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Vokietijos lietuvių atstovų suvažiavimas
Atmetė Tėvo A. Bematonio pasiūlymą

Lapkričio mėn. 10 d. Waterburyj, Conn. iš įvairių organiza
cijų atstovų ir biznierių sudary
tas Komitetas a. a. Dr. M. Colney-Aukštikalnio antkapiui pastatyti.
Kaip visiems žinoma, Dr. M.
Colney visus savo išteklius išleisdavo šalpai, tad už jo veiklą
lietuvybei ir šalpą tautiečiams,
velionis yra pilnai užsitarnavęs,
kad jo kapas velėnomis neužeitų,
bet būtų tinkamai atžymėtas, pa
gal leistinas kapinių taisykles,
atitinkamu paminklu, kad kiek
vienam atsilankiusiam bylotų,
jog čia ilsisi ne eilinis, bet daug
lietuvybei pasidarbavęs tėvynai
nis.
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kai, nes praktika rodo, jog koki
■bebūtų ALT plenumų nutarimai,
vistiek esti daroma taip, kaip P.
Grigaitis išaiškina ...
Taigi, kiek tai liečia ALT rink
liavose surenkamas lėšas, faktas
yra aiškus: ALT jų dalį naudoja
savo tiesioginės veiklos reika
lams, kitą (didelę!) dalį skiria
ir kategoriškai nusistačiusi skir
ti tik Vlikui. Dėl to ALT rink
liavos, kaip buvo, taip ir pasi
lieka ALT-Vliko rinkliavos.

į PLB Vokietijos Krašto Kon
Spalio mėn. 20-21 d.d. įvyko
1. LS dalinys sudaro atskirą
naujos PLB Vokietijos Krašto
PLB apylinkę ir dalinio va trolės Komisiją: K. Bendoraitis,
Tarybos suvažiavimas, Vasario
das yra tos apylinkės pir J. Kriščiūnas ir J. Medušauskas.
16 Gimnazijos rūmuose, Huetmininkas, atstovauda mas Kandidatais liko J. Timpa ir A.
'tenfelde.
savo daliniui visais PLB žolynas.
Suvažiavimą atidarė seniau
apylinkės reikalais.
Į PLB Vokietijos Krašto Gar
sias amžiumi Tarybos narys E.
2. Visi LS daliniai išsirenka bės Teismą: A. Survila pirminin
Komitetas įpareigotas prašyti
Simonaitis, pasikvietęs sekreto
iš savo tarpo 3 atstovus į kas, J. Jaks-Tyris ir F. Skėrys Turint galvoje, kad Vliko var
lietuvių dailininkų-architektų pa
rium jauniausią Tarybos narį P.
PLB Vokietijos Krašto Ta
dirbti antkapiui paminklo pro
nariai. Kandidatas — J. Kairys. dą tebevartojąs komitetas yra
Zundę. Simonaitis palinkėjęs Ta
rybą. LS dalinių atstovai
jau
labai
toli
nusivairavęs
nuo
jektą
ir pravesti aukų vajų.
Išrinktoji PLB Vokietijos
rybai geros darbo sėkmės, pa
Taryboje turi lygias teises
to, kas originaliai tuo vardu bu
KANKLININKAS.
Dail.
V.
Raulinaičio
raižinys.
Krašto
Valdyba
pasiskirstė
pa

Numatoma, kad antkapio išlai
siūlė išsirinkti suvažiavimo pre
su kitais Tarybos nariais.
vo vadinama (tikslesnių sąvokų
dos sieks iki $2000 tad vien Wazidiumą. V)įenba8sta(i buvo iš 3. Kuopos moka solidarumo reigomis sekančiai:
mėgėjai ima jį vadinti ”MATvisą laiką buvo kritikuojamas, terburio kolonijai šį sumanymą
rinkti J. Bataitis pirmininkas,
mokestį pagal PLB Vokie J. Bataitis — pirmininkas, F. KAMBLAZO komitetu”...), to
kun. A. Bunga narys ir A. Rukša
gi dabar, akcijai Egipte nepa įgyvendinti būtų sunkoka, o be
Šlenteris
—
vicepirmininkas,
V.
tijos Krašto Valdybos ap
komiteto ir tik jo vieno besąly
sekretorius.
sisekus ir beveik susikompromi to norima, kad solidarizuotų ir
linkraštį 1955 m. rugsėjo Sutkus __ iždininkas, J. Stan ginis rėmimas savaime yra ša
Pirmą, spalio 20 dieną suva
tavus, esą telikę susirgti ir vyk visam pasaulyj išsiblaškę tautie
mėn. 26 d. Pajamų mokestį kaitis — sekretorius, V. Šukys liškas , rėmimas jo vedamosios
ti ilgesnių atostogų į Jamaicą. čiai, todėl Komitetas kreipiasi į
žiavimui pirmininkavo J. Batai
—
narys.
moka pagal galimybes.
"vidaus politikos”, kuri toli gra
Jau senokai buvo žinių,
tis.
Anglijos ir Prancūzijos di visas kolonijas, tiek JAV, tiek ir
žu
neturi
visos
lietuvių
visuo

Sąmatų tvirtinimas ir organų
kad į Siriją rusai gabena įvairius džiausias siekimas Egipte buvo kituose kraštuose, kad tautiečiai
Krašto Valdybos veiklos ap rinkimai. Susirinkimas patvirti Suvažiavimas nutarė pasvei menės pritarimo.
karinius specialistus ir ten telkia nuversti Nasserą, Tas nepasise pagerbdami a. a. Dr. M. Colney
žvalgą plačiai ir išsamiai padarė no pateiktas sąmatas priėmęs kinti Lietuvos Diplomatijos Še
fą
min.
S.
Lozoraitį,
ALT,
VLIK,
Pereitų
metų
ALT
nutarimai,
didelius
kiekius moderniškų kė, dėl kariuomenės lėto išlaipi atmintį, prisidėtų, pagal išgales,
Krašto Valdybos pirmininkas P. Tėv. A. Bernatonio siūlymą
Zunde. Toliau sekė Garbės Teis įtraukti sąmaton DM. 5.00,— vai LNT ir visas pasaulio lietuvių jei būtų buvę vykdomi, būtų su ginklų. Tos žinios ypač jautriai nimo Sueso kanale. Per tą laiką prisiųsdami savo aukas.
bendruomenes. Pavesta PLB Vo darę progą Tarybai likti nešališ atsiliepdavo Irake ir Turkijoje. J. Tautos spėjo Angliją ir Pran
mo pranešimas, kurį padarė jo kų vasaros stovykloms.
Šis vajus tęsis iki 1957 m. ba
pirmininkas J. Bataitis. Gimna Slaptu balsavimu buvo išrink kietijos Krašto Valdybai kreip kai tos kontroversinės politikos Mat, Irako skystojo kuro vamz cūziją pasmerkti ir įsakė karo landžio mėn. 15 dienos, nes ge
tis atsišaukimu į Kraštą ir Va atžvilgiu. Tai yra esminė sąlyga džiai į Viduržemio uostus turi
zijos Kuratorijos pirmininko M. ti:
veiksmus sustabdyti. Tat planai gužės mėnesį, kapų papuošimo
Bajorino įgaliotas Tėvas A. Ber { PLB Vokietijos Krašto Val sario 16 Gimnazijos išlaikymo lietuvių visuomenės vieningumui pereiti per Sirijos kraštą. O iš ir nuėjo šuniui ant uodegos, su dieną, norima šį antkapį iškil
natonis paprašė Kuratorijos pra dyba: J. Bataitis-, F. šlenteris, reikalu j viso pasaulio laisvuo bent ALT rėmuose, o ypač esmi Sirijos tiesioginiai grasoma Tur savim beveik nusinešę ir patį mingai pašventinti.
nė sąlyga tam vieningumui ALT kija.
nešimą atidėti sekančiai dienai. V. Sutkus, J. Stankaitis ir V. Šu sius lietuvius.
Edeną.
Projektui paruošti sąlygos su
Gimnazijos vardu pranešimą pa kys. Kandidatais liko K. Drun Suvažiavimas užbaigtas Tau organizuojamų rinkliavų požiū Neišvengiamai tarp tų kraštų
riu.
interesuotiems bus tuoj praneš
darė jos direktorius Dr. V. Li ga ir W. Banaitis.
Tuniso
min.
pirm.
Habib
tos Himnu.
įtempimas pradėjo didėti ir jau
tos, kai tik paaiškės kapinių ad
terskis, kuris nusiskundė Gim
Amerikos Lietuvių Tautinės yra ženklų, kad be vienokios ar
Bourguiba
ministracijos leistinos sąlygos.
nazijos kritiška finansine padė
Sąjungos vadovybė neseniai vie kitokios intervencijos vargu bus
aplankęs
JAV
Preidentą
Eisentim bei dėl emigracijos mažėjan
šai apeliavo į ALT, kviesdama ją išsisukta. Sirija jau aliarmuoja,
Aukas nedelsiant maloniai pra
laikytis nešališkai visų esamų1 kad Irako daliniai yra pažeidę howerį, arabų kraštų spaudai da šoma siųsti šiuo adresu: Mr. č.
• čiu mokinių skaičium.
J. Glemža referavo
Lietuvos nepriklausomybės ko jos teritoriją. Gi pati Turkija vė pranešimų, kad JAV pilnai P''7”«has. P. O. Box 1063, WaValdybos, Vasario 16 Gimnazi
vos veiksnių atžvilgiu. ALT pra padalė pranešimą JT, kad rusai suprantanti jų problemas ir terbūry, Conn.
jos ir leidyklos "Bendrija” pini
leido tatai negirdomis ir pasiliko agresijos tikslai^ Sirijoj telkia jiems padedanti.
ALT kietai laikosi šališkumo
JAV prestižas arabų kraštuo Už aukas Komitetas iš anksto
gines apyskaitas. Toliau sekė
ar tapo palikta šališkajame ke karines jėgas.
se, dėl laikysenos Egipto užpuo dėkoja, o baigus vajų, viešai bus
Kontrolės Kom sijos pirmininko ( Pernai ALT metiniame suva- lėšų skyrimo tvarką panaikinti, lyje.
Maskva taip pat jau nerimsta, limo atveju, smarkiai pakilęs. paskelbta apyskaita ir aukotojų
F. šlenterio pranešimas, kuriame' žiavime buvo priimti nutarimai, arba jų Vlikui netaikyti. Tačiau
nes įžiūri, kad gali netekti to
ALT
reiškia
monopolines
pre

pavardės.
buvo iškelti kai kurie Krašto kuriais ALT VK buvo instruk P. Grigaitis "juridiškai išaiški
patogaus srateginio punkto, ku
Valdybos, Gimnazijos ir leidyk tuotas, viena, kad ALT organi no”, kad tie nutarimai, jeigu ir tenzijas į Nepriklausomybės Die ris buvo jiems parankus* tenykš Daugiau kaip 4000 sportininkų
Komitetas:
los atskaitomybės vedimo bei zuojamose rinkliavose surinktos buvę, tai jie buvę taikytini tik... nos iškilmių rengimą Jungtinė čiai vyriausybei pataikaujant iš 69 valstybių dalyvauja MelDr. P. Vileišis, M. Kiemai
lėšos būtų naudojamos tik ALT "kitiems organams, bet ne Vli se Valstybėse. Kaip žinoma, tos Maskvai.
ūkiniai netikslumai.
tis, C. Bogushas, A. Čamboume,
Australijoje,
olimpinė

iškilmės praktikoje esti ne tiek
pė, J. Paliulis, J. Valkaus
Sekančią dieną suvažiavimui veiklos reikalams, antra, kad ki kui”. Mat, anot P. Grigaičio, Ta iškilmės, kiek lėšų rinkliavos. O
se žaidynėse. Į olimpinių žaidy
tiems organams parama būtų rybos pasveikinime ar atsakyme
kas, S. Geonitas ir A.
pirmininkavo kun. A. Bunga.
nių
atidarymą
nuvyko
ir
Angli

Dideli
suėmimai
Bulgarijoj
ir
lėšos renkamos šališkai politikai
Staškevičius.
Suvažiaviman atsilankė sve teikiama tik jų konkrečiai nuro į pasveikinimą Vlikui buvusi pa vykdyti, šis faktas panaikina bet
jos karalienės vyras Edinburgo
Rumunijoj
čiai: prof. dr. kan. J. Končius, dytiems reikalams, pagal VK pri žadėta moralinė ir materialinė kokį monopolinių rengimo pre
kunigaikštis.
Iš tų kraštų pranešama, kad’ Mums iš Australijos praneša, P. S. Maloniai prašome visų
VLlKo Vykdomosios Tarybos pažintas sąmatas ir reikalaujant parama. Todėl, esą, nereikia nie tenzijų pateisinimą.
ten komunistinė policija vykdo kad Rusijos sportininkų sąrašuo laikraščių šį atsišaukimą persi
pirmininkė A. Devenienė ir sąmatų įvykdymo apyskaitų. Tai ko daugiau benutarti ar kokius
spausdinti.
plataus masto areštus. Areštuo se esą ir 7 lietuviai.
reiškė,
kad
ALT
surinktos
lėšos
nutarimus
naikinti,
nes
ALT
ir
Pastarajame
ALT
suvažiavi

BALFo įgaliotinis Vokietijoje
Iz. Rugienius. Prof. J. Končius tik išimties atvejais galėjo būti taip galinti be jokių sąlygų (ki me išryškintoji šališka ALT po jami iš anksčiau dar laisvi pasi Iki šiol olimpiadoj tvirtai pir
*
ir A. Devenienė pasveikino su skiriamos, ne pačios ALT dar taip sakant, pagal nuožiūrą ar zicija esamose aplinkybėse au likę įvairių pakraipų įtakingesni mauja JAV sportininkai, toli už
važiavimą ir palinkėjo daug sėk bams ir ne pagal tai kas prašo, ba be atodairos) skirti Vlikui sa tomatiškai atėmė ALT rinklia asmenys, taip pat įtarti studentų pakaly palikę Rusijos sportinin Dr. J. M. Colney testamentas
mės dirbant bendruomeninį lie o pagal tai, kokiam reikalui pra vo surinktas lėšas. Pagal tą "pa voms bei tam tikslui skiriamiems ir šiaip jaunimo vadai.
kus, kurie į olimpiadą atsiuntė
vykdomas toliau
aiškinimą”, visi kiti organai, ži parengimams visuotinumo pobū Aišku, kad tais suėmimais ru didžiausį dalyvių skaičių.
šo.
tuvišką darbą.
Buvo perskaityti gauti sveiki šįmet paaiškėjo, kad ALT apie noma, reikalingi numatytos kon dį ir uždėjo jiems minėtojo sai nori užbėgti už akių bet ko Patys amerikiečiai sportinin Kalbant apie nesenai iš gyvų
nimai raštu: Lietuvos Diploma $18,000 perleido Vlikui. Iždinin trolės, bet Vlikas esąs ”ne kitas "MATKAMBLAZO komiteto” iš kiems galimumams sukilti. Tais kai stebisi rusų komandos parei jų tarpo išsiskyrusį Dr. J. M.
pačiais sumetimais, kiek aplin gingumu ir drausmingumu, vis Colney, reiktų pradėti poeto žo
tijos šefo min. S. Lozoraičio, Di- kas, klausiamas, ar tai buvo pa organas” (tai gal ALT sekcija?), kabą.
džtosios Britanijos Bendruome daryta prisilaikant pernykščių ir jam lėšos skirtinos be atsiskai Nepriklausomybės Dieną visi kiniais keliais mus pasiekia ži užmiršdami, kad jie yra profe džiais :
nios, nauji suėmimai' ir išveži sionalai ir tvirtai prižiūrimi spe
nutarimų, dėl poros tūkstančių tymo ...
nės ir kt.
"Didesnio paminklo didvy
Šįmet, be to, rezoliucijų komi norime paminėti iškilmingai ir mai vykdomi Pabaltijo kraštuo cialių policijos vadovų. Tegul tik riams nebus, kaip vykdymas jų
sugebėjo
šiaip
taip
paaiškinti,
Tėvas A. Bernatonis padarė
kokiems reikalams jie buvo skir sija nutarimų projektus sureda su tai idėjai prideramu kilnumu se ir R. Vokietijoje.
kuris iš jų pabando būti nedraus idealo...”
pranešimą Gimnazijos Kuratori
gavo ir paskaitė taip, kad ple bei orumu. Bet po minėtąja iš
mingas ...
jos vardu ir pateikė naujo juri-1 ti, o dėl 16,000 tiek tegalėjo pa
Tarp Tito ir Maskvos
Netenka kartoti jo didelių nuo
sakyti, kad jie perduoti Vlikui nume jų niekas nesugebėjo su kaba iškilmės įgyja visai kitą
dinio asmens — Lietuvių Švieti
pelnų Lietuvai, ką tik plačiai
ir baigta.
prasti. Tačiau, nenorėdami pa pobūdį, kuris labai daugeliui ne įtampa vis didėja. Ypač antrasis
mo Draugijos Įstatų projektą,
nuskambėjusių ne tik mūsų, bet
Toks atviras nesiskaitymas su skęsti tuose žodžių sriautuose, priimtinas. Jei ALT visdėlto tą -Maskvos Pravdos straipsnis, nu
švietimo Draugija turėtų, jo
ir amerikiečių spaudoj. Jis buvo
■
nutarimais
atrodė
nepatogus net plenumo nariai paliko Vykdoma iškabą pasirinko savo parengi- kreiptas
prieš
Tito
žalingą
poli

nuomone, pakeisti Kuratoriją.
šviesus
pavyzdys visiems lietu
jam
Komitetui
suvažiavimo
nu

mams
bei
rinkliavoms,
tai
jai
.
uoliausiems
Vliko
interesų
gy

tiką, varo didesnį kylį. Įdomu,
Drauge Tėv. A. Bernatonis pa
viams.
Jį
visą gyvenimą lydėjo
tarimus
...
pačiam
susiredaguotenka
skaitytis
ir
su
tokio
pasinėjams.
Todėl
atsirado
pasiūly

kad šiame Maskvos - Tito ginče
siūlė priimti tokį nutarimą:
4-4 I
T3«1 ci4o1rv4-r>
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i 5 _ • VinlziYY<A nn <1A bom 4 a
gilus
tautinis
susipratimas, mei
mas pernykščius nutarimus apie ti!
Pasielgta,
žinoma, realistiš1 rinkimo pasėkomis.
Lenkijos Gomulka, nesenai grį
”PLB Vokietijos Krašto
lė
Lietuvai
ir
pavieniui
lietuviui.
žęs iš Kremliaus su nauja su
Taryba savo posėdyje 1956.
Su tuo giliu patriotizmu Dr. J.
tartim,
rodo
simpatijų
ne
Mask

X. 21 d. pritaria ir siekia, kad
M. Colney buvo sunku skirtis ir
vai, bet Titui.
būtų įkurta savarankiška, ju
paskutinę gyvenimo valandą,
ridinėmis teisėmis instituci
kaip matome iš jo pageidavimo,
Stalinistai
ja. kuri perimtų Vasario 16
vietoj gėlių aukoti Lietuvos Ne
Gimnaziją ir jai skirtą turtą,
vėl kopia aukštyn, jei iš vis ta
priklausomybės Fondui.
šią instituciją turėtų suda
riamas stalinistų nuvertinimas
štai žinomas lietuvių veikėjas
ryti pasaulio lietuvių bend
nebuvo daromas manevruojant
Albinas Trečiokas, artimas ve
ruomenės, kultūrinės, ūkinės
sumaišyti komunistinių siekimų
lionies bičiulis, Petras Mačiulaiir šalpos organizacijos, ku
pėdas.
tis ir kiti Nem Jersey lietuviai,
rios interesuojasi Vasario 16
Molotovas, kuris iš užsienio
vykdydami velionies paskutnį
Gimnazijos išlaikymu”.
reikalų ministerių buvo pažemin
pageidavimą, organizuoja ten va
tas į pavaduotojus, dabar vėl pa
Pasiūlymas buvo pastatytas
jų, sukelti 500 dol. dar šiais me
skirtas valstybės kontrolės mi'balsavimui ir 10 balsų prieš vie
tais
Lietuvos Nepriklausomybės
nisteriu. Kalbama, kad ir Maną atmestas.
Fondui.
lenkovas vėl užimsiąs naujas at
Buvo išklausyti sargybų ir
sakingas pareigas, o Chruščio
darbo dalinių, esančių prie ame
Anglijos ministeris pirmininkas A. ir I. Trečiokai iš Newarko,
vas
smuksiąs
žemyn.
rikiečių armijos, vadų pageida
Anthony Eden (žemai) išvykęs N. J., nors senai palikę savo kraš
vimai, kuriuos išdėstė kuopų va
gydytis j Jamaicą. Jo pareigas tą, bet jo reikalais sielojasi ir
Anglijos min. pirm. Edeno
dų įgaliotiniai kap. J. Matulai
eina R. A. Butler (aukštai), ku daug pastangų, laiko ir lėšų skitis ir J. Venckus. Kuopų vadai
susirgimą daug kas laiko Angli- ris greičiausia tose pareigose ir ria Lietuvos laisvinimui bei lie
siūlė įgyvendinti štai kokius
jos didaus nepasisekimų liga, pasitiksiąs, nes yra davinių, kad tuvybės išlaikymui, aktyviai daJungtinių Tautų specialūs patruliai stebi anglų ir prancūzų užimtas pozicijas prie Sueso kanalo. Edenas kaip min. pirmininkas!
nuostatus:
Eden visai pasitrauksiąs. |lyvaudami lietuviškoj veikloj.

VISAM
PASAULY

Faktai reikalauja išvadų
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mę. Jaučiame žmogui neužginči-. name ši savo norą bendradarjamą teisę tikėti tuo, kas jį įti biauti sutarimo ieškojimo, o ne
kina. šitoks žmogaus pastanga prievartos keliu — ir sutarimo
laimėtas tikėjimas ir duoda jo ieškome, įtraukdami plačiuosius
Visa žmogaus gyvenimo vertė gyvenimui prasmę, šį nusistaty visuomenės sluogsnius į aktua
• Kanadoje įvyko Kanados Lie nybos ir vėliau jos beieškant nie remiasi tuo, ką jis įtempia tarp
mą pagerbti kiekvieno žmogaus liųjų klausimų sprendimą.
tuvių Bendruomenės rinkimai. kur nebegavo. Gyveno iš santau dviejų polių: tikėjimo ir darbų.
tikėjimą — koksai jis bebūtų —
Lithuanian Weekly, published by
Lietuviškas savaitraštis, leidžiamas Išrinkta, pagal balsų daugumą, pų. Paliko žmoną Medelline ir
Savo tikėjimą nuosavu apsi
Bet tikėti nereiškia priimti tai, kaip svarbiausią jo žmogiškumo
American Lithuanian Press & Radio VILTIES, Amerikos Lietuvių Spaudos
šie asmenys: Gutauskas Jonas, dukrą išemigravusią į JAV-bės, ką kas nors kitas yra nustatęs, o išraišką, mes vadiname savo hu sprendimu pasirinkęs ir jam ak
Ass’n ' VILTIS, Ine. (Non-profit), ir Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui),
1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. kun., Šapoka Adolfas, Kardelis gyvenančią Miami mieste, Fla. turėti pačiam suradus, į ką verž
tyviai dirbą, idėjai, bendramin
1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio.
manizmu.
Telefonas: HEnderson 1-6344.
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Aido” ir 43 ”M. Vyčio” prenu
meratas. Australijos rajonas
IŠLEIDO SKTN. STASIŠKIUS džiaugiasi šio brolio uolumu ir
skatina dar daugiau pasitempti
Į JAV
1957 m. spaudos vajuje.
(sks) Gruodžio 11 d. Adelai
dės (Australijoje) "Vilniaus”
SVEIKINIMAS BROLIAMS
DR. J. PAPLĖNAS
tunto tuntininkas sktn. Vytenis
LATVIAMS
Stasiškis su savo šeima išvyksta
(sks) Argentinos lietuvių
į JAV. Žada apsigyventi Chica
Šią temą būtų paprasčiau pa . jūdžiai, neišskiriant nė religi
skautų
dr-vė Latvijos nepriklau
goje.
vadinti tautiškumas.
jos?
somybės šventės proga pasiuntė
LSS
Australijos
rajono
vadas
Tarptautinėje terminologijoje Ir apie tai geriausia gali pa
vyr. sktn. A. Krausas Melbourne tokį raštą latvių skautams:
bendrine prasme nacionalizmas liudyti kunigaikščių Lietuva, ku
skautininkams Vyteniui ir Sofi "Broliai latvių skautai,
reiškia kurios tautos savitus rios gyventojus plėšė, niekino ir
jai Stasiškiams surengė gražias Pavergėjo užmačios atsimuša
bruožus, jos charakterį, tauti žudė kryžiuočių ordinas Dievo
išleistuves. Sktn. V. Stasiškis į pavergtųjų tautų drąsias krū
nius jos papročius, tautinę jos vardu. Bet ar galime dėl to
3 metus vadovavęs "Vilniaus” tines ir kasdien jo jėgos ir galia
dailę, dainą, muziką, tautinius smerkti pačią religiją?
tuntui, pravedė kelias puikias mažėja. Išsilaisvinimo diena jau
drabužius ir, pagaliau, pagrindi Dažnai priešų buvo puolama
stovyklas, išugdė vietininkiją į artėja. Jūsų Tautos Nepriklau
nę susižinojimo priemonę — jos kunigaikščių Lietuva, puldavo
stiprų tuntą, paruošė skautams somybės Dienos proga mes lietu
kalbą.
juos ir ji pati arba savisaugos
vadovų iš priaugančios kartos ir viai skautai sveikiname Jus.
Viso to visuma ir yra tautiš arba kurių kitų interesų diktuo
įstatė lietuviškąją skautybę Ade Dirbdami bendromis jėgomis, ve
kumas arba nacionalizmas.
jama. Tik, gaila, ne tautinių, ne
laidėje į pasigėrėtinas vėžės.
dami tų pačių idealų, greit iš
Be šios prasmės, tautiškumas, nacionalinių.
ypač šios sąvokos tarptautinis Jei Vytauto Didžiojo laikais
Nemažesniu pasisekimu vado vysime laisvės aušrą mūsų tė
atitikimuo nacionalizmas, turi ir būtų žinomas nacionalizmas, ki
vavo tunto skautėms sktn. S. vynėms”.
politinę prasmę; šia prasme na tais žodžiais — jei būtų buvusi Viena iš šių septynių gražuolių Naujų Metų dieną Pasadenoj, Califomijoj, bus išrinkta rožių ka Stasiškienė: Tiedu skautybės pa
ralienė.
ARGENTINOJE PAGERBĖ
cionalizmas reiškia pasišventi išryškėjusi tautinė sąmonė, —
sišventėliai beauklėdami savo du
mą tautos interesams, kovą dėl šis genialus karvedys ir politi
ŽUVUSIUS
vaikus taip pat nepaprastai daug
jų įgyvendinimo, tautos vienybės kas, nebūtų veržęsis žirgų gir Bet koks imperializmas, — sa tai bolševizmas stengiasi rau valstybių suvaržė kai kurias lais davė visiems lietuviukams jų
(sks) Lapkr. 1 d. Buenos Ai
ir tautinės nepriklausomybės sie dyti Juodojoje jūroje, o būtų sie nacionalsocialistinis ar komunis ti su šaknimis.
ves ir įsivedė švelnesnius ar aplinkoje.
res buvo pagerbti žuvusieji už
kimą.
kęs sucementuoti etninę lietuvių tinis, demokratinis ar diktatūri Stebina mus tik tai, kad ir ne griežtesnius autoritetinius reži Dovanas išvykstantiems įteikė Lietuvos laisvę. Gedulingųjų pa
Be to, politine prasme nacio valstybę prie Baltijos jūros.
nis, respublikinis ar monarchi komunistų ir netgi ir ne mark mus.
ir kalbėjo rajono vadas vyr. sktn. maldų metu parap. bažnyčioje
nalizmas gali būti suformuluotas Ir kas žino — ar nebūtų ir nis, — yra nacionalinių valstybių sistų tarpe negatyvinio atspalvio Tokių suvaržymų būta ir Lie A. Krausas, Brolijos vadeiva
prie katafalko budėjo skautų ir
j politinę doktriną ir detalizuo šiandieną daug kas buvę kitaip? priešas, nes jis sotina savo aspi nacionalizmo sąvokos samprata tuvoje ir kitose Pabaltijo vals psktn. A. Bakaitis, Seserijos vaatsargos karių s-gos garbės sar
tas į praktinę partinę programą. Ir ne tik pačioje Lietuvoje, bet racijas jas rydamas.
deivė psktn. I. Laisvėnaitė ir gyba. Po pamaldų iškilminga ei
randa sau vietos.
tybėse.
Tuo būdu turime tris naciona visame tame regijone?
Gera paralelė šiam atvejui yra Ką tai reiškia? Atsakymai ga Bet kur prasideda tikroji de ASS Australijos
įgaliotinis sena nužygiavo parapijos sodelin.
lizmo prasmes:
Kaip matome, įvairių gali būti ir vėl — Vengrijos tragedija vie lėtų būti šie:
mokratija ir kur ji baigiasi, ne- psktn. Pankevičius.
Ten atkalbėtos maldos už žuvu
I-ji apima nacionalinių kurios motyvų agresijai: ekspansijos, noje pusėje ir Sueso avantiūra arba agitpropo pastangoms pa visada lengva įžiūrėti.
sius ir jų atminčiai pagerbti pa
tautos kultūros vertybių ir sa ekonominių, dominavimo, religi kitoje.
SKAUTIŠKOS ŽINELĖS Iš
vyko šitokią sampratą įkalti ir į Abstrakčios teorinės sąvokos
dėti atsargos karių, skautų ir
vybių visumą;
jos skleidimo, keršto ir t.t.
Koks moralinis pagrindas liko ne komunistų galvas ir jie var nevisada sutampa su praktikos
AUSTRALIJOS
mergaičių
Birutės dr-jos vaini
II-ji reiškia akciją, siekiančią
Kas buvo Atila, hunų valdo po D. Britanijos-Prancūzijos ko toja ją nesąmoningai,
terminais. Ir ypač su įvairiais tų
(sks) Dėl emigracijos į JAV kai. Iškilmėse kalbėjo ats. karių
tai visumai tarpti reikiamų są vas, V amžiuje nusiaubęs plotus jomis reikalauti Kremlių sustab arba ją pasisavinę nekomunis- terminų niuansais.
lygų, kurios tegali būti tinka nuo Juodosios jūros iki Reino, dyti Vengrijos reokupaciją, kai tai vartoja ją sąmoningai, norė Koks reliatyvus daiktas yra sktn. V. Stasiškiui iš Adelaidės s-gos pirm. kpt. Diminskas, sktn.
miausios tik nepriklausomoje apgulęs Romą ir patį Popiežių jų pačių daliniai laipinami Egip dami diskredituoti savo oponen praktinė terminologija, ypatin "Vilniaus” t. tuntininko pareigų gen. T. Daukantas. Liet. Susiv.
pasitraukus, naujuoju tuntinin- Argentinoje vardu — Kaibutas
valstybėje;
Leoną I-jį privertęs sumokėti to žemėje?
tus tarpusavio ginčuose, nors gai politikos leksikone, matome ku paskirtas sktn. V. Neveraus- ;r LB vardu Ig. Padvalskis.
III-ji suponuoja politinį jun jam duoklę?
Jei čia ir nebuvo tikrojo są patys tokiai jos versijai ir neti iš laisvojo ir bolševikinio pasau
kas. Tunto perdavimas buvo lap
ginį (partiją ar kitaip pavadintą
O kas Džengiskanas, mongolų mokslo tarp raudonojo ir baltojo kėdami.
lių terminų palyginimo.
KALASI NAUJAS
kričio 17 d.
telkinį), akcentuojantį naciona klajoklių, XII-XIII a., teroriza imperializmų, tai tyliosios koo
Žinome ką reiškia "demokra
SKAUTYBĖS DAIGAS
lizmą ir siekiantį jį realizuoti vęs Azijos ir Europos plotus? peracijos fakto čia niekas nega Mėgstama nacionalizmui pri tija” laisvajame pasaulyje ir ma "Vilniaus" tunto sk. vyčių bū
relio gretas sustiprino dar du
kišti jo antidemokratiškumą, pa
savoje valstybėje.
(sks) Lapkr. 2-3 d. Argenti
Istorijoje rasime dešimtis šim lėtų paneigti.
tome, kaip tą terminą supranta nauji skautai vyčiai — Donatas
linkimą
j
diktatūrą.
nos
liet, skautų dr-vės drauginin
Politinė nacionalizmo prasmė tus tokių, o šalia jų moderniš- Vieni ir kiti pasinaudojo sau
Kremliaus ideologija.
Dunda ir Algis Jankauskas, ku
Šią problemą svarstant, reikia
ir yra tas varijantas, kuris nėra kesnius Fridrickus Didžiuosius, palankia situacija kitoje pusėje:
Tas pats žodis vienur reiškia rie vieną spalio naktį davė sk. kas vyr. skltn. S. Babronis^plankė Montevideo lietuvių koloniją
visų vienodai suprantamas ir juo Napoleonus ir pagaliau Hitlerį, "Kol jūs tvarkote Egiptą, mes visada atsiminti, kad kiekviena dieną, kitur — naktį.
epocha turi savų bruožų ir savų Pagaliau ir vakarietiška pras vyčio įžodį. Jiedu studijuoja Urugvajuje. Jis ištyrė skautų
labiau nevienodai vertinamas.
Staliną ir jų pasekėjus.
sudorosime Vengriją”.
Adelaidės u-te.
Indijos premjeras Nehru, ry Šis ultranacionalizmo (arba Ir nors nejaučiame simpatijų reikalavimų.
me pats "demokratijos” termi Melbourno t. tuntininkas vyr. vaidintojų gastrolių .galimybes,
susipažino su ten veikiančiomis
šium su dabarties įvykiais Euro teisingiau — etnocentrizmo), so savavaliaujančiam Nasseriui ir Mūsų laikais, bolševistinei im nas dar nepasako tos demokrati
cializmo ir militarizmo kokteilio jo pastangomis pasitelkti į talką perijai vis augant ir jų pastan jos formos. O jų gali būti įvai sktn. B. Dainutis paskyrė sk. vy organizacijomis ir pramynė pirpoje, yra pareiškęs:
čių sk. vedėju psktn. A. Pocių. mosiušdakus skautų vienetui ten
"Nacionalizmas kelia galvas išradėjas norėjo tik pusės pa Maskvą, — turime pripažinti, goms sprogdinti valstybes, ypač rių.
Pulk.
J. šarausko sk. vyčių bū įkurti. Draugininką šioje kelio
silpnesnes,
iš
vidaus
vis
stiprė

saulio, Stalinas — viso, to pa kad jo "tvarkymas” pradėtas
satelitinėse valstybėse”.
(B. d.)
relio
nariai
savo vadu išsirinko nėje lydėjo sk. vytis Zig. Jau
jant,
—
daugelyje
kraštų
tautos
ųiimimiiimmirnimnnumiiiomnnuiiummiunmiHmiinronmiiimmnimnmiimimimmiiB
ties
ir
jo
pasekėjai.
blogu laiku ir, turbūt, negeru
Kremliaus propagandos me
pskltn.
Z.
Zableckį.
pasigedo
tvirtesnės
ir
pastoves

nius, kuris yra sporto klubo "Ko
chanizmas Lenkijos ir Vengrijos Visi jie turėjo savo akcijai ir būdu.
ĮSTOKI
Vytietis J. Vizbaras uoliai pla vas” pirmininkas.
laisvės kovotojus irgi vadina na šiokių ir tokių motyvų. Turi jų Nevykęs Nasserio "tvarky nės vyriausybės.
VILTIES
tina skautiškąją spaudą Sydnėmas” pražudė dešimtis tūkstan Šis savisaugos instinktas dau
cionalistais, tik, bolševikinio ir dabar.
Viešėjimo metu jiedu turėjo
DRAUGIJA
juje. 1956 m. jis surinko 33 ”Sk.
gelyje
Europos
ir
kt.
kontinentų
"aiškumo" dėliai, prideda jiems Kiekvienam tų tikrų motyvų, čių vengrų patriotų, geriausių
progos prabilti iš Montevideo rakontrrevoliucionierių, kapitaliz dažnai netgi viešumai neskelbia laisvojo pasaulio sąjungininkų
dijo bangomis j visus Urugva
mo tarnų, liaudies priešų, fašis mų, stengiamasi sudaryti gražų Dunojaus pakrantėse.
juje gyvenančius lietuvius, kvies
tų arba Amerikos šnipų epitetą. ir madingą foną šiais moderniais Ši avantiūra smogė, jei ne mir
dami i platesnį abiejų kraštų lie
tiną, tai be galo skaudų , smūgį
Vakariečių spaudoje Imre Na- laikais.
tuvių bendradarbiavimą ir jėgų
gy, po to kai jis pateko Maskvos Jam atausti nesidrovima pa visam pavergtųjų tautų laisvini
telkimą vieningam Tėvynės lais
nemalonėn dėl noro nusikratyti naudoti ir taikos, ir teisingumo, mo procesui.
vės žygiui.
Ši avantiūra padėjo bolševi
Sovietų S-gos kontrolės, buvo va ir tikėjimo, ir tautiniai jausmai.
Tačiau kiekvienu atveju ne kams aplipdyti vis didėjusius
dinamas Vengrijos nacionalistų
RINKLIAVA TERIOJAMAI
Joks kitas Amerikos alus neturi tokio sko
premjeru. Nors jis prieš tuos pakanka, kad ir gerai suformu plyšius jų imperijoje ir sustip
VENGRIJAI
nio kaip Stroh’s todėl, kad nė vienas kitas
tragiškus įvykius ir po jų buvo luotų motyvų, kad ir gražiai su rinti sau simpatijas arabuose.
alus
neverdamas
kaip
Stroh
’
s.
Stroh
’
s
yra
(sks) Lapkr. 20 d. Lietuvių
komponuoto fono, — kiekvienu
Tam, kad ji ateityje pareika
žinomas kaip komunistas.
vienintelis Amerikos alus, kuris sujungia
skautų dr-vė Argentinoje įsijun
Tai dabarties Europos pavyz užpuolimo atveju reikia jėgos. lautų naujų gyvybių, bet jau ne
ugnim virimą su geriausiais skysčiais. Iš
gė talkon padėti žiauriai komu
džiai. Yra jų ir kituose konti Jėgos, pranašesnės už aukos jė tik vengrų, ne tik lenkų, lietu
davoj yra skonis, kuris šviesesnis, tirštes
nistinių okupantų teriojamai
vių
ir
kitų
pavergtų,
bet
lygiai
ir
nentuose. Imkime Afriką.
gąnis, daugiau gaivinantis ... Nusipirkit dė
Vengrijai. Renkami rūbai, mais
Ir todėl mažajai tautai ir-silp tų pačių anglų, prancūzų, ameri
Alžiro nacionalistai sukilo
žę šiandien... ir išbandykit Stroh’s gerą
tas, medicinos reikmens ir pini
prieš prancūzus ir jau trečius nesnei valstybei yra visada pa kiečių ...
skonį.
gai. Mūsų skautai padeda pini
J
vojus tapti didesnės ir galinges Trumparegė kalkuliacija, sie
metus kovoja su jais.
ginėje rinkliavoje. Visa Argen
kianti nedidelių, palyginti, lai
Tas pat Tunise ir dar neseniai nės auka.
tinos visuomenė labai jautriai
Iš čia plaukia ši išvada: jėgų mėjimų, ieškanti imperialistinės
buvo Maroke.
remia šią rinkliavą.
Rasime tokių pavyzdžių Azi konflikte pagrindinis faktorius ambicijos patenkinimo ir gereIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
yra ne motyvų kilnumas ir netgi lėsnio pyrago kąsnio sau, — ig
joje ir kitur.
Neramus elementas nacionalis ne teisingumas, o brutalios jė noruoja desperacinę kitų tautų
kovą dėl gyvybės, dėl nacionali
tai. Jie drumsčia imperijų val gos persvara.
MARGUTIS
dymą, "kenkia” taikai, lieja Nors vengrų sukilėlių pusėje nės tautų egzistencijos.
kraują, žudo kitus ir žūsta pa buvo ir šventi motyvai ir teisin Ir kaip tik tų pačių tautų, ku
yra pats seniausias Amerikos
gumas, betgi juos sutriuškino rias jos pačios prieš dešimtmetį
tys...
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
Ir viso laisvojo pasaulio ma raudonosios tiranijos plieno ir įstūmė į raudonuosius pančius.
Bet nacionalizmas yra gajus.
sės jų — nacionalistų — pusėje. ugnies galia.
vieną mėnesį — yra gausiai ilius
Jos jiems simpatizuoja, juos už Vengrų patriotų, kaip ir kitų Aukos gimdo naujus tautinės
truotas, turiningas, įvairus ir
jaučia, demonstruoja ... Tik šie pavergtų, nacionalizmas siekia laisvės kovotojus ir brandina
skaitomas su malonumu.
kilnūs laisve besidžiaugiančių tik vieno — realizuoti šventą naujus įvykius.
Mažoms tautoms, kovojan
tautų jausmai neranda reikiamo teisę laisvai gyventi.
MARGUČIO metinė prenume
atgarsio laisvų vyriausybių be Bet laisvųjų vakarų sąžinė pa čioms dėl nepriklausomybės, na
rata $3.00.
lieka jiems tik vieną privilegiją cionalizmas yra tas impulsas, ku
jausmėje kalkuliacijoje.
Margučio adresas: 6755 So.
Kas yra visų tų kovojančių — garbingai mirti už laisvę ... ris skatina kovoti.
Didelio musų draugo Kubos Ir dar daugiau. Tai yra impe
kraštu nacionalistai?
Western Avė., Chicago, III.
Tai nacionalinės laisvės kovo ambasadoriaus Dr. Emilio Nu- ratyvas, kuris įsako kovoti, iki
wnniniwMniiinHiiiiiiniiininiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiMn!!niiim
tojai Jų programa trumpa: lais neg - Portuondo lapkričio 8 die aukščiausia tautos aspiracija —
jos
laisvė
—
bus
iškovota.
nos
pareiškime
Jungtinių
Tautų
va tauta ir nepriklausomas jos
plenume, per dvi kruvinas savai Pavergtoms tautoms tai bal
apsisprendimas.
PILIETYBĖS
Koks nacionalizmo santykis su tes Kremliaus barbarai išžudė zamas, kuris gydo žaizdas, grū
agresija? Ar jis nenaudojamas 65,000 vengrų laisvės kovotojų. dina ištvermę, lengvina badą ir
EGZAMINAI
Ir, galbūt, Indijos premjero įgalina pakelti Sibiro taigų są
agresijai skatinti?
Perdėtas nacionalizmas, išsi Nehru pasitenkinimui tiktų jo lygas ir gausių Vorkutų kančias.
Klausimai — atsakymai
Nacionalimas tai yra tautos ir
gimęs į entnocentrizmą, kaip tai paties sakinį parafrazuoti:
iliustruoti braižiniu.
atsitiko nacių atvejuje, ir į šovi "Kremlius kapoja galvas na savojo krašto meilė.
Kaina 75 c.
Ir kaip tik todėl raudonoji pro
nizmą, kaip tai yra buvę dažnais cionalizmui satelituose”...
atvejais, — gali būti labai žy Kapoja ne nuo šiandieną ir ne paganda siekia nacionalizmui
Gaunama pas knygų platintojus.
šviesesnis!
mus stimulas agresijai ir impe vienos tautos nacionalizmui, ne prikergti niekinamuosius epite
"Dirvos” admin., 1272 E. 71 St,
rializmui.
išskiriant ne mūsų nei pačių ru tus.
Cleveland 3, Ohio ir pas autorių:
Bet ar neįkinkomi agresijos, sų nacionalizmo. Tik egzekucijos Tai mus nestebina, nes visa,
D. Klinga, 496 Grand St,
DABAR Už VIETINES KAINAS!
Th* Stroh Br*w*ry Co, D*frolt 26. Micbiaan
imperializmo ir dominavimo tiks intensyvumas vibruoja, prisitai kas mums brangu ir šventa, ne
Brooklyn 11, N. Y.
suderinama su komunizmu. Ir vilams ir kiti kilnūs šūkiai ir są- kydamas situacijai.
Joks Amerikos alus neturi Stroh’s skonio, joks nėra gaminamas kaip Stroh’s

Tautos ir savojo krašto meile

Jums tikrai patiks gaivinantis skirtumas
ugnim verdamo Stroh’s alaus
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Prieš komunizmo vergiją

O

VISGI VERTA

ir tikrai neturėsite nuostolio, jeigu susipažinsite su paskutinėmis
naujienomis. Tai yra sekančios prekės, kurios pralenkia visas
kitas gerumu ir pigumu.
RAŠOMOS MAŠINĖLES kainos nuo $60.00.
LAIKRODŽIAI šveicarų ir kitų firmų nuo $10.00.
FOTO APARATAI vokiečių ir kitų fabrikų nuo $15.00.
PLUNKSNAKOČIAI 14 kt. aukso garantija, 10 nuo $7.50.
RADIJO aparatai, su kuriais girdima beveik visos pasaulio
šalys, žinoma ir iš VILNIAUS transliacijos, nuo $45.00.
VAIKAMS vežimėliai, reto gražumo sportinis ir nesportinis
drauge, vokiečių ir austrų firmų, kainos nuo $40.00.
KATALOGAS išleistas, kuriame rasite lietuviškas plokšteles
su 300 pavadinimų Kipro PETRAUSKO, KUTKAUSKO, ŠABANIAUSKO, DVARIONO, GRAUŽINIO, BIčKIENĖS ir kitų dai
nininkų įdainuotos.
GAIDAS, KNYGAS, TAUTINIUS drabužius ir kitus liet,
meno kūrinius. Visko suminėti šiame trumpame rašinėlyje neįma
nomą.
Ką bepirktumėte pasiteiraukite pas J. Karvelį, 3322 S. Halsted
St., Chicago, III. Telef. YA 7-0677.
P. S. Prekės siunčiamos į visus pasaulio kraštus.

Iš istorijos žinome, kad lais i iių pasirinktas pirmininku Imre
drath savo sveikinimuose ypač
vės
siekiančias tautas Rusija ne Nagy pirmose revoliucijos dieno
nuoširdžiai paminėjo lietuvių
Spalio 30 d. Krašto Valdybos
pirmą
kartą likviduoja sušau se labai liberaliai įkainavo situa
gimnaziją, o programos atlikimo
pirmininkas, drauge su Gimna BALFo pirmininkas kan. Kon metu gimnazijos šokėjus lydėjo dant, pakariant arba išsiunčiant ciją. Vengrijos kariuomenės įgu
zijos direktorium ir Gimnazijos čius lankydamas Vasario 16 entuziaztingi a p 1 o d i smentai. dešimtimis tūkstančių į Sibirą los pačioje sukilimo pradžioje
reikalų vedėju A. Makarsku ap Gimnaziją ir sielodamasis jos Gimnazijos šokėjų pasirodymą katargos darbams. Tas viskas neturėjo bendros vadovybės ir
silankė žymioje vietos Carl Freu- reikalais, suteikė jai visokerio vokiečių spauda vertina kaip vyksta ne karo metu. Tai yra di perilgai laikėsi pasyviai. Galima
denberg firmoje, prašant suteik pos paramos. Prieš keletą savai tikrą liaudies meną, pabrėždama delės valstybės šaltai apskaičiuo tvirtinti, kad nei Imre Nagy, nei
ti Gimnazijai paramos. Lankyto čių paaukojo gimnazijos moki jaunuolių temperamentingą jų tos žmonių skerdynės, atlieka kiti sukilėlių vadai nesugebėjo ir
jai buvo maloniai sutikti ir buvo niams DM. 1.000,— skirtų pa atlikimą, pagaunantį žiūrovus. O mos mažoje valstybėje.
nesuspėjo spontaniškai sukilu
pažadėta paremti Vasario 16 pildyti mokinių maistą vaisiais žiūrovų buvo apie 2.000.
Visas pasaulis tiktai žiūri. sios tautos paimti savo kontro
Gimnaziją iki metų galo mėsos ir skanumynais, o dabar pažadė Hemsbache šokiai publikai taip Tiesa, pasigirdo griežti protes lėm kas sukilimuose dažnai pa
jo gimnazijos Kalėdų eglutei
gaminiais.
patiko, kad kai kuriuos teko kar tai. Įvairiose laisvose valstybėse sitaiko. Atrodė, kad buvo mo
Tai žymi parama Gimnazijai taip pat DM. 1.000,—.
toti net po tris kartus. Hemsba įvyko prieš kraugerius masinės mentas, jog Imre Nagy galėjo,
ir, berods, pirmutinė auka jai iš Gimnazijos mokinei Giedrei che burmistro pavaduotojas, pa demonstracijos. Laisvuose kraš išgauti sutikimą sovietinę ka
vokiečių privačios firmos pusės. Labanauskaitei, talentingai me sveikindamas lietuvių gimnazi tuose viešoji opinija neslepia sa riuomenę atitraukti iš Vengrijos
Šiuo atveju didelis nuopelnas pri nininkei, pradėjusiai lankyti jos šokėjus, plačiai paminėjo vo pasipiktinimo. Vengrų pabė teritorijos, jeigu visas sukilimas
klauso A. Makarskui, kuris da Mannheimo meno akademiją, mūsų tautos tragediją ir palin geliams padėti imtasi didelės ak būtų buvęs kontrolėje. Kremlius
vė mintį kreiptis į šią firmą ir kan. Končius asmeniškai paau kėjo lietuviams grįžti į išlaisvin cijos. Kovojančios vengrų tau labiausiai įsiuto už Vengrijos at
pats padarė pirmuosius žings kojo DM. 400,— ir pažadėjo rem tą Tėvynę, o šokėjams šokti lais tos adresu buvo pareikšta daug simetimą iš Varšuvos Pakto.
ti ją ir ateityje, kad ji galėtų vame savo krašte. Abiejose vie nuoširdžių žodžių ir pasakyta Vengrijos revoliucija yra nu
nius vizitui paruošti.
Reikia pažymėti, kad tos fir mokytis meno Mannheimo lais tovėse mokiniai buvo pavaišinti daug karštų kalbų. Bet tai ir vis kreipta prieš komunizmą ir so
kas ...
vietinę okupaciją. Maskvos, o su
mos stambiausias dalininkas vojo meno akademijoje, gyven vakariene ir skanumynais.
TUOJ ISIGYKIT
(pats Carl Freudenberg) yra dama Vasario 16 Gimnazijos Lapkričio 3 d. gimnazijas šo Vengrijai reikalinga ne jos žy ja ir viso pasaulio komunistai
ŠIAS KNYGAS!
vietos visuomenės mėgiamas ir bendrabutyje.
kėjai dalyvavo vokiečių invalidų gių pripažinimas, ne užuojautos, skelbė, kad pati vengrų tauta
jo dosnumas kultūriniams, spor Pačiai gimnazijai BALFo pir sąjungos parengime Hohensach- kad ir nuoširdžiausios, bet efek laisva valia pasirinko komunis
Milžino paunksmė
to ir karitatyviniams tikslams mininkas paskyrė didesnę miltų sene, kurio pelnas buvo skiria tyvios pagalbos, gelbėjimo nuo tinę sistemą, kad kiekviena vals Anglų kalbos skaitymas
Balys Sruoga ____________ 2.50
siuntą, kad gimnazijai neberei mas karo invalidams. Gimnazi sovietinių žudikų. Vienok apie tą tybė turi teisę pasirinkti valdyV. Minkūnas_____________ 2.00
plačiai apylinkėje žinomas.
Mėnuo vad. medaus
mosi formą, kad Sov. Sąjunga Aštuoni lapai
Firma pažadėjo suteikti gali kėtų grynais pinigais mokėti už jos šokėjai dalyvavo didesnės niekas nekalba!
N. Mazalaitė ____________ 2.50
B. Pūkelevičiūtė _________ 3.50
mybę lietuviams studentams, ir duoną ir bulkutes. Su kepyklomis programos rėmuose, bet buvo Intervencija į Vengrijos rei nesikiša j nepriklausomą valsty
Naktys
Karališkiuose
sutarta,
kad
jos
panaudos
miltus
bių
vidaus
santvarką,
o
Vengrija
kalus,
sako,
reikštų
pirštinės
me

gimnazijos mokiniams — berniu
Anoj pusėj ežero
Reichsbundo pirmininko ypatin
L. Dovydėnas ____________ 2.00
P. Andriušis_____________1.50
kams ir mergaitėms, vasaros ir gimnazijos reikalams ir tuo bū gai pasveikinti, pareiškiant pa timą gov. Sąjungai, pasaulinio ir buvo viena iš tokių. Jeigu taip,
Orą pro nobis
kitų atostogų metu dirbti firmos du gimnazijos mėnesinės išlai dėką, kad gimnazijos jaunimas karo pradžią. J. T. parodė, kad tai vengrų revoliucija ir yra tau- Aukso kirvis
J. Gliaudą______________ 4.00
dos,
gavus
miltų
siuntą,
suma

ji
negali
imtis
bet
kokios
akcijos;
tos
manifestacija
prieš
komunisfabrikuose.
Juozas švaistas _________ 2.50
aukoja šiam labdaringam tiks
Pavasarių
Audroj
žės.
Audra žemaičiuose
lui savo laisvą šeštadienio va ir nepadarė nei žingsnio, kad tinę santvarką.
I.
Simonaitytė
_________ 2.50
Komunistai
dabar
skelbia,
kad
Gimnazijos svečiai
VI. Andriukaitis _________ 2.20
karą ir pabrėžiant, kad gimnazi Maskvai būtų paskelbta atitin
Gimnazijos šokėjų pasirodymai
Atlaidų
pavėsy
toji
revoliucija
turi
"fašistinį
”
Po
Tėvynės
dangum
kama
presija.
Tokį
klausimą
J.
jos dalyvavimas kaip tik sutrau
Spalio mėnesį gimnaziją aplan
P. Abelkis_______________4.00
žodžiai vytės Nemunėlio.
T. vengia iškelti, nes žino, kad charakterį. Daleiskim, kad tai
kė Rytprūsių Sąjungos (Ost- Gimnazijos šokėjų grupė, kvie kęs daugelį žiūrovų.
Paveikslai V. Augustino „.2.00
yra
jų
tiesa,
vengrų
tauta
nori
Aukso
ruduo
su
jos
sprendimu
Maskva
nesu
preussische Landsmannschaft) čiama, dalyvavo sukaktuviniuose Kadangi programai ilgai užsi
Pragaro
pošvaistės
M.
Vaitkus
_____________
1.25
"fašistinės” valdymosi formos, o
pirmininko žmona, ponia Milda CDU minėjimuose Weinheime ir tęsus mokiniai negalėjo būti pa tiks ir nukentės J. T. prestižas. Maskva skelbia, kad gerbia kiek Būkite sveiki
V. Alantas_________________8.50
Woelke gimusi — Radvilaitė, at Hemsbache. VVeinheime burmis vaišinti vakariene, tai jie buvo Daleidžiant, kad J. T. ir nėra vienos tautos laisva valia pasi
Dr. S. Biežis_____________ 2.00 Pirmas rūpestis
galimybės imtis efektyvios ak
vežusi gimnazijai ir vaikams tras ir parlamento narys dr. Lin- apdovanoti tortais.
Jurgis Jankus ___________ 2.06
Baltasis Vilkas
rinktą
valdymosi
formą,
tai
ko

cijos, bet gi prieš kraugeriškus
gražiu dovanų: visiems GoettinPietų
vėjelis
K.
Binkis
___________
___
1.00
sovietų žygius, laisvosios vals dėl sovietai turėjo daryti karinę Balutis
geno suvažiavimo gimnazijos šo
Vytė Nemunėlis _________ 1.00
tybės savo nusistatymą gali pa intervenciją?
kėjų grupės dalyviams po gražų
J. J. Bačiūno leidinys_____ 1.50
Paklydę paukščiai 1
Atsimink
studijuojantį
jaunimę
demonstruoti ir ne ginklais. Ko Fašistinė Vokietija buvo Sov. Buriavimas ir jūrininkystė
albumą su Goettingeno laikraš
Jurgis Jankus ___________ 2.20
dėl nė viena valstybė, protesto Sąjungos sąjungininkė. Pakeitu
čių reporterių ta proga padary Lietuvių Studentų šalpos Fon c/o Chicago Sav. & Loan
B. Stundžia _____________ 2.00 Paklydę paukščiai II
siai
valdymosi
santvarką,
nė
vie

ženklan, nenutraukė su Sov. Są
Cezaris
Jurgis Jankus ___________ 2.68
tomis šokių ir šokėjų nuotrau das kiekvienais metais kreipiasi
Ass.’n,
junga diplomatinių santykių? nai valstybei tada Sov. Sąjunga
Mirko Jelusič - _________ 2.00
komis. Taip pat ir gimnazijai ji į lietuvių visuomenę, prašant 6234 So. Western Avenue,
Pietų
kryžiaus padangėje
Kodėl su jais kalbamasi ir tie nepaskelbė karo! Kada Maroko Didžioji kryžkelė
Sudarė Gaučys _________ 4.50
įteikė didelį albumą su nuotrau studijuojančiam mūsų jaunimui Chicago 36, Illinois.
kraugeriai priiminėjami, nuo ku ir Tunisas pasisakė nenori priB. Brazdžionis_ ...________ 2.00
komis.
Petras širvokas
paramos.
Visiems anksčiau aukavusiems rių rankų dar nespėjo nudžiūti kląusyti Prancūzijai, prancūzų
Duktė
Juozas švaistas
2.78
Ponia Woelke nuoširdžiai sie šiais metais Fondas, prade ir dabartiniems aukotojams nuo
vyriausybė
proklamavo
tų
vals

Alė Rūta _________ „
2.40
Po raganos kirviu
lojasi lietuvių ir Vasario 16 Gim dant lapkričio mėn. ir baigiant širdžiausia padėka. Paremkime ką tik nekaltas pralietas vengrų tybių nepriklausomybę. Juk tai
kraujas?
Daiktai ir nuorūkos '
Jurgis Jankus ___________1.50
nazijos likimu. Išgyvenusi tris sausio mėn. 1957 m. vykdo aukų mūsų pačių reikalą — mūsų tau
Sovietinių kraugerių cinizmas buvo kolonijos! Paryžius, niekuo
Leonardas Žitkevičius_____ 1.00
Pabučiavimas
dienas gimnazijoje pati, pajuto vajų. Aukos renkamos aukų la tos ateitį.
yra neįsivaizduojamas. Kai ma met ir netvirtino, kad tai yra su Don Kamiliaus mažasis
J Grušas ______________ 1.55
visus gimnazijos nepriteklius, la pais, išsiuntinėtais keliems šim
siniai žudo vengrų tautą, tuo pat vereninės valstybės, o Maskva pasaulis
Rytų
pasakos
bai užjausdama gimnazijai.
tams lietuvių — ankstyvesniems
metu ant savęs deda laisvės ir savo zonoje esamas valstybes
Guareschi _______________ S.50
V. Krėvė ________ ______ 3.00
Gimnaziją aplankė svečiai iš studijuojančio jaunimo rėmė
skelbia
tokiomis
esant.
taikos togas, o D. Britaniją ir
Doleris iš Pittsburgho
Raudoni batukai
JAV: kun. Deksnys ir prof. dr. jams. Jie prašomi patalkininkau
Prancūziją 'vadina "banditais”, ■ Vengrų tauta aiškiai pasisakė
Stepas Zobarskas__ j.—_ 0.80
Jurgis Savickis _________ 1.5>
VI. Vilimas. Kun. Deksnys, susi ti Fondo kilniame darbe.
ir prieš komunizmą ir prieš so"žudikais”.
Sudie, pone Cipse
pažinęs su gimnazijos gyvenimu, Aukštąjį mokslą einąs jauni PRAŠO ATITAISYTI Šypsodamiesi iš Vakarų ne-1 vietinę vergiją. Pademonstravo, Eldorado
J. Švaistas______ —______ 1.80
James Hilton ___________ 0.71
jos bendrabučiu ir jos vargais, mas yra mūsų atrama ir viltis
Gen. štabo pulk. P. Žilys Drau ryžtingumo ir silpnybės, spiauna kad savo siekimuose tauta yra Gyvačių lizdas
Strėlė danguje
pažadėjo Amerikoje labiau rū visame lietuviškale darbe. Nuo ge paskelbė atvirą laišką gen. jiems į veidą dar pagrąsindama vieninga. O kaip į tą reagavo
Henrikas Radauskas _____ 2.00
Francois Mauriac _______ 2.80
pintis ir sielotis gimnazijos rei išmokslinimo jaunimo priklauso St. Raštikiui. Tame laiške sako:
savo toli siekiančiomis rakieto- Maskva, kuri deklaruoja tautų Gimdytoja
Senas
kareivis Matutis
kalais. Prof. dr. VI. Vilimas, už ir kovos dėl Lietuvos laisvės su "Tamstos knygoje "Kovose dėl
mis ir giriasi savo atominių bom lygybę, taikos troškimą, kiek Francois Mauriac _______ 1.75
J. Jankus ______________ 3.00
sukęs j gimnaziją savo kelionėje stiprinimas ir svoris mūsų įta Lietuvos”, Kario atsiminimai I
bų sprogdinimo rezultatais. Va vienos valstybės valdymosi for
Saulės Takas
po Europos kraštus, per pietus kos Amerikos politiniame ir eko dalies straipsnyje "Mobilizaci karai tyli, o afro-azijatiškas blo mos gerbimą, nesikišimą j kitų Gintariniai vartai'
Nelė Mazalaitė___________ 3.50
N.
Mazalaitė
_____________
2.00
ja
”
597
puslapyje
rašoma:
"Iš
pasveikinęs mokinius ir palin nominiame gyvenime.
valstybių vidaus reikalus? Ven
kas
pritaria
Maskvai.
šilkai
ir vilkai
Gyvulių ūkis
kėjęs jiems toliau mokytis sava Tautos neturinčios savo švie pradžių aš siūliau vykdyti vi
Kaip visos Rytų Europos vals gru tautos masinėmis skerdynė
Runcė Dandierin is_______ 1.00
suotinę
mobilizaciją,
bet
per
pa

George
Orwell
___________
1.00
me mokslo židinyje, pažadėjo ir suomenės, negali niekur savo
Senųjų lietuviškų
sitarimus buvau įtikintas sun tybės, taip ir Vengrija komunis mis!
Giesmė apie Gediminą
ateityje visais galimais būdais įtakos pareikšti.
knygų istorija
kia mūsų valstybės iždo būkle ir tinę vyriausybę gavo iš Maskvos Niekas nebegali užginčyti, nes
B. Sruoga ir V. Petravičius 2.00
remti gimnaziją. Abu svečiai yra Nuo mūsų pačių priklauso sa nusileidau, sutikdamas, kad mo rankų. Tai yra sovietinių agentų Maskva prieš visą pasaulį dar
V. Biržiška, kiet. virš._ — 3.JO
Jaunai inteligentei
jau nuo seniau Vasario 16 Gim vos padėties sutvirtinimas. Turi bilizacija būtų įvykdyta tik II
papr. virš.___________ 2.00
kartą
parodė,
kad
komunistinės
V. Andriukaitytė_________ 1.25 Saulutė debesėliuos
divizijos ribose ir iš administracija, sąžiningai pil vyriausybės gali išsilaikyti tik
nazijos rėmėjai.
me apie 1000 lietuvių, einančių pėstininkų
danti
Maskvos
įsakymus.
Komu

Kryžkelės
Gimnaziją pakartotinai aplan aukštąjį mokslą. Mūsų pareiga dalies IV divizijos užuomazgos
L. Žitkevičius ___________ 1.50
nistinė administracija nerepre tai durtuvų pagalba, kad jos yra
A. Vienuolis _________ »___ 3.50 šventieji akmenys
kė BALFo pirmininkas prof. dr. jiems padėti. Iš surinktų lėšų centre. Be to, turėjo būti papil zentavo vengrų tautos valią, bet sovietinės imperialistinės politi
dytos atsargos kariai karo avia
Faustas Kirša ___________ 2.00
kan. J. Končius. Jis dalyvavo Fondas jau kelis parėmė pasko cija, priešlėktuvinė rinktinė ir Maskvos, kaip ir visose valsty kos įrankiais. Įrodė, kad taip va Kaimynai
J. Paukštelis ___________ 2.50 šventoji Lietuva
Mokytojų Tarybos posėdyje, ku lomis. Yra reikalingų daugiau. priedangos pulkai”.
bėse sovietinėje zonoje. Komu dinama "lygybė ir nepriklauso
Jurgis Savickis _________ 3.00
riame kiekvienas mokytojas ga Tad Fondas nuoširdžiai prašo Šis paskelbtos mobilizacijos nistinei propagandai niekas ne mybė” valstybių esančių sovieti Kaip jie mus sušaudė
Teresė Neumanaitė
J. Petraitis _____________ 1.80
lėjo pasisakyti ir išdiskutuoti ir kviečia visą mūsų visuomenę apibūdinimas yra netikslus ir trukdė tvirtintis, kad vengrų tau nėse replėse yra gryna melagys
J. Burkus ______________ 3.00
neaiškus dėl sekančių priežas
Kuprelis
gimnazijos vargus. Gerb. kan.
Tipelis
į talką tam kilniam darbui. Taip čių:
ta su džiaugsmu kuria "socializ tė, o kiekvienas bandymas išsi
Ignas
Šeinius
___________
2.00
Končius pažadėjo padaryti BALF
Pulgis Andriušis (įrišta)_ 3.00
pat prašo' organizacijų skirti 1. Mobilizacija buvo paskelbta mą”, pasiremdama Sov. Sąjun laisvinti, bus sovietinių tankų ir Keliai ir kryžkelės
Centro Valdybai pranešimą apie
Trumpa diena
bent mažą dalį nuo savo paren ir įvykdyta ne tik II divizijos gos "amžina draugyste ir jos aviacijos sutriuškintas.
Putinas _______ ,________ 2.50
gimnaziją ir paraginti ją labiau gimų studentijai paremti.
Alė Rūta ........................
4.00
plote ir IV divizijos užuomaz m i e 1 a š i rdingiausia pagalba”.! Atrodo, kad dabar ir taip vaKon
- Tlhi,
Tomas Nipernadis
remti ir palaikyti.
gos centre, bet ir I pėstininkų Tikrenybėje vengrų tauta Sov. dinamieji "intelektualai ir paTilo r Heyerdahl _________ 3.75
August Gailit ____ ______ 2.50
Kan. Končius aplankė ir mo Parama skiriama per Lietuvių divizijos plote.
Sąjungai ne tik nereiškė savo žangieji”, kurie taip meiliai žiū Kaimiečiai
Tarp pelių ir vyrų
kytoju butus susipažindamas su Studentų Sąjungos Centro Val Išeitų, kad Tamstos rašinyje
rėjo
į
Maskvą,
jau
suprato,
kaip
dėkingumo, bet jos ir neapkentė.
V. S. Ri ymont I-II-III-IV
Jok n Steinback _________ 1.25
skurdžiomis jų gyvenimo sąly dybą tikrai reikalingiems patrio- mobilizacijos apimtis ploto at
1 ir II dalis_________ po 3.00 Užgesęs sniegas
žvilgiu beveik pusiau sumažin Sov. Sąjunga ne tik kad primetė atrodo "laisvė, lygybė, nepriklau
tiniems
studentams,
nežiūrint
jų
gomis, nufilmavo klases, bara
III ir IV dalis _______ po 3.50
ta.
okupuctiems kraštams valdžios somybė ir laimės džiaugsmas”,
Aloyzas Baronas_________ 2.50
kus ir bendrabutį, kad galėtų politinių ir religinių įsitikinimų. 2. Priedangos pulkai (turiu
Loreta
tų
tautų,
kurios
randasi
"broliš

Ugnies pardavėjas
formas,
-bet
sistematiškai
juos
Fondas
kviečia
aukoti,
kad
ir
Amerikos lietuviams parodyti
omeny kavaleriją) neturėjo būti apiplėšdavo.
Stasius Būdavas_________ 1.80
koje Sov. Sąjungos globoje”.
Balys Rukša_____________ 1.00
kokiose sąlygose dirba, mokosi ir nedidelėmis sumomis, bet visus papildyti atsargos kariais, bet
Uždraustas stebuklas
Kregždutė
I
K.
M.
J.
Šarūnas
1953 m. Imre Nagy labai at
solidariai.
Solidariai
sudėtos
au

buvo
mobilizuoti.
Laikau,
kad
gyvena gimnazijos mokiniai.
Stasius Būdavas _________ 2.60
A. Rimkūnas_ _________ 1.50
sargiai norėjo pabandyti patai
Kan. Končius pareiškė, kad, iš kos ir visai mažos sudaro dides tik Tamstos autoritetui, kaip
Kregždutė
II
Vaižganto
monografija
kariuomenės vadui, syti Vengrijos vidaus situaciją,
A. Merkelis ____________ 6.00
................................. ............... 2.75
vykdamas į Ameriką, jis išsi nę sumą ir įgalina suteikti tin buvusiam
"Lietuvos nepriklausomybės
priklauso
teisė
ir
pareiga
tas
visai
nenorėdamas
atsikratyti
Vilnius Lietuvos gyvemime
Kregždutė III
veža įsitikinimą, kad gimnaziją kamą paramą. Neleiskime savo klaidas atitaisyti.
kovoje dalyvaujame per
jaunimui ieškoti paramos sve Tai turi būti padaryta viešai sovietinės kontrolės, Maskva už
Dr. A. Šapoka___________ 1.50
. ............................ .*................ 8.00
būtinai reikia remti.
tur, nes mes juo tik nukreipiame spaudoje, kad nesukeltų nerei protestavo ir Imre Nagy nuvir
Velykų pasakos
Lietuvos
Kovose dėl Lietuvos
N. Butkienė _________ _ __1.00
St. Raštikis ________ .___ 7.00
Ruošiasi brandos egzaminams juos nuo savęs. Būkime savo kalingų ginčų dabar ir ateityje. to. Prieš pat vengrų tautos su
Nepriklausomybės Fondą”.
jaunimo draugais-rėmėjais.
Vyturėliai Laukuose
Jeigu atsitiktų taip, kad Lietu kilimą, partijos ir vyriausybės
Kolchozai Lietuvoje
Devintosios klasės mokiniai Kas neturės progos įteikti au vos archyvai žūtų, tai tas Tams aparatuose buvo padaryti tam jos darbą lėšomis remiame per
Vikt. Šimaitis ------------- 0.71
Z. Bačelis
____________ 0.50
pradėjo ruoštis vasario - kovo kos rinkėjui, tad Fondo adresas tos straipsnis taptų autoritetis- tikri pakeitimai, bet jie buvo pa
Kiškučio vaidinės
Trylika nelaimių
Lietuvos
giausiu domumenu apie įvykdy vėluoti ir ne ganėtini, kad sulai
mėn. įvykstantiems brandos eg yra:
R. Spalis ______________ 1.25
Stasys Džiugas _________ 1.50
Nepriklausomybės Talką,
Vaikų knygelė
Lietuvos pinigai
zaminams. šiais mokslo metais LITHUANIAN STUDENTS tą mobilizaciją. Dėl tos priežas kytų partiją nuo galutino ban
ties mobilizacijos apimtis turi
M. Valančius ---------------- 1.80
Juozas K. Karys _______ 5.00
Iš LAS, LLKS, LRS ir LTS
būsimų abiturientų laida, atro
FUND,
būti labai aiškiai ir tiksliai api kroto.
Laiškai žmonėms
Varpai skamba
dė, būsianti didesnė, bet emigra Account No. 11737,
Sukilimas prasidėjo ramiomis
bendros deklaracijos.
būdinta.”
G. Papini____ a_________ 2.00
Stasius Būdavas_________ 2.50
cija ir šiemet palietė kaip tik
demonstracijomis, bet baigėsi la
Lietuvių Liaudies Menas
labiausiai aukštesniųjų kalsiu
žemaičių krikštas
bai tragiškai. Buvęs Vengrijos
P. Galaunė _____________8.50
P. Abelkis______________ 2.50
mokinius, taip kad net keturi
pirmininkas Hegedues ir pirmas LNF adresas:
MAX SOLOMON PLUMBING & HEATING
Žemaitis nepražus
būsimi abiturientai išvyko jau
partijos sekretorius Geroe iššau
LNF, c/o Mr. K. Siliūnas, Moters širdis
Guy de Maupassant _____ 2.60
ĖLECTRIC SEWER CLEANING
Balys Sruoga _______ _____ 3.04
į JAV: Vida Kaminskaitė, Nijolė
kė sovietinę pagalbą, tikriausiai
135 — 34 Franklin Avė.,
Raišytė, Birutė JanuŠaitytė ir
7405 Superior Avė. EX 1-0739 — Res. EX 1-2335
bus, kad pats Kremlius jiems pri
Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskite:
F 1 u s h i n g, N. Y.
Jonas Masaitis.
metė ginkluotą pagalbą. SukilėDIRVA, 1272 East 71 SU Cleveland 3, Ohie
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Ka veikia Bendruomenė
Kultūros Fondo veikslos planą
besiaiškinant

ANAIS LAIKAIS LIETUVOJE
A. MAČIUS
Grįžtu j Lietuvą

Pasitarimas kalbos klausimais
Birželio 30 d. Chicagoje įvy
kusiame Kultūros Kongrese bu
vo pritarta siūlymui visus ben
drinės kalbos praktikos klausi
mus spręsti susitarimo (ne pri
tarimo) keliu. Buvo taip pat pa
siūlyta ir išeitis iš dabartinės
padėties: kas nors paruošia tebeginčijamų klausimų (susiju
sių daugiausia su mūsų rašyba)
sąrašėlį ir jį padauginęs išdalina
visiems kalbininkams bei rašybininkams (gal dar žurnalistams
ir rašytojams) pasisakyti.
Po kongreso taip pat pasigirdo
balsų (spaudoje, mokytojų susi
rinkimuose bei pasitarimuose ir
kt.), raginančių LB Centro Val
dybą imtis iniciatyvos kalbinės
praktikos klausimams tvarkyti.

Lapkričio 17 d. Chicagoje lan
kėsi JAV LB Centro Valdybos
pirm. St. Barzdukas ir matėsi su
Liet. Profesorių Draugijos pirm.
M. Krikščiūnu, Lietuanistikos
Instituto prez. dr. P. Joniku bei
Kultūros Fondo Valdyba.
Pasitarimai su pirm. Krikščiū
nu ir dr. Joniku turėjo išaiškin
ti Lietuvių Bendruomenės- ben
dradarbiavimo galimybes su
Liet. Prof. Draugija ir Lituanis
tikos Institutu. Sutarta, kad toks
bendradarbiavimas yra ne tik
galimas bei pageidaujamas, bet
ir būtinas.
, Po pasitarimų įvykusiame Kul
tūros Fondo Valdybos posėdyje
buvo svarstomas Kultūros Fon
do veiklos planas. Pranešimus
Ryšium su tuo JAV LB Centro
padarė KF Valdybos pirm. J.
Kreivėnas ir CV pirm. St. Barz Valdybos pirm. St. Barzdukas,
dukas. Toliau posėdyje buvo su lapkr. 17 d. lankydamasis Chi
cagoje, matėsi su Lietuvių Kal
tarta:
Lietuvių knygos mėnesius to bos Draugijos Chicagos skyriaus
liau organizuos Kultūros Fon valdybos pirm. A. Dunduliu ir
sutarė, kad šio skyriaus valdyba
das.
Kultūros Fondui taip pat per parengs ir LB Centro Valdybai
eina Pasaulio Lietuvių Archyvo pateiks pirmąjį tokių degamų
ir "Knygos Lentynos” leidimo kalbinių klausimų sąrašą, dėl ku
rio vėliau bus leidžiama pasisa
rėmimas.
kyti
kompetentingiems asme<Lituanistikos Instituto reda
guojami lietuvių mokslininkų nims. šiuo keliu tikimasi rasti
darbai leidžiami Kultūros Fondo visiems mums priimtinų bendrų
serijiniu būdu. Į pirmąjį tomą sprendimų.
turėtų įeiti tie darbai, kurie lies
Bendradarbiavimo keliu su
tų aktualiąsias mūsų kalbos, sie
mūsų studentija
nų, krašto turtų, kultūros ir kt.
problemas. Tolimesniais tomais JAV turime kelis šimtus lie
turėtų pasirodyti V. Biržiškos tuvių studentų. Didelė, dalis jų
"Aleksandrynas” ir kt. darbai. aktyviai reiškiasi ne tik savoje
Kultūros Fondas lėšas telkia pre Lietuvių Studentų Sąjungoje,
numeratos būdu, ieškodamas me- bet ir apskritai lietuviškame mū
senatinės paramos ir t.t. KF rė sų gyvenime — bendtuąmenėjej
mėjai leidinius galės gauti pi draugijose, spaudoje ir t.t. šia
giau.
studentijos dalimi pagrįstai gaKultūros Fondas, susitaręs su ifme džiaugtis ir didžiuotis,
mūsų knygų leidyklomis, prade-Į
da leisti jaunimo literatūrą. Pir JAV Lietuvių Bendruomenei
moj eilėj leidžiami mūsų rašy labai rūpi artimiau bendradar
tojų darbai. Jiems iliustruoti biauti su mūsų Studentija. Rūpi
kviečiami lietuviai dailininkai. paremti mūsų tautai naudingas
Kultūros Fondas steigia kas jos pastangas ir užsimojimus.
metinę lietuvių kultūros premiją. Todėl teikiama parama ir stu
Šiais metais premija skiriama už dentų leidžiamam žurnalui ”Lilietuvių grožinės literatūros vei tuanus”.
kalą, atrinktą Lietuvių Rašytojų Ligi šiol kiekvienam numeriui
Draugijos.
buvo duodama po 300 dol. Pasku
1958 m. sueinančiai 40 metų tiniame CV posėdy buvo nutarta
Lietuvos Nepriklausomybės at šiais metais duoti visą apskritą
statymo sukakčiai paminėti Kul 1000 dol., tad paskutinieji du nu
tūros Fondas, susitaręs su Kana meriai dar gaus po 200 dol.
dos LB Kultūros Fondu, skelbia
specialų tautinės misterijos kon Lapkričio 17 d. lankydamasis
kursą. Misterijos idėja atsklei Chicagoje, C V pirm. St. įlarzdudžiama žodžiu (tekstu), melodi kas taip pat matėsi SU Lietuvių
ja (muzika, giesme), judėsiu Studentų Sąjungos pirm. J.
Karklių ir smulkiau aptarė tar
(šokiu, žaidimu).
Lituanistiniam prieaugliui ug pusavio bendradarbiavimo klau
dyti Kultūros Fondas steigia li simus. LB ir toliau pagal savo
tuanistinę stipendiją, kuri ski išteklius rems "Lituanus”. San
riama aukštąjį mokslą išėjusiam tykius su žurnalu tepalaikys per
lietuviui jaunuoliui (jaunuolei), sąjungos centrinę valdybą. Bet
imančiam studijuoti kurią nors Bendruomenė kartu pageidauja,
lituanistikos šaką (kalbą, litera kad studentai aktyviau dėtųsi į
jos veiklą. Tai bus naudinga ir
tūrą, istoriją, meną ir t.t.).
Kultūros Fondas padeda išleis patiems studentams: aktyviau
ti dr. M. Gimbutienės mokslinį reikšdamiesi Bendruomenės gy
anglų kalba parašytą darbą apie venime, daugiau turės čia įtakos,
lietuvių kryžius.
tad daugiau galės laimėti ir kon
Atskiromis progomis kylančius
krečios paramos. Veiklos stabdis
reikalus Kultūros Fondas svars
juk tas pats — piniginiai nepri
to ir sprendžia atskirai.
Šiame Kultūros Fondo Valdy tekliai. Savo darbu stiprindami
bos posėdyje, be jau minėtųjų J. Bendruomenę, studentai tegali
Kreivėno ir St. Barzduko, dar tik laimėti.
dalyvavo šie valdybos nariai: B.
JAV LB CV inf.
Babrauskas, V. Manelis, J. MuIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lokas, St. Tamulaitis. Posėdy ir
visuose pasitarimuose taip pat RADIO — TV TAISYMAS
dalyvavo JAV LB Chicagos apyg.
valdybos pirm. dr. J. Bajerčius.
A M U R C O
Šis KF veiklos planas arti
miausiu laiku pateikiamas svar
styti, priimti ir paskelbti Kul
tūros Fondo Tarybai, kurią su
daro įvairių kultūrinių mūsų in
stitucijų atstovai ir paskiri mū
sų mokslo bei meno darbuotojai.
Reikia tikėtis, kad jam bus pa
rodyta reikiamo dėmesio ir rū
pestingumo.
Iš kitos pusės tokio pat dėme
sio ir paramos bus paprašyta ir
iš lietuvių visuomenės. Planas Sav. JUOZAS DAUTARTAS
Darbas garantuotas.
konkrečiai vykdyti bus tegalimas
tik tiek, kiek šio dėmesio ir pa
Šaukti kiekvienu laiku
ramos realiai bus parodyta. Tai
8008 Clark Avė.
kartu btiš it mūšų kultūrinio su
Telef.: OL 1-1790
brendimo egzaminas.
Ulllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllll

ANTANAS GUSTAITIS

VIENYBE
Mums vienybė ne naujiena:
Ar tu kreivas ar tiesus,
Geriame visi už vieną,
Vienai moka už visus

Vienas kalba, vienas ploja
Po karčiosios ir saldžios,
Vieną tą visi kiloja
Ir nuverčia nuo valdžios.

O kai švenčiam dieną svarbią,
Dieną didvyrių darbų,
Vieną vėl visi pagerbia —
Duoda kriukį prie tarbų.
Kai širdy užverda kraujas,
Trokšti meilės ar dainose, —
Nors šimtai ten plaukus raujas,
Puoli vienas prie vienos.

Čia paglostai, čia įgnybi,
Ranką rankoj palaikai,
Iš to gnybio vėl vienybė,
Iš vienybės — ir vaikai.

ADOMAS
O kad būčiau aš Adomas;
Tas Adomas buvęs,
Per Gomoras ir Sodomas
Būčiau nepražuvęs.
f

Rojaus pievoj nuogą kūną
Šakele vėduočiau
Ir, tegul kas nori būna,
Šonkaulio neduočiau.

Be Jievos, tos užkerėtos,
Lai žalčiai grasina, —
Nors ir obuolio norėtųs,
Imčiau apelsiną.
Ir dabar upe tekėtų
Baltas gulbės pienas,
Ir be jokių etiketų
Gerčiau aš jį vienas.

Vienas lobių prisikrovęs
Pilną rojaus klėtį,
Nežinočiau iš gerovės,
Kaip save mylėti.

I

Prisijuosęs lapą fygų,
Prirašyčiau spaudą,
Pridainuočiau šimtą knygų,
Ką vienam suskauda.
Man vienam pakiltų saulė,
Šviestų galvą pliką,
Sudaryčiau šiam pasauly
Vienas visą Vliką ...

valdžia leido Lietuvių Tarybai
sudaryti ministeriu kabinetą,
pirmininkaujant Aug. Voldema
rui.
Atvažiavę į Vilnių pamatėme
vokiečių kareivių eisenas. Visą
valdžią Vilniuje pasisavinusi
"Soldate Rat” su Aukštuolaičiu
priešakyje, lenkų parsidavėliu.
Lenkai vaikėzai ir paaugę, bu
riasi gatvėse ir aikštėse, mitin
guoja, rėkauja, plusta Lietuvos
Tarybą, o ypač A. Smetoną.

LUMBER CO.

1321 MARQUETTE

DIRVA
atlieka įvairius spaudos darbus. Jūs
galit pigia kaina atsispausdinti pro
fesines korteles, įvairias blankas, va
karams biletus, vestuvių pakvieti
mus, plakatus ir kt.

DIRVA — 1272 East 71 St.
Cleveland 3, Ohio
Telef.: HE 1-6344

ELMER HOCKER, Mgr.

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

DIRVA

LAUKIA

JŪSŲ TALKOS!
NAUJAUSI

Šiandien ji puošnybėj stalo
Svaigiai kvepia virtuve,
O rytoj — ant pjedestalo
Įsirėmus prieš tave.
Kiaulė kiaulių sugulovė
Kriuksi gatvėj ir languos,
Knisa širdį, tartum lovį,
Ir užmiega piniguos.

Ir sapnuoji: tarsi želia
Ant kaktos šeriai striuki,
Lyg prie suknisto darželio
Tarpe kiaulių pats kriuki...
Iš "Anapus Teisybės”.

Izoliacijos, porčių medžiaga,
fanera, durys, langai ir kita.
Pramonės medžiaga.
Tuoj pristatoma.

Užsakymai priimami ir paštu.

Ar gavėnoj, ar mėsėdy
Ji apkiaulina minias,
Už ministertus pasėdi
Ir už jų kilnias ponias.

Gęsta žvaigždės, teka saulė,
Suokia volungės trake —
Žengia Kiaulė per pasaulį
Ir trinyčiuos, ir frake.

bos Rūmų — valstybinė vėliava.
Staiga vakare, buvo įsakyta už
daryti visus kiemo vartus, res
toranus, kavines. Visiems su
grįžti j namus ir iš jų neišeiti.
Sužinota, kad lenkai ruošiasi
perversmui.
Rytojaus sulaukus, nutarėme
kuo greičiau išvažiuoti iš Vil
niaus. žmonės bėga iš miesto.
Stotyje didžiausia spūstis. Eilė
prie kasos nusitęsusi į gatvę. Ne
bėra vilties išvažiavimui. Ką da
ryti?!
Prieinu prie vokiečių žandaro
ir nelaiminga mina, kalbu jam,
kad esu ligonis ir ką tik atėjęs iš
daktaro, negalįs stovėti ant kojų
ir t.t. Žandaras nedavė man ir
pabėgti, tuoj paėmė mane po
ranka, kad nepergriūčiau, pra
sistūmęs per minią, privedė ma
ne prie kasos langelio, prašyda
mas tuoj išduoti biletą.
Greta manęs stovėjęs prie ka
sos žydelis, paklausė manęs, kaip
brangiai esu sumokėjęs.

Rudenį, 1918 m. negavęs lei
dimo iš vokiečių okupacinės val
džios Kijeve grįžti su šeima į
Lietuvą, pasistengiau gauti įgalipjimą iš Lietuvių Komiteto iš
vežti pabėgėlius iš Kanotopo,
Cernig. gub., pats taip pat tapęs
"pabėgėliu.”
Vieną gražią rudens dieną 1918
m. apleidau su šeima Kanotopą
ir atlikę karantiną Pinske ir už
kokios savaitės atsidūrėm Vil
niuje. žinoma, ne be to, kad ne Prie Lietuvos Tarybos Rūmų
patepus.
didelis susigrūdimas. Viduje ei
Vilniuje nusisamdžiau butą, na Tarybos posėdžiai. Lenkų pa
užmokėjęs, kaip reikalavo savi daužos, susigrūdę prie durų,
ninkas už pusę metų pirmyn. stumdosi ir niekam neduoda įeiti
Einu į vokiečių įgtaigą užsire į vidų, šiaip taip, kad ir apkumšgistruoti. Neregistruoja, nes čiuoti pakliuvome į vidų.
prieš didįjį karą esu negyvenęs Gedimino kalne iškelta lietu
Vilniuje. Prašau duoti leidimą vių vėliava. Ant Lietuvos Taryišvažiuoti į Žemaitiją. Neduoda,
nes toks esąs vokiečių valdžios
parėdymas.
NAUJAS SOCIALINĖS APDRAUDOS
— Tai kaip čia suprasti, sakau
tam pareigūnui, gyventi negali
ĮSTATYMAS LIEČIĄS ATEIVIUS
ma ir išvažiuoti negalima?! La
bai paprastai, atsako man išdi Pagal Amerikos Socialinio Ap (6) Esant aktyvioj Amerikos
džiai tas pareigūnas su kumpa draudimo Įstatymą žmonės, ku kariuomenės ar jūrų laivyno tar
nosim, jūs su šeima būsit išvežti rie turi teisę gauti apdraudą 1956 nyboj už Amerikos ribų;
m. gruodžio mėnesį, gali gauti
atgal, iš kur atkeliavote.
(7) Jeigu bent vienas iš šių
Nejuokais susirūpinau. Nuei čekius siunčiamus jiems ir už nuostatų atitinka, tada Jūsų
Amerikos
ribų.
Tas
liečia
tuos,
nu pas dakt. Šlepetį, lietuv. kny
pensijos ar palikuonių išmokėji
gyno savininką, šv. Jono gv. Iš kurie nėrė. Amerikos piliečiai ir mai pagal Amerikos Socialinės
nepaisant kaip ilgai jie gyvena
pasakojau jam savo bėdą.
Apdraudos Įstatymą gali būti
Nenusimink — sako jis man. užsienyje.
tęsiami
ir tuo atveju, kai negy
Grįžk atgal ir pasiūlyk jam ky Bet jeigu pirmą kartą gauni veni Amerikoje daugiau kai še
apdraudą
po
1956
m.
galo
ir
nesi
šį ir tuoj gausi leidimą išvažiuo
ne Amerikos pilietis tai mėnesi šis mėnesius.
ti.
Sugrįžtu, žydelis mane pama niai išmokėjimai gali būti su Jeigu nei vienas iš tų nuosta
tęs, pasitraukė į šalį. Nieko ne stabdyti jeigu išvyki iš Ameri tų neatitinka, tai išmokėjimai
bus sustabdyti tuo atveju, kai
laukdamas, priėjęs prie jo klau kos ilgiau kaip 6 mėnesius.
siu kiek kainos leidimas išva Socialinės Apdraudos Admi gyveni daugiau, kai 6 mėnesius
nistracija išaiškina, kad tai yra už Amerikos ribų.
žiuoti iš Vilniaus?
__ 1000 markių, — atsako man dėl to, kad šiais metais buvo pa Jeigu išmokėjimai yra sustab
daryta pakeitimų Socialinės Ap
nedvejodamas.
draudos Įstatyme. Pagal naują dyti tuo atveju kai gyveni už
— Tiek aš negaliu!
Amerikos ribų daugiau kai 6
— Niu! Aš matau, kad jūs įstatymą seno amžiaus ar pali mėnesius, tai jie negali būti iš
esate neturtingas pabėgėlis, tuo kuonių apdraudos išmokėjimai mokėti kol ųesugrįši į Ameriką
met duokit man 300 m. ir tuos bus sustabdyti, jeigu nesi Ame ir nepraeis pilnas kalendoriškas
pinigus įduokit išeidamas iš įstai-. rikos piliečiu arba gyveni užsie mėnuo.
nyje daugiau kaip 6 mėnesius,
gos šveicoriui prie durų.
nebent vienas iš sekančių nuo Jeigu Socialinio Apdraudimo
Gerai! Sutinku.
išmokėjimai asmeniui, kuris nė
Už pusės valandos leidimas statų yra pritaikytinas:
ra Amerikos pilietis todėl, kad
mano kirenėje. Išeidamas iš įstai (1) turėjei teisę gauti mokes jis gyvena užsienyje, ir mirė bū
gos šveicoriui prie durų įspau čius 1956 m. gruodžio mėnesiui; damas užsienyje, nebus daroma
(2) Dešimts ar daugiau metų vienkartinio išmokėjimo pagal jo
džiau į delną 2 markes. Tas že
dirbai pagal Amerikos Socialinės socialinės apdraudos sąskaitas.
mai man nusilenkė.
Apdraudos Įstatymą;
Vilniuje
(3) 10 metų ar daugiau metų Jeigu gauni socialinės apdrau
dos išmokėjimus, bet nesi Ame
gyvenai
JAV-ėse;
Kaime purvas neišbrendamas^
(4) Esi pilietis krašto, kuris rikos pilietis ir ketini išvykti iš
Nuobodu. Nutarėme su draugu
Amerikos ilgesniam laikotarpiu
S. L. važiuoti į Vilnių, pasižval turi Socialinės Apdraudos siste kaip 6 mėnesius, neužmiršk pa
mą,
galinčią
daryti
išmokėjimus
gyti ir sužinoti kas dedasi pla
Amerikos piliečiui dpleidžian- skambinti savo socialinės ap
čiame pasaulyje.
draudos įstaigai ir pasitikrink
Sėdėdami vagone, sužinojome, čiam tą kraštą.
ar supratai šią įstatymo dalį.
kad Vokietijos Kaizeris Vilhel
(5) Sustabdyti išmokėjimus 'iinfltniifniiiiimuiiiiiiiiiHimnHtniiiiiiiiiniiiiuniiMUMutiniiimnninminMmiMMMNB
mas pabėgęs į Olandiją ir kad būtų prieš esančią sutartį tarp
Vokietijoj susitvėrusi nauja val Amerikos ir krašto kurio esi pi
LAKE ERIE
džia. Taip pat sužinojome, kad lietis ;

K IAULE
žmonės verčia sosto šunį,
žmogų nuverčia žmona, —
Kiaulė santvarkų viršūnėj
Amžiais puošias karūna.
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1956 M. MODELIAI

Vokiškų radijo aparatų su visais patobulinimais. Lengvai ima

Europą. Turi visas bangas. Yra ir su patefonais.

NAUJI MODELIAI
I M P E R I A L

Atstovas S. GRABLIAUSKAS
5 Thomas Park, S. Boston, Mass.
Tel.: AN 8-5467

radijo aparatų. Drauge
patefonas ir baras. Vi
sos bangos. Nepapras
tai gražūs.

Clevelande atstovas
Pirk šious aparatus — niekad nesigailėsi!
A. JOIIANSONAS —
7616 Decker Avė., UT 1-3465
Reikalingi atstovai visuose didiesniuose miestuose. Rašyti S. Grabliauskui.
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metų keli tūkstančiai buvo iš
veikia keturios skiltys — Brie
Prieš tavo akis pabirs baudžiauninkai, dvarininkai...
braukta. Dvi svarbios priežastys
džių, vad. š. Ladinio, Panterų —
išmetimui buvo — nusižengimas
vad. P. K. žygo, Sakalų — vad.
pakrypimu ar tai kairėn ar de
Alg. Garlausko ir Lapinų — vad.
šinėn.
K. Gaidžiūno. Kartu pranešamas
Pasalingai pradėta vajus prieš
skilčių sueigų laikas ir vietos.
mane. Du kartu jie buvo sufab
Kartą j mėnesį vietos YMCA
rikavę kaltinimus prieš mane,
salėje ir maudyklėje bus bendros
bet kai vieni pasirodė permenki,'
dr-vės sueigos su žaidimais ir
K. S. KARPIUS
buvo ruošiama kiti. New Yorko
plaukymu. Skilčių veiklai pagy
valstybės partijos sekretorius
vinti tąrp vytautėnų vedamos
pasikvietė
mane
savo
raštinėn.
varžybos
iki 1957 m. bal. 1 d.
IV.
ką. Toliau, nubalsavo visomis pa
Jose kreipiamas dėmesys į lietu
stangomis plėsti Markso-Lenino Po karštų priekaištų aš pasakiau
Komunistai aukštose vietose mokslą, išmesti Browderį iš par jam, kad noriu išstoti iš parti
vių kalbą bei skaitymą.
Vytautėnų veikloje pramaty
Dr. Bella V. Dodd toliau nu tijos vadovybės, iš naujo vartoti jos. Jis įsmeigė į mane akis ir
pasakė
:
tas
ir vienas kitas pasilinksmi
šviečia kaip komunistai pateko į žodį "draugai”. Mane tas žodis
—
”
Dodd,
niekas
iš
partijos
nimas.
Lapkr. 30 d. jie pakviesti
aukštas valdiškas vietas ir kaip erzino, nes mačiau perdaug ne
neišeina. Tu arba mirsi arba bū
Živilės skaučių dr-vės šventėnpartiją jų nauja gauja užvaldė. draugingų elgesių ir darbų.
si išmesta. Savu noru neišeisi!’’
pobūvin. Kitų metų pradžioje vyMums išryškėjo, kad mes vėl Kai Browder buvo iššauktas į
tautėnai patys žada panašų po
privalom tikėti, jog imperializ Maskvą, aprūpintas sovietų vi
Geruos laikuos, gimtų laukų ir nenubaustais mūsų pokštais. apvylė. Neapvils ir tavęs. Ne būvį suruošti.
Išrenkam savo atstovą j
mas yra paskutinis laipsnis ka za, aš pasiryžau dar laikytis, ti
artojas šiuo laiku apžvelgdavo Senas savo rimtumu, bet am praeik pro šalį. Pagyvenk pro Vasario mėn. bus skautų dar
Kongresą
pitalizmo, kad tas neišvengia kėdama pasikeitimų jam sugrį
linksmu žvilgnius žemelės dova žinai jaunas ir naujas Čiurlionio tėvių dvasia, jų šūkiais. Tavo bų parodėlė. Norima, kad visi
mai ves j karą ir komunistų re žus. Keista pasakyti, kad pasku 1946 metų U. S. kongreso rin nom pasipūtusią sodybą ir pro ‘Ansamblis, gaivinančios liaudies žygiai dar nebaigti — pasisemk skautai dalyvautų su savo dar
voliuciją. ir kad Amerika yra di tinė iliuzija kokia manyje dar kimams vajus buvo nepaprastai pypkutės dūmų debesį išpūsdavo dainos rasų žemčiūgais nukėlė jėgų iš praeities. Ir kai uždangos
beliais. Būtų labai malonu, kad
džiausia kaltininkė. Vėl mes tu buvo likus ir pagaliau manyje gabiai paruoštas. Respublikonų šventus žodžius: Dievuliui dėkui, mus į tėviškės laukus, į beržo nusileidimas grąžins tave vėl da- tėvai irgi skatintų savo berniu
rėjom neapkęsti savo šalies, kaip mirė buvo tai apie Sovietų Są partija pradėjo atkaklų vajų gero derliaus būta!
svyruonėlio kraštą. Malonus sve bartin, ramiai galėsi sieloj tarti: kus tuos darbelius paruošti bei
jungą. Aš nežinojau, kad nauja prieš Vito Marcantonio, New Ir mes, prabėgę akimis ir šir čias, Toronto Varpas, veržlia jė gero derliaus būta!
darbininkų išnaudotojos.
zp duotų patarimų.
Mums buvo seniau pasakyta, linija buvo nustatoma Maskvoje. Yorko 10-to distrikto demokratų dimi per meninių darbų vagas, ga ir karšta širdimi, mus per
kad Teherano projektas buvo pa Pasitikėjimas Sovietų Sąjunga atstovą, vieną sumaniausių Kon tą patį galim pasakyt: gero der kėlė į operų arijų dausas.
grese narį, pripažintą komunis liau būta.
gamintas su Umanskio, sovietų manyje buvo pakirstas.
O va, čia pat, jau prieš ūkis ir
ambasadoriaus Washingtone tal Man prisiėjo dažnai ir griežtai tų propagandos vykdytoju ir jų Teatras Vaidila savo Brandos Prieš Srovę (Straz
ka, todėl visi komunistai priva susikirsti su partijos vadu reikalų rėmėju. Kongrese buvo Atestatu mus puikiai pavedžiojo de 1 i s L čia žvilgsnis tavo
lėjo Teherano laimėjimus remti. Thompsonu. Jis buvo Maskvoje ir kiti, kurie partijai dirbo, bet jaunystės mokslo dienomis ir lei , praeitin — vertinga iškila į pro
šiandien jau aišku, kad kai paruoštas. Jis buvo paniurusio nė vienas nebuvo toks drąsus ir do daug kam prisiminti-pagyven- tėvių kovų laukus. Kova už teisę
Stalinas išgavo diplomatines nuo būdo ir nepastovus; save apsi sumanus partijos reikalams at ti dar ir šiandien neišaiškintais žodžiui, maldai, dainai — lietu
Padėka
laidas Jaltoje (vasario mėn., 1945 statę stipriais muštukais vyrais stovauti. Rinkimų vajus buvo
višku garsu, sava kalba. Ėjimas
mano
žinioje.
Balsuotojų
regis

m.), ir kai prieš tai Bretton ir smarkiai iš pasalų užpuldavo
prieš dievus — prieš viską triuš Mūsų didžią širdgėlą, netikė
Woods pasaulinio piniginio fon sunaikinti kiekvieną, kas jam travimosi metu, mokytojos pa buotojams tame rinkimų distrik- kinančią lenkiškumo srovę. Kova tai mirus jauniausiam sūneliui
gelbėjo šimtams išlaikyti reika te, per radiją išgirdom praneši su aplinka, kova su savimi — Mikučiui, palengvino jautrių ir
do (liepos mėn., 1944) ir Dum- pastojo kelią.
lingus
balsavimui egzaminus, pa mą, kad Scottoriggio, tą rytą ei Strazdelis poetas, prieš Strazdelį kilnių širdžių paguoda.
barton Oaks (U. N. projekto)
damas į savo balsavimo vietą, kunigą. Prieš tavo akis, lyg mar- Ačiū visiems, pareiškusiams
didinimui balslotojų eilių.
Partija naujose rankose
(rugp.-rugs., 1944) konferenci
buvo keturių vyrų užpultas, pri garaštėj drobėj, pabirs baudžiau užuojautą, atsiuntusiams gėlių DIEVO KARALYSTĖS
Vienas
mūsų
oponentų
buvo
jos pastatė slaptuosius komunis 1946 metais vasarop paaiškė
ŽINIOS
tus į vadovaujamas pozicijas, pa jo, kad Foster ir Eugene Dennis taip pat italas, Scottoriggio, muštas ir nuvežtas į ligoninę. Jis ninkai, liokajai, dvarininkai, rek ar palydėjusiems mūsų sūnelį į
nuo
žaizdų
mirė.
Rinkimus
lai

trugdęs
mūsų,
vajaus
darbuoto

sauliniam komunizmui pasidarė gavo įsakymą paimti partiją sa
toriai, profesoriai, zakristijonai, kapus. Ypatingai dėkojame L. T. Dievui atsidavę, Kristaus pa
gauna palinksminimą
nereikalinga patriotinio Browde- vo vadovybėn, bet nežinojo ką jams. Balsavimų rytą, susirin mėjo Marcantonio.
špitolninkai ir tradicinis smukli B. Clevelando Apyl. pirmininkui siuntiniai
nuo Jehovos ir nuo Viešpaties
(Bus daugiau)
ro ir jo būrio atvirų komunistų su ja daryti. Nauja ekonominė kus mano raštinėje mano dar
p. Virbaliui, Lituanistinės Mo Jėzaus, šventos dvasios tarnavi
ninkas — žydelis.
pastangos, kurie tikėjosi gauti depresija karui pasibaigus, ku
Šį veikalą stato Detroito Dra kyklos vedėjui ir Tėvų Komite mu. Jos galybe jie yra mokomi
sau vietas Amerikos^ reikalų va rią sovietų grupė Amerikai pra
mos Mėgėjų Sambūris. Jie spėjo tui, Clevelando skautininkams ir kitus palinksminti; jie gali pa
„Medžio Drožiniai Gimtajam
dovybėje. Brovvder tame per našavo, neįvyko. Ir Foster su sa
aplankyti jau visą eilę JAV ir skautininkėms pryšaky su p. linksminti net svietiškus žmo
versme pakliuvo neturėjęs pro vo draugais, pasiruošę pradėti
Kanados vietovių ir niekur ne- Šenbergiene, Jūrų skautams or nes, atkreipdami jų domę į tik
Kraštui Atsiminti**
Kristaus mokslą ir staty
gos pasiruošti, nors Foster tik šalyje revoliucinį judėjimą, ne
ganizuotai dalyvavusiems laido rąjį
dami
po žmonių akių teisingo
pavėluotai pradėjo Teherano po galėjo sutarti kas daryti. Suži
tuvėse, visai eilei giminių, arti sios Kristaus valdžios įstaty
Igno Končiaus albumas
litikai opoziciją, apie tai priva nojom, kad 1946 metais partijos
IŠTIKUS GAISRO mųjų ir bičiulių. Labai brangi mus. Ježa 52: 7. E.
kalba į savo tautiečius ne žodžiais, bet drožiniais.
čiai patyręs iš užsienio.
name Dr. K. Pautieniaus ir Po žmonės labai trokšta taikos ir
suvažiavimas neįvyks.
NELAIMEI
nios mums parodytą prietelišku- išganymo. Daugeliais ismislais
1945 metų pabaigon (jau buvo
Gaunama pas knygų platintojus ir pas leidėją:
šėtonas stengiasi klaidinti žmo
Atkuriama komunistę partija karas tą vasarą pasibaigęs) iš
mą.
Kada jūsų namai arba ra
L. J. Končius, 76 Westglow St., Boston 22, Mass.
niją. Yra tik vienas kelias, ku
randai
tampa
sunaikinti
arb»
223 puslapiai. Daugiau 100 nuotraukų. Kieti viršai.
Nepaprastoje partijos konven Maskvos gautas įsakymas, kad
Tegul Apvaizda už tat bus ris veda žmogų į taiką ir išga
<ugadinti ugnies, kreipkitės j jiems visiems geras ir apsaugos nymą; tas vadinasi Viešpaties
Kaina $5.00
cijoje (birž., 1945), kur buvo Amerika būtų įtraukta į tarp
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi nuo panašios nelaimės jų šeimas. kelias. Yra tik viena žmonių kla
paskutinis savitarpinės revoliu tautinį judėjimą, kuris turėjo
ant žemės, kuri dabar skel
mo. ko visada reikalauja ap
cijos nulėmimas, diskusijos ir skelbti visuotiną taiką. Taigi ke
Pranas ir Gerda Karaliai sė
bia žmonėms šitą kelią, o ta kla
Iraudos kompanijos pirm, ne
ginčai buvo tokie, kad juos galiu lis sekančius mėnesius aš dirbau
sė vadinasi Kristaus kojomis,
gu išmoka už nuostolius.
lyginti tik kalboms baisiame organizuodama Amerikos Mote
Mūsų visų bendri rūpesčiai
arba paskutiniais ant žemės
sapne. Viešpatavo, sąmyšis ir vi rų Kongreso skyrių.
esančiais nariais. Ant jų Vieš
P. J. KERŠIS
(sks) Pilėnų tunto DLK Vy pats uždėjo sargų pareigas ir
suotinis nepasitikėjimas, artimi Kadangi tai buvo nuduotas ju
tauto dr-vės skautų tėvai drau prisakė saugoti jo karalijos rei
628 Engeneer Bldg.
draugai tapo priešais. Visur su dėjimas už taiką, moterys į jį
gininko išsiuntinėtu raštu supa kalus. Klausydami jo paliepimo,
Telef.: MAin 1-1773.
kosi mažutės vienaip galvojančių noriai jungėsi. Tikrumoje tai bu
žindinti
su vytautėnų žiemos jie dabar kelia aukštyn savo
Rezidencija: PENINSULA 252)
klikos. Browder dalyvavo trum vo noras paimti savo kontrolėn
veiklos planu. Dr-vėje šiuo metu balsus ir vienbalsiai giesta Vieš
pai, pasakyti tik savo kalbą, ku Amerikos moteris, kaip svarbų
pačiui ant garbės, apsakydami
rioje jis tikrino pritariąs nusta reiškinį ko .unistų judėjime, nes
žmonėms amžiną taiką ir išga
nymą, kurį įsteigs ant žemės da
tymu' naujos linijos ir prižadėjo moterys padeda nustatyti šalies
bar prisiartinusiojo Dievo kara
kooperuoti. Jam baigus, pasigir net politinius sprendimus. Kaip
THE POVERELLO COMPANY
lija.
do nedaugelio plojimai. Ir tarp jaunimas ir mažumų grupės (žy
šitie ištikimi kojų nariai yra
tų aš. buvau. Aš Sėdėjau prie dai ir negrai), jos laikomos re
tikros geros naujienos prane
stalo su Israeliu Amter, vienu voliucijos rezervo jėga, nes jos
COMPLETE LINE OF ROSARIES, MEDALS ON CHAINS,
šėjais; iš tikrųjų jie skelbia tą
partijos vadų, ir pastebėjau kai greitai pasiduoda jausmų suža
patį, ką kitą syk skelbė dangaus
VOTIVE
LIGHTS,
CHURCH
SUPPLYS
AND
RELIGIOUS
jis akis įsmeigęs j mane žiūrėjo. dinimui karštomis kalbomis ir
angelai Betlėjuje, Jėzaus gimi
mo dienoje. Ilgus amžius žmo
Už kelių mėnesių jis partijos po kurstymais. Taigi sovietų vajus
ARTICES. CRIB SETS NATIVITY SETS
nes laukė tos geros naujienos.
sėdyje iškėlė man kaltinimą už taikai buvo ypatingos pastangos
Štai dabar atėjo jos laikas.
plojimą Browdero kalbai.
gauti moterų pritarimą.
Skelbia:
Konvencija nubalsavo likvi Nuo nepaprastos 1945 metų
1845 Euclid Avė.
SU 1-4546
WILLIAM SHIMKUS
duoti Komunistų Politinę Sąjun partijos konvencijos visos pa
gą, atsteigti Komunistų Parti stangos buvo dedamos įjungti
1110 E. 76th Street
CONVENT SCHOOL HOME AND INDIVIDUAL
CIeveland 3, Ohio
ją, ir nubalsavo dėti visas pa kiekvieną narį remti naują par
stangas įkurti Sovietinę Ameri tijos vadovybę. Nuo 1945 iki 1947
GERI NAMAI
SENIAU IR DABAR

Kaip komunistai ruošėsi
užvaldyti Ameriką

Ohio didžiausias dovanų centras

Krautuvės valandos: Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 10 a. m. iki 9 p. m.
Penktadieniais ir šeštadieniais 10 a. m. iki 6 p. m.

Spalvos, kurios yra daug gražesnės, daug skaidresnės, negu bet kada!

APVALUS ar PAILGI!Ranku Darbo
Scatter Kilimai.......... ..
Importuoti rankų darbo kilimai su sunkiu, storu pilė... gerai susukti specialiu įrengi
mu, kuris duos ilgą išsilaikymą už tiek mažai pinigų! Ar jūsų širdis yra palinkusi į Colo
nial ar Traditional baldus, šie kilimai visur tinka. Pirkite grožį, vertę ir rūšį šiom žemom
taupymo kainom.

Stilius 348
Apvalus su juodu kraštu, pailgas su juodu ar rudu kraštu.
Stilius 336
Apvalus ar pailgas su rožiniu ar žaliu kraštu, pilku viduriu.
Stilius 330
Tiktai pailgas, žalias kraštas su pilkais keturkampiais.

22x34 Dydis

2

99

Vienas

24x44-inch dydis......................... 3.99
34x54-inch dydis i.......................... 6.99
45x69-inch dydis............................ 11.99
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SpYLINKČSE
LB APYLINKĖS ŽINIOS

danas berniukams, o mergaitės
Apylinkės valdyba š. m. gruo perka mergaitėms. Dovanos turi
džio mėn. 9 d. 11:30 vai. lietu būti supakuotos.
vių salėje, talkininkaujant litua Tie vaikai, kurie mokyklos ne
nistinei mokyklai, rengia dailio lanko, bet nori gauti dovaną iš
jo skaitymo, deklamavimo ir kal Kalėdų Senelio, registruojami
bėjimo konkursą. Konkurse gali Pas E. Gedgaudą tuoj po 10 vai.
dalyvauti visi moksleiviai-ės (iki mišių šv. Jurgio parapijos salė
18 m. amž.), kurie lanko ir ne je arba telefonu UT 1-2821. To
lanko lituanistinę mokyklą. Skai kiems vaikams nupirktas dova
tomąjį grožinės prozos dalyką, nas įteikia E. Gedgaudui.
deklamuojamąjį eilėraštį ar sa Dovanos gali būti paliktos ir
komojo žodžio mintį pasirenka Obelienio krautuvėje — 6212 Su
patys mokiniai-nės. Naudojami perior Avė., iš kur Tėvų Komi
tik lietuvių autorių kūriniai. Ei tetas jas paims.
lėraštis deklamuojamas ištisai ir
Visos dovanos sunešamos iki
atmintinai (nuo vienos min. iki
trijų min.), skaitymui vienam š. m. gruodžio mėn. 20 d. Dova
dalyviui skiriamos nedaugiau nos perkamos nebrangesnės kaip
kaip trys minutės, kalbėti lei 1 dol. vertės. Dovanos jau priįj imamos.
džiama nuo 2 min. iki 4 min.
Konkursas vykdomas viešai
Netekom jauno žiedo
lietuvių salėje. Viešam pasiro
(sks) Didis skausmas ištiko
dymui mokinius-es klasėse pa
deda atrinkti lietuvių kalbos mo Clevelando skautiškąją Karalių
kytojai. Nelankantieji lituanis šeimą. Lapkr. 19 d. ūmai sunegatinės mokyklos ir norintieji lie lavo jauniausias Karalių sūnus
tuviškai deklamuoti, įsirašydina Mykoląs-Arvydas ir greitąja pa
konkurso komisijpj (konkurso galba vežamas ligoninėn mirė
metu). Dalyviai suskirstomi gru ant motinos rankų.
pėmis: I-ji grupė I-IV skyr., II-ji
Laidotuvių" koplyčioje veliogrupė V-VIII sk., IlI-ji grupė nies karstas skendo gėlėse ir bu
IX-XII skyr. Geriausiai pasirovo gausiai lankomas šeimos ar
džiusiems skiriamos premijos. timųjų bei bičiulių. Lapkr. 22 d„
Premijas skiria — aukoja apy į gedulingas pamaldas šv. Tomo
linkės valdyba ir atskiri asmens
bažnyčioje, kurias atnašavo kle
— aukotojai, kurių vardu jos
bonas kun. Clark, skaitlingai su
įteikiamos. Konkursas yra viešas
sirinko lietuviai, Mikučio sky
į kurį kviečiama kaip stebėtoja
riaus šv. Tomo mokykloje drau
dalyvauti lietuviškoji visuomenė. gai ir kaimynai amerikiečiai. Jis
♦

savo gyventoje gatvėje buvo pa
Gruodžio mėn. 2 d. 11 vai. 30 mėgtas kaip guvus ir paslaugus
min. lietuvių salėje, adv. Julius laikraščių išnešiotojas.
Smetona skaitys įdomią ir vi
siems naudingą paskaitą: senat Į kapus Mikutį palydėjo na
vės, nedarbo ir industrinių susi- miškiai, artimieji ir šeimos drau
žeidimų klausimais. Apylinkės gai — per 30 automobilių. Ilsė
valdyba kviečia visus šiuo rei kis ramybėje vos pražydęs dobi
kalu susirūpinti ir paskaitoje da le gražiajame Kalvarijos kapinių
kalnelyje.
lyvauti.
Apylinkės valdyba A. Macke
vičiui paskyrė pašalpos $15. A.
Mackevičius yra karo invalidas,
kuriuo turėtų susirūpinti L. K.
Invalidų Sąjunga ar "Ramovė”.
*
Jau kaip buvo pranešta Naujų
1957 Metų sutikimą rengia, lie
tuvių salėje, apylinkės valdyba.
Pradėta paruošamieji darbai, su
darytos komisijos iš valdybos
narių.

Prašo atsiimti

Iš paskutinio skautų subatvakario (š. m. spalio 22 d.) yra
užsilikusi metalinė torto lėkštė
su dangčiu.
Ją galima atsiimti Lithuanian
Bakery krautuvėje nuo 8 ryto iki
8 vai. vakaro.

Lietuvių Tautinio Akademinis
Sambūris, 1957 m. kovo mėn. 2
d., Colonial Garden- salėje, 1960
E. 79 g-vė .rengia tradicinį Užga
vėnių vakarą-pobūvį.
,
LB inf.
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Lituanistinės mokyklos
Kalėdų eglutė bus gruodžio mėn.
30 d. 3 vai. p. p .Šv. Jurgio para
pijos salėje.
Kalėdų eglutėje kviečiami da
lyvauti visi lietuviai vaikai, lan
kantieji ir nelankantieji lituanis
tinę mokyklą.
Kadangi Tėvų Komitetas nėra
pajėgus dovanas nupirkti visiems
vaikams, todėl dovanas perka pa
tys vaikai. Berniukai perka do- Į

LIETUVIŲ SALĖJE

LIETUVOS ATGIMIMO SĄJŪDIS,
CLEVELANDO SKYRIUS RENGIA VAKARĄ.

VISIEMS, SUAUGUSIEMS IR JAUNIMUI BUS SUVAI
DINTA LABAI ĮDOMUS IR LIETUVIO ŠIRDŽIAI

ARTIMAS VEIKALAS

PRIEŠ SROVĘ (STRAZDELIS)

J. Petrulio 6 paveikslų kronikinė pjesė.
Vaidina Detroito Dramos Mėgėjų Sambūris.
Režisierė Z. Arlauskaitė-Mikšienė.
Vaidinimo pradžia 6 vai. vak. punktualiai,
prašoma nevėluoti.
BILETŲ KAINOS: 1, 1.50, 2 DOL. VIETOS NUMERUOTOS.
BILETAI Iš ANKSTO GAUNAMI DIRVOJ, SPAUDOS
KISOKE IR PAS V-BOS NARIUS BEI PLATINTOJUS.
UŽKANDŽIAI, GĖRIMAI, ŠOKIAI GRIEŽIANT GERAM
ORKESTRUI.

JŪRŲ SKAUTŲ MANDAGUS PATARNAVIMAS.
PARDUODAMA NAMAI
prieinama kaina

Aukokite BALFui

R. W. EXPORT-IMPORT CO.
720 Literary Rd. (Westside)
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.

1389 East 65 St.
miestyje vyrui reikalinga:
bas prieinamomis kainomis.
Geras kambarys (pageidauti Norintieji kreiptis telefonu
753 E. 118 St.
na su 2 langais).
Telef.: LI 1-5466
šaukit
HE
2-2615
tarp
7-9
vai
Vieta skiepe (basemont) apie
Cleveland 8, Ohio
9x9 pėdas (rankdarbiams). Mel vakaro.
džiu pranešti EN 1-9451 nuo 2
vai. p. p.
PARDUODAMA PELNINGA
KAVINĖ
turinti D5 laipsnį. Kavinė yra
St. Clair rajone. Yra 15 stalų, 22
spec. kėdės. Gerai eina biznis.
Globokar Realty
990 E. 74 St.
HE 1-6607

,

PRADEKIT MAŽA SUMA!
BET PRADEKIT DABAR!
Santaupos apdraustos iki $10.000
3% palūkanų.

PUIKUS NAMAS
PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

Myron Avė., puikus vienos šei
mos namas. Gaso šildymas. Nie
ko nereikia taisyti, bet tuoj ga
lima įsikraustyti. Apžiūrėk ir
duok pasiūlymą.

NAMAMS

THE
SUPERIOR SAVINGS
AND LOAN ASS’N

O'shcn Realty and Insurance
SW 5-4804 arba WI 3-0010

Du skyriai
6712 Superior Avė.
IIE 1-2498
13515 Euclid Avė.
MU 1-8100

Clevelandiečiai DABAR gali pamėgti

Geriausi rūbai
Kostiumai pas mus ranka sukirpti ir siuvami Jūsų

specialioms išmieroms. Toks darbas reikalauja daug laiko,
bet užtat išeina gražūs.

• žiemos ŠILDYMĄ

• Vasaros VĖDINIMĄ

MONCRIEF

v^Xtu

fljltN ACt- C O , MEDINA

. THE

1.1 S A M A S

JEWELER

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

-------------------------------------------------------------------------------!------------------- L.

7007 Superior Avė.

L

Greta Ezella Theatre

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

LEIMON’S C A F E

VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA
Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai.
Įvairūs valgiai, o penktadieniais skani žuvis — nuo 10 vai.

ryto iki 8 vai. vakaro.
731 E. 185 ST.

KE 1-9737

PAGALVOKIME PRIEŠ EIDAMI AR KĄ
NORS DARYDAMI
Visiems Clevelando lietuviams reikėtų pagalvoti prieš einant
kur nors praleisti linksmai laikų ar rengiant subuvimus, vakarus, vestuves — kur yra patogiausia vieta ir kur būtų pareiga visa tai atlikti.
Atsakymas pats atsiranda, jei galvojame, kad savi turime remti sa
vus. Tai būtų patogiausia vieta — Lietuvių klube ir salėje.
Lietuvių klubas ir salė po remonto — atnaujinimo dabar atrodo
gražiai, jaukiai ir kiekvienam malonu pabūvuoti, sutikti savus draugus, pažįstamus, praleisti lietuviškoje nuotaikoje savuose namuose.

Gyvybės, nelaimių, ugnies,
automašinų apdrauda
Skambikit; SK 1-2183

PAULINA
MOZURAITIS,

LIETUVIŲ KLUBAS

agentas

6835 SUPERIOR AVĖ.

EX 1-1143

Pilnai padengta apdrauda

HI 2=7626

m

Todėl, kada galvosite apie kitą kostiumą pas Brazį,
užsisakykite jį iš anksto.

Kostiumų kainos nuo $57.50

BRAZIS BROS. TAILORS
6905 Superior Avė.

Prašome užeiti ir įsitikinti.

J. C1JUNSKAS
JUOZO KAMAIČIO
L A I KR O*D ĮNINKĄS
naujų batų parduotuvė
Taiso ir parduoda laikrodžius
Reikalingas kambarys
ir batų taisymas
apyrankes ir kitas brangenybes
Rytinėje pusėje mieste ar prie
Sąžiningas ir garantuotas dar

Clevelando BALFo vykdoma
rinkliava baigiasi lapkričio mėn.
J. P. Mull (Muliolis)
Išnuomojamas kambarys
30 d.
6606 Superior
O
su atskiru įėjimu ir visais pato
Kuriuos asmenis aukų rinkėjai
Šv. Jurgio par. ribose
gumais.
iki šiol nėra aplankę, būkite ma
6i kamb. Nauja gaso krosnis.
1176 E.’ 71st Street.
lonūs ir savo auką palikite šį
sekmadienį po pamaldų Spaudos Prašo $10,900.
Du dviejų šeimų namai. Pra
Išnuomojami kambariai
Kioske.
šo $16,500.
vyrui ar merginai. Yra du kam
Eddy Rd. — St. Clair
DIDELIS PASIRINKIMAS
bariai. Galima naudotis, virtuve.
6 kamb. Nauja gaso krosnis, Apačioj.
VYNŲ, ALAUS IR KITŲ
Namas labai gerame stovyje.
PREKIŲ
1165 E. 71 St.
Prašo $12,600.
Baltic Delicatessen — 6938
6 kamb. Nauja gaso krosnis.
Superior (prieš Brazio drabužių Didelis sklypas. Prašo $11,900.
J. S. AUTO SERVICE
krautuvę) jau sutvarkė naująl 11 kamb. Nauja gaso krosnis.
Sav. J. Švarcas
vyno ir alaus skyrių ir pasiūlo
Prašo 10,900.
1254 Addison Road
savo klientams:
Atstovas:
Tel. HE 1-6352
Vietinių ir importuotų vynų ir
Algimantas Dailidė
Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.
šampanų, čia jūs gausite geriau UT 1-2345
HE 1-8516
sių prancūziškų, vokiškų, ispa
AUTOMAŠINŲ
niškų ir kitų vyno gamyba pa
TAISYMAS
Išnuomojamas kambarys
garsėjusių kraštų geriausius vy
su
virtuvės
privilegijomis,
lietu

Mašinų
viršaus taisymas
nus ir šampanus prieinamomis
vių
šeimoj.
Kreiptis:
1029
E.
68
ir
dažymas;
motorų, stab
kainomis.
St. UT 1-1530.
(48)
džių patikrinimas ir taisy
Vietinio- ir importuoto alaus,
mas, greičio dėžės ir kt. ma
kaip vokiško, japoniško, tikrojo
šinos dalių įdėjirųas.
Pilser.o iš Čekoslovakijos ir t.t. Išnuomojamas didelis kambary
Visais mašinų reikalais
Čia pat galima gauti ir Old Ger- dirbančiam vyrui ar moteriai
kreipkitės
į
man alaus ($2.79 už dėžę).
dienomis. Galima pasinaudoti
I
J. S. AUTO SERVICE
Be to jūs čia gausite, kaip ir virtuve. Yra garažas.
/
HE 1-6412
(49) t
visada visokių prabangiškų deli
katesų dėl pobūvių, kaip ikrų,
minagų, šprotų, skumbrijos, džio
Išnuomojamas butas
vintų baravykų ir kitų delikate
Nesvarbu, ar jūs esate pėsčias,
nedideliai — 4 asmenų šeimai,
sų.
ar
keleivis savoj ar keno kito
antram aukšte. Yra ir garažas.
Prašome užeiti ir pasižiūrėti Kreiptis: 986 E. 79 St., telef. UT mašinoj. Jums svarbu žinoti apie
be jokio įsipareigojimo pirkti. I 1-9696.
naują Travel Accident Policy.
Iki $5,000 apdrauda tik už $5.00
per metus.

EN 1-2614

Vakarinėje miesto dalyje įsisteigė nauja New Yorko
R. W. Export-Import firmos siuntinių persiuntimo agen
tūra.
Per šią agentūrą galima pasiųsti į Lietuvą ir kitus
kraštus pigiausia kaina įvairių siuntinių. Be to, ši nauja
agentūra gali patarnauti siuntėjams pasiūlydama įvairių
prekių (odų, drabužių, medžiagų, vaistų, maisto) iš savo
sandėlio prieinamiausiomis urtno kainomis.

praleidę vasaros dalį Clevelande,
vėl išsikėlė į Floridą, kur turi
savo namus.

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

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
1132 Summit Dr.

Cleveland 24, Ohio

P. J. KURSIS
628 Engeneer Bldg.—Cleveland, Ohio

(54)

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

išvežtoj ame į namus.

ST. CLAIR BAKELY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue

Tel. EN 1-6525

Antroji mūsų krautuvė yra

Tel. EN 1-4551

1404 E. 66 Street

Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos

produktus.
Kreipkitės į mus ii būsit patenkinti

REMONTO DARBAI
Atlieku mažus ir pagrindinius
namų remontus, tinko darbus,

..-.ėdžio darbus ir dažymą bei de
koravimą.
V. Riekus
16209 Arcade
Tel. IV 1-2470
k________________________ »
Mes turime spaivuotų pirkėjų.
Kreipkitės ir mes parduosim
Jūsų namą.
WADE PARK REALTY CO.
7032 Wade Park Avė.
Arthur O. Mays, broker
Telef.: UT 1-7551
(52)

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

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

|
i
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Sovietai visą reikalą stabdė,
apgaudinėjo laisvąjį pasaulį ir
puldami vengrus, parodė pasau
liui savo tikrąjį veidą. Vengrų
heroiška kova parodys pasauliui,
ką gali laukti visos pavergtos
tautos.
Pasveikinimo žodžius tarė
Vengru Federacijos Kanadoje at
stovas p. Handas, lenkų Congress
Polski atstovas advokatas Stanišewskis, Estijos konsulas p. Mar
Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEndersoi
kus ir Lietuvos generalinis kon
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).
sulas p. Gylys.
Visų tautinių organizacijų at
davo. Būkime daugiau toleran stovų kalbose skambėjo iš vie
tiški ir nežiūrėkime vien tik per nos pusės padidėjęs įsitikinimas,
kad bolševizmo pavergtose tau
partijos spektirą.
Negaliu nieko pasakyti, kaip tose, nebojant bolševikų vykdyto
1-956. II 29 Draugo Nr. 273 bu kas, yra visai be pagrindo. Pav. buvo iki 1934 m., bet gal atsiras daugmetinio smegenų skalbimo,
vo atspaustas M. Krupavičiaus 1935 m. Į Karo Mokyklą stojo liudininkų ir iš kitų laikotarpių nėra sumažėjęs noras pasiekti
straipsnis "Karo Mokykla ir iš keli šimtai, bet po sveikatos pa ir pasisakys spaudoje.
laisvės, bet anaiptol žymiai pa
tikimybė režimui”. Tuo klausi tikrinimo buvo priimta tik virš
didėjęs žiūrint į paskutinių sa
Rašydamas šituos faktus jo
mu, dėl ištikimybės pažymėjimo šimto. Aišku, kad priimtieji tu
vaičių įvykius Rytų Europoje.
kios partinės tendencijos netu
įstojant į Karo Mokyklą jau bu rėjo geresnę sveikatą, o iškritę
Iš kitos pusės buvo pastebiamas
rėjau, tik patiekiau faktus. Nuo
vo rašyta mūsų spaudoje, bet at prastesnę. Taigi, iškritęs ateiti
gimnazijos laikų jokiai partijai aiškus nusivylimas didžiomis Skystojo kuro klausimas pasidarė nepaprastai jautrus Europai, kada arabai keliose linijose nu
siranda asmenų, kurie bando tą ninkas mano, kad jo nepriėmė tik
nepriklausiau ir dabartiniu metu vakaru demokratijomis, kurios traukė jo tiekimą į specialiai pastatytus tankus, iš kurių jį paimą laivai. Sueso kanalui esant už
klausimą vienašališkai nušviesti. kaip ateitininko.
po dešimties metų Free Europe ir
blokuotam, aplinkiniu keliu jo pristatymas skystąjį kurą žymiai ir pabranginsiąs.
nepriklausau.
Kad skaitytojai ir plačioji visuo Tuo laiku buvo didelis sto
Voice of America propagandos
K. Zaronskis lemties momente net nepakėlė
menė susidarytų tikresnį vaizdą jančių j Karo Mokyklą pasirin
ir nuomonę, todėl aš esu privers kimas. Jeigu sveikata buvo ne 1956 m. lapkričio
nei balso, bet visiškai sugniužo, Europos imigrantais, kuriuos
tas išeiti viešai kaip liudinin pifmos rūšies ir skautų nepriimmėn. 24 d.
kas privedė prie vengrų tautos Kanada dėl jų gabumų labai įver
Mūsų moterų darbai Lietuvai
tinanti.
kas.
fizinio naikinimo.
Visi trys kalbėtojai nebedrįso Nors moterys šio krašto gy geliui kitų, buvo V. Jonuškaitė
1935 m. baigiau Biržų gimna
Konsulas Markus pažymėjo,
ziją ir tais pačiais metais įsto
jog dabar pasikartoja 1918-19 m. iškelti seniau taip dažnai prak venimo sąlygose žymiai daugiau Leskaitienė ir P. šimėnienė.
turi įvairių pareigų už vyrus, Šie didelės energijos ir pasiry
jau į Karo Mokyklą. Priklausiau
įvykiai, kai Pabaltijo valstybės tikuotą laisvės šūkį.
ateitininkų organizacijai nors,
tuomet vienos kovojo prieš iš ry Po gana ilgos oficialinės dalies tačiau ir jos dideliu įnašu, nors žimo reikalaują darbai, deja, mū
kaip žinoma, tuo laiku ateitinin
tų besiveržiantį bolševizmą ir jį sekė kultūrinė dalis su deklama ir netiesioginiai, dalyvauja Lie sų spaudos ir plačios visuomenės
dažnai nepastebimai praeina. Ta
A. tuvos laisvinimo kovoj.
Latvių
Nepriklausomybės
minėjimas
Toronte
kų veikimas ribojosi už gimnazi
nukovojus, sudarė 20 metams sa cijomis ir dainomis.
Štai lapkr. 1 d. Pabaltijo Mo čiau, jie reikšmingi ir svarbūs,
jos sienų.
vo kraštuose pylimą ir tuo atlai
terų Tarybos Lietuvių Atstovy o tuo pačiu didelė talka visiems
ĮSISTEIGĖ MAŽOSIOS
1938 m. baigiau Karo Mokyk Lapkričio mėn. 17 d. 1.500 lat- tijų tarpe. Niekas negelbėjo kė bolševizmą nuo vidurinės Eu
LIETUVOS
SĄJŪDŽIO
bės
pirm. Ligija Bieliukienė Lietuvos laisvinimo veiksniams,
ropos.
Ir
1940
m.
nebuvo
gauta
vių
buvo
susirinkę
paminėti
savo
Vengrijos
sukilėliams,
jie
liko
lą — devynioliktą laidą. Iš inty
skaitė paskaitą Woodbury, N. J, tik jie atliekami kuklumo prie
SKYRIUS TORONTE
miau pažįstamų tos laidos kariū n e p r i klausomybės paskelbimą vieni nelygioje kovoje. Kai suki- tinkamos pagalbos, kai bolševiz
nių, virš dešimt, kiek dabar pri- 1918 m. Vyriausiu kalbėtoju bu-j lėliai paėmė valdžią į savo ran- mas pralaužė šitą užtvarą. Ta pa Mažosios Lietuvos Rezistenci akademikėms moterims (Ameri- dangoj, be propagandos.
E. Čekienė
skaitau ir prisimenu, buvo gim vo pakviestas pavergtųjų tautų kas, jie turėjo teisės prašyti pa- ti indiferencija pasirodė ir Ven nio Sąjūdžio organizacijos rė can Association of University
Women).
parlamento pirmininkas latvis ramos iš UNO pusės prieš agre- grijos įvykyje, kuri palikta rau muose lapkričio mėn. 14 d. įsi*
nazijos laikais ateitininkais.
šorių, šioji įstaiga turėjo da- donojo teroro malonei ir nema steigė MLR Sąjūdžio skyrius To Paskaitos tema buvo: Lietuva
Nuo 1934 m. iki 1936 m. tik dr. Vilis Masens.
šių dienų istorijos šviesoje.
Kalbėtojag
išvedžiojo,
jog
ryti
bent moralinį ir politinį lonei.
iš Biržų gimnazijos penki mano
ronte. Skyriaus valdybon įeina:
Tai apėmė 3 Lietuvos laiko Gudai arba baltgudžiai?
Vengrijos
sukilėliai
turėjo
teispaudimą,
ir
jeigu
to
neužtektų,
Visai blankios buvo oficialinių dr. M. Anysas — pirmininkas,
kolegos ateitininkai įstojo į Ka
tarpius: 1) pirmosios Lietuvos
sės
laukti
paramos,
bet
nebuvo
išeiti
į
pagalbą
kaip
Korėjos
Kanados
atstovų
kalbos.
Federa

ro Mokyklą kadro kariūnais. Vie
B. Buntinas ir panelė Elzė Jan
DR. M. ANYSAS
nepriklausomybės, 2) nepriklau
linio parlamento atstovas Mr. kutė
]
— vicepirmininkais, A. Paunas iš jų buvo net ateitininkų bendro fronto Vakarų demokra- įvykyje.
Vis daugiau įeina į madą va
somos
Lietuvos
laikotarpis
ir
3)
Carrick,
liberalas,
trumpai
pa

pirmininkas.
laitis — sekretorius ir ponios
dinti mūsų rytinius kaimynus,
žymėjo, kad vyriausybė yra la Adomavičienė ir Daubarienė — vėl prasidėjusios okupacijos.
Nežiūrint, kad buvo ateitinin
■
su centru Minske, baltgudžiais
Prieš
paskaitą,
spalio
30
d.
ir
bai suinteresuota Europos kraš revizijos komisijos nariais.
kų pirmininku, po metų, atlikto
po paskaitos lapkr. 3 d. Wood- vieton gudais. Nesenai Vilniečių
tų
reikalu.
”
Mes
visi
norime
iš

Nusistatyta stengtis sujungti
stažo pulke, buvo perkeltas į Ka
laisvinimo, bet problema yra kaip į šitą skyrių visus Toronte ir bury Daily Times dienraštis įsi Sąjungos suruoštame minėjime
ro Mokyklą kariūnų asperantų
tai padaryti be atominio karo.” ,apylinkėje, gyvenančius mažalie- dėjo L. Bieliukienės nuotrauką. Toronte vienas žymus kalbėtojas
instruk orium.
tautiniais drabužiais ir paskaitos savo kalboje visą laiką kalbėjo
Ontario 1 parlamento atstovas tuvius. Pradedant naujais me aprašymą.
Dėl visai suprantamų priežas
apie baltgudžius ir Baltgudiją
Mr. John Jaremko, konservato tais nutarta išeiti į visuomenę
čių pavardzi: neminėsiu, nes vie
Straipsnį baigiant laikraštis turėdamas galvoje gudus ir Gu
paskaitomis supažindinant pareiškė užuojautą ir viltį, kad diją.
rius, pasitenkino filosofiniais su
i
ni iš jų yra likę už geležinės už
aiškinimais apie laisvės sąvoką. lietuvišką visuomenę su Mažo Liętuva vėl atgaus nepriklauso Ir laikraščių redakcijos dažnai
dangos, o kiti yra ir šiame kraš
te. Kas norėtų gauti jų pavardes,
Toronto miesto atstovė Mrs. sios Lietuvos istoriniais, etno mybę ir džiaugsis laisve.
kalba apie ba'.tgudus ir Baltgu
bei revendikuojamų Pagal tą aprašymą daugelis diją. Reikia manyti, kad tai da
Newman savo simpatišku balse- grafiniais
;
visada mielai nurodysiu, bet tik
liu džiaugėsi atvykstančiais iš sryčių klausimais.
ne per spaudą dabartinėse aplin
amerikiečių kreipėsi į to klubo roma iš neįsigiilnimo į patį reikybėse. žinoma, atsiras abejotopirmininkę, pareikšdamos norą]j kalą, pamėgdžiojant pakartotijų ar aš iš tikrųjų buvau atei
. nai girdint šitą netikslų išsireiš
toj paskaitoj dalyvauti.
tininkas. Reikalui esant galiu nu
kimą.
Pa
paskaitos
amerikietės
pa

Clevelando Skautininkų Ramovės pirmininką
rodyti liudininkus, kurie dabar
rodė didelį susidomėjimą mūsų Mūsų rytinis kaimynas su
gyvena Čikagoje ir su jais kartu
kraštu ir prelegentei teko atsa centru Minske iš neatmenamų
gimnazijoje priklausėme ateiti
kyti į daug Lietuvą liečiančių laikų lietuvių buvo vadinamas
vyr.
skautininką
PRANĄ
KARALIŲ
ir
ponią,
ninkų organizacijai.
klausimų, čia jai talkininkavo iš Gudija ir jos gyventojai gudai.
M. Krupavičius štai ką rašo:
New Yorko kartu atvykusi M. Senoje žemaičių karo maldoje
jų sūneliui MYKOLUI staiga mirus, užjaučiame ir kartu
"Ištikimybę režimui Spręsdavo
Noreikienė.
žemaičiai meldė Perkūną:
ne tik iš asmens darbų ir nusi
Perkūne, dievaiti, saugok
liūdime.
Vaišių metu su pasididžiavimu
statymų, bet ir iš priklausomy
joms prisistatė keletą čia gimu
žemaitį,
Clevelando skautų ir skaučių
bės toms organizacijoms, ku
muš rusą ir gudą,
sių lietuvaičių. O senosios kar
rios buvo laikomos neištikimom
tos lietuvis J. Trakimas iš laik
kaip šunį rudą.
Tėvų Komitetas
režimui. Prie tų neištikimųjų bu
raščio sužinojęs, atsiuntė joms Gudų pavadinimas buvo pravo priskaityti tarp kitų ir atei
dvi puokštes gėlių.
plitęs po visas Lietuvos dalis,
tininkai. Todėl ateitininkai išti
Mūsų atstovės akademikių klu įskaitant ir Mažają Lietuvą. Ne
kimybės respublikai pažymėjimo
bo pirmininkei, suorganizavusiai muno sielininkai, atplaukdami
negaudavo, o be jo į mokyklą
šią paskaitą, įteikė Vilniaus al Nemunu su sieliais, visuomet
Taip
urnai
netekus
mylimo
MIKUČIO,
didžia
skausmo
nevykdavo”.
bumą ir visoms dalyvėms išda buvo vadinami gudais. Yra ir
paliestai
Gaila, kad M. Krupavičius ne
lino propagandinės literatūros. kaimų, pavadintų Gudai. Net to
parašo kokį Nepriklausomos Lie
Lietuvos vardą svetimųjų tar krašto gyventojai vokiečiai gu
tuvos laikotarpį turi galvoje, kad
pe nesenai garsino to paties Lie dus vadindavo Gudden. Mažosios
KARALIŲ šeimai —
tokie dalykai dėjos. Nuo 1934 m.
tuvių Moterų Atstovybės klubo Lietuvos gyventojams, lietu
yra tikras faktas, kad ateitinin
ir Moterų Vienybės dalyvavimas viams ir vokiečiams, nežinant
v. s. PRANUI ir p. GERDAI, broliams BENEDIKTUI ir
kai buvo priimami į Karo Mo
tarptautinėj moterų parodoj New rusų kalbos, liko svetimas pava
KORNELIJUI ir sesei NERINGAI reiškiame nuoširdžią
kyklą ir tokio reikalavimo, kaip
dinimas: baltgudžiai.
Yorke.
ištikimybės režimui pažymėjimo,
Mažoje Lietuvoje, kai dar bu
Lietuvės buvo vienintelės toj
užuojautą ir kartu liūdime.
atrodo, visai nebuvo, kas lietė
parodoj, kurių skyriuje buvo pa vo malami grūdai rankinėmis
stojančius į Karo Mokyklą.
vaizduotas mūsų krašte raudo girnomis, malėjos dainuodavo:
Clevelando Neringos ir Pilėnų Tuntai
Tuo laiku Lietuvoje buvo ži
nasis teroras ir stambiomis rai Guduose gerai, guduose gerai,
nomas tik ištikimybės pažymėji
dėmis išreikšta užuojauta toj nes kaip buvo aiškinama, gudai
mas, kuris reiškė ištikimybę res
paradoj dalyvaujančioms vengrų nemala grūdus, bet juos verda,
publikai, o ne partijai ir režimui.
moterims, kurių tėvynė to patiesi kas sutaupo daug jėgos.
Aš pats būdamas ateitininkas ir
Rusai Gudiją vadina Bieloruslikimo žiauriai naikinama.
PRANUI KARALIUI ir šeimai,
mano kolegos ateitininkai, vis
Ši draugiška užuojauta giliai sija, o gudą bielorus, iš kurio išdėlto, įstojome į Karo Mokyklą.
paveikė ne tik pačius vengrus,, vedamas rusicizmas: Balta Gujų sūneliui MYKUčIUI netikėtai mirus, gilią užuojautą
M. Krupavičius stebėsi, kad
bet ir kiekvieną parodos lanky■ diją ir baltgudis. Jeigu norime
reiškia.
ištikimybės pažymėjimus išduo
toją. Ne vienas laikraščių kores■ vartoti rusišką pavadinimą, Gu
davo saugumas. Norėčiau, pa
pondentas visa tai aprašinėjo. diją reikėtų vadinti Baltarusija,
Lituanistinės Vysk. M. Valančiaus
klausti, o kas tame demokratiš
Šios parodos svarbiausios or■ o gudą baltarusiu, bet jokiu būMokyklos Tėvu Komitetas
kame krašte kaip Amerika iš
ganizatorės, talkininkaujant dau-du baltgudį.
duoda ištikimybės pažymėjimus
stojantiems į West Pont? Ar čia
AR RŪPINATĖS SAVO VAIKAIS?
priima komunistus, anarchistus
Jei taip, tai nedelsiant užsakykit savo vaikams jų
ir kt.? Kas čia surenka žinias
laikraštį
Malonų kultūrininką
apie stojančius į Karo Mokyklą?
TĖVIŠKĖLE
Toks mestas kaltinimas, kad
PRANĄ KARALIŲ ir šeimą,
ateitininkai negaudavo ištikimy
Metams tik 3 doleriai.
Mclbourno mieste, vyksta pasaulinė sporto olimpiada.
jų sūnui MYKOLUI-ARVYDUI netikėtai mirus, giliai už
bės respublikai pažymėjimo yra Australijoj,
■
Rašykit šiuo adresu:
per didelis tiesos iškraipymas. Viršuj — Australijos bėgikas neša olimpinę ugnį per stadioną.!
Tėviškėlė.
jaučia.
Nusiskundimai, kad štai aš sto- Į Vidury — uždegama olimpinė ugnis specialiama pastate, kur ji
2313 West 91 St.
Akvilina ir Bronius Gražuliai
jau j Karo Mokyklą ir manęs į degs per visas olimpines varžybas. Apačioj — Anglijos karalienės
Chicago 20, III.
nepriėmė, nes buvau ateitinin-' vyras — Edinburgo kunigaikštis atidaro olimpines žaidynes. 1
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