunistų partija bando įjungti skubių žygių Vengrijos bylai bū mininką ir į Centro bei Rytų Eu
tinai
perkelti
į
JT
Saugumo
Ta

ropos Kilmės Amerikiečių pirmi
1945 metais, ir tais metais II pa judėjiman su niekuo nesusiju
saulinio karo pabaiga. Mat ko sias mases, palaidus asmenis. Jie rybą, o visų Centro bei Rytų Eu- ninką, kad jie atitinkamu būdu
veikti} Sov. Sąjungai bylos iškė
munistai skaičiavo, kad karas mažiausia turi ką prarasti ir
Solistai: Aldona Stempužienė ir
užsitęs iki 1949 metų.
pirmutiniai kapituliuoja organi komunizmo tikslams galima pri limą Saugumo Taryboje.
•
•
*
tarti,
blogąsias
puses
atmesti.
zuotam sąjūdžiui. Daugybė, ku
Spalio 27 Britanijos, JAV ir
Vaclovas Verikaitis
rie pakliuvo į partijos žabangas, Tai buvo naivi idėja, ir daugelis Prancūzijos vyriausybės paga
Kaip komunistai ruošėsi
ar tai iš bėdos ar iš noro, buvo mes buvom naivūs. Per eilę me liau pasiryžo Vengrijos reikalą
užvaldyti Ameriką
bedarbiai, kovotojai prieš fašiz tų patyriau, jeigu suklupsi gy Saugumo Taryboje iškelti ir ne
WHK AUDITORIJA, 5000 EUCLID AVĖ.
Dr. Bella V. Dodd, Italijoje mą, svetimšaliai ir religinės ma venimo kelyje iš nuovargio, per delsiant sukviesti Saugumo Ta
gimusi, vėliau atvykus Ameri žumos. šiandien aš suprantu ko tave kiti lips ir eis pirmyn. Aš rybą posėdžio. Suprantama, ne
1956 M. LAPKRIČIO MĖN. 18 D. (SEKMADIENĮ)
kon ir New Yorke ėjusi aukštuo kį patraukimą tas turėjo inte tapau įrankiu slaptos, gerai or tenka laukti, kad Saugumo Ta
3 VAL. P. P.
sius mokslus, pasiekus teisių lektualiniam proletariatui. Tai ganizuotos pasaulinės jėgos.
ryba tuoj pat rastų priemonių
daktaro laipsnio New Yorko uni buvo lyg didelė šeima, priimą Išmokau, kad Leninas smerkė Vengrijai išlaisvinti. Visdėlto tai
unijas, besirūpinančias tik pa yra labai didelis politinis spau
versiteto teisių fakultete (ište juos savo nariais.
kėjus vėliau už amerikiečio John Aš dažnai stebėjausi komunis gerinimu darbo žmogaus ekono dimas į Sovietų Sąjungą.
BILETAI NUO $1.00 IKI $3.00 GAUNAMI "DIRVOJE”, SPAU
Dodd), gyvenusi ir veikusi New tų partijas narių pasiaukojimu. minių sąlygų. Darbininkų unijos Greta diplęmatinės - politinės
Yorko intelektualų mišinyje, ku Mano klasėje jauni komunistai naudingos tik tada, kai jos lai akcijos dėl bylos iškėlimo Sau
DOS KIOSKE, TELES. Lliberty 1-2288 (V. URBAITIS), PAS
ris buvo palinkęs į komunizmą, studentai ėjo nevalgę aukodami mi darbininkų pritarimą revo gumo Taryboje, PJT Bendrųjų
PLATINTOJUS IR PRIE ĮĖJIMO,
liucijai.
Aš
mačiau
unijų
vadų
pati tapo viena pagriidinių inte savo turimus pinigus popieriui ir
Reikalų Komitetas kreipėsi į
iššaukiamus
beprasmiškus
dar

dažams
spausdinti
propagandi

lektualių komunistinių jėgų
Tarptautinį ir JV Raudonąjį
Amerikoje. Pagaliau, pametus niams lapeliams. Mačiau kaip bininkų streikus ir tęsiamus, kad Kryžių pagalbos Vengrijos lais
komunizmą ir New Yorko vys vaikinai ir mergaitės aukojosi padėtis būtų sunkesnė ir tragiš- vės kovų aukoms. Ypač trūksta nnnmniimimmmiiiM
kupui Fulton Sheen, tada dar atlikti jiems pavedamas parei kesnė.
transfuzijoms kraujo sužeistie
(Bus daugiau)
prelatui, prisiekus vėl dorai, iš gas, apleidžiant net ir pamokas.
siems.
MARGUTIS
tikimai katalikiškai gyventi, pa Ir į jų tarpą stojo vis nauji ir
Be abejojimo, kiekvieno kraš
ruošė viešą savo išpažintį, pa nauji nariai.
to piliečių akcija į savąją vy
TRUPUTĮ
skelbdama straipsnyje "Patam Jie darbavosi komunistų su
riausybę, kad ji rodytų daugiau yra pats seniausias Amerikos
I
atlieka {vairius spaudos darbus. Jfis
KANTRYBĖS
sių Mokykla”.
rengiamuose susirinkimuose pa
iniciatyvas Sov. Sąjungos pa lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
galit pigia kaina atsispausdinti pro
Aplenksiu jos apsakymo pra rūpinti pagalbą nelaimėn pate Greit gaunami iš Europos RA vergtų valstybių laisvės kovai ir vieną mėnesį — yra gausiai ilius
fesines korteles, įvairias blankas, va
kusiam
asmeniui,
neturinčiai
šei

džią, kur ji atvaizduoja, kaip
DIJO, kurie gerumu, kaina pra prireikus efektyviai ją parem truotas, turiningas, įvairus ir
karams
biletus, vestuvių pakvieti
jauna studentė, gyvendama ir mai kuo nuomos sumokėti. Tokia lenks visus.
tų, yra didelės reikšmės dalykas. skaitomas su malonumu.
mokydamasi jau po 1917 metų asmeninė geradarystė daugiau RAŠOMOS MAŠINĖLĖS jau Tuo atžvilgiu ne tik organizuo
mus, plakatus ir kt.
Rusijos revoliucijos ir komuniz lėmė pajungti asmenis pasiauko gautos, jos neturi konkurencijos tos pastangos per Conference of MARGUČIO metinė prenume
mo plitimo Amerikoje, įvairiais jimui. negu biurokratų vadų įsa gerumu ir pigumu.
Americans of Centrai and Eas- rata $3.00.
Užsakymai priimami ir paštu.
keliais įsijungė į komunistinį kymai (tie vadai buvo tik kele ŠVEICARIŠKŲ LAIKRODŽIŲ tern Europe Descent yra reikš
veikimą. Duosiu tik svarbesnes tas organizacijos, paruoštos pa ir FOTO APARATŲ didelis pa mingos, bet ir paskirų asmenų Margučio adresas: 6755 So.
DIRVA — 1272 East 71 St.
dalis, kaip ji, tapus pilnai komu imti valdžios vadovybę revoliu sirinkimas ir galite pasiųsti į netarpiška intervencija laiškais Westem Avė., Chicago, III.
Cleveland 3, Ohio
nizmo veiklai paruošta, vykdė cijai kilus).
Lietuvą labai geromis sąlygomis. ir telegramomis į atitinkamas
Telef.: HE 1-6344
savo darbą.
Kolegijos rektoriai turėjo dvi PLUNKSNAKOČIAI su 14 kt. įstaigas ir asmenis.
Prieš tai jau mokytojavusi užduotis: paruošti kitus moky aukso plunksna ir 10 metų ga Yra rimto pagrindo laukti, kad
ĮSTOK Į
Hunter kolegijoje, 1932 metais tojus priimti aiškinimą proble rantija. Kaina nuo dol. 7,5. Pui ateinančioj JT Plenumo Sesijoj
apsilankiusi Europoje ir pada mų komunistiniu požiūriu ir kios kokybės.
bus iškelta byla visų sovietų pa
riusi pažintis su daugeliu komu rinkti narius komunistų parti RETO GROŽIO ir GERUMO vergtųjų Centro ir Rytų Euro
VILTIES
JUOKTIS SVEIKA!
nistinių palinkimų intelektualų, jai. Pasidarė aišku, kad greitu VAIKAMS VEŽIMĖLIAI (vie pos valstybių. Kai kurie JT na
kaip teisių daktaras ji įstojo į laiku Mokytojų Sąjunga mūsų nas vežimėlis turi du vežimėliu, riai tuo reikalu jau yra davę sa
Linksmos saulėtos nuotaikos įgysi skaitydamas humoro
Hunter kolegiją, instruktore ir kolegijoje, kartu su mokytojais, kartu sportinį ir su šilma, ir net vo sutikimą.
ir savikritikos žurnalą
DRAUGIJA
Vt.
pasidarė visų instruktorių vado bus komunistų kontrolėje.
su muzika).
vaujanti jėga. Ji pasakoja —
Aš neviriau komuniste iš po KATALOGAS išleistas, kuria
PELĖDĄ
1932 metais išrinkimas Fiore- nakties. Palengva buvau paruoš me rasite visas lietuviškas kny
Beina kovo, birželio, rugsėjo ir grudžio mėn.
llo LaGuardia New Yorko mayo- ta mokslu ir sandarbininkų įta gas, gaidas, plokšteles lietuvių
Rašykite šiandien: PELĖDA, 231 Wallace Avė., S.,
ru reiškė tiek, kaip Roosevelto ka priimti šią materialistinę fi dainininkų įdainuotas, KIPRO
WeUand,
Ont., Canada.
išrinkimas visos šalies preziden losofiją. Pagaliau atsirado nau PETRAUSKO, A. KUTKAUSPrenumerata metams $1.00 į visus pasaulio kraštus.
tu.
jas priežastys ją priimti: aš ta KO, ŠABANIAUSKO, S. GRAU
Atskiras numeris 30 cnt.
pau dėkinga komunistams už pa ŽINIO ir kt. TAUTINIUS DRA
Sovietų pripažinimas
sidarbavimą pagerinti kolegijos BUŽIUS vyriškus ir moteriškus,
Roosevelto 1933 m. pripažini instruktorių ekonomines sąlygas. gintaro, odos, medžio dirbinius
mas Sovietų Rusijos ir užmezgi Gėrėjausi pasiaukojimu tų, ku lietuviškais motyvais. Katal. kai
Medžio Drožiniai Gimtajam
mas diplomatinių ryšių padarė rie partijoje dirbo. Gerbiau juos nuoja tik 90 c.
Kraštui Atsiminti“
didelę permainą mūsų kolegijos už jų pasiaukojimą užmirštam Ką bepirktumėte prieš tai pa
komunistų veikloje. Pripažinimas žmogui. Aš visai neargumenta siteiraukite pas J. Karvelį, 3322
Igno Končiaus albumas
atnešė pagarbą. Privedė prie vau apie "proletariato diktatū So. Halsted St., Chicago, III., tel.
YArds 7-0677.
įsteigimo tokiog organizacijos rą” ir kitas puses.
kalba
į
savo
tautiečius ne žodžiais, bet drožiniais.
kaip Sovietų Sąjungos Draugai, Ne aš vienintelė buvau Ame Prekės siunčiame į visas pa
Gaunama pas knygų platintojus ir pas leidėją:
kuriai vadovavo inžinieriai ir so rikoje, kuri manė, kad geriems1 saulio šalis.
L. J. Končius, 76 Westglow St.. Boston 22, Mass.
cialinės srities darbuotojai, kuri
223 puslapiai. Daugiau 100 nuotraukų. Kieti viršai.
Mūsų 10-ji metai — Tūkstančiai patenkintų klijentų
tuoj apjungė mokslo, meno ir
Kaina $5.00
bendro švietimo pasaulio asme
EXPRESS GIFT-PARCELS
nis.
- 1
Greičiausias patarnavimas į Lietuvą, Latviją, Estiją ir kitus
Dažnai girdima sakant kokią
kraštus.
Garantuojame,
kad
visi
siuntiniai
išsiunčiami
laike
Rašomosios mašinėlės visų ge
įtaką mokytojai turi į mokinius,
4 dienų. Įrodymas: Mes jums prisiunčiame pašto anspauriausių firmų, o jų tarpe gar
šiame ankstyvame komunistinės
duotą kvitą. Vaistus siunčiamus oro paštu pristato laike 8
siosios SMITH-CORONA, betįtakos laikotarpyje mūsų kolegi
dienų. Visi siuntiniai garantuoti ir apdrausti. Muitai apmo
kurios kalbos raidynais, — išjoje, Hunter studentai ir Miesto
kami čia. Taip pat dovanų siuntiniai be muitų į Vakarų ir
Lietuviškas raidynas greta pil
Rytų Vokietiją, Lenkiją, Vengriją, Jugoslaviją, žemais muiKolegijos studentai, turėjo daug
no ir nepakeisto amerikoniško.
Kainos nuo $67.50 ir augščiau.
didesnės įtakos į savo rektorius eiptnBĮmnoa •ūftJĮBAOĮSOTpp t miuiąunjs sin; kainoraščių.
Atdara kasdien nuo 9-6 vai. šeštadieniais 10 - 2.
simokėtinai. Naujausi modeliai
ir profesorius.
GRAMERCY
777 Lexington Avė., New York 21, N. Y. Londone išrinkus pasaulio gražuole vokietę Shurman, ją karūnavo
V. BARTKUS. Adr.: 1031 Anael
Veik po nakties visai iš nieko
SHIPPING CO.
Tarp 60 ir 61 gatvių. Tel. TE 8-5462-5463
Rd., Cleveland 3, Ohio. Telef.:
dygo organizacijos. Mūsų tarpe
izraelite
Rina
Weiss
(kairėj).
Iš
dešinės
amerikietė
Betty
Cherry
Nemokamai galite pastatyti automobili Kinney Parking Lot.
UT 1-4014.
atsirado Jaunų Komunistų Sąir japonė M. Tokura.

Kaip komunistai ruošėsi
užvaldyti Ameriką

KA DABAR DARO
PAVERGTŲJŲ
ORGANIZACIJOS

Dainą Švente
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Paskaitos iš šv. Rašto
KAS NAUJO "BALTIJOS”
įvyks lapkričio 9 d., penktadienį,
DELIKATESŲ (BALTIC
GERI NAMAI
lietuvių svetainėje, 6835 Supe
DELIC.) KRAUTUVĖJE
J. C 1 J U N 3 K A b
JUOZO KAMAIČIO
rior Avė. 7:30 vai. vakare. Kvie Prie šv. Romo bažnyčios, neto
"Baltic Delicat.” (6908 Supe
LAIKRODININKAS
čiami visi atsilankyti. Paskaitą li Lake Shore Blvd., 6 kambarių
vienos šeimos. Gaso šildymas, rior, prieš Brazio drabužių krau naujų batų parduotuvė
skaitys Jurgis Vanagas.
Taiso ir parduoda laikrodžius
garažas. Labai geram stovy. Sa tuvę) savininkai turi garbės pra
ir batų taisymas
apyrankes ir kitas brangenybes
nešti
savo
klijentams,
kad
krau

vininkas išvyksta Floridon ir tu
Sąžiningas ir garantuotas dar
GERI NAMAI
tuvė jau gavo vynui ir alui lai
1389 East 65 St.
Lietuvių Bendruomenės
ri parduoti.
laivas šiomis dienomis įsigijo
bas prieinamomis kainomis.
kyti
leidimą
ir
todėl
pasiūlys
sa

«
—
—
rajoninis suvažiavimas
regatinį 18 pėdų pastatą. Tas 2 šeimų, po 4x4 k. Gaso šildy
Norintieji kreiptis telefonu
753 E. 118 St.
vo klijentams didelį pasirinkimą
įvyko praėjusį sekmadienį, At- pastatas įgalins jūrų skautus įsi mas. E. 76, tarp St. Clair ir Do- East Clevelande, netoli Eucli- įvairių vynų, šampanų, likerių, šaukit HE 2-2615 tarp 7-9 vai
Telef.: LI 1-5466
/
stovai buvo atvykę iš Detroito, gyti daugiau buriavimo prakti nald Avė. Labai geram stovy. do, 11 kamb. vienos šeimos. 4 gėriminių prieskonių, įv. rūšių
Cleveland 8, Ohio
kas.
Prie
jo
turima
speciali
prie

Nieko
nereikia
taisyti.
Prieina

vakaro.
v.
žemai, 4 aukštai ir 3 įrengiami
Columbus, Rochesterio ir Pittsalų ir kt. Tokiu būdu klientai ga
trečiam. Gaso šildymas, 2 gara
burgho. Po posėdžių, svarstant kaba, kuria reikalui esant ir ma kaina.
lės čia gauti visa, kas reikalinga
•
sausuma
galima
greitai
perga

žai. Turi parduoti.
bendruomenės reikalus, vakare
pobūvių ruošimui ar svečių pri
♦
įvyko bendras pobūvis. Pobūvio benti laivą į bet kuriuos vande Vienos šeimos 7 k. Gaso šildy
ėmimui. Mes turime ir labai gau
mas. E. 76 St., į šiaurę nuo Su Pelninga kavinė su labai ge sų importuotų ir vietinių saldai
PRADĖKiT MAŽA SUMA!
metu meninę programą atliko nis.
Vieni jūrų skautai nebūtų pa perior. Kaina prieinama, tik ram pajamom. Turi D5 leidimą. nių ir šokoladų skyrių (su "Bi
jaunieji Clevelando menininkai.
Savininkas mirė, turi parduoti. rute” pryšaky), tat čia ir galėsi
jėgę įsigyti šio pastato, čia jiems $10,500.
BET PRADĖKIT DABAR!
♦
Valandėlę Kauno operoje
daug padėjo jų bičiuliai. Nepa
Globokar Realty
te susidaryt dovanėlę vardinėms,
prasta padėka tenkanti ypatin Dviejų, po 5 ir 4 k., E. 68 St., 990 E. 74 St.
HE 1-6607 ligonių lankymui ir kit. progo
j Clevelandą atveža Toronto Var giesiems geradariams — Dr. M.
į pietus nuo St. Clair. Su baldais.
mis.
po choras, kuris kartu su Čiur
Santaupos apdraustos iki $10.000
Vaiteliui, ps. VI. Bacevičiui, ku Kaina $13,000.
Be to jau yra gauta maža par
lionio ansambliu lapkričio 18 d. rie sudarė sąlygas šiam pastatui
PARDUODAMI NAMAI
3% palūkanų.
Olszens Realty
tija kaimiškų gerai parūkytų la
dalyvaus susidomėjimą keliančio
nupirkti.
Dęvoe Avė. 2 metų iš 6 k. bun- šinių ir dešrų, vokiškų saldainių,
HE
1-8716
1266
E.
71
St.
je mažojoje dainų šventėje (ž.
galow — $19,500.
PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS
Stp. Dariaus taria brolišką dė
skelbimą 6 psl.).
Arrovvhead Avė. — Neff Rd. tortams vaflių ir uogienių.
Mes
manome,
kad
delikatesišToronte mažąją dainų šventę kui už aukas savo rėmėjams: ps.
2-jų
šeimų
po
5
k.
—
$23,500.
GERI NAMAI
NAMAMS
Carlyon Rd., East Cleveland 7 kų prekių pasirinkimu "Baltic
labai palankiai įvertino Kanados V. Jokūbaičiui už $25.00 auką, p.
spauda, iškeldama aukštą lietu Ad. Kežienei už $10.00, p. S. ir E. 185, naujas plytų bangalas. k. colonial su 4 mieg., centr. šil Delic.” krautuvė bus viena iš ge
B. Jurgutavičiams — $10.00, ps. Didelė virtuvė, didelis gyvena- dymas — $13,000.
riausių visame Clevelande ir da
vių chorų pajėgumą.
THE
V. Bacevičiui — $10.00, p. J.’ masis, 2 miegamieji. Gražus rū- E. 147 St. 7 k. colonial su 4 rys garbę visiems lietuviams, nes
mieg.
—
$12,500.
švarcui — $5.00, po 2.00 auko sys. Gaso šiluma. Kaina $19,890. Mes turime parduoti ir daug ir dabar gausūs kitų tautų klien- k
Advokatas Julius Smetona
SUPERIOR SAVINGS
*
jusiems — p. J. Balbatui, F. Ka
tai stebisi prekių rūšių gausu- j Z
kitų
įvairių
namų.
perkėlė savo kabinetą į 1704 Lee minskui ir J. Marcinkevičiui ir 875 E. 260 St. geras namas.
AND LOAN ASS’N
mu. Mes tikimės, kad malonūs A
Šaukite Paul Mikšys namų tautiečiai tikrai mūsų krautuvę] $ ■41
Rd., truputį i pietus nuo Mayfield I po $1.00 aukojusiems — S. Pa- Su garažu. Pilnas rūsys. Sklypas
Du skyriai
telef. LI 1-8758 arba office
Rd. Iš St. Clair ir Superior pa brinkiui, A. Jonaičiui, V. Jurge 50x150 pėdų.
gausiai palaikys, ši maža ūkiš
6712 Superior Avė.
HE 1-2498
siekiamas autobusu Nr. 40 ir 40A liui, A. Leimonui, A. Kavaliūnui,
Kovac Realty
Strekal Realty
ka įmonė dar daugiau plėsis ir
13515 Euclid Avė.
MU 1-8100
(eina per Lakcview), o iš miesto J. Žilinskui, J. Miglinui, L. Ka IV 1-1100
960 E. 185 St.
405 E. 200 St.
gerins savo klientų aptarnavimą.
centro Nr. 7 (iki kampo May zėnui, S. Gausiui, Anelei BerecKE 1-5C30
field ir Lee). Telefonas ERieview kis, A. Bukniui ir F. Navickui.
IŠNUOMOJAMI 3 KAMBARIAI
Parduodami nauji įvairūs
1-4333.
GERESNIŲ Namų Statytojai
su
baldais arba be baldų. Yra vo
Geras
namas
baldai
Julius Smetona su šeima
nia.
Balfo rinkliava
Mieg., gyv. kambario ir kt. If 6 kamb., vienos šeimos. Gara- Ideali vieta 2 ar 3 asmenims.
pasirenka
persikėlė į naują butą — 1704 televizijos aparatas, šaukti: EX žas. Naujas gaso pečius. Namas
ŠILDYMĄ ir ORO VENTILIACIJĄ
Visi .trys Balfo skyriai Cleve Lee Rd. Telefonas ER 1-4675.
Kreiptis: 6302 Belvidare Avė.
1-0393 vakarais nuo 5 iki 8 vai.,j ant Neff Rd., netoli bažnyčios,
(44)
lande, nuo š. m. lapkričio mėn.
Kaina
išsikelia.
o
šeštad. ir sekmąd. nuo 9 iki 5 Savininkas
1 dienos iki 30 dienos vykdo
John Maurutis
$17,000. šauk:
vai.
Nesvarbu, ar jūs esate pėsčias,
metinę rinkliavą.
C. G. O’Bell, Broker
Rinkėjai lankysis po namus. gyv. Ledge Rd., Thompson, Ohio,
ar keleivis savoj ag keno kito
KE 1-6367
(4tf)
I. J. S A M A S
JEWELER
Maloniai prašome visus paremti gimimo dienos proga lapkričio
Reikalingas darbininkas
mašinoj. Jums svarbu žinoti apie
savo aukomis vargstančius mūsų 17-18 dienomis kviečia visus,
naują Travel Accident Policy.
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
brolius, likusius kituose kraštuo tiek senus, tiek naujus ateivius namų vidaus remonto darbams.
Puikus namas
Skambinti
po
6
v.
vak.
Iki
$5,000
apdrauda
tik
už
$5.00
Laikrodžių
taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
se, net ir Sibire atsidurusius.
lietuvius atsilankyti pas jį į vai
V. Riekus, telef. IV 1-2470
East Cleveland. 4 miegamieji
pasirinkimas.
per metus.
Jūsų auka šiandien ypatingai šes. Gros muika. Įžanga 50 cen
(47) antram aukšte. Įrengiamas tre
reikalinga.
tų. Pelnas skyriamas našlai
7007 Superior Avė.
Greta Ezella Theatre
čias. Bryant gaso pečius. Par Gyvybės, nelaimių, ugnies
Aukų reikalais galite kreiptis čiams. ■
Telef.:
EX
1-3969.
Bute:
VVA 1-2354
duoda
savininkas,
šaukti
WY
automašinų apdrauda
j S. Laniauską, 1000 Dillevvood
Parduodamas 1951 m.
t
2-1000 arba WY 1-0202.
Rd., Cleveland 19. Tel. IV 6-2152
Oldsmobilis
Skamhikit: SK 1-2183
i
r
arba į Joną Žukauską, 24043 JUMS GERI NAMAI
Parduodamas
verdamas
hydromatic,
4
durų,
labai
gera

PAULINA
Glenbrook Blvd. Tel. KE 1-6408.
128 St. Clair labai geras dvie me stovyje.
geras pečius. Nordge.
LEIMON’S CAFE
MOZURAITIS,
jų šeimų namas. Gaso šildymas.
Teirautis — UT 1-2821.
J. Kapočius ir A. Puskepalaitis, Garažai. Didelis sklypas. Tuoj
Kreiptis: IV 6-2256.
agentas
Lietuvių Enciklopedijos reikalais galima įsikraustyti.
VISŲJ LIETUVIU SUSITIKIMO VIETA
Reikalingas kambarys
lankėsi Kanadoje, Chicagoje ir
Sodybų ir sodų savininkams
*
Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai.
Clevelande. Iš Clevelando išvyko
Rytinėje miesto dalyje vyrui
J. S. AUTO SERVICE
129
St.
Clair
vienos
šeimos.
Sodybų
dekoratyvinis
tvarky

į Philadelphiją ir New Yorką.
Įvairūs valgiai, o penktadieniais skani žuvis — nuo 10 vai.
Sav. J. Švarcas
Geram stovy. Naujas gaso pe mas, sodų priežūra, įvairių me reikalinga:
1)
Geras
kambarys
(pageidau

1254 Addison Road
čius. Garažai.
ryto iki 8 ■ vai. vakaro.
delių (dokoratyvinių ir vaisinių)
Reikalingos nakvynės
tina su 2 langais).
Tel. HE 1-6352
ir
kambarinių
gėlių
parūpinimas.
731 E. 185 ST.
RAY NAUSNERIS.
KE 1-9737
Į dainų šventę atvykstančio
Kreiptis į prityrusį specialistą: 2) Vieta skiepe (basemont)
Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.
Namų
prekyba;
namų,
baldų
ir
apie
9x9
pėdas.
Toronto Varpo choro dalyviams.
• automašinų apdrauda.
V. Apanius,
Pranešti: EN 1-9451 nuo 2 va).
Kas galėtų varpiečius priimti,
AUTOMAŠINŲ
11809
St.
Clair
PO 1-5614
P. Pprašomi pranešti E. Skrabulytei,
PAGALVOKIME FRIEŠ EIDAMI AR KĄ
TAISYMAS
UL 1-3919
LI 1-9216
telef. HE 2-2038.
NORS DARYDAMI
s
Mašinų viršaus taisymas
Visiems Clevelando lietuviams reikėtų pagalvoti prieš einant
ir dažymas; motorų, stab
kur nors praleisti linksmai laiką ar rengiant subuvimus, vakarus, ves
Padėka
GERI NAMAI
džių patikrinimas ir taisy
tuves — kur yra patogiausia vieta ir kur būtų pareiga visa tai atlikti.
Premjeros Brandos Atestatas
Atsakymas pats atsiranda, jei galvojame, kad savi turime remti sa
mas, greičio dėžės ir kt. ma
Eddy
Rd.
—
St.
Clair
rajone
metu dirbusiems reiškiame nuo
vus. Tai būtų patogiausia vieta — Lietuvių klube ir salėje.
šinos dalių įdėjimas.
Lietuvių klubas ir salė po remonto — atnaujinimo dabar atrodo
»
širdžią padėką: už parengimą 7 kambarių. Gaso šildymas. Ga
gražiai, jaukiai ir kiekvienam malonu pabūvuoti, sutikti savus drau
Visais mašinų reikalais
puikaus valgių stalo O. Jarašū- ražas. Gražus sklypas. Įmokėti
gus, pažįstamus, praleisti lietuviškoje nuotaikoje savuos^ namuose.
Kostiumai pas mus ranka sukirpti ir siuvami Jūsų
kreipkitės į
nienei ir M. Motiejūnienei, pa $4000.
tarnavusiems prie gėrimų: P. Ja
specialioms išmieroms. Toks darbas reikalauja daug laiko,
LIETUVIŲ KLUBAS
Dviejų šeimų namas
J. S. AUTO SERVICE
nuškevičiui, P. Venciui, St. Grin6835
SUPERIOR
AVĖ.
EX 1-1143
bet
užtat
išeina
gražūs.
129 E. ir St. Clair po 5 kamba
cevičiui ir prisidėjusiems darbu
rius.
Nauji
gaso
pečiai.
Dvigubi
kitais atvejais: K. Dautartui, K.
h
■
................... ' —
Todėl, kada galvosite apie kitą kiostumą pas Brazį,
Pilnai padengta apdrauda
HI 2-7626
BALTI C
Matulioniui, A. Janušauskui, J. porčiai. Garažas. Prašo $17500.
Žagarskui, K. Žukui ir skautams. šaukit:
užsisakykite jį iš anksto.
Supply
Co.
Vyt. Bakūną
WM. DEBBS PAINTING CO.
Taip pat priklauso nuoširdi pa
Tiekia prekes tiesiai iš urmo
Tel.
LI 1-4530
dėka visiems vaidintojams, žiū
WM. DEBESIS
Kostiumų kainuo nuo $57.50
Gibbons Real Eistate
sandėlių, sutaupant pirkėjui
rovams ir visiems tiems, kurie
Namų
Pagražinimas
iš Vidaus ir iš Lauko
*
12202 Superior Avė.
brangų krautuvės patarnavimą.
bent kuo prisidėjo, kad darbas
1132 Summit Dr.
Cleveland 24, Ohio
UL 1-2327
būtų našesnis.
Gaunami visų žymesnių firmų
BRAZIS
BROS.
TAILORS
LB Clevelando Apylinkės
gaminiai. Skambinti -B. Snars
Valdyba
kiui. Tel. KE 1-0210.
Parduodamas vienas šeimos
6905 Superior Avė.
namas,
K
Studentams
628 Engeneer Bldg.—Cleveland, Ohio
tarp St. Clair ir Superior, Šv.
(54)
REMONTŲ DARBAI
Lapkričio mėn. 9 d. 7:30 vai. Kazimiero parapijos rajone, 1248
OFISO TELEF.: MAin 1-1773.
REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
vakare lietuvių salėje įvyks Cle E. 87 St..
Atlieku mažus ir pagrindiniu?
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
velando Studentų Sąjungos sky 8 kambariai ir vienas 3 aukšte.
kitės j mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą įvai
namų remontus, tinko darbus
riaus susirinkimas. Bus praneši Garažas 2 mašinoms. Gaso cent
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką
medžio darbus ir dažymą bei de
mai apie Sąjungos suvažiavimą rinis apšildymas su radijatoriais
Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas
i
koravimą.
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.
ir po susirinkimo pasilinksmini kambariuose. Kietos grindys.
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant
V. Riekus
mas, šokiai.
Miegami atvėsinami šaldytuvu
išvežiojame į namus.
16209 Arcade
Nariai prašomi būtinai daly (Air condition). Kiemas ir dar
Tel. IV 1-2470
vauti ir pakviesti naujus studen želis aptvertas metaline vielos
tus atvykti.
ST. CLAIR BAKERY
tvora.
j
Sav.
O'Bell-Obelenis
Apžiūrėti
kasdieną
nuo
9
’
/
ž
iki
Jūsų skautų džiaugsmas
Mes turime spalvuotų pirkėjų.
lU/ž ir nuo 5 iki 7 vai. vakaro.
'FUNERAL HOMES
6212 Superior Avenue
Tel. EN 1-6525
(sks) Jau jjraėjo mielos vasa
Kreipkitės ir mes parduosim
ros gerieji vėjai ir artėja žiemos
Antroji mūsų krautuvė yra
Jūsų namą.
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Parduoda savininkas
darganos, tačiau Clevelando Pi1104 E. 66 Street
Tel. EN 1-4551
Della
E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs
lėnų tunto jūrų skautų širdys] nama esanti E 112 gt> netoli
ĮVADE PARK REALTY CO.
Čia
Jūs
gausite
įvairiausią
vyną,
alų
ir
geriausius
mėsos
Licensijuoti
laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
7032 Wade Park Avė.
pilnos džiaugsmo ir veidus puo- gt c|air
kamb garažas>
25
metai
simpatingo ir rimto patarnavimo
šia šypsenos. O to viso priežastis graži vi„ta Sa’vininkas gali duo.
Arthur O. Mays, broker
produktus.
ENdicott 1-1763
6621
Edna
Avenue
— dar vienas plaukiojimo pa- ti ilgalaikiam išmokėjimui,
Telef.: UT 1-7551
Kreipkitės
į
mus
h
būsit
patenkinti
KE 1-7770
936
East
185
Street
statas. Stp. Dariaus jūrų skautų
šaukti- LI 1-2520
(52)
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Dirva Nr. 45 ♦ 1956 m. lapkričio mėn. 8 d.

lis įvyks lapkričio 11 d. 4 vai. p.
TAUTINĖS
pietų.
Lietuviai tėvai labai prašomi
SĄJUNGOS
priminti savo vaikučiams skel
PAREIŠKIMAS
biamo konkurso svarbumą. LB
Detroito apyl. valdyba varžybų
Akivaizdoje pagyvėjusių pa
laimėtojams paskyrė $50 dova
stangų tautoms ir valstybėms iš
noms pirkti. Yra malonių staig
silaisvinti iš sovietų vergijos,
menų. štai žinomoji skautų vei
Amerikos Lietuvių Tautinė
kėja K. Kadatienė paskyrė savo
Sąjunga,
dovaną — "Lietuviška sodyba”
raižinį. Be to, VI. Pauža dovano
žiūrėdama į Lietuvos laisvinimo
KedakcijOB ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson
jo irgi tam pačiam tikslui dr. V.
reikalą, kaip į vieną iš pagrindi
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).
Sruogienės Lietuvos istoriją. Dr.
nių Sąjungos veiklos uždavinių,
Gurskytė-Paužienė aukoja me
randa reikalinga šiuo metu pa
kurie tuo tarpu nieko nauja ne džio raižinį — koplytėlę. Girdi
skelbti tokį pareiškimą:
žada ir kad Lietuvos vadavimo ma, kad be šių dovanų, taip
1. Lietuvos Nepriklausomybės
reikalas pasilieka ir toliau ilgos svarbioms auklėjamojo pobūdžio,
atstatymo viltis, visų žinomų
tikrai
lietuviškoms
varžyboms
ir pastovios politikos darbu. To
tarptautinių įvykių šviesoje, yra
kiu atveju visų tautinių-politinių paremti aukos plaukia ir toliau. { belaisvę paimtas Egipto karininkas, užristom akim vedamas i žymiai sustiprėjusi.
Jeigu
tokių
geradarių
—
rėmėjų
žydu
belaisvę.
grupių konsolidavimas yra vie
2. Visų Lietuvos laisvinimo
nas esminių Tautinės Sąjungos atsirastų ir daugiau, aukas pri
ims VI. Pauža "Neringos” kny
JAV Lietuvių Tautinės Sąjun siumi mūsų Tėvynės vadavimo ir visų lietuvių siekimų.
veiksnių vieningumas yra būtina
šyti.
Kaip
jis
parašė,
taip
kiti
suGaila,
negaliu
jos
pakartoti,
nes
gyne, 1906 25th St., Detroit 16,
gos Detroito skyriaus gausiame byloje. Reikia pasakyti, jog to
Susirinkimo dalyvis
prato. Tad nėra pagrindo teisin-' joje buvo ir neliteratūrinių išsi sąlyga, kad Amerikos lietuvių
telef. TA C-7134.
narių susirinkime, įvykusiame kio žygio net Altas nepajėgia su
ris ir kaltinti kitus, kad jie tai reiškimų. Raštikis į tai nieko ne įnašas duotų geresnių rezultatų
spalio mėn. 28 d. pp. Gilvydžių organizuoti, nors jis disponuoja
Lietuvos Nepriklausomybės at
Valdyba kviečia lietuvių visuo "išpūtė”.
atsakė.
name, buvo išklausytas skyriaus visų lietuvių suaukotomis lėšo
statymo byloje.
menę gausiai dalyvauti. Įėjimas
p-ko Griškonio pranešimas iš mis ir turi specialiai skirtus as VISI Į JAUNIMO KONKURSO suaugusiems tik 75 centai. Tad — Savo atleidimą iš kariuome Kiek aprimęs, Merkys ėmė
3. Tik visli laisvinimo veiks
VAKARĄ
ALT S-gos rajoninio suvažiavimo menis. Manoma, jog Alto atsisa
visi, kas tik gali į konkursinį va nės gen. S. Raštikis sieja su sa analizuoti Raštikio pateiktus nių sutartinai dirbamas darbas
vo straipsniu Karde. Ar tai buvo punktus. Pirmiausia, kaip tuo
ir išdiskutuota visa eilė klausi kymas remti tokio žygio,, rodąs, LB Detroito apyl. valdybos karą.
mų, susijusių su Lietuvos vada jog Alte esą infiltruota tam tik ruošiamas dailaus kalbėjimo, de Jury komisija pasiruošusi. jo atleidimo priežastis?
metinio seimo narys, jis palietė gali sukelti laisvųjų lietuvių di
desnį duosnumą. Tik toks darbas
ro
elemento,
nusistačiusio
prieš
vimo byla bei organizaciniai rei
klamavimo bei skaitymo konkur Konkurse dalyvauja didelis skai- — atleiskite, daktare, bet aš antrąjį punktą. Merkys sakė: gali sužadinti jų širdingesnį dė
Lietuvos laisvės bylą. Plačioji vi sas ir vaikų bei jaunimo vakarė- čius jaunimo.
kalai.
"Sutik
Tamsta,
kad
visi
jūsų
pa

nesutinku, su klausimo formula
mesį Lietuvos laisvinimo pro
Susirinkimo dalyviai pirmiau suomenė turėtų daugiau atkreip
vimu, — paprotestavo gen. K. tiektų įstatymų projektai, pra gramai.
ti
dėmesio
j
lietuviškų
reikalų
ėję
seimo
komisijas,
išėjo
daug
sia pagerbė vieną žymiausių lie
Musteikis ir tęsė toliau: — Aš
tuvį ALT S-gos narį a. a. dr. M. sabotavimą, kuris paslaptingai
čia noriu ypatingai pabrėžti, kad geresni”. Dėl trečio punkto Mer-| Amerikos Lietuvių Tautinė
J. Colney tylos susikaupimu. Po veikia užsimaskavęs demokratiz
gen. S. Raštikio nei iš kariuo- kys pastebėjo: ”Aš neturiu tiek Sąjunga, kaip Amerikos Lietu
to, buvo prisimintas, jo testa mo kauke.
*menės vado pareigų nei iš ka policijos, kad Konrado ar Per- vių Tarybos narys, šiuo pareiš
mentas, kuriame jis prašė ne Amerikoje nė viena organiza
riuomenės niekas nešalino, kovskio kavinėje sektų poniučių kimu pabrėžia gyvą reikalą lai
pirkti gėlių, bet tam reikalui cija be ALT S-gos nėra padariu
o jis pats savo raportu paprašė jį pletkus. Iki šiol to nereikėjo. Nuo kytis AL Tarybai bešališkos
(Atkelta iŠ 1 psl.)
da
taip
komentavo;
"Turime
už

Tamstos priklauso, kad to ir ne linkmės ir bendradarbiauti lygy
skirtas lėšas paskirti Lietuvos si tiek daug Lietuvos krašto va
sienio reikalų ministrą, turime atleisti.
bės pagrindu su visais Lietuvos
vadavimo reikalams, ši jaudinan davimo reikalu. Pasirodo, jog bet bet jeigu jis, dirbdamas savąjį ministrą pirmininką, turime vi Savo knygos įvade gen. Raš reikėtų”.
ti mintis rado susirinkimo daly kuriems darbams atlikti neuž kariuomenės vado darbą, būtų są užsienio reikalų ministeriją. tikis sakosi savo nuoširdžia in Raštikis nieko neatsakė.
laisvinimo veiksniais.
tenka tik parašyti spaudoje, kad vengęs tokių intervencijų, ypa
vių širdyse gilų supratimą.
mes atliekame, bet reikia darbo, tingai mūsų vidaus politikoje, Jie geriau žino, su kuo kaip rei tencija norįs pasitarnauti isto Ketvirtas punktas tame posė Amerikos Lietuvių Tautinė
rinei tiesai. Jei taip, tai kodėl jis dyje nebuvo paliestas, nes ne Sąjunga mano, kad lietuvių vi
darbo,
lėšų, lėšų ir didelio pasi tai būtų buvę daug geriau ir kia sugyventi”.
DETROITO LIETUVIŲ
Šia
proga
reikia
pasakyti,
kad
skyrių apie atleidimą iš kariuo buvo Skučo. Bet po poros dienų suomenės kultūrinė ir politinė
šventimo. Tuščiais žodžiais nie jam pačiam* ir mūsų kariuome
ORGANIZACIJŲ CENTRO
ta
nelemtoji
sugyvenimo
frazė
menės, ypatingai tą vietą, kur prezidentūroje girdėjau tokį po- veikla negali būti sėkminga, jei
kas
nepasidaro.
nei. Esu tikras, tada nebūtume
REIKALAI
turėjo
savo
atgarsį
ir
Merkio
de

kalba
apie posėdį pas preziden-'kalbį:
Lietuvos laisvinimo darbas ne
Tautinės Sąjungos Vadovybė turėję ilgos ir taip plačiai nu
Susirinkime buvo gana plačiai laikosi kito principo — mažiau skambėjusios kariuomenės vado rybose su Molotovu Maskvoje tą (676 psl.), taip šališkai atpa Skučas: "Pone prezidente, ar bus pagrįstas visų veiksnių ir
sakojo? Nežinau, ar sąmoningai geras straipsnis?”
panagrinėtas DLOC reikalas. Iki reklamos, bet daugiau darbo; pasitraukimo iš kariuomenės is prieš pat ultimatumą.
visų lietuvių vienybe.
2. Straipsnis buvo politinis. ar pamiršęs, jis mane Išbraukė Prezidentas: "Labai nevykęs”.
šių metų Tautinės Sąjungos sky mes matome iš to gražius vai torijos.
Prezidento manymu, kariuome iš to posėdžio dalyvių. Gink Die Skučas: "Tai aš neatsiprašy Amerikos Lietuvių Tautinę
rius, būdamas didelės toleranci sius. Skyrius išreiškė pageidavi
Sąjunga nuoširdžiai pageidauja
jos veiksnys, gana sklandžiai mą, kad Sąjunga ir toliau eitų — Kontroversiniame autoriaus nės vadas galėjo reikšti savo ve, aš nesiveržiau jame būti, bet siu”.
bendradarbiavo šioje mišrioje pasirinktuoju keliu — naudingu straipsnyje Karde, kaip atsime nuomonę ir politiniais klausimais neką galiu padaryti, jei buvau Po Merkio vėl kalbėjo prezi ir ragina visus veiksnius suda
ryti atitinkamas sąlygas, kad to
organizacijoje. Bet paskutiniu Lietuvai tėvynei, bet ne partijai. name, buvo keliamas ir kariuo jam, prezidentui, vyriausybei, į jį kviestas ir jame dalyvavau. dentas. Jis Raštikiui sakė:
vienybė įsigyventų.
kia
menės
vado
algos
klausmas.
Au

bet
jokiu
būdu
nenešti
politikos
Antra, kodėl gen. Raštikis neno "Žinau, daug dirbote, pavar
metu socialistinės grupės atsto
vai, talkininkaujant kai kuriems NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS torius tai neigia ir tikina, esą į kariuomenę. Prezidentas sakė: ri prisiminti savo sąlygų, gote. Paimkite atostogų. Pailsė
Amerikos Lietuvių Tautinės
tik tautininkų spauda tai "iš "Kągi, šiandien Tamsta parašei kurias patenkinus jis būtų suti kite ar čia, Lietuvoje, ar išva
krikščionių demokratų atsto
Sąjungos Valdyba
vams, pradėjo skaldomąjį darbą Šiais metais Detroito LTS sky putusi”. Ką galite pasakyti tai tokį straipsnį, o jei ryt kuris kęs grįžti pareigų eiti? Tos są žiuokite į užsienį. Jei reikia lė
I nors divizijos vadas parašys ki- lygos jo pasitraukimo istorijoje šų — padėsime”.
ir tą darnųjį lietuvių veikimą rius ruoš Naujųjų Metų sutiki tema?
Gen. Raštikis tik pakartojo Gen. Raštikiui išėjus, prezi
smarkiai apardė taip,' jog ALTS mą, kad galėtų arčiau susipažin
| tokį, tai kaipgi Tamsta pasielg turėjusios nemažos reikšmės.
—
Kai
jau
tas
gen.
Raštikio
savo prašymą atleisti jį iš ka dentas su Merkiu dar kalbėjosi:
atstovui teko pasitraukti net iš ti su vis naujais instojančiais
O
sąlygos
buvo tokias:
si?
”
straipsnis ir N. Lietuvoje buvo
DLOC v-bos pirmininkavimo vie nariais bei palaikyti lietuviškas ir dabar dažnai yra minimas, tai i 3. Straipsnis suskaldė karinin1. Prezidentas kuria nors pro riuomenės. Posėdis buvo baigtas ”Po šios pamokos, grįžęs iš atos
tradicijas,
šiam
parengimui
ruoš

tos. Ryšyje su p. Lozoraičio atsi
kiją. Vieni karininkai straipsnį ga pasakys kalbą ir joje pabrėš, tuo, kad gen. Raštikis gavo 3 togų, žinos savo vietą ir dirbs”.
tebūnie man leista, užuot tik at-l
(B. d.)
lankymu Detroite tos grupės kai ti išrinkta komisija iš šių asme
* j gyrė, kiti sakė, kad ”mūsų ka- kad prezidento santykiai su ka mėn. atostogų.
sakius j klausimą trumpai, prisinų:
p.
Mitkienė,
p.
Navasaitienė,
1 i riuomenės vadas visai nusipoliti riuomenės vadu yra geri. Tada
kurie nariai buvo sudarę net
minti jį kiek plačiau.
sąrašus asmenų pikietavimui. p. šostakienė ir p. Vismantas.
kavo”.
jis, kariuomenės vadas, progai
Didžiai gerbiamam ir mielam
Komisija
pradėjo
paruošiamuo

Savo biografijoje gen. Rašti 4. Straipsnyje buvo kritikuo pasitaikius, taip pat pareikš, kad
Vėliau gi susipratę, jog į tą bol
DR. MOTIEJUI J. COLNEY mirus,
ševikinį veiksmą galėję įsilieti sius darbus. Smulkesnių infor kis sakosi esąs parašęs per 1000 jamas įvairių pareigūnų atlygi svarbesniais klausimais jo pa
tik komunistinis elementas ir to macijų bus paskelbta vėliau. Su įvairaus turinio straipsnių. Nie nimas. Pav., jame buvo maždaug žiūros sutampa su prezidento
jo
žmonai
ANTANINAI ir sūnui STASIUI nuoširdžią užuo
dėl pabijoję viešosios nuomonės interesuoti informuojasi pas sky kas į juos nekreipė dėmesio. Ky taip parašyta: kur matyta, kad pažiūromis.
jautą
reiškia
riaus
pirm.
P.
Griškonį
bei
komi

la klausimas, kodėl anas jo kariuomenės vadas, kuris atsako
ir savęs demaskavimo.
2. Seimo pirmininkas praleis
A. L. Tautins Sąjungos
sijos narius.
straipsnis, paskelbtas Karde 1940 už visą krašto saugumą, gautų
visus kariuomenės vado patiek-,
Sudrumstoji tvarka darniame
IVorccsterio skyrius
Naujųjų Metų proga, sukėlė tiek mažesnį atlyginimą, negu miesto tus įstatymų projektus be pa
lietuvių bendradarbiavime var
KITI REIKALAI
daug triukšmo, o tas Kardo nu burmistras, kuris atsako tik už keitimų.
.
gu pasiseks greit atstatyti, ne
meris buvo net konfiskuotas.
3. Ministeris pirmininkas im-į
bent DLOC komitetas imtųsi Pasikeista nuomonėmis dėl Gaila, kad jo neturime. Paskelb vieno miesto tvarkymą.
Tauriam lietuviui patriotui
Preziderftas suprato, kad ka sis žygių, kad kariuomenės yado
griežtesnių priemonių ir iš cent spaudos platinimo suaktyvinimo tume — ir visi ginčai išnyktų.
bei
parėmimo.
Kiekvienas
žino,
riuomenės
vadas
yra
nepaten

vardas
gatvėje
nebūtų
netinka-,
ro komiteto pašalintų tuos mark
I)R. M. J. COLNEY,
sistinius intrigantus, kurie tą po jog pragyvenimo lyigs kasmet Čia papasakosius tik prisimi kintas savo atlyginimu. Kai, pre mai linksniuojamas.
litinę ar tarpgrupinę toleranciją kyla ir yra tendencija, jog kils. nimą, kaip tada straipsnis buvo zidentui teiraujantis, buvo atsa 4. Vidaus reikalų ministeris
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai ANTANINAI ir
supranta tik tuo, atveju, kai ji Spaudos — popierio ir kitos iš vertinamas a. a. prezidento A. kyta, kiek kariuomenės vadas gen. Skučas viešai atsiprašys
giminėms.
reikalinga jų siekimams. Toks laidos didėja, o laikraščio prenu Smetonos. Prezidentas straipsnį gauna algos mėnesiui, preziden gen. Raštikį už konfiskuotą1
Agota ir Bronius Buda
marksistinis metodas lietuvių merata {Atsilieka toji pati. Tai vertino labai neigiamai. Ir štai, tas tęsė: "Mūsų sąlygomis tai straipsnį.
nemažai, bet jei neužtenka, gatarpe neturėtų rasti vietos. De paradoksas. Tiesiog nesusiprati kodėl:
— Gal sutiktumėte kiek smul
ja, partinės kombinacijos įtrau mas. Skyrius mano, jog kiekvie-Į 1. Straipsnis buvo daugiau nei j Įima algą pakelti. Klaipėdos bur- kiau papasakoti apie tą posėdį?
Mielam Collegai
kė vieną kitą mažiau nusima nas prenumeruojąs tautinės min kokio ministerio pirmininko de- mistras gauna daugiau negu aš,
nantį politikoje ir iš dešinės, nors ties laikraščius turėtų pats pa klaracija. Paprastai, deklaraci- prezidentas, bet burmistrams al- — Gerai, grįžkime į posėdį.
SAULIUI ČERNIAUSKUI,
kaip katalikai jie turėtų laikytis kelti prenumeratą nors vienu do joje pirmininkas nusako, ką jis Į gas nustato savivaldybės. Tokie Posėdis vyko mažajame prezi
jo mylimai Motinai mirus, gilią užuojautą reiškia
tolerancijos dėsnių. Spalio 28 d. leriu. Toks pageidavimas buvo stengsis padaryti, ko sieks. Gi yra įstatymai, tokia tvarka, tai dento kabinete. Posėdžio daly
viai: prezidentas Smetona, Mer
Kristaus karaliaus šventės pro išreikštas susirinkime. Kartu pa gen. Raštikio straipsnyje tiesiog reikia jos ir laikytis”,
Lietuvių Studentų Sąjungos
ga suruoštoje akademijoje kun. reikšta, jog pageidautina paieš buvo nurodama, kas ir ką turi O dabar dėl straipsnio inter- kys, Raštikis ir aš. Prezidentas
Detroito Skyrius
padaryti. Pavyzdžiui, jame buvo pretacijos. Gal gen. Raštikis ir sėdėjo sofoje ir, galvą atrėmęs
Žiūraitis labai gražiai iškėlė to koti naujų prenumeratorių.
Pasidalinta įspūdžiais iš da-; pasakyta, kad su Maskva mums nemanė skųstis savo atlyginimu, : dešinės rankos delną, tyliai, ra
lerancijos reikalą. Reikia laukti,
kad’katalikų federacijos atstovai bartinių pasaulinių įvykių eigos,1 reikia sugyventi. Prezidentas ta- Betgi jis mokėjo straipsnius ra miai, tikrai tėviškai nurodinėjo
į 'straipsnio žalingumą (žiūr.
DLOC komitete prisimins kun.
3-čią klausimą — J. P.).
Žiūraičio įsakmų pageidavimą
Baigęs kalbėti apie straipsnį,
laikytis tolerancijos lietuviškuo
prezidentas kalbą nukreipė į jam
se reikaluose, neprarandant savų
pačiam taikytą punktą. Jis sakė,
prįncipų.
kad, kaip visuomet praeityje,
Skyriaus atstovai įpareigoti šį
taip ir ateityje, progai pasitai
klausimą išsamiau išaiškinti ir
kius, savo kalboje prisimins ka
visuotiniame narių susirinkime
riuomenės vadą. "Aš visur ir vi
padaryti pranešimą, kad skyrius
suomet stengiausi kelti ir palai
žinotų tikrą padėtį ir nustatytų
kyti kariuomenės vado autorite
tolimesnę laikyseną DLOC klau
tą
”, —- pabrėžė prezidentas. Po
simu.
to gen. Raštikis, labai priblokš
tas, pareiškė: ”Aš nieko neno
WASHINGTONO SĄSKRYDIS
riu. Neturiu nei namų, nei dvarų.
Susirinkimo dalyviai išreiškė
Nieko nenoriu, tik paleiskit ma
didelę padėką Sąjungos vadovy
ne iš kariuomenės”.
bei, kad ji ėmėsi šio didelio ir
Merkys, iki tol tylėjęs, pasi
labai naudingo darbo, kaip Wajuto įgeltas. Mat, jis netoli Kau
shingtono sąskrydžio suorgani
no turėjo nusipirkęs dvaro cent
zavimo, kuriam reikėjo labai,
rą ir suprato, kad gen. Raštikis
daug lėšų, darbo, laiko ir kuris I Tai ne karių kapai, bet netoli JAV sostinės Washingtono pastatyti Nike raketų lizdai prieš sve- jam priekaištauja. Tada Merkys Tai žibalo vamzdžiai, einą per arabų žemes. Egiptui pritariu kitų
buvo apvainikuotas gražiu vai-|
tintus lėktuvus.
prabylo. Jo kalba būva šiurkšti.
kraštų arabai, kai kur tuos vamzdžius jau išsprogdino.
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