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1. Užrašai kalendoriuje
Sausio 9. — Londono lenkų 

dienraščio diplomatinis kores
pondentas praneša, kad lietuvių 
iniciatyva netrukus prasidės vy
riausių Lenkijos ir Lietuvos eg- 
zilinių valdžių ("naczelnyeh 
tvladz Polski i Litwy na wygna- 
niu”) pasitarimai tikslu nusta
tyti pagrindus artimam bendra
darbiavimui po išlaisvinimo (”w 
celu ustalenia zasad bliskiego 
wspoldzialania obu narodow po 
wyzwoleniu”). Iš lietuvių pusės 
jau esanti sudaryta trijų asme
nų komisija: Kaminskas, "vie
nintelis gyvas Lietuvos nepri
klausomybės akto signataras” 
(kas gi numarino prof. M. Bir
žišką ir prel. K. šaulį?), Sidzi
kauskas ir Trimakas (kuriam iš 
visos jo karjeros korespondentas 
prikergia tik trumpiausį jos eta
pą — konsulavimą Vilniuje). 
Kanvegis (Karvelis?), kuris ta
pęs užsienių reikalų vairuotoju 
(”kierownikiem dzialu spraw 
zagranicznych”) kalbėjęsis su to
kiu pačiu lenkų ”kierowniku” 
Straszew#kiu ir patiekęs jtetri lie
tuvių pasiūlymus. Ta lietuvių ini
ciatyva lenkų politiniuose sluogs- 
niuose esanti sutikta su didžiau
siu palankumu (”jak najbardziej 
žyczyliwie").

Sausio 12. — "Europos Lietu
vis” tą pranešimą atpasakojo be 
pastabų, tik su klaustuku antraš
tėje.

Sausio 19. — "Europos Lietu
vis” įdėjo S. Ž. pasirašytą veda
mąjį straipsnį, kurio nuomonė 
tuo reikalu išreikšta antraštėje: 
"Nei šis, nei tas”.

Sausio 20. — čikagiškė "San
dara” atpasakojo Londono len
kų pranešimą, nuo savęs pridė
dama, kad "Iš Vliko Pusės Tuom 
Tarpu Nieko Negirdėti”.

Sausio 21. — ”LNA” atpasa
kojo tą pačią žinią su pastaba, 
kad nei joje minima komisija, 
nei jokia "Lietuvos egzilinė val
džia” apie tai dar nieko nepra
nešė, o Lietuvos diplomatiniai 
pareigūnai žinių tuo reikalu ne
turi.

Sausio pabaiga. — Laikraš
čiuose pasirodė pranešimas iš 
Lietuvos Diplomatinės Tarnybos 
sluogsnių, kad LDT apie tokias 
derybas nieko nežino ir su jomis 
nieko neturi bendra.

Vasario 13 ir 15. — "Drauge” 
spausdinamas nepasi rašytas 
straipsnis, kuriame šalia ilgų pa
siaiškinimų yra ir priekaištų ne
žinia kam:

(1) "Įdomu, kad tą nerimą pir
moje eilėje bando kelti tos sro
vės spauda, kurios atstovai sme
toniškajame seime pakėlė ran
kas už lenkų ultimatumo priėmi
mą ir atsižadėjimą Vilniaus kraš
to”.

(2) "Tenka apgailestauti, kad 
mūsų spauda leidosi į šito jaut
raus reikalo svarstymą nepasi
tikrinusi atitinkamose lietuviš
kose įstaigose ir nepasiteiravusi, 
kokia yra tikroji padėtis”.

Keista ... Niekas dar nesvars
tė, o jau barasi už svarstymą! 
Tiesa, S. ž(ymantas) "Europos 
Lietuvy” jau pasisakė, bet nuo 
kurio laiko "E. L.” yra "tos sro
vės” organas, ir kada gi S. Žy
mantas rankas kilnojo "smeto
niškajame seime” ?...

2. Ar nuodėmė susitikti su

Skaudūs patyrimą, sul.^.ė 
myse nuotaikas lenkų atžvilgiu, 
kurioms apibūdinti geriausiai 
tinka Trojos Laokono žodžiai: 
"Bijau Danajiečių, net ir dova
nas nešančių!”

Bet aplinkybės yra labai pasi
keitusios. Pergyvename' su len
kais tas pačias nelaimes, kurios 
išeivijoje dažnai suveda mus su 
jais prie tų pačių stalų, į tas 
pačias sales, į tuos pačius bend
ros kovos organus. Ne tik iš mū
sų, bet ir iš lenkų pusės šis ben- 
drabarbiavimas vyksta gana 
sklandžiai, lyg tartum nesusi
pratimų mūsų tarpe nebūta ir 
ir nenumatoma. Bet tai tik tol, 
kol mūsų su lenkais savitarpi
niai reikalai nepaliečiami. Kai 
tik žvilgsnis nors kiek pakryps
ta į ateitį, tuoj prisimena ir pra
eitis ir iškyla klausimas — o 
kaip bus, kai ateis, galbūt, bend
ro išsilaisvinimo dienos? Visi su
pranta, kad negerai būtų tokiu 
-netųJš karto kibti vieni kitiems 
už atlapų ... Todėl gera būtų jau 
dabar bandyti nuo to pavojaus 
apsidrausti, ar jį bent sumažinti.

Kaip?
Nei mūsų, nei lenkų tautų ka

mienai dabar negali tuo reikalu 
savarankiškai veikti. Lietuvos ir 
Lenkijos santykius šiandien 
tvarko Maskva, ir tvarko taip, 
kad teorijoje tie santykiai labai 
draugiški, o praktikoje jų visiš
kai nėra. Savarankiškai santy
kiauti gali tik išeivijoj esančios 
abiejų tautų dalelės. Ar jos turės 
įtakos savo kraštuose išsilaisvi
nimo metu? Nežinia. Bet, leiski
me, mažiau ar daugiau gal ir tu
rės. O jei gali turėti, tai yra 
prasmės rūpintis, kad ta įtaka 
jau dabar būtų nukreipta gera 
linkme. Tuo rūpintis galima tik 
santykiavimu tarp abiejų tautų 
išeiviją.

Ką tai reiškia praktiškai?
Tai reiškia, kad:
(1) Ne nuodėmė šiandien lie

tuviui susitikti su lenku ir pasi, 
kalbėti apie praeityje susidariu
sių santykių pakreipimą geresne 
linkme;

( Perkelta j 6-tą pusi. )

VARDAN TOS 
LIETUVOS

Lietuviškas Jaunimas, tvirtai 
tikėdamas laisvos LIETUVOS 
prisikėlimu, giliai pergyvenda
mas tragišką mūsų Tautos pa
dėtį ir prisimindamas žiauriuo
sius Birželio išvežimus, įvyku
sius prieš 15 metų, yra pasiryžęs 
įteikti Jungtinių Amerikos Vals
tybių Prezidentui Dwight D. Ei- 
senhower

Lietuvių Jaunimo Peticiją.
Lietuvių Jaunimo Peticija su

pažindina JAV Prezidentą ir vy
riausybę su mūsų ^Tautos padė
timi ii -'riaime ir, tuo pačiu, pra
šoma imtis žygių ątstatyti Lie
tuvos Nepriklausomybę ir dėti 
visas pastangas, kad mūsų tė
vai, broliai ir seserys būtų ne
delsiant sugrąžinti iš Sibiro į 
Tėvynę-Lietuvą.

Lietuvių Jaunimo Peticijai pa
remti numatoma surinkti nema
žiau 25,000 Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse gyvenančių lietuvių 
parašų. Norime, kad ši Jaunimo 
Peticija išreikštų visų lietuvių 
jausmus ir troškimus.

žemiau pasirašiusios lietuvių 
jaunimo organizacijos, vieningai
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MINIOJE

PR. IMSRYS

VYKO BE JOKIŲ 
PASIŪLYMŲ

Min. S. Lozoraitis redakcijai 
prisiuntė oficialų pranešimą apie 
įvykusius Ramoje pasitarimus 
su VLIKo vadovais. Pranešime 
sakoma:

"Šių metų kovo mėn. 11 ir 13 
d.d. Romoje Lietuvos Diplomati
jos šefas min. S. Lozoraitis, Lie
tuvos ministeris prie šv. Sosto 
S. Girdvainis ir Pasiuntinybės 
patarėjas Dr. A. Gerutis turėjo 

"siluilbėjimų su VLIKo pirmi- 
greit/'~’ M'('ilioniu ir VLIKo 

Vykdomosios Tarybos pirminin
ke A. Davieniene. Pasikalbėjimų 
metu L. Diplomatijos šefas pa
teikė VLIKo pirmininkui ir VT 
pirmininkei konkrečius pasiūly
mus santykiams tarp Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos ir VLIKo 
išlyginti ir kliūtims pašalinti, 
kurios trukdo Dipl. Tarnybai 
normaliai bendradarbiauti su šia 
politiniai-visuomenine organiza
cija.

Min. S. Lozoraitis ypatingai 
pabrėžė visų lietuvių politinių ir 
visuomeninių jėgų konsolidaci
jos ir suderintos veiklos reika
lingumą.

VLIKo pirmininkas ir VTary-
bos pirmininkė jokių pasiūlymų ' pradėdamos šį didįjį jaunimo 
santykiame su LD Tarnyba išly- darbą,tikisi lietuvių Visuomenės 
ginti nepadarė, iškėlę tiktai tų' Paramos ir nuoširdžiai kviečia 
santykių aiškinimosi procedūros visus lietuvius šią peticiją pasi- 

I rašyti. Atlikdami šią savo parei
gą, pagerbsime kruviną vergijos 
naštą nešančius mūsų seses ir 
brolius, aktyviai įsijungsime į

klausimą. Taip pat nebuvo pa
teikta duomenų, kad ligšiolinis 
VLIKo nusistatymas LD Tarny
bos atžv.„i. būtų pasikeitęs.”

Atseit, dabartiniai VLIKo va
dovai į Romą vyko be jokio aiš
kaus plano, kaip geri ekskursan
tai, pasimatyti, pasiplepėti, pasi
svečiuoti. žinoma, asmeninims, 
niekad nedirbusiems rezistenci
nio darbo, pripuolamai atsiduru- 
siems tokiuose postuose, reikės 
daug laiko ekskursuoti, kol pra
dės suprasti, kad ne tom parei
gom buvo išrinkti.

IŠSIUNČIA Iš
LIETUVOS

Šimtas tonų spausdinamojo 
popierio, pagaminto Petrašiūnų 
(dabar vadinamo Juliaus Janonio 
vardo) popierio fabrikė, kovo mė
nesio pradžioje per Odesą buvo 
išsiųsta į Indiją. Kaip žinoma, 
Lietuvoje vis dar stinga popierio 
laiškams ...

Į Indiją siunčiami ir Naujo
sios Vilnios "Žalgirio” pagamin
ti dažymo aparatai (purkštuvai), 
o ten pat gaminamos metalo fre- 
zavimo staklės siunčiamos į Ki
niją. Šiaulių dviračių fabriko 
vaikiški dviračiai siunčiami į 
Bulgariją. (LNA)

Ant kryžiaus Kristus verkia 
Atodūsiais dangaus.
Pasauli, prisikeik gyvenimui
Dėl menko ir paniekinto žmogaus.

Minia keliauja, rėkia, šaukia: 
"Nukryžiuoti.” 

Pametusi tiesos kelius.
Bet tu su širdimi krūtinėje gimei, 
Kad sėtum meilės daigelius.

Ant kryžiaus Kristus verkia. 
Parklupus motina po juo. 
Nejau ir tu su klykiančia minia 

kartu nueisi, 
Kaip tas šapelis, kurį tekėdamas 

nusineša vanduo. i
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Gerų Velykų Švenčių visiems mūsų skaity
tojams, talkininkams ir bendradarbiams!

Vakaru pusėj pakibusi krize
Prancūzija gyvendama savo Sov. Sąjungos dalyvavimo, 

garsios, puikios praeities tradi
cijomis surambėjo ir nebeįžiūri 
gyvenimo permainų. Didelių te
ritorijų netekimas, vidaus susi
skaldymas, pamažu vykstantis

kovą už Nepriklausomą Lietuvą, i Pokarinio atsistatymo procesas 
Tenelieka nei vieno lietuvio -vra. konservatiškumo prie-

nepasirašiusio Lietuvių Jaunimo 
Peticijos.

Akademinis Sambūris šviesa, 
Akademinis Skautų Sąjūdis, Lie
tuvių Skautų Brolija, Lietuvių 
Skaučių Seserija, Lietuvių Stu
dentų korp. Varpas, Lietuvių 
Studentų Sąjunga JAV, Lietuvių 
Studentų Santara, Lietuvių Tau
tinių korporacijų Sambūris, Lie
tuvos Vyčiai, Moksleivių Ateiti
ninkų Sąjunga, Studentų Ateiti- 
rfinkų Sąjunga.

žastimi. Kada tai buvusi pirma
eilė pasaulyje valstybė, dabar 
tarptautinėje arenoje visai su
menkėjo.

Vokietijos klausime ji buvo J. 
A. Valstybių ir D. Britanijos po
litikos stabdžiu. Jinai nenorėjo 
Vokietijos klausimo spręsti be

NUALINTI 
LIETUVOS LAUKAI

Vilniškės valdžios kovo 14 d. 
paskelbtajam nutarime viešai' 
pripažįstamas Lietuvos laukų* 
nualinimas. Ministerijos, komi-j 
tetai, sekretoriai ir direktoriai 
raginami imtis priemonių "dir
vos našumui atstatyti”, o tam 
tikslui — "užtikrinti, kad būtų 
žymiai padidintas mėšlo sukau
pimas ir išvežimas į laukus.”

Ypatingai raginama "plačiu 
mastu organizuoti durpių kasi
mą ir panaudojimą trąšai ir krai
kui”. Tai liudija, kad nepakanka 
kraikui šiaudų, nors gyvulių kie
kis neginčijamai sumažėjęs. Tuo 
netiesiogiai pripažįstama, kad ir 
javų derlių skelbiamasis padidė
jimas yra greičiau popieriuje, 
negu tikrovėje.

Ir dobilų bei kitų žolių sėkli
ninkystė raginama atstatyti. 
Šiaip jau tame labai ilgame nu
tarime daugiau kalbama apie 
tai, kokių pagerinimų reikia, bet 
nekalbama apie konkrečias prie
mones, kaip jų siekti. (LNA)

VISI LAIŠKAI 
CENZŪRUOJAMI

ji ir yra atsakominga už Atlanto 
Pakto neefektivumą.

Visos jos pokarinės vyriausy
bės charakterizuojamos trumpa
regiškomis. Nors prancūzų vy
riausybių elgesys ir sunkino, kar
tais net paraližuodavo J. A. Val
stybių ir D. Britanijos planus, 
bet jos nekuomet neatsisakė ją 
paremti jų bėdoje.

Paskutinioji prez. Eišenhowe- 
rio ir min. Edeno Vašingtono 
konferencijos deklaracija irgi 
pažeidė prancūzų tautos mąsty
mą. Prancūzai nori dalyvauti 
kiekvienoje Vakarų didžiųjų kon
ferencijoje tikslu demonstruoti 
savo svorį tarptautinėje politi- 

I koje. Todėl dar prieš Vashingto- 
| no konferencijos deklaracijos pa
skelbimą, Paryžius pradėjo ata
kuoti J. A. Valstybes ir D. Bri- 

I taniją. Kada reikalas ėjo dėl pro- 
Į jektų, liečiančių Artim. Rytus, 
prancūzų pretenzijos buvo pa-

Tegyvuoja šlovingasis 
tėvas ir mokytojas!

DABAR—

Šalin žmogžudžio 
paminklai ir 
paveikslai!

Komunizmo pergalės siekiant 
nesiskaitoma su jokiomis prie
monėmis. Jei laikas reikalauja 
naujų posūkių — galima griauti 
ir vakar išaugintus stabus, juos 
parodyti žmogžudžiais, kokiais 
jie iš tikrųjų vakar ir yra buvę.

Taip dabar daroma su buvu
siu Stalinu. Ir daroma ne kam 
kitam, kaip tik to paties pasau
lio užmigdymui, kuris vakar ir 
užvakar jau buvo jų skaudžiai 
apgautas. Daroma norint įtikin
ti, kad mes esam geresni, mu
mis pasitikėkit.

Dabartiniai Maskvos kolekty
vinės valdžios vadai ėmė šaukti, 
kad Stalinas buvo žmogžudys. 
Bet šaukia jo buvę artimieji tal
kininkai, savais sprendimais nė 
kiek nemažiau kaip ir pats Sta
linas, skerdę pačius rusus ir lais
vų tautų gyventojus iš kairės ir 
dešinės.

žmogžudžiai keršija žmogžu
džiui, ne tik įtikinėdami vakarie
čius, kad jie yra geresni, ir verti 
pasitikėjimo, bet ir drebėdami 
dėl savo paties kailio, kad vienas 
kuris iš jų daugiau įsigalėjęs, 
kitų neišskerstų.

Neabejojama, kad šis dabarti
nių Maskvos vadų manevras vėl 
nuritins keliems tūkstančiams 
galvas. Šit Tifliso studentai, ne
labai norį atsiskirti su "tėvo ir 
mokytojo Stalino garbe”, jau ei
na į kalėjimus. Eis jų ir daugiau, 
kaip ėjo ir Stalinui viešpatau
jant. O tariamoji liaudis, kuri 
skubiai ir vieningai turi pritarti 
dabartiniai Maskvos linijai, turi 
daug naujo darbo. Reikia šaukti 
mitingus, pritarti, siųsti sveiki
nimo telegramas, ta proga apsi- 
dėti naujais įsipareigojimais, ir 
tikėti, kad tik dėl to vieno Sta
lino jiems iki šiol buvo taip sun
ku gyventi.

Kitkas čia nebuvo kaltas. Nė 
Chruščiovas, nė Bulganinas, nė 
pagarsėję* žudikas Serovas, nė 
Molotovas. Visi jie šiandien šven
ti. bfiekam nevalia suabejoti, kad 
čia labiausiai kalta pati komu
nizmo sistema, užsimaniusi pa
vergti visą pasaulį.

tešla užlipintus. Taip pat, esą, 
niekas nesistebi, kad dėl "eilinės 
kontrolės” laiškai ir net telegra
mos ilgai užsiguli pašte. Nepa
kenčiama esą tai, kad pašto ve
dėja pradėjusi įžūliai plūsti in
teresantus.

Redakcija pranešė, kad Pane
vėžio miesto kompartijos sekre- tenkintos ir į tą komisiją įėj 
toriaus V. Manušino rūpesčiu Prancūzijos ambasadorius.

I Upytės pašto vedėjai "duotasi -.................. - --
į griežtas papeikimas už ... netak- 
I tišką elgesį”. Ne už laiškų atplė- 
šinėjimą ir "eilinę kontrolę”.

(LNA)

Prieš išvykdamas į Azijos 
Pakto konferenciją Karači (Pa
kistane), Prancūzijos min. Pi- 

(Perkelta į 5 p»l.)

VERŽIASI l EGIPTĄ
Anglija praneša, kad Eginto 

karininkus ir kareivius, naudoti 
naujuosius ginklus, komunistai 
apmoko Lenkijoje.

Šią žinią komentuojant, kai ku
rie vakariečių laikraštininkai 
primena, kad komunistai tiems 
kariniams specialistams pasi
stengsią įskiepyti ir antrą pavo
jingą ginklą — komunizmo apaš
talavimą Egipte. Esą, rusai deda 
visas pastangas įsigalėti Egipte.

VISAM PASAULY
Tautinės Sąjungos 

Pirmininko sveikinimas 
Dr. M. J. Colney

• Jungtinių Tautų generalinis sekretorius kitą savaitę ap
lankys Siriją, Libanoną, Egiptą, Jordaniją ir Izraelį ieškodamas 
bendrų susitarimo sąlygų, kad išvengtų ginkluoto reikalų spren
dimo.

Ne tik užsieninių, bet ir vidaus 
laiškų cenzūra Lietuvoje tebe
veikia neslepiamai.

Vienas asmuo iš Panevėžio ra
jono parašė skundą "Komjauni
mo Tiesai” dėl Upytės pašto ve
dėjos elgesio. Skunde buvo sako
ma, kad visi seniai įprato gauti 
iš to pašto laiškus atplėštus arba

Mielas Lietuvi,
Sulaukus tikrai garbingos gy 

venimo sukakties, pažvelgus į 
praeities desėtkų metų iš širdies 
kilančios našios darbuotės vai
sius, patriotiniams lietuviškiems 
reikalams, Sveikam bus malonu 
ir džiugu prisiminti, jog gyvenai 
ir gyveni ne vien sau, kaip tau
riam lietuviui ir pridera.

Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga, šia reta ir reikšminga 
proga, laiko didžiausiu malonu
mu ir garbe tikrai nuoširdžiai 
pasveikinti Jus, padėkoti už nu
dirbtus darbus ir palinkėti dar 
daug ilgų metų nenuilstamai eiti 
lietuvišku keliu.

Drauge priimkite mano žmo
nos ir mano širdingiausius svei
kinimus ir linkėjimus geriausių 
sėkmių.

Dr. Steponas Biežis,
ALT Sąjungos Pirmininkas niuose rinkimuose laimėjusį Kefauver.

• Prezidentas Eisenhovveris, Mexicos prezidentas Ruiz Cor- 
tines ir Kanados min. pirmininkas St. Laurent tris dienas kaimy
niniais reikalais tarėsi kalnų vasarvietėj White Sulphur Springs, 
W. Va. Daugiausia tartasi Amerikos žemyno bendros apsaugos 
reikalais.

• Pabaltijo tautų žudikas gen. Serovas, ruošdamas savo 
bosų kelionę, dvimotoriniu sprausminiu keleiviniu lėktuvu atskrido 
į Londoną. Ta proga spaudoj pasirodė daugiau žinių, kad rusai 
tokius lėktuvus jau plačiai gaminą ir tuo yra pralenkę ameri
kiečius.

vykstančioms nusiginklavimo pakomisės dar- 
skiria labai daug dėmesio, kada ta pakomisė 
nuolaidų. Gi kada ten klausimai užspringsta

• Drauge su Chruščiovu ir Bulganinu į Angliją vyksią dar 
Molotovas, Žukovas ir Mikojanas. Esą rusai pajutę, kad Edenas 
šiuo metu esąs minkštokas ir yra gera proga dar kartą vakarie
čius prigauti.

• Londone
bams komunistai 
parodo nors kiek
vietoje — tada komunistai šaukia, kad vakariečiai ardo taikos 
planus.

• Demokratų prezidentinis kandidatas Stevensonas, po di
delių pirminių rinkimų pralaimėjimų, labai mažai beturįs davinių 
į nominavimą. Manoma, kad rimčiausiu demokratų kandidatu 
reikia laikyti New Yorko gubernatorių Harrimaną, bet ne pirmi-
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Nors Atlando pakraščių vals-l 
bybėse sniego privertė daugiau 
negu žiemą, bet pavasaris jau 
čia. O drauge ir Velykų šventės, 
taip iškilmingai ir nuotaikingai 
visais laikais Lietuvoje švęstos. 
Tik čia kažinkaip prapuolusios, 
lyg nedrąsios. Net negali jų pa
lyginti su Kalėdų šventėmis, ku
rios čia padarytos tarsi didžiojo 
biznio vieninteliu džiaugsmu.

Mums, šaknis atsinešusiems iš 
anapus didžiųjų vandenų, nuo 
Nemuno, atėjęs Velykų metjis, 
atėję žmogaus ir gamtos prisi
kėlimo dienos, yra pati didžioji 
šventė. Ir taip per amžių am
žius, neužmirštant ir tų laikų, 
kada mūsų taurūs proseneliai kū
reno šventąją ugnį ir kada mūsų 
seneliai ir mes patys lenkėmės 
Aukštybių Dievui.

Velykos visais laikais lietuviui 
buvo neužmirštama šventė. Ve
lykos mus kėlė naujam gyveni
mui, pavasario dienos mus ska
tino pradėti naują, gilesnę dar
bo vagą. Prisikėlimo varpai mus 
skatino nupūsti suneštas .dulkes, 
kilti aukštyn į saulės taką.

Velykų rytą, daugiau negu 
kasdien, mes būsime tenai, kur 
pasilikusios mūsų rūpesčių ir 
džiaugsmo pėdos. Būsitn tenai, 
mūsų gražiuose kaimuose ir ne
dideliuose miestuose, kuriuos pa
likom degant karų ugnims ir bai
siai persekiojimo bangai siau
čiant. Būsim tenai, daugelio ne- 
berasim, nebeskambės ir andai 
girdėtos giesmės garsai. Ir 
mums, kurių šaknys ‘tenai, Ve
lykų rytas bus griaudus, kaip 
griaudžioj! pasaka, sekta geros 
senelės lūpomis.

tiems ir suteikit jiems malonu
mų per ištisus metus. Laukiam 
atsiliepiant.

•

Šicts žemės kelionę Dorchester, 
Mass., užbaigė ilgametis Dirvos 
skaitytojas ir bičiulis Stasys 
Mockus. Mirė širdies liga, eida
mas 65 amžiaus metus.

Stasys Mockus, aktyviai vei
kęs daugelyje lietuviškų organi
zacijų, 14 metų buvęs SLA cent
ro iždo globėju, paliko grąžius 
prisiminimus. Jis mokėjo su vi
sais lietuviais rasti bendrų kal
ba, pats mokėjo dirbti ir suge
bėjo kitus į darbų išjudinti.

Šių eilučių rašytojui a. a. Sta
sio Mockaus neteko geriau pa
žinti. Bet tik atvykus į šį kraštų 
ir lankantis Bostone, teko keliais 
atvejais plačiau išsikalbėti lietu
viškaisiais reikalais. Su juo kal
bėdamas jutai, kad turi reikalo 
su tvirtu ir mielu lietuviu, tu
rinčiu savo nuomonę ir mokančiu 
dėl jos kovoti.

Gaila, tikrai gaila, kad Stasio 
Mockaus peranksti netekom. Jo 
žmonai, vaikams ir artimiesiams 
mūsų giliausia užuojauta.

• Vokietijos lietuviai ruošiasi 
naujiems Bendruomenės rinki- 
mass, kuriuos praves speciali 
rinkimų komisija. Ją sudaro: J. 
Jackevičius, A. Petkevičius, V. 
Puniška, St. Jasas ir B. Survi- 
lienė.
• Profesorių Draugijos Valdyba 
savo posėdyje priėmė į Draugiją 
šiuos naujus narius: daktarą Ka
zį Pautienių, buv. Vytauto Didž. 
Universiteto adjunktą, dipl. 
humanitarą Kūjų Mykolą, buv. 
Klaipėdos bei Vilniaus Pedago
ginio Instituto ir Vilniaus Uni
versiteto lektorių, ir Loyolos 
assist. profesorių Liaugminų Al
biną, buv. Vilniaus Universiteto 
docentą ir Pedagoginio Instituto 
direktorių.

' • Gabrielius Rajeckas, dabar tu
rįs 16 m. amžiaus, nuskynė ir 
trečią laimėjimą, dabar Ameri
kos, Legiono iškalbingumo var-‘ 
žybose, įvykusiose kovo mėn. 18

! d. Washingtone, Prekybos De
partamento auditorijoje, daly-

i vaujant augštesniųjų mokyklų 
i varžybininkams. Tų varžybų re
gionalinė rungtis įvyks balandžio 
mėn. 10 d. Marylando valstybėj. 
Gabrielius dabar turi galimybes 
ir ten rungtis.

i • Solistas V. Verikaitis balan- 
. džio mėn. 28 d., su pagarsėjusia 
. dainininke Martha MacVicar, 
. koncertuoja Toronte, Kanadoje, 

Eaton Auditorium. Martha Mac 
Viear išpildys ir lietuviškas dai- 

. nas.

tautų meną ir visos trys tautos 
atliko programą.

Iš lietuvių paskaitų skaitė dr. 
M. Gimbutienė, piano paskambi
no A. Kepalaitė. Menų savo pa
veikslais atstovavo Vitkauskai- 
tė-Merker.

Po to įvyko vaišės. Dalyvavo 
daug garbingų svečių.
• Vienas mūsų bičiulis rašo: 
"Dirvoj” radau tokį straipsnelį,

• Ateinančių vasarą 15 Vasario 
16 gimnazijos mokinių vasaros 
Norvegijoje. Praėjusiais metais 
Norvegijoje vasarojo 10 moki
nių. Lietuviukai ten gražiai pa
sirodė.

Patark ir kaimynu^ 
kad prenumeruotų 

D I R V A

• Kovo mėn. 18 d. New Yorke 
buvo jauki sekmadienio popietė, 
suruošta Pabaltijo Moterų Ta
rybos, kur lietuves moteris at
stovauja L. Bieliukienė.

Lietuvių, latvių ir estų mote
rys skaitė paskaitas apie savo

Taip, mes būsim tenai, bet gy
venti reikia šičia. Gyventi ir il
gėtis, ilgėtis ir dirbti, kad galė
tume prisikelti iš naujo. Prisi
kelti ir nuversti nu'o mūsų lais
vės kapo tą didįjį akmenį, kuris 
mus ne tik slegia, bet ir dusina.

Didžiosios Velykų šventės! Jcs 
žadina prisikelti parpuolusiuo- 
sius. Kelkimės visi! Ir didžiajam 
Velykų džiaugsmui ir prarastos 
tėvynės garbei!

Greeting and Best IVishes to
Our Frieds and Patrons

FAMILY RUG & CARPET
CLEANING CO.

Rug Cleaning and Repainng in
Our Plant or in Your Home
City Wide Pick Up & Deliverv

Ali Work Guaranteed

Insurance Covered

10315 Union Avenue
BR 1-4500

apie St. Judėt bažnyčią Florido
je. Ten kokia moteris nesiorien- 
tuodama porina. Girdi, pamačius 
Švento Judošiaus bažnyčią su
drebėjusi. Turiu pasakyti, kad 
Judui Iskarijotui, kuris Kristų ' 
išdavė žydams, niekas nestato 
bažnyčių ir niekas į jį nesimel
džia. Bet buvo kitas apaštalas 
Judas Tadeus, kuris Amerikos 
kontinente yra labai mylimas ir 
garbinamas. Dažnai būna St. Si- 
mon and Jude Church. Tai yra 
skirtumas, šventas Judas Tade-i 
jus yra didelis užtarytojas ne
laimėse ir bėdose.

BEST W1SHES

ANTHONY O. CALABRESE

CANDIDATE FOR
STATĖ SENATOR

DEMOCRATIC PRIMARY MAY 8, 1956

AR ATSIMENI, KAI STOVĖJOM EILESE? ..

•

Lietuviai Vokietijoje vis dar 
nusiskundžia, kad jie negauna 
pakankamai lietuviškų laikraš
čių, ypač leidžiamų Amerikoje. Į 
Už savo skurdo skatikus jie tų 
laikraščių nepajėgia užsisakyti, 
gi neatsiranda artimųjų, kurie 
jiems tuos laikraščius užsakytų. Į

Redakcija gavo 19 vietovių ad
resus, kurios būtinai norėtų tu
rėti Dirvą. Ten nusiųsta Dirva 
■būtų skaitoma ne vieno kurio as
mens, bet laikraštis būtų pasida
linamas tarp visų ten gyvenan
čių lietuvių. Tokias vietovės yra: 
Augusdorf, Augsburg, Dalheim- 
Roetgen, Diepholz, Dornstadt,: 
Eutin, Hamburg, Luebeck, Muen-j 
clien, Muenster, Keustadt, Pin- 
neberg, Rendsburg, Spakenberg, 
Stuttgart, Varei, Wehnen, Bue- 
ckeburg, Gauting.

Amerikoje yra daugelis lietu
vių, anksčiau tose vietose gyve
nusių. Pabūkit sponsoriais ir 
jiems Dirvą užsakykit. šiuo at
veju Dirva metams kaštuoja tik 
$5.00. Ateikit į talkų prašan-

I

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

JANIQUE TRADING CO.
1029 Falrfield Avė. (netoli W. 11 St.) 

Cleveland 13, Ohio Telef.: CHerry 1-5547
Centrinė firma yra Toronte, Ont.

835 Queen Street VVest, Toronto, Ont. 
skyriai didesniuose miestuose, Kanadoje ir Amerikoje. 

Išsiuntimo skyrius yra ir Clevelande.
Klijentų patogumui skyriai atidaryti:

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

ir

Detroit. Kad mieliems detroi- 
tiečiams būtų lengviau pasidary
ti tos garbingos organizacijos 
nariais, kurios vienintelis tikslas 
yra paduoti rankų vargau pate
kusiems tautiečiams, gyvenan
tiems už jūrų-marių, Balfo 76 
skyriaus valdyba š. m. kovo mėn. 
11 d. pradėjo narių, drabužių ir 

1 avalynės vajų.
Mielas detroitieti, Balfo parei

gos verčiamas noriu priminti, 
kad esame kada tai iš jo gavę, 
bet mūsų visų tautinės savigar- 

, bos reikalas, ne tik jam ptiklau- 
syti, bet ir visomis išgalėmis jį 

, remti.
Aš žinau, kad jau atsiras to

kių, kurie paskaitę, šias eliutes 
Sušuks: jau įkyrėjo visos tos au
kos! Bet mielas detroitieti, nu- 
skriskime mintimis į tuos laikus, 
kada stovėjome eilėse prie Balfo 
gerybių paskirstymo sandėlių ir 
rašėme graudingus laiškus ne tik 
savo tetulėms, bet ir nepažįsta
miems, kad gelbėtų vargstančius, 
ir tada nebebus graudu tų dole- 
riukų paaukoti tai organizacijai, 
iš kurios dar taip nesenai, vieni 
mažiau, kiti,zlaugiau, esame ga
vę- -<p.

Man, kaip šias eilutes rašan
čiam ir kaip vienam iš valdybos 
narių, būtų didžiausias nusikal
timas nutylėti,, kad tų, kurie dau
giausiai iš tįQn Balfo yra gavę, 
mažiausiai jų galima rasti auko
tuoju ir darbotuojų eilėse. Bet 
kuriuos ir galima kartais sutikti, 
jie greitai pavargsta ir tuojau 
bėga pasilsėti - o už jūrių-marių, 
stovyklose, jie .(ir jos) buvo drū
ti kaip ųžuolai, Tas doleriukas, 
toks galingas ir stebuklingas; 
sumala tuos ąžuolus kaip girnos 
pupas, kurių greitai ir kvapo ne
bebus. Būtų gerai, kad aš čia 
klysčiau.

Bet šias ęilutes rašantis tiki, 
o juk taip ir būti turėtų, kad De
troite neliks nė vieno, kuris pa
gailėtų doleriuko tam kilniam 
tikslui ir tada vien iš naujai at
vykusių, vien tik nario mokesčio 
būtų galima surinkti (tikras 
skaičius sunku nustatyti) dau
giau kaip 3000 dolerių. O kur dar 
mūsų senieji ateiviai, kurie taip 
mielai rėmė jų įkurtų Balfų.

Nario mokestį galima užsimo
kėti ir pinigines dovanas įteikti 
pas kiekvienų valdybas narį ir 
balfietį, turintį tam tikrų valdy
bos pirmininko pasirašytų lapų 
"Contributors List”, ir pas vi
siems detroitiečiams žinomus 
prekybininkus! A. Patalauskų ir 
P. Vedeikų, parduotuvėje "Gai
va”, V. Paužą "Neringoje" ir V. 
Kukučionį, laikrodžių parduotu
vėje.

Kaip anksčiau taip ir šiais me
tais A. Patalausko ir P. Vedei- 
kos parduotuvėje "Gaiva” yra 
priimami rūbai ir avalynė.

Nario mokestį užsimokėti ir 
visas dovanas įteikti bus galima 
ir Balfo vakare, kuris įvyks š. 
m. balandžio mėn. 7 d. 7 vai. va
kare Hispanos Unidos (buv, lie
tuvių) namuose, W. Vermor Hw. 
25 gtv. kampe. P. P.

kiams gros geras orkestras. Val
gykloje bus lietuviškų valgių ir 
pavalgius atsigerti.

PHILADELPHiA
LANKĖSI GENER. KONSUL. 

J. BUDRYS PHILADELPHIJOJ
Kovo mėn. 19 d. Gen. Kui.. 

Budrys, Bendruomenės pakvies
tas, turėjo aktualiais lietuviškais 
ir bendrais tarptautinės būklės 
klausimais viešų paskaitų. Orui 
pasitaikius labai blogam (sniego 
prikrito apie 10 coL) ir sustab
džius susisiekimų, tik keliasde- 
šimts pasišventėlių atsilankė į 
paskaitų. Prieš paskaitų J. Bud
rys per Bendruomenės radijo va
landėlę kalbėjo į Philadelphijos 
lietuvius. Po paskaitos ir paklau
simų, buvo kuklios, svečiui pa
gerbti vaišės, kurių metu pasi
dalinta įspūdžiais iš Nepriklau
somybės laikų.

LIETUVIŲ MENO 
ANSAMBLIO VAKARAS

Balandžio mėn. 8 d. 6 vai. 30 
min. Liet. Meno Ans. Dramos 
Mėgėjų būrelis, šv. Kazimiero 
parap. salėje — 331 Earp St., su
vaidins Vyt. Alanto komedijų 
"Buhalterijos Klaida”. Veikalų 
režisuoja A. Gedvilą. Po vaidi
nimo šokiai ir bufetas, šį veikalą 
Dramos Mėgėjų būrelis kovo 10 
d. su pasisekimu, Baltimorės šeš
tadieninės lokyklos pakviestas, 
suvaidino Baltimorėje. Tikimasi, 
kad ir philadelphiečiai tikrai no
rės linksmai praleisti atvelykio 
vakarų ir atsilankys į šį paren
gimų.

DIDELIS
VAKARAS-KONCERTAS

Balandžio mėn. 21 d. (šešta
dienį) vietos Tautinės S-gos ir 
Balfo skyriai rengia ukrainiečių 
salėje — 847 N. Franklin St. 
koncertą. Svečiai iš New Yorko [ 
pastatys dviejų veiksmų operetę 
"Joninių Burtai" Į koncertą at
silankiusieji pamatys tautinius 
šokius ir išgirs lietuvišką dainą, 
įpintų į Joninių nakties burtus.

Veikalas N. Mazalaitės. Chor
vedys J. Stankūnas. Choreogra
fas St. Modzeliauskas, akompo- 
niatorius A. Mrozinskas ir deko
racijos dail. Juodžio. Taigi vir
šūnėse visi pasižymėję meninin
kai, o be to operetės choras susi
dedantis iš apie 50 asmenų. Atsi
lankiusieji tikrai išvys vertų pa
žiūrėti veikalų ir neapsivils.

Po vaidinimo šokiai griežiant 
havajų orkestrui ir bufetas. Pra
džia 6 vai. vakaro.-

IŠ T. S-GOS SKYRIAUS 
VEIKLOS

BALFo VAKARAS

GREETINGS &nd BEST W1SHES
To Our Friends and Patroną

THE NEW PEACOCK CLEANERS, 
DRIVE IN

PRIE MILĖS AVĖ. IR WARRENSVILLE 
CENTER GATVIŲ KAMPO

2030 Milės Avenue MO 2-5717
12914-16 Forest Avenue SK 1-7232
8139 Euclid Avenue RA 1-9182

Greetings and Best Wishes to Our Friends & Patrons

SGRO’S SQUARE DEAL MARKET

WE CARRY THE FINEST FOODS AT THE LOWEST 
PRICES

26588 Lake Shore Blvd. RE 1-3250

GREETINGS and BEST W1SHES 
For a Pleasant Holiday 

ir *
FEINERHOMES

18303. Harvard Avenue

SK 2-1477

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai mūsų draugams ir rėmėjams

Established Over 40 Yeart

Homogenized Vitamin D. Milk—Grade A Products

832 East 10Oth Street MU 1-6384

Sveikinimai ir linkėjimai musu draugams ir rėmėjams sukakties proga

MT. PLEASANT RUSSIAN TURKISH 
BATH HOUSE

L. LADER PROP. 
1VEDNESDAY IS LADIES DAY

11409 Kšnsman Road LO 1-975J

Geriausi linkėjimai mūsų draugams ir rėmėjams
NEW YORK RĘSTA URANT & 

DELICATESSEN
GERIAUSIAS CORNED BEEF MIESTE

1816 East 12th Street PR 1-9322

2314 W. Chicago Avė., Chicago 22, III. 
Telef.: BRunsivick 8-6780

Visus mokesčius ir visas išlaidas apmokama čie vietoje, tat gavėjai 
krašte jau nieko nemoka.

Už naujas medžiagas imama tiktai 50% vertės.
V'tr.s siunčiamas prekes galima pasirinkti įstaigoje, kuri atidara 

kiekvieną dieną nuo 12 vai. p. p. iki 8 vai. vakaro.

š. m. balandžio mėn. 7 d., šeš
tadienį, 7 vai. v. Hispanso Uni- 
dch (buv. lietuvių) namuose, W. 
Vernor Hw. 25 gatvių kampe, 
Balfo 76 skyrius ruošia vakarų, 
kuriame p. Z. Arlauskaitės-Mik- 
šienės režisuojama scenos meno 
vaidintojų grupė suvaidins Sta
sio žemaičio 3 veiksmų komedijų 
"Jaunikis iš Kauno".

Po vaidinimų bus šokiai, šo-

Be vakaro-koncerto, kuris dau
gumoje Tautinės S-gos skyriaus 
jėgomis ir iniciatyva ruošiamas, 
skyriaus valdyba jau ruošiasi 
Vašingtono sąskrydžiui, įvyk
siančiam birželio 16 ir 17 die
nomis. Numatoma sudaryti gar
bės komitetų sąskrydžiui organi
zuoti. Daugiausia rūpesčių sky
riui sudaro Centro V-bos sky
riui uždėta duoklė 150 dol. sąs
krydžiui paremti. Tačiau tikima
si ja išpildyti.

Šių metų skyriaus valdyba pa
siskirstė pareigomis: Pirm. P. 
Mitalas, vicepirm. J. Bakuckas, 
sekr. p. Misliauskienė, ižd. VI. 
Bagdonavičius ir narys V. Ma
cijauskas. P. M.

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems 
STUDNEY’S GULF SERVICE STATION 

THE FINEST SERVICE IN TQWN 
SUPERIOR AVĖ, (Corner of Easi 66th St.)

WE GIVE GREEN STAMPS

SVEIKINAME
Malonius Draugus ir Rėmėjus

B U D D CLEANERS
FOR THE BEST CLEANING IN T0WN

12702 Shaw Avenue Call — GL 1-7417

Greetings and Best VVishes To Our Friends and Patrons
S C O T T 

5c AND 10c STORE 
7036 Superior Avenue
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VELYKOS LIETUVIU 
ŠEIMOJE

L. ČEPIENĖ
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Prisikėlusiojo pasveikini m a s 
Velykų rytą — "Nebijok, eik ir 
pranešk .... — atskleidžia nau
ją gyvenmą. Tada prieš 2000 me
tų Marijai ir dabar mums.

Pasveikinta moteris pradeda 
eiti. Nuo palaidotų atgimimo vil
čių ligi apaštalavimo. Be baimės, 
su pasiryžimu ir tikėjimu, 
džiaugsmingai skelbia ji Aukš
čiausiojo gėrio prisikėlimą ir gy
venimą.

Pamažu, šimtmečių žingsniais 
keliauja pasaulio moteris ir lie
tuvė. Ieško savęs bėgančioje is
torijoje, politikoje, moksle, me
ne, literatūroje ir gyvenimo kas
dienybėje.

Didžiosios Lietuvos Kunigaikš
tienės: Birutė, Ona ir Gražina, 
žavi mus ligi šių dienų savo gy
vomis asmenybėmis, gyvenime 
paliktomis pėdomis. Grožio ir 
meilės, išminties ir drąsos.

Iš priespaudos laikų šviečia 
laisvė viltimi ir kūrybiniu darbu 
mūsų rašytojos žemaitė, Bitė, 
Lazdynų Pelėda ir Šatrijos Ra- 

» gana.
Kasdienio gyvenimo didvyrės, 

Vargo Mokyklos Motina ir Sene
lė Knygnešė liepia saugoti lietu
višką žodį ir kultūrinį tautos 
kraitį, jų stropiai išsaugotą.

Kokia gi šių laikų tremties 
motinos paskirtis ir pašaukimas?

Vieno banko languose, Bosto
ne, kasmet prieš Velykas paro
dai išstatomi įvairių tautų iš
marginti margučiai. Koks buvo 
džiaugsmas ir nustebimas kai 
pamačiau lietuviškus margučius 
ir užrašą "Lithuania".

Jau kelinti metai, žiūrėdama į 
šiuos langus, galvoju "Velykos 

- visų krikščioniškų tautų šventė, 
tačiau tuose mažuose brūkšne
liuose (grėblelių, saulutės, pėde
lių, tulpelių, sukūrėlių) glūdi 
Lietuvos grožis. O kituose atsi
spindi kitos tautos.

Argi ne šiose mažose smulk
menose glūdi tautų kultūriniai 
lobiai ?

Šias būdingas savosios tautos 
dailės bei papročių smulkmenas 
pažinti, atkurti ir perduoti bene 
ir bus tremties motinos paskir
tis, pašaukimas ir paguoda.

Pasiruošimas lietuviškas 
Velykas švęsti

Vilniaus Verbų pynimas. Ame

rikos rašytoja Pearl Buck, rašy
dama apie Kinijos grožį, rašo sa
vo įspūdžius ir iš kelionės po Eu
ropą, po Prancūziją. Kame ji ra
do Prancūzijos grožį ?

"Ne Luvre aš radau Prancūzi
ją, bet senoj moteryje su mėly
na suknele ir balta skarele, skal
biančią baltinius su žluogtu pa
upyje. Kokia kantri, ištvermin
ga, lojali būtybė, pagalvojau.

Staiga, ji pakėlė galvą ir už
būrė mane savo amžina humoro 
dvasia, savo koktetišku juoku, 
neramiomis, visada jaunomis, 
pilkomis gyvybės akimis, sena
me raukšlėtam veide”.

Paskaičiusi, pagalvojau: "Ka
me rastų Pearl Bučį Lietuvos 
grožį?

"Turbūt Vilniuje, Verbų sek
madienį prie šv. Jono bažnyčios 
Vilniaus Verbose" — nuaidėjo iš 
širdies gilumos atsakymas.

Ir matau tą margą mišką gat
vėje. Raštuotų, aukštų Vilniaus 
verbų tūkstančius, skarotų bo
bučių rankose ir kibiruose ...

Nenueis ši lietuvės senelės dai
lė į negražinamą praeitį. Ji at
gyja šiapus okeano jaunų lietu
vaičių rankose.

Bostone ir Čikagoje Vilniaus 
Verbos pinamos ir nešamos į 
tarptautinius kultūrinius pobū
vius, dailės parodas, kad ir kitų 
tautų žmonės jomis pasidžiaug
tų, pasigrožėtų.

Kokia medžiaga reikalinga Vil
niaus Verbai?

Įvairūs sausažiedžių smulkūs 
žiedeliai: rudens katpėdėlė, bit- 
krėslė, javiniai augalai, smilgos, 
motiejukai, dirsės, žvirblio ka
napės, samanos, sausmedžio vai
siai, miškauogės.

Dažymas. V. Verba žydi spal
vomis. Tad surinktą medžiagą 
išdžioviname ir dažome velyki
niais kiaušinių dažais.

Pynimas. Imama plona lazde
lė, viršūnėje sudedam kelias nu
dažytas smilgas ir apraišiojam 
storesniu siūlu. O toliau? Prasi
deda kūryba — dėstom — raštą 
iš spalvų; katpėdėlių, samanų, 
uogų, motiejukų ir t.t. Kol nu
pinsim, išausim raštuotą verbą.

Avižėlės sėjamos pusiauga- 
vėnėje į platų indą. Velykoms 
avižos sužeis. Į jas sudedam mar
gučius ir pastatom ant Velykų 
stalo.

Verbų sekmadieniui artė
jant pasidarykim iš kadugių ir 
žilvyčio šakų — verbų puokštes, 
kurios nešamos į bažnyčią pa
šventinti. Po Velykų šventinta 
verba papuošiam kryžių ar reli
ginį paveikslą.

Verbų sekmadienio rytą kas 
anksčiausiai pabus, gali verbo
mis plakti miegančius per kojas: 
"Verba muša, verba plaka, keltis 
sako!”

Margučiai----Ar ne vistiek,
kaip dažome kiaušinius? — gal 
norime pasakyti ir numoti ran
ka į protėvių dailę.

Prisimenu vieną įvykį. Vaisių 
perdirbimo įmonėje buvo užvaiz
dą. Priimdamas į darbą, tarp ki
to ko, paminėjo ir pats esąs lie
tuvis. Vėliau, atrodo, to neprisi
minė. Tačiau po Velykų jis atne
šė keletą išmargintų kiaušinių.

"Bill, juk tai lietuviški mar
gučiai !”

”Mano mamė išmokino”, — 
pasakė su pasididžiavimu ir ėmė 
rodyti darbininkėms ir aiškinti 
kaip tai daroma.

Susigėdusi lyginau, savo, da
žuose greitomis paniurgdytus 
margučius ir šio Amerikoje gi
musio lietuvio skutinėtus mar
ginius.

Jo mamę ir jos dailę liaupsina 
tolimas Lietuvos vieversėlis ir 
jos sūnus.

Lietuviški margučiai dažomi 
dviem būdais: išskutinėjami ir 
išrašomi.

1. Norint margučiuose raštus 
skutinėti, reikia dažyti juos tam- 
sesnėm spalvom, o paskui stora 
adata, vinimi ar peiliuku išskusti 
raštą.

2. Norint raštą išrašyti, reikia 
kiaušinius prieš verdant numaz
goti druska, išvirti, ataušinti. Iš
tirpinus vašką, špilkutės ar deg
tuko galvele išrašyti raštą. (Raš
to pavyzdžių apsčiai rasime "Eg
lutėje” ir "Tėviškėlėje”). Vaš
kui atšalus, dažyti ir dažams ap- 
džiuvus, atsargiai nuimti vašką.

Velykų rytas išaušta nurimu
siuose nuo darbų ir ruošas na
muose. Ramus miegančiųjų alsa
vimas yra tyla prieš Didįjį Ste
buklą. Kurio laukia puošniosios 
Vilniaus Verbos, nušvitusios gy
vybės simboliais, margučiai, bal
tasis Dievo Avinėlis ir mes...

Iš bažnyčios grįžtam tiesiai 
prie Velykų stalo. Jau iš anksto 
patiesiama velykinė staltiesė, su- 
dėstomi indai, pastatomos avi
žėlės su margučiais.

Stalas papuošiamas verbomis, 
vijokliais žalumynais. Grįžus iš 
bažnyčios lieka tik sudėti val
gius: kiaulės galvą su įspraustu

VERIKAITIS IR RADZEVIČIŪTĖ 
DAINUOJA CLEVELANDE

Balandžio 14 d. (šeštadienį) 7 
vai: vak. Clevelande lietuvių sa
lėj įvyks Vaclovo Verikaičio ir 
P. Radzevičiūtės koncertas.

Šie Kanados svečiai mus lan
kys pirmą kartą. Užtat juo įdo
miau bus jų klausytis ir juos 
stebėti. Ypačiai, kad abiejų var
dai lietuvių visuomenei jau ge
rai pažįsatmi.

Radzevičiūtę ne vienas atsi
mins iš Kauno ir Vilniaus, kur ji 
sėkmingai skynėsi kelią į dainos 
augštybes.

Vaclovas Verikaitis yra nau
jai kylanti mūsų dainos jėga. 
Kai 1948 m. jis atvyko į Kanadą, 
jam tebuvo 24 metai. Trejus me
tus jis studijavo dainos meną 
Toronto konservatorijoj ir tuoj 

burnoje kiaušiniu, kumpį su 
krienais, košelieną, paukštieną ir 
t.t. Pagal kišenę ir turimą laiką, 
reikalingą ruošai, apkraunamas 
Velykų stalas. Ir mėsos gami
niais ir saldžiais kepiniais, ypač 
tortais, čigonais, bobom, mozū
rais.

Stalo papročiai. Po bendros 
maldos šeimos tėvas pasiima pir
mąjį margutį. Toliau ima moti
na. Abu tėvai sumuša margučius. 
Jiems pradėjus ima margučius 
visi likę šeimos nariai, muša su 
sėdinčiais ir į kairę ir į dešinę.

Taip prasideda Velykų pusry
čiai, valgomi ilgai, linksmai šne
kučiuojant, neskubant, puotos 
nuotaikoje. (Iš J. Būgos).

Velykų pramogos
1) Kiaušinių ridenimas ant 

išlenktos, pakeltos lentelės. (Na
mie ar lauke). 2) Sūpynėse sup
tis. 3) Sviediniu žaisti. 4) Vely
kų sportas: ping-pong, krepšinis, 
kroketas. 5) Velykauti — aplan
kyti gimines, atsiimti skirto 
margučio ir paskui gražiausiuo
sius išrinkus, ilgai juos saugoti.

"Velykų šventės su atbundan
čiu pavasariu Lietuvoje buvo 
margučių ženkle — rašo A. Ta
mošaitienė. Dėmesys buvo su
kauptas j jų dažymą, margini
mą, grožėj imąsi jų spalvomis ir 
raštais, dovanas, žaidimus, bur
tus. šis gražus lietuviškas Vely
kų margučių paprotys paliko 
mums didelį sodžiaus žmonių kū
rybos — tautosakos į tautodailės 
lobyną”.

šį lobyną pažinti, atkurti ir 
perduoti yra lietuvės motinos 
tremtyje didžioji paskirtis, pa
šaukimas ir paguoda. 

pradėjo rodytis viešumoj. Daina
vo ir dainuoja ne tik lietuvių 
rengiamuose koncertuose, bet 
taip pat Toronto CBC Opera Co., 
radijo rečitaliuose, švietimo mi
nisterijos koncertuose, kiekvie
ną penktadienį dalyvauja CBC 
programoje "Songs of my 
people”. kur atlieka ir lietuviškų 
kūrinių, su Toronto simfoniniu 
orkestru rodosi televizijoj ir t.t.

Taigi Verikaitis jau yra toli 
išėjęs už lietuviškų pasirodymų 
ribų. Pvz. Kanados "CBC Times” 
jį garsina ir jo paveikslą deda 

Prašyk 
ugnim virto 
Stroh’s...
jis daugiau gaivina!

Stroh’s yra Amerikoj vienintelis ugnim 
virtas alus ... virtas prie 2000 laips
nių. Dėl to Stroh’s yra šviesesnis, dau
giau gaivinantis skonis, kuriam negali 
prilygt joks kitas Amerikos alus. Pra
šyk Stroh’s alaus bonkose, arba reika
lauk jūsų artimoj kavinėj ar rastorane.

THE STROH BREWERY COMPANY, DETROIT 26, MICHIGAN

Jums patiks

Dabar už vietines kainas

Jis yra šviesesnis!

pirmuosiuose puslapiuose. ”The 
Globė and Mail”, jį vertina kaip 
geriausiai pasirodžiusį solistą, 
turintį galingą balsą ir dainuo
jantį lengvai bei su įsitikinimu. 
"Telegram” iškelia ne tik jo pui
kų ir lengvai plaukiantį balsą, 
bet ir artistinius sugebėjimus. 
Irtt '

Verikaičio ir Radzevičiūtės at
vykimas — tai du tikrai gražūs 
žiedai Clevelando lietuvių paren
gimų vainike. Juos išgirsti rei
kėtų kiekvienam. Ypačiai yra čia 
svarbus ir moralinis momentas : 
kas, jei ne mes patys, parodys 
susidomėjimo ir parems savo 
jaunas jėgas, besiveržiančias į 
meno gyvenimą?

Tad nepamirškime balandžio 
14 d. koncerto, kurį rengia Mo
terų Sąjungos 36 kuopa.

St. Barzdukas

Greetings and Best Wishes

A. CORDON FURNITURE
COMPANY

2201 Superior Avenue

PR 1-2622

TAT ĮVYKO NAPALEONO 
KARU METU LIETUVOJE

(VIENOS MEILES ISTORIJA)

1813 metų vasarą, kai jau buvo sulieps
nojęs tautų sukilimas, kapitonui buvo įsaky
ta vykti į Marienbadą, kur buvo susirinkusi 
konferencija, kurios uždavinys buvo aptarti 
laisvųjų korpusų ir mažųjų kariaujančiųjų 
valstybių kariuomenių apginklavimą ir ap
rūpinimą. Tuo metu, kai jis netrukus pasiro
dė Anhalto majoro uniformoje.

Po kelių dienų jis susipažino su vienu, iš 
Pareinio paeinančiu dvarponiu von Almelohe 
ir jo šeima. Almelohe turėjo dvi dukteris. 
Jaunesnioji buvo dar vaikas, vyresnioji, maž
daug dvidešimtmetė, buvo tikra gražuolė. Ta
čiau šį gal kadaise gyvą, net aistringą su
tvėrimą gaubė kažkokio savotiško nusimini
mo šešėlis. Ta aplinkybė, kad gydytojas lie
pė jei pabuvoti vasarvietėje, buvo taip pat 
suprasta kaipo būdas pasišalinti nuo, karo 
maišaties.

Tačiau melancholija, kurią kentė Hen- 
riette von Almelohe, darė ją dar patraukles
ne, bent jau majorui, o ir jos širdžiai, kaip 
atrodė, dar jauno karininko asmuo paliko 
tam tikrą įspūdį. Jo buvimas jos artumoje 
matomai ją veikė raminančiai, ir greit abu 
buvo galima matyti kiekvieną laisvą minutę, 
kurią majorui leido jo tarnyba, susitinkant 
likusių vasarvietės svečių tarpe arba besi
kalbant nuošalyje ant parko suolo.

— Gerbiamoji ponia, — tarė majoras, — 

nes šitaip aš gi, be abejojimo, tamstą turiu 
vadinti, aš tamstą nuolat matau apsirengu
sią gedulo drabužiais ir, be to, — jis tuo pat 
metu ją sugriebė už pirštų galų — tamsta 
nešioji žiedą. Ar iš tikrųjų tamsta buvai iš
tekėjusi ir netekai savo vyro? Kitu atveju, 
jeigu būtų žuvęs kuris bendras giminaitis, 
taip pat visa šeima nešiotų gedulą.

— Taip, — ji atsakė ir nuleido akis, — 
aš buvau ištekėjusi ir mano vyras miręs. 
Tamsta tikrai atspėjai.

— Bet kodėl, — klausinėjo jis, — tams
ta vis dar laikoma tėvo dukterimi ir nesi- 
vadini pagal tamstos mirusiojo vyro pavar
dę?

— Nes mano vedybos, — atsakė ji, — 
buvo tokios tragiškos ir taip trumpos, jog 
mums visiems vis dar atrodo, jog jų visai 
nėra buvę.

— Aš esu kapitono von Sala našlė.
— Kapitono von Sala?, — sušuko majo

ras. — Badeno kapitono Ferdinando von Sa
la, ar ne?

__ Taip, — atsakė ji ir ėmė sumišusi 
žvalgytis. — Ar tamsta jį pažinai? Jis žuvo 
ties Berezina.

— Ties Berezina? Tai netiesa. Jį mirtis 
ištiko ties Smolensku.

— Iš kur tamsta visa tai žinai?, — ji 
pratarė užsikirsdama.

— Ar tamstos tėvas nėra B. dvarponis? 
Ar ne aš buvau tas, kurs į B. atnešė žinią 
apie Salos mirtį?

— Tamsta pats?
— Taip. Ne kam kitam, kaip kunigaikš

čiui aš tatai pranešiau pereitų metų gruodį. 
Aš tai labai gerai atsimenu. Kaip visa tai 
atsitiko?

Ji nepaprastai sumišo. Pagaliau ji gai
liai pravirko.

— Ach, — sušuko ji, — jau ištisus mė
nesius mane kankina ši klaiki paslaptis ir 
niekam aš negalėjau išlieti širdies. Tačiau 
tamstai, kuris mane, vienišą sutvėrimą, su
pate atyda ir gerumu, aš pagaliau noriu 
viską išpasakoti. Tamsta, kurs atrodai, šį tą 
nujaučiąs, nors aš nenumanau, iš kur, — turi 
viską sužinoti.

Ir ji papasakojo jam tokią istoriją:
— Aš buvau kunigaikštienės dvaro pa

nelė, — ji tarė. Anuo metu sugrįžo į B. sosto 
įpėdinis, kurs studijavo įvairiuose universi
tetuose. Aš jam, patikau ir likau, nes buvau 
jauna ir neprityrusi, jo rodomam susidomė
jimui neabejinga. Pereitos vasaros pabaigoje 
aš nebegalėjau nuslėpti, kad mudviejų san
tykiai turėjo pasėkų.

Kunigaikštis — jo garbei tebūnie tai 
pasakyta — tuojau pat pareiškė, norįs mane 
imti už žmoną. Nes jis mane greičiausia my
lėjo ne mažiau, kaip aš jį. Tačiau kunigaikš
čio tėvas griežčiausiai pasipriešino savo sū
naus sumanymui. Tokių nelygių vedybų sū
nūs, dėstė jis, niekuomet negalėtų paveldėti 
sosto, tuo tarpu aš gi, kol gyvenčiau, būčiau 
nuolatinė kliūtis, kad kunigaikštis vesti; sau 

lygią. Jaunesnių brolių jis neturi ir tokiu 
būdu kunigaikštytė pagaliau patektų į sve
timas rankas. Priėjo prie baisių scenų. Pa
galiau buvo sugalvota tokia išeitis, su kuria 
sutiko ir mano tėvas:

Kadangi nenorėta manęs surišti santuo
kos saitais su gyvu žmogum, tai aš turėjau 
pasivadinti žmona karininko, kuris žuvo karo 
lauke. Kunigaikštis paskyrė man už vyrą aną 
kapitoną von Sala, kurio aš niekuomet ne
mačiau. Aš neturėjau supratimo, iš kur su
žinota apie jo mirtį. Tiktai dabar aš patiriu, 
kad tamsta buvai tas, kurs atnešė kunigaikš
čiui tą žinią.

Buvo nuduota, kad aš susipažinau su 
anuo ponu von Sala kelionės metu į Badeną, 
kurią aš atlikau pas gimines pavasarį. Aš 
buvau sutuokta su vienu žmogum, kuris bu
vo paskirtas kaipo mirusiojo vietininkas. Tas 
žmogus sutiko padaryti tokį pareiškimą: von 
Sala, kurs yra karo lauke, jam pavedė san
tuoka įteisinti ryšius, kuriuos jis, kapitonas, 
su manimi užmezgė pavasarį. Tai buvo liūd
niausios vedybos, kokios kada nors įvyko. Aš 
išsižadėjau vyriškio, kurį mylėjau, ir buvau 
sutuokta su negyvėliu.

Tamsta esi teisus. Sala žuvo ties Smo
lensku. Bet kadangi tatai nebeatitiko mano 
vedybų momento, tai imta teigti, jog jis su
radęs mirtį Berezinos vandenyse, — o žinia 
apie tai dargi atėjusi pavėluotai.

Kaip ten bebūtų, buvo pasirūpinta, kad 
vedybos įsigaliojo. Mane gi visą, ką aš išken
tėjau, pripildė tokiu skausmu, jog aš per 
anksti suteikiau mergaitei gyvybę, kurios ji 
nepajėgė išlaikyti. Tatai dar pagilino mano 

neviltį. Kai tas vaikas, kurio taip bijojau, jau 
nebegyveno, aš ėmiau įsisąmoninti, kad jis 
būtų buvęs paguoda, ir kad aš jam būčiau 
galėjusi paaukoti visą tą meilę, kuri man 
buvo uždrausta mano numylėtiniui. Tik ką 
atsikėlusi po gimdymo, aš vėl pavojingai su
sirgau. Manau, kad aš grūmiausi ne su mir- 

‘ timi, o su gyvybe, iš kurios jau nieko nebe
laukiau, bet kuri buvo prie manęs prisirišusi. 
Pagaliau, buvo nuspręsta, kad aš esanti svei
ka, iš tikrųjų gi aš vis dar sirguliavau. Pa
galiau gydytojas prirašė man šią vasarvietę. 
Mano betiksliame gyvenime tamsta po ilgo 
laiko esi pirmas šviesos spindulys, kurio dė
mesys mane vėl truputį atitiesė ir kurio ge
rumui aš pasitikiu.

Majoras, klausęsis ją su vis didėjančiu 
susijaudinimu, atsakė ne tuojau pat. Paga
liau jis pasakė:

— Iš tikrųjų, tai, ką tamsta man papa
sakojai, yra neįtikima, gal dar labiau neįti
kima, nekaip tamsta spėji. Bet kodėl tamsta 
laikai savo gyvenimą žuvusiu? Tamsta esi 
dar labai jauna, ir galbūt tamstos patirtoji 
nelaimė atsitiko vien todėl, kad laimę, kuri 
tamstos gali laukti, geriau sugebėtum įver
tinti. Nes daugumas laimingųjų nevertina 
tos būklės, kurioje jie yra. Tamsta to nepai
sai, kaipo savaime suprantamo. Tamsta gi, 
kai prisiartina laimė, kuri tamstos laukia — 
niekuomet nereikia nustoti tokios vilties,__
būsi tuomet tuo labiau patenkinta. Priimk 
bent patikinimą, kad aš nejausčiau didesnės 
laimės, kaip tamstą matyti laimingą. Nes, 
jis pridūrė, griebdamas jos rankas, — tamsta 
esi nuostabi ir aš tamstą myliu.

(Bus daugiau),
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BALSAS IS MINIOS
Nuomonės lietuvių-lenkų santykius nagrinėjant
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ieškoti geros draugystes vokie
čiuose. S P O T? T A S

"Draugas” vasario 29 d. įsidė
jo Jono Rugio straipsnį pavadin
tą "Lenkiškasis kompleksas”, 
kuris rašo apie mūsų santykius 
su lenkais.

P. Rugis, nė žodžio nepratar
damas apie lenkų blogąsias pu
ses, kaltina tik lietuvius ir lie
tuviškąją spaudą, kuri esą per
sunkta neapykantos lenkams. Ir 
viso to išvadoje seka, lyg mes sa- 
vinamės "teisybės monopolį”.

Toliau p. Rugis, primindamas 
vieno istoriko mintį taip rašo: 
štai, pavyzdžiui vienas mūsų is
torikas, katalikas, parašė ilgą 
straipsnį karalienės Jadvygos be
atifikacijos klausimu, skelbda
mas net Dangaus pasipiktinimo 
reiškėju. Ir tai todėl, kad kara
lienė Jadvyga buvoi lenkė.

"Istorikas Katalikas”? Ką p. 
Rugis nori tuo pasakyti įterpda
mas žodį "Katalikas” nevisai aiš
ku, tačiau numanu, kad tai no
rima pasakyti kažką surištą su 
religija. Gal p. Rugis, kritikuo
damas tą istoriką, kuris visai 
teisingai iškelia viešumon lenkų 
padarytas mums skriaudas, nori 
pasakyti, jog katalikui nedera 
būti kerštingąm. Katalikas turė
tų būti atlaidus ir artimą mylįs 
žmogus.

Tiesa, mūsų religija mus taip 
moko. Bet lenkai juk taip pat 
katalikai. Jeigu lenkas katalikas 
gali lietuvį kataliką skriausti, tai 
kodėl gi lietuvis katalikas nega
lėtų tų skriaudų viešumon kel
ti?!

Man atrodo, kad tai gero kata
liko pažymis, kuris kelia negerus 
darbus aikštėn. O kad lenkai yra 
pridarę mums nesuskaitomą dau
gybę skriaudų, tai to, manau, ne
drįs užginčyti ne p. Rugis!

Jei p. Rugis stebisi, kad mes 
perdaug rodome neapykantos 
lenkams, tai aš stebiuos, kad mes 
esame perdaug tolerantiški ir 
perdaug atlaidūs savo skriaudė
jams. Jog jeigu būtų kitaip, tai 
argi galėtų būti mūsų spaudoje 
toks lenkams palankus p. Rugio 
straipsnis ? Ir pats didžiausias 
lenkų patrijotas vargu ar išdrįs
tų taip vienšališkai sau palankų 
straipsnį pasirašyti. Gal ir jam 
sudrebėtų ranka, jei prisimintų 
kiek lenkai yra padarę lietuviams 
žalos...

P. Rugio pamokymas tiktų 
lenkams, bet jokiu būdu ne lie
tuviams. Lietuviai niekad lenkų 
neužpuolė ir niekad nešaukė ”do 
Warszawa". Gi tuo tarpu lenkai 
Visą laiką ir visa burna rėkė: 
netik ”do Vilnia”, bet ir ”do 
Kowna”. Ir kas svarbiausia, kad 
jų politikieriai dar ir šiandien 
tremtyje atsidūrę tai tebekarto
ja.

Man teko dirbti artimai su 
vienu lenku, kuris iš profesijos 
yra dipl. miškininkas. Pradžioje 
aš vengdavau leistis su juo į pla
tesnes temas. Kalbėdavau tik 
tiek, kiek reikalinga fabriko dar
be. Vieną dieną jis mane išpro- 
kavo pastatydamas man stačiai 
klausimą: kodėl, esą, lietuviai 
nemėgsta lenkų? Ir tuojau pats 
į tai atsakė — aš žinau, kad čia 
yra mūsų politikų nuopelnas. Jie 
visą laiką šaukė: ”do Vilnia”, o 
nematė, kad dėl to ir Varšuvą 
praras — pridūrė lenkas.

Po to man teko daug su juo 
kalbėtis. Pasirodė, jog tai esama 
gilių minčių ir plačios orentaci- 
jos žmogus. Jis visai nesivaržy
damas smerkė savo politikus dėl 
jų trumparegiškumo. Dėstyda
mas savo politines pažiūras, jis 
ne tik, kad neleido primesti 
mums kokio tai "teisybės mono
polio”, ką daro p. Rugis, bet iš
sireiškė taip, kad jo nuomone, 
jeigu lenkai būtų užmezgę dip
lomatinius santykius su lietu
viais ne ultimatumo pagalba, bet 
broliško draugiškumo principu, 
tai gal net šiandien mums nerei
kėtų tremtinių gyvenime gyven
ti.

Jis daro iš to labai toli einan
čias išvadas. Pagal jo išvedžio
jimus, jeigu lenkai būtų vedę 
nuoširdžiai -draugišką politiką su

lietuviais, ir taip pat būtų ėję 
prie kitų Pabaltijo valstybių ir 
prie Suomijos, tada būtų galėję 
sudaryti karinę sąjungą, įtrau
kiant į ją ir skandinavus. Tuo
met vargu ar būtų drįsęs pasi
rodyti Hitleris ir Stalinas su sa
vo ultimatumais. Ir dėlto, gal po
litinė padėtis būtų pakrypusi vi
sai kita kryptimi.

Kad lenkai yra vieni iš arti
mųjų mūsų kaimynų, to niekas 
neginčyja. Bet kad jie yra vieni 
iš klastingiausių mūsų atžvilgiu, 
tai taip pat vargu ar kas ginčys.

Kai tik 1918 m. Lietuva pasi
skelbė nepriklausoma valstybė, 
lenkai patys pirmieji pradėjo kė
sintis į mūsų laisvę. Lenkai pir
mieji per visą mūsų nepriklau
somą gyvenimą pavydėjo mums 
laisvės, grąsino ir kęsinosi į mū
sų nepriklausomybę. Lenkai pir
mieji mus vertė būti karo padė
ty ir tuo skaudžiai apsunkino 
mūsų ekonominį gyvenimą. Len
kai pirmieji sulaužė Suvalkų su
tartį ir užgrobė Vilnių. Lenkai 
pirmieji begėdiškai išprovokavo 
Želegovskio "sukilimą” ir jo "at
skilimą” nuo Varšuvos valdžios. 
Lenkai pirmieji akiplėšiškai ap
gaudinėjo ne tik mus, bet ir visą 
pasaulį, sudarydami Vilniuje, 
nuo Varšuvos "nepriklausomą” 
valdžią. Jei bolševikai skelbė ka
reivių "pagrobimus”, "demokra
tiškiausius rinkimus”, prašymus 
'"priimti į broliškosias respubli
kas” ir kt., jie tai išmoko iš len
kų, nes lenkai pirmieji tokius 
pavyzdžius parodė. Taigi len
kams šioje srityje priklauso "mo
kytojo” garbė.

P. Rugis, siūlydamas su len
kais ■ draugystę tarp kitko taip 
rašo: "Mums reikia nusikratyti 
to neapykantos lenkams kom
plekso ir visu abjektyvumu ir tei
singu reikalo supratimu eiti prie 
lenkiškai-lietuviško dialogo”.

Iš to išeina, kad mes buvome 
neteisingi, neteisingai supranta
me reikalus, o už tai dabar turi
me lenkus atsiprašyti ir prašyti 
Liublino unijos su visu lenkiš- 
kai-lietuvišku dialogu. Įdomu, 
kuogi mes taip nusikaltam?! Ar 
už tai, kad mes norėjome laisvės 
taip pat kaip ir lenkai? Ar už 
tai, kad mes norėjome būti ly
gūs kaip žmonės ir kaip tauta, 
taip pat kaip ir lenkai? Ar už 
tai, kad mes nenorėjome būti 
lenkų dvarininkų kumečiais?

Kai lenkai įteikė mums ulti
matumą, tada dirbau tokį darbą, 
kur daug reikalų teko turėti su 
ūkininkais. Vienoje vietoje susi
rinkęs ūkininkų būrys klausėsi 
radijo ir nekatriai laukė žinių 
apie vyriausybės sprendimą ulti
matumo atžvilgiu. Vienas ūki
ninkas sako: Kad tik nepriimtų 
mūsų valdžia lenkų ultimatumo, 
jeigu jau būtų blogai, sako ūki
ninkas, tai geriau šauktis vokie
čių pagalbos. Jeigu jau reikia 
galvą lenkti, tai geriau lenkti 
prieš čebatą, o ne prieš vyžą.

Iš dviejų blogybių renkamasi 
pati mažiausia. P. Rugis, sumi
nėdamas vėl vieną istoriką, taip 
sako: "Štai vėl viename mūsų 
žurnale kitas istorikas įrodinėja, 
kad Jonušas Radvila buvo didelis 
Lietuvos patrijotas ir didvyris 
todėl, kad norėjo atskirti Lietu
vą nuo Lenkijos ir atiduoti šve
dams pats tapdamas didžiuoju 
kunigaikščiu”.

Iš to matyti, kad ir Jonušas 
Radvila mokėjo atskirti "če^ata” 
nuo "vyžos” ir rinkosi iš dviej. 
blogybių pačią mažiausią. Taigi 
neveltui istorikas jį ir vadina 
dideliu patrijotu ir didvyriu. Tik 
gaila, kad mes jau dvidešimtam 
šimtmety dar turime tokių žmo
nių, kurie tokių skirtumų nesu
geba padaryk.

Jeigu lenkai pripažintų savo 
klaidas ir mums padarytas 
skriaudas, tai gal ir reikėtų su 
jais pradėti kalbėti. Bet kada jie 
dar ir dabar apie Vilnių ir Lvovą 
tebešūkauja, tai kokia gi gali 
būti su jais kalba?

Pirmoje eilėje mums reikia

Detroite, minint Vasario 16, 
Detroito miesto tarybos narė 
Mrs. Mary V. Beck, kuri yra uk
rainiečių kilmės, tarp kitko savo 
kalboje taip išsireiškė: "Kai 
žmogus visuomet gyvendamas 
pertekliuose ir būdamas visuo
met sotus negali suprasti bado ir 
badaujančio žmogaus, taip lygiai 
ir tautos, gyvendamos laisvą gy
venimą, negali tinkamai supras
ti tautos, netekusios laisvės”.

Jeigu jau norime būti tokie 
atlaidūs, tai pirmoje eilėje duo
kime tuos "atlaidus” vokiečiams. 
Nors jeigu ir vokiečiai kėsinosi į 
mūsų laisvę, tai juos galima nors 
tuo pateisinti, kad jie šimtme
čius gyvenę laisvėje, galėjo ir ne
suprasti to mūsų laisvės troški
mo. Jeigu ir vokiečiai kartais pa
žiūrėdavo į mus išdidžiai, tai čia 
gal visai tiktų p. Rugio posakis 
— "teisingu ir objektyviu reika
lo supratimu” einant, mes 120 
metų nešę rusų carų priespaudą, 
negalėjome per 20 metų pasivyti , 
vokiečius nei technikoje, nei kul
tūroje nei, pagaliau, ekonominia
me gyvenime.

Atsistojus prie vokiečių sienos 
ir pažvelgus į abi puses, tuojau 
matėsi skirtumas mūsų nenau
dai. Bet kuogi pateisinti lenkus, 
kurie patys nešė to paties rusų 
caro jungą, ir vos tik patiems 
laisvės aušrelė prašvito, tuoj pir
mieji kėsinosi į mūsų laisvę neš
dami mūsų tautai savo ponsczyz- 
nos vergovę?! Jie išdidžiau ir 
"honoroviau” žiūrėjo į mus, ne
gu vokiečiai. Tuo tarpu, pažvel
gus į jų ir mūsų pusę, skirtumas, 
daugeliu atžvilgiu buvo mūsų ! 
naudai.

Taigi, mano supratimu, pir
miausia mums reikia ieškoti ge
ros draugystes pas vokiečius. 
Hitleris į valdžią jau nebegrįš. 
O dabartinių jų politikų tarpe 
galima tikėtis pasikeitimų mūsų 
naudai. Gi tuo tarpu pas lenkus 
visai to nematyti.

Antroje eilėje mums reikia 
ieškoti geros draugystes pas uk
rainiečius. Kai atgausime mes 
nepriklausomybę, tai atgaus ir 
ukrainiečiai. O kadangi ukrainie
čiai neturi jokių pretenzijų į 
mus, tai galime tikėtis mums 
nuoširdžių draugų.

Kai turėsime tuos du draugus, 
tuomet nesunkiai susikalbėsime 
ir su lenkais. Gi dabar, kol jie 
dar tebegieda seną giesmelę, jo
kių kalbų su lenkais neturėtų 
būti.

Jurgis Rekašius

VEDA ALGIRDAS BIELSKUS
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OHIO TINKLINIO
PIRMENYBĖS

Pereitą šeštadienį, kovo 24 d., 
Clevelande įvyko A.A.U. (Amą- 
teur Athletic Union) Northeas- 
tern Ohio vyrų ir moterų tinkli
nio pirmenybės, kuriose dalyva
vo ir Clevelando LSK žaibo vyrų 
ir moterų tinklinio komandos.

Pirmenybės buvo vykdomos 2 
minusų sistema (2 kartus pra
laimėjusi komanda iškrinta iš 
tolimesnių varžybų). LSK Žaibo 
vyrų komanda, kuri buvo pasta
tyta kaip "komanda Nr. 1” iš- 
skirstant 4 pajėgiausias koman
das į skirtingus ketvirčius, šį 
kartą turėjo tikrai "juodą die
ną”, ir tapo nesėkmės bei neti
kusių teisėjų auka.

Po lengvos pergalės prieš Ce-

laimėjo rungtynes 2:0 (7:5) (15 
:8) kartu ir nugalėtojų titulą. Už 
2 vietą mūsiškės gavo gražią do
vaną.

LSK žaibą atstovavo: A. Barz- 
dukaitė — komandos kapitonė, 
E. šikšniūtė, A. Liutkutė, J. Lai- 
kūnaitė, N. Balčiūniėnė, R. Sta- 
niškytė ir A. Orintaitė.

Daug geresnę laimę, negu Ohio 
pirmenybėse Žaibo vyrų tinklinio 
komanda turėjo pereitą ketvirta
dienį, kovo 22 d. prasidėjusiame 
Clevelando miesto vyrų tinklinio 
žaibo turnyre, kuriame mūsiš
kiai, nugalėję Addison Road 
YMCA ir Centrai YMCA, abidvi 
po 2:0, pateko j pusiaubaigmę. 

| Turnyro pusiaubaigminės ir 
baigminės rungtynės įvyks ba
landžio 5 d. Pusiaubaigmėje mū
siškių priešininkais bus Cleve-

ti augštesnės pergalės — 56:37.
Visai kitas vaizdas buvo se

kančią dieną, kada, J. Kijauskui 
po vakarykščio kojos susižeidimo 
esant praktiškai eliminuotam iš 
žaidimo, LSK Neries II komanda 
įveikė LSK žaibą gana augšta 
pasekme 76:44.

šioje išvykoje LSK žaibą at
stovavo: J. Kijauskas, G. Barz
dukas, Gelgotas, M. Motiejūnas 
ir žiedonis.

Kovo 17 d. Chicagoje įvyku
siose krepšinio lygos pirmenybių 
rungtynėse Chicagos LSK Neris 
nugalėjo Detroito LSK Kovą 104 
:64 ir kovo 18 d. LSK Neris I 
įveikė LSK Nerį II 75:50.

KREPŠINIO LYGOS PADĖTIS

Apygardinės krepšinio lygos 
padėtis kovo 26 d.:

%Vieta Komanda Rungt. balansas Krepšių santykis Laimėjimų

1. LSK Neris I 4 — 0 291 : 217 1000
2. LSK Neris II 3 — 1 250 : 220 750
3. ASK Lituanica 4 — 2 397 :330 666
4. LSK Žaibas 2 — 4 283 :861 333
5. LSK Kovas 0 — 6 351 : 444 000

dar YMCA, 2:0, antrose rungty- ]ando latvių DauguvOg Vanagai.
nėse žaibo vyrai pralaimėjo prieš 
Sundusky komandą 1:2, grynai 
dėl to, kad nevykęs teisėjas to
leravo pernelyg nešvarų Sandus- 
ky komandos žaidimą. Trečiose 
rungtynėse žaibiečiai, lydimi ge
rokos nesėkmės, turėjo nusileisti 
prieš Hillcreat YMCA 1:2 ir tuo
mi iškristi iš tolimesnių varžybų. 
Prie žaibo nesėkmės dar gero
kai prisidėjo komandos sudėties 
pakeitimas, kai kuriems žaidė
jams išvykus krepšinio pirmeny
bių rungtynėms į Chicagą.

Daug geresnė laimė lydėjo mū
sų merginas, kurios tą dieną su
žaidė ypatingai gerai ir iškovojo 
2 vietą. Pirmose rungtynėse, gra
žioje ir įtemptoje kovoje,- mūsiš
kės įveikė šiuo metu Clevelando 
miesto moterų tinklinio lygos 
pirmenybėse pirmaujančią E. S. 
Turners komandą 2-1. Sekančio
se rungtynėse mūsiškės lengvai 
nugalėjo Euąlid Stars. Pusiau- 
baigmėje žaibietės susitiko su 
stipriomis latvėmis ir gražiau
sioje visų pirmenybių kovoje, 
buvo priverstos pastarosioms nu
sileisti 0:2, abiejuose setuose 
latvėms pasiekiant vos laimėji
mui minimalios taškų persvaros. 
Po šio pralaimėjimo mūsiškės, 
nukrito į pralaimėjusiųjų pusę, 
dar kartą nugalėjo tas pačias E. 
S. Turners 2:0, kurios po anks
tyvo pralaimėjimo prieš Žaibą 
nugalėjo visas pralaimėjusių pu
sėje sutiktas komandas ir "išsi
kapstė” į pusiaubaigmę. Po šios

Kaip žinome, šio turnyro nuga
lėtojas turės persirungti su mies
to tinklinio lygos nugalėtoju 
LSK žaibu dėl Clevelando mies
to nugalėtojo titulo.

ŽAIBAS CHICAGOJE 
PRALAIMĖJO

Pereitą savaitgalį, kovo 24-25 
d. Clevelando LSK žaibo vyrų 
krepšinio komanda buvo nuvy
kusi į Chicagą, kur sužaidė net 
3-jas apygardinės krepšinio ly
gos pirmenybių rungtynes. Kaip 
žinome, ši Žaibo išvyka turėjo' 
įvykti viena savaite anksčiau, ta-: 
Čiau dėl Ohio valstybėje iškrito-į 
šio gausaus sniego, išvyka buvo 
atidėta. Negeresnė laimė lydėjo 
žaibiečius ir šį kartą, kadangi 
netikėtai susidėjus nepalankioms 
aplinkybėms, padėčiai išgelbėti 
tik 5 žaidėjai išvyko į Chięagą. 
Savaime suprantama, kad ne
daug ko -ir tebuvo galima tikė
tis iš komandos neturinčios nei 
vieno pakaitalo, turint galvoje, į 
kad reikėjo sužaisti net 3-jas 
rungtynes.

šeštadienį, pirmose rungtynė
se žaibas susitiko su greitąją Ne
ries I komanda, prieš kurią pra
laimėjo 51:33, pagal turimas pa
jėgas, parodydamas neblogą pa
sipriešinimą.

Dar atkakliau žaibiečiai pasi
priešino antrose tos dienos rung
tynėse prieš ASK Lituanicą, su- 

—,_______ _r- -______ gebėdami kurį laiką vesti pasek-
pergalės, mūsiškės pateko į baig-| mę net savo naudai ir tik žaibo 
mę, kur antrą kartą susitiko su komandos kapitono J. Kijausko 
latvėmis, kurios, nežiūrint stip-' susižeidimas įgalino ASK Litua- 
raus mūsiškių pasipriešinimo, nicą į rungtynių pabaigą pasiek-

Pereikit į automatinį 
gaso džiovintuvę

Kainuoja mažiau naudoti... centas 
kartui — 1/5 kainos kitų būdų.
Kainuoja mažiau įstatyti... paprastas 
gaso sujungimas.

• Kainuoja mažiau išlaikyti... jokio 
atskiro pakeitimo nereikia.

«

t

Taip, jūs sutaupot ir sutaupot Centą — kartui 
naudojant GASO džiovintuvą. Jūs sutaupot 
naudojant, įstatant, išlaikant.

Tik pagalvokit, kiek turėsit laisvo laiko, kada 
gaso džiovintuvas išdžiovins jūsų rūbus per 
minutes vietoj valandų. Po skalbimo dienos būsit 
nepavargus, nes gaso džiovintuvas nereikalauja 
džiovinimo virvių.

Siekit greit gaso džiovintuvo — 
ir sutaupykit pinigus, laiką ir darbą.
JOKIO JMOKĖJIMO
36 MĖNESIAI MOKANT 
SU GASO SĄSKAITA
Pamatykit šias garsias rūšis pas 
jūsų Gaso reikmenių 
prekybininką šiandien!
ABC • BENDIX • HAMILTON • KENMORE • 
MAYTAG • NORGE • RHEEM WEDGEWOOD 
RCAAVHIRLPOOL • SEED QUEEN • 
UNIVERSAL

DETTA ”900”
Demonstruota kovo 24 d.

Stipriausias 9” apvalus pjūklas, kurį galit tuoj pirkti. 
Tuo jūs gaunate patarnavimą, įrodytą laboratorijų bandy
mais. Speciali rankena įvairiausiam judrumui ir patogumui. 
Vienintelis Delta Hardware pardavėjas Cuyahoga apskrity.

LOEW’S HARDWARE, INC.
1034 HURON — 1035 PROSPECT CH 1-2956

Atidaryta nuo 8 v. iki 8 vai. vak.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

RUBEN M. PAYNE

CANDIDATE FOR

STATĖ SENATOR

Democratic Primary May 8, 1956

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

GRANE COMPANY

PLUMB1NG SUPPLIES

€215 Carregie Avenue
UT 1-2400

GREETINGS and BEST VV1SHES
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AURORA RESTAURANT
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»♦ SLA REIKALAI“ SKAUTAI
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Laiškas iš New Yorko SLA 14-tos kuopos nariui
ao«»niiwiiiiiiiiuiiiiiiniiiiuiiuiiii(ii aiii!iiiuiuuuiiiiuiHuuuuuujunuiuuH:iiiuuuuiuuuumi:ut>iimi»uiuiiunmn»'

Mielasai,
klausi mane, kaip buvusį 14-tos 

kuopos narį, o dabar "arti prie 
centro”, apie SLA reikalus.

žiūrėk: ar atskleisi "Naujie
nas”, ar "Keleivį”, vis pamatysi, 
kad ten yra ”SLA REIKALAI”. 
Teisybę pasakius, dabar ten pa
matysi tik vieną reikalą, kuris 
vadinasi "išrinkit ponią Norą 
Gugienę SLA iždininke!”

Teisybė, vadovybės rinkimai 
yra vienas iš svarbiausių orga- ( 
nizacijos reikalų. SLA turi savo j 
organą, "Tėvynę”, su geriausiai 
apmokamu redaktorium iš visų , 
esamų lietuviškų redaktorių. 
"Tėvynė” SLA reikalams skirtas , 
laikraštis. Bet apie tokį svarbų . 
reikalą, kaip rinkimai, jame — 
nė pypt! ’

Kai nominavom kandidatus, j 
kiti laikraščiai rašė ir nariai kuo- , 
pos susirinkime kalbėjo, kad p. 
Devenienė rezignavo. Bet ”Tėvy- , 
nė” tylėjo. Daugelis p. Devenie- 
nės draugų ir partiečių uoliai ją 
nominavo, nes nenorėjo tikėti , 
"gandams”. Paskui paaiškėjo, 
kad balsai niekais nuėjo ...

Dabar vėl laikraščiai rašo, kad j 
p. Virbalis, "išsitraukė”. Bet 
"Tėvynė” apie tai — nei taip, nei 
ne ... Ir vėl kažkas laukia, kad 
dalis balsų būtų atiduota už ne- 
kandidatą ir žūtų. Tas būtų nau- , 
dingą "Naujienų” kandidatei... į

Nepatinka man, ir daugeliui, ■ 
tas "Tėvynės” tylėjimas apie ; 
svarbius SLA reikalus, bet tokia . 
jau dabartinių viršininkų valia... ,

Todėl Tu man jau kaip nors ; 
dovanok, bet aš sumaniau šito 
laiško nuorašą ir laikraščiams , 
duoti. Tegu ir kitur bus kiek pa
kalbėta apie tuos SLA reikalus!

Tu nori nuomonės, ar balsuoti 
už A. Trečioką į iždininkus? Sa
kai, jo nepažįsti...

Atsakysiu tiesiai: balsuok! Ir 
aš balsuosiu, žinai kodėl? žiū
rėk. Ne vien dėl to, kad A. Tre
čioką pažįstu, o p. Gugienę tik 
trumpai esu kartą-kitą matęs. 
Pirma priežastis, kodėl susilai
kau nuo balsavimo už p. Gugienę 
yra štai kokia:

SLA ne Argentina.
Sakysi, kas čia bendra su Ar

gentina? O ar atsimeni, kaip 
anais metais Peronas siūlė savo 
žmonos kandidatūrą į viceprezi
dento vietą? Karininkai užpro
testavo. Ogi čia dabar ar ne pa
našu? Ponas Gugis jau 27 metai 
SLA iždininkas. Bet, pasirodo, 
kad per visus 27 metus, kaip yra 
”vice-iždininkas”, būtent, p. Gu- 
gio žmona, kuri ir atlikinėjo už 
savo vyrą pareigas! Tai kurių 
galų ji atvirai nekandidatavo į 
tą vietą? Kam kandidatavo tas, 
kas to darbo dirbti nenorėjo, ar 
dėl nesveikatos negalėjo? Ne, 
man regis taip nepriimta ... Ike 
tikrina savo sveikatą ir sutinka 
būti kandidatu tik įsitikinęs, kad 
galės pats eiti pareigas. Kas už 
jį balsuotų, jeigu numanytų, jog 
ne jis, o "Mammy" dirbs prezi
dento darbą! SLA iždininko vie
ta ne koks paveldimas sostas, ku
ris lyg ir vienai šeimai priklau
sytų. Ypač, kad dinastija vistiek 
nesusidarys, nes, girdėjau, p. 
Gugiai įpėdinių neturi.

Antra priežastis, tai kad tas 
"SLA reikalas”

kvepia vieno asmens reikalu.
Andai p. Grigaitis įrodinėjo, 

kad agitavimas už kitą kandida
tą yra "siauras partinis reika
las”. Na, o kas gi čia bloga. Yra 
rinkimai, yra kandidatai, tai yra 
ir jų "partijos.” Balsų skaičius 
parodys, katra partija "siaures
nė” ar "platesnė” — kam gi iš 
anksto smerkti kiekvieną, kas 
kitaip, negu p. Grigaitis galvoja!

Bet vienas, už mane jau daug 
senesnis SLA narys, atsinešė už
vakar pas mane visą ryšulį kny
gų — "SLA seimų darbų”, ir ro
do. Žiūrėk, sako, 1936 metais, 
129 puslapy parašyta, kad Ap- 
švietos komisijai išmokėta 
$77.40. Turbūt už raporto paruo
šimą. Nedaug. O štai, žiūrėk, 
1946 metų knygoj, 183 puslapy, 
jau rodo, kad P. Grigaitis, Ap-

švietos komisijos pirmininkas, 
gavo $223. —!

1948 metais (154 psl.) Apšv. 
komisija gavo net $753.40.

1950 metais (144 psl.) — 
Grigaitis gavo $485.52.

1952 metais (137 psl.) __
Grigaitis gavo $700.40.

1954 metais (134 psl.) — 
Grigaitis gavo $384.04.

Tai metai, sako, kaip pabrango 
Apšvietos Komisija! čia, sako, 
taip astitiko poniai Gugienei ve
dant iždo reikalus. Viskas tvar
koj, teisėtai, pagal nutarimus- 
Bet ar turėjo būti toki nutari
mai?

Jeigu ponia Gugienė (buvusi 
"Naujienų” skyriaus redaktorė) 
ir toliau pasiliks iždininke, tai 
reikalai pasiliks po senovei. O jei 
ateis naujas iždininkas, tai gali 
pradėti knistis, kodėl ta Apšvie- 
tos Komisija taip pabrango... 
Ar ne todėl p. Grigaitis taip ne
nori kitų kandidatų?

Na, aš asmeniškai nežinau, ar 
reikėjo tai komisijai taip pa
brangti, ar ne, bet, manau sau, 
tegu geriau ateina naujas iždi
ninkas ir tegu pasižiūri, kodėl 
ir kaip ten yra.

Trečia priežastis — 
kam brangiau mokėti, jei yra 

pigiau!
Kitas senas (ir, matyt "ilgos 

atminties”) SLA veikėjas, kur 
buvęs kur nebuvęs, man čia kiek
viena proga prisimena: "Ar kas 
žino, kodėl 1940 metais K. Gu
gių i prie algos reikėjo dar pri
dėti išlaidoms atlyginti $3.205?” 
Sako: ”Jei netiki, tai pasižiūrėk 
tų metų knygon, page one-four- 
eight!” Esą, ir kitais dar metais 
panašiai buvę.

Dabar iždininkas tik j posė
džius atvažiuoja. Sako, toks at-' 
važiavimas kaštuoja, su pabuvo-1 
jimu, apie $400. Iždininkas iš, 
Newarko nesulyginamai pigiau 
kaštuotų. Juk suvažinėti iš New- 
arko į New Yorką ir atgal kaš
tuoja apie dolerį. Ir per pusva
landį galima atvažiuoti "nuo du
rų iki durų”. Ar gali lyginti su 
900 mylių atstumu!

Bet ne vien tai svarbu.
Artumas turi ir daugiau reikš

mės.

VYR. SKTN. DR. V. 
ČEPAS PERRINKTAS 

P I R M I J O S 
PIRMININKAS

si ir visi lietuviai skautai, kad 
jų ilgametis Vyriausiasis Skau
tininkas dabar jau antrą kaden
ciją stovi visos Lietuvių Skautų 
S-gos priekyje.

P.

P.

P.

(sks) Teko patirti, kad LSS 
Tarybas nariai korespondenciniu 
būdu naujai kadencijai LSS Ta
rybos Pirmi jos Pirmininku per
rinko vyr. sktn. Dr. Vytautą K. 
Čepą, gyv. prie Bostono — Mil- 
ton, Mass.

Dr. V. Čepo perrinkimo proga 
Liet. Skaučių Seserijos Vadija 
jam pasiuntė nuoširdų sveikini
mo laišką, kuriame tarp kitko 
rašoma:

"Jūsų išrinkimas vadovauti 
Skautiškajam Sąjūdžiui tokiu di
deliu balsų skaičiumi tepriduo- 
da Jums stiprybės taip sunkiose 
ir atsakingose pareigose. Mes 
tuo širdingai džiaugiamės ir lin
kime niekuomet nepailsti ir sėk
mingai vairuoti išbujojusią lie
tuvišką Skautiją, tyrą, kaip 
krikštolą, ir lietuviškai tvirtą, 
kaip plieną, šviesion ateitin — 
į išlaisvintos Tėvų žemės gim
tuosius namus.”

Kartu su skautėmis džiaugia-

SKAUTŲ TĖVAI
Viename JAV mieste yra apie 

200 skaučių-skautų. Vyksta me
tinis tėvų susirinkimas su veik
los ataskaitom, su rinkimais ki
to komiteto. Dalyvauja šeši tėvai 
iš maždaug šimto penkių dešim
tų (tai jau nebe pirmas toks su
sirinkimas). Narių mokesčių 
įmokėję šeši. Komiteto pirminin
kas savo vaikų neturi. Kiti sep
tyni dalyviai — pasišventėliai 
skautų reikalams.

Komitetas suruošęs parengimų 
ir gavęs daugiau dviejų šimtų 
dolerių. Kasoj likę keli doleriai. 
Kur pinigai? Suelgetautais pini
gais sumokėta būtini pačių skau
tų mokesčiai.

Atseit, patys tėvai neįstengia 
nei nustatyto nario mokesčio už 
vaikus po vieną dolerį sumokėti. 
Viskam reikia elgetauti. Ir patį 
elgetavimą atlieka daugumoje ne 
tėvai. Tad ir kyla klausimas, ar 
skautai turi motinas, tėvus?

Gal vaikai, besiauklėdami 
skaučių-skautų susibūrime, ap
sunkina tėvus? Tėvai čia nema
to jokios naudos, žinoma, net pi
niginiai nuostoliai. Ar kito nieko 
nėra be tų nario mokesčių, be ko
kių 3-4 dolerių į matus išlaidų?

Jei taip, tai skautų organiza
cijos nereikia. Kam, tarsi prie
varta, iš tėvų atimti po kelias 
valandas savaitėje jų mylimus 
vaikelius kažkokiems susirinki
mams, kas paskui sudaro 3-4 do
lerius j metus išlaidų.

Pasisakykime apie Lietuvių 
Skautų Sąjungos nereikalingumą 
JAV. Pasisakykirne atvirai. Ar
ba pasirodykime, kad ir skautės- 
skautai turi motinas, tėvus, kad 
skautės-skautai nėra vien pames
tinukai, kuriems kiti turi suel- 
getauti po kelis dolerius į metus 
skautiškoms išlaidoms padengti.

Ig. K.,

Dirva Nr. 18 * 1956 m. kovo mėn. 29 d.

Rusijoje lankėsi Amerikos evangelikų bažnyčių delegacija, kuri nuotraukoje matoma su Maskvos 
rėžimui ištikimais dvasiškais. Grįžę pareiškė, kad ten bažnyčia visiškai atskirta nuo žmonių ir jai 

gręsia visiškas sunaikinimas.

Vakarų pusėj III

Arti gyvendamas iždininkas 
be jokių papildomų išlaidų gali 
dažniau apie reikalus apsidairyti, 
ne vien tik porą trejetą kartų į 
posėdžius atvažiuoti.

Štai New Yorke visi galvas 
kraipydami kalbasi apie Atlan- 
tic City vasarnamį: ar jis SLA 
reikalams naudingas, ar nuosto
lingas? Iždininkas iš Čikagos 
sunkiai gali į tą įsigilinti. Iždi
ninkas būdamas čia pat prie cen
tro (ir nuo tos paties Atlantic 
City netoli) geriau gali tą ištirti. 
Ir svarbu, kad jis norėtų tą rei
kalą patikrinti.

Iš viso reikia šiek tiek dau
giau naujų veidų vadovybėj. Per 
paskutinį dešimtmetį SLA virši
ninkų dauguma gina pastovumą. 
Sako, jei bent vienas iš mūsų pa-l 
sikeis, — susivienijimas grius! I

Bet va, žmonės žiūri į knygas 
ir skaičiuoja, kad per tą "pasto
vumą” SLA jau 3000 narių ne
teko ... Pasikeitimai vyksta sun
kiai. Betgi pasikeitė prezidentas 
(SLA prezidentas), ir niekas ne
sugriuvo. Ir iždininkui pasikei
tus niekas negrius. Priešingai, 
jei kas ir gali griūti, tai greičiau 
toki dalykai, kurie susivienijimui 
nereikalingi. Taip gali atsitikti, 
jei bus naujas iždininkas, kuris 
yra nusistatęs pakovoti prieš ne
reikalingas išlaidas, jei būdamas 
arčiau, daugiau dalyvaus susi
vienijimo reikalų tvarkyme ir 
įneš naujos dvasios. Tai kodėl jo 
neišsirinkti ?

i Ponia N. Gugienė žada tęsti 
I viską tą patį, kas buvo per 27 
niekuo, ves, oau virva^vj,

i retai atvažiuos centran, kai at
važiuos tai brangiai kaštuos, o 
visa kita ramiai pasiliks, kaip 
yra.

A. Trečiokas dokumentus taip
gi moka tvarkyti. Bet svarbu tai, 
kad jis turi nusistatymą daly
kus giliau peržiūrėti, daugiau dė
mesio atkreipti į tai, ką dauge
lis narių siūlo taisyti!

Ką čia daug kalbėti. Juk Tu 
tik pagalvok. Argi Tu važiuoji 
kur nors tolimon valgyklon kon
servuotos, iš "kenukų” sriubos 
valgyti ir brangiai už ją mokėti, 
jeigu gali namie išsivirti šviežios 
sriubos ir dar žymiai už pigesnę 
kainą!

Iš viso, gana jau to konserva
vimo SLA reikaluose. Reikia 
daugiau judėjimo. O kaip gi nau
jumo pasiekti. Negi būtinai pa
liekant iždininko pareigas tos 
pačios šeimos žinioj, kuri jį val
dė jau 27 metus? 3įtigi, jei klau
si patarimo, tai jis toks:

Visi SLA nariai, kurie už SLA 
atšviežinimą, eikit Į susirinkimą rinkimai eina ir šiais metais ko- 
ir drąsiai balsuokit už naują iž- vo ir balandžio mėnesiais, 
dininką, A. S. Trečioką. Gero pa
sisekimo!

Tavo

(Atkelta iš 1 psl.)
neau susitikęs su Vokietijos už
sienio reikalų min. von Brenta- 
no, vėl pradėjo įrodinėti apie bū
tinus pakeitimus, remiantis tarp
tautinės situacijos pasikeitimu. 
Tada vokiečiams susidarė įspū
dis, kad Prancūzija nori pasi
traukti nuo savo įsipareigojimų, 
nors diskusijų metu nuomonių 
skirtumai ir sumažėjo. Bet ga
lutino susitarimo nepasiekta.

Prancūzijos vyriausybė užbė
go už akių ir oficialiai užtikrino, 
kad ji pasiliks Vakarų pusėje ir 
kad min. Pineau žodžiams, dėl 
toli vedančių projektų, nereikia 
priduoti perdidelės reikšmės.

Tas pats min. Pineau Karači 
konferencijoj visai aiškiai pa
reiškė savo nuomonę J. A. Vals
tybių ir D. Britanijos ministe- 
riams. Jo nuomone "agresijos

LIETUVOS ALBUMAS ”OUR 
CABANA” SKAUČIŲ 

NAMAMS
(sks) Mūsų Skaučių Seserija 

pasaulio skaučių Susimastymo 
Dienai Lady O. Baden-Powell pa
siuntė sveikinimo raštą, kuriame 
išvesta lygiagretė tarp tos die-

nos ir Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės. Seserijos Vadija iš 
Lady Baden-Powell gavo nuošir
dų atsakymą su padėka už svei
kinimus. Ji tuo metu viešėjo 
Meksikoje, kur atidarė naujus 
skaučių namus ”Our Cabana.”

Susimąstymo dienos proga 
mūsų skautės kartu su Airijos, 
Britanijos ir Šveicarijos skautė
mis dalyvavo bendruose pietuo
se. Jos visos pasiuntė sveikini
mus Pasaulio Skaučių S-gai ir 
JAV skaučių vadovybei. Lietu
vaitės skautės tą proga perdavė 
lietuvišką albumą ”Our Cabana” 
skaučių namams, Meksikoje.

Ita- 
Va-

aiš-

DAUG PAŠAUKTU — MAŽAI IŠRINKTU
Daug pašauktų — mažai išrinktų

Taip sako šventas Raštas ir 
taip yra mūsų Susivienijime Lie
tuvių Amerikoje, kada vyksta 
rinkimai j Pildomąją Tarybą. Ka
da nominuojama daugelis tinka
mų ir netinkamų kandidatų, o 
vėliau išrenkami tiktai po vieną 
j kiekvieną vietą ir du j iždo glo
bėjus. Tokie SLA organizacijoje

Mums, eiliniams SLA nariams, 
svarbu, kad būtų išrinkti tinka
mi asmenys Į SLA Centro Valdy
bą, nuo kurios priklauso SLA or-

ganizacijos gerovė ir SLA na
riams nauda, o taip pat visai lie
tuvių tautai garbė. Taip daly
kams esant ir man panoro pakal
bėt apie SLA kandidatus. Aš pa
sirinkau tiktai vieną kandidatą 
— A. S. Trečioką į iždininko vie
tą, kuris man yra labai gerai pa
žįstamas ir j kurį aš patsai turiu 
didelės ambicijos kandidatuoti.

Adv. J. R. Verbaliui atsisakius 
kandidatuoti į SLA iždininko 
vietą, A. S. Trečioko naudai yra 
didelis pasitarnavimas. Tai pa- 
sitarnavimas visiems SLA na
riams. Ir dabar rinksime jau iš 
dviejų kandidatų vieną.

Aš pilnai pasisakau ir balsuo
siu už Albiną S. Trečioką iš Ne- 
wark, N. J. į SLA iždininkus. 
Prašau ir visus SLA narius bal
suoti už A. S. Trečioką.

Gugis, iždininkavęs per dau
gelį metų, susiprato ir nekandi
datuoja, o kad jo žmona nori 
kandidatuoti, vargu tai galima 
laikyti rimtu patarnavimu SLA 
reikalams. Pagaliau, argi jau tu
rėtų amžinai tiktai Gugiai iždi- 
ninkauti SLA nariams?

Renkant Albiną S. Trečioką 
SLA iždininku, kuris gyvena 
Nevrark, N. J., tik 10 mylių nuo 
paties SLA centro New Yorke,' 
jis galės atlikti reikalus SLA 
centre be jokių išlaidų Susivieni
jimui, negu atliktų tie, kurie net 
iš Chicagos turėtų važinėti į New 
Yorką.

Tc.dėl visi SLA nariai balsuo
kime už Albiną S. Trečioką į SLA

pavojus iš sovietų pusės jau pra
ėjo ir įėjo į taikingo sugyvenimo 
laikotarpį”. Kitais žodžiais ta
riant, min. Pineau visus sovietų 
pareiškimus priimdamas už gry
ną pinigą, nori tuojau sumažinti 
tarptautinių santykių įtempimą, 
susitarti su Maskva ir jos bloku. 
Tokiu būdu išeina, kad Prancū
zijos min. pirmininko ir užsienio 
reikalų ministerio numatoma ke
lionė turi specialią reikšmę.

Italija taipogi yra abejinga dėl 
dabartinės Vakarų politikos. Jos 
prezidentas Gronchi, lankydama
sis J. A. Valstybėse ir Kanadoje, 
savo kalboje parlamente Ottawo- 
je pasisakė dėl Vakarų politikos 
gana kritiškai. Nors savo kalbos 
pabaigoje lig ir išlygino, bet tas 
viskas atspausdintame tekste pa
siliko. Galima prileisti, kad 
lijso vyriausybės galva ir 
šingtone pasakė tą pat.

Iš oficialaus komunikatos
kėja, kadangi ir Kanados min. 
Pearson yra tos nuomonės, kad 
tam tikros permainos politikoje 
yra būtinos. Jis pareiškė, kad 
Atlanto Pakto rėmuose reikia 
daugiau dėmesio atkreipti į ūki
nį bendradarbiavimą. Bendradar
biavimo praplėtimas nėra jo su
siaurinimas, bet sunku pasakyti, 
ar bus galima pilnumoje išlaikyti 
į jį dar ūkinius tikslus? Kaip ta
da bus su viso Vakarų pasaulio 
saugumo problema? Gal reikės 
sugalvoti kokį nors kompromisą ?

Kanados min. Pearson jau ne
kartą yra pareiškęs, kad Sov. Są
jungos tikslas yra suardyti At
lanto Paktą, kuris yra vieninte
liu Vakarų saugumo įrankių. 
Jeigu Atlanto Pakte pasidarytų 
plišys, tai tolimesnis jo įrimas 
būtų tik laiko klausimas. Tuo 
Maskvos svarbiausias tikslas iri 
būtų pasiektas.

Nemažesniame pavojuje yra 
Azijos ir Bagdado Paktas. Kara-| 
či konferencijoje nors ir pasiek-i 
ta susitarimų, bet jos narių tar-| 
pe yra priešingumų tiksluose ir 
interesuose.

Prancūzija baigia savo domė
jimąsi tame rajone, kadangi ji 
nustojo kontrolės didelėse terito
rijose. Anglija palaiko santykius 
su kom. Kinija ir tikisi kompro
miso su komunistiniu bloku vi
suose ginčytinuose klausimuose 
todėl, kad skaitosi su Indija, ku
ri Azijos Paktui nepritaria. Pa
kistanas taipogi ieško priemonių 
sušvelninti santykius su savo

kaimynais. Tas Paktas Pakista- 
nui tol turės reikšmę, kol jis ne
pasieks susitarimo su Indija, Af
ganistanu ir Sov. Sąjunga.

Dar ant silpnesnių pamatų yra 
sudarytas Bagdado Paktas. Pa
kistanas ir Irakas, priklausyda
mi šiam Paktui, pilnai solida- 
riauja arabų valstybių politikai 
prieš Izraelį ir taip vadinamą ko
lonializmą. Tame rajone situaci
jai pablogėjus, D. Britanija krei
pėsi j J. A. Valstybes su propo
zicija, kad įstotų j Bagdado Pak
tą, bet J. A. Valstybės atsisakė, 
matydamos, kad ir Prancūzija to 
Pakto nevertina. Kaip matome 
to Pakto reikšmė lygi nulimi.

Gręsančio ginkluoto susirėmi
mo tame rajone akivaizdoje, Va
šingtono atsisakymas parodo bri- 
tų-amerikiečių politikos priešin
gumus. Jeigu jau linksta didžių
jų valstybių — J. A. Valstybių, 
Anglijos ir Prancūzijos pamatai, 
tai galime įsivaizduoti, kas deda
si kitose vakarinėse valstybėse. 
Vien dėl vakarinių politikų trum
paregiškumo Vakarų laisvasis 
pasaulis jau ne pirmą, gal ir ne 
paskutinį kartą atsidūrė nema
žoje krizėje.

Labai neatsargu būtų tvirtin
ti, kad Vakarų valstybės jau ne
besuras iš susidariusių aplinky
bių išeities ir kad prasidės va
karinių valstybių nuo tų sutarčių 
atsimetimai. Kaip praeityje, taip 
ir ateityje, už daromas klaidas 
Vakarams nemažai reikės mokė
ti, bet laike tos skaudžios pamo
kos jie praregės ir išdirbs naują 
veikimo liniją, kuri užtikrnis 
pergalę.

z1
Juozas Šarūnas
..................   ■v

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės J 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi- 
mo, ko visada reikalauja ap- 
draudos kompanijos pirm, na
gu išmoka už nuostolius.

P. J. KERAIS 
<28 Engeneer Bldg. 
Telef.: MAin 1-1778.

Rssidencija: PENINSULA 2521
v .................... —*
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LAUKIA
JŪSŲ TALKOS I

GERIAUSIAM SUSITARIMUI MIESTE 
ATSILANKYK PAS MUS.

NAUJAUSI IR LABIAUSIAI POPULIARUS 1956 M.

BUICK

Tai tikrai gražios, patogios ir geros n ašines. kurios 
pateisina padarytas išlaidas, ir pirkę 19r6 m. mašiną, Jūs 
turėsite daugiausia, ką bet kada esate gavę. Jū»" pasise
kimas yra BUICK. Tai General Motors mašina.

a

Trijų Europos valstybių gražuolės demonstruoja naujus maudymosi rūbus. Kairėje anglė, vidury iždininko vietą.
prancūzė ir dešinėj ispanė. | A. M. Augūnas

ECONOMY BUICK CO.
12550 Euclid Avenue GA 1-7600

Jums patarnauja 48 metus.
APLANKYK MUS PASIRINKTI IR GERŲ NAUDOTŲ 

MAŠINŲ.



6 — Dirva Nr. 13 * 1956 m. kovo mėn. 29 d,

SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS
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MAŽAI ŽINIŲ IŠ WASHINGTONO

Rimtieji SLA nariai turi parodyti norą

SLA Pažangos Komitetas re
komenduoja mums remti šį kan
didatų sąrašą:

Pirmininku — K. J. Kalinaus
kas,

vicepirm. — P. Dargis, 
sekretorium — Dr. M. J. Vi- 

nikas,
iždininku — A. S. Trečiokas, 
iždo globėjais — J. Arlauskas 

ir J. Maceina,
Daktaru-kvotėju — Dr. S. Bie

žis.
Pirmą kartą 25 metų bėgyje, 

po to, kai 1929 metais be rinki
mų socialistai pačiupo SLA iž
dininko vietą ir kai to socialistų 
vadas P. Grigaitis pasidarė SLA 
diktatorium ir organo Tėvynės 
cenzorium, dabar susidaro gali
mybė padaryti pakeitimus. Ir 
rimtieji SLA nariai privalo pa
rodyti tam rimtą norą.

Į SLA centro valdybą reikia 
išrinkti du naujus narius: A. S. 
Trečioką iždininku, Juozą Ar
lauską iždo globėju. SLA Pažan
gos Komiteto rekomendacija vi
sai minimali.

KAIP BUVO
Man, Vienybės 70 metų gyva

vimo sukakties proga, prisiminus 
Dirvoje apie socialistų kenksmin
gus darbus lietuvių išeivijoje, 
Naujienų red. Grigaitis šoko per- 
sistatyti save ir Gugj SLA "iš
gelbėtojais” nuo komunistų pa
grobimo. Mano pasakymą, kad 
”1929 metais Grigaičiui pavyko, 
sandariečius gąsdinant, kad ko
munistai pagrobs SLA, įstatyti 
socialistą Gugį SLA iždininku 
be rinkimų”, Grigaitis Naujieno
se stengiasi sudoroti rašydamas:

”Iš to išeina, jog sandariečiai 
nepaisė, kad komunistai pagrob
tų Susivienijimą, ir tik Grigai
tis juos 'nugąsdino’! Karpiaus 
nuomone būtų buvę geriau, jei 
po Tarno Paukščio mirties būtų 
iždininku komunistų šalininkas 
Gerdauskas. Su tuo pilnai sutin
ka A. Bimba ir jo draugai.

”Kas tada būtų atsitikę 'isto
riniame SLA seime’ (Chicagoje, 
1930 metais), į kurį komunistai 
buvo atsigabenę delegatų, tikrų 
ir netikrų, daugiau, negu Pildo
mosios Tarybos šalininkai? Ta
me seime komunistai suskaldė 
SLA, išmaršuodami iš seimo ir 
nutardami įsteigti savo 'darbi
ninkišką’ Susivienijimą. Kokio
je padėtyje būtų atsidūręs SLA, 
jei iždininku paskyrus Gerdaus- 
ką, jisai būtų išmaršavęs drauge 
su komunistais?”

Nežinantiems padėties, Gri
gaičio pasaka apie galėjimą SLA 
iždui patekti "komunistų šalinin
kui” Gerdauskui, lyg sakytų, ko 
tas Karpius nori, Grigaitis turi 
tiesą. Tik socialistas Gugis išgel
bėjo SLA iždą nuo patekimo į 
komunistų rankas.

GRIGAIČIO STRATEGIJA SU
4 "BENDRAFRONTININKAIS”

Pirmiausia, tautininkai jokiu 
būdu nesutiko į mirusio Paukš
čio vietą skirti nei Gerdausko 
nei Gugio. Jiems būtų tikę, jei 
būtų buvęs paskirtas ar Strums- 
kis, ar Mikalauskas, ar adv. Na- 
das Rastenis. A. Bimbą grąžinu 
pačiam Grigaičiui, nes Grigaitis 
norėjo to, ko norėjo ir Bimba: 
tik su Graigaičio ir jo socialistų 
pagalba tame Chicagos seime 
SLA iždas ir visa organizacija 
būtų atitekus komunistams, jei
gu SLA valdyba būtų paskyrus 
iždininku į Paukščio vietą ne Gu
gį, bet kurį tautininką.

Kad Chicagos seime komunis
tai negalėjo užvaldyti, parodo 
šie faktai: jie ir su Grigaičio 
tikrinama "dauguma” delegatų, 
nesudarė seime daugumos, ir ne
galėjo tame seime patvirtinti le
galiais delegatais tų Grigaičio 
žinomų netikrų savo delegatų; 
jie pagaliau tegalėjo, kaip "men
ševikai”, pralaimėję iš seimo iš
eiti, SLA suskaldyti, ir jiems te

liko kitas žygis, savo "unarui” 
įsteigti savą, "darbininkišką” 
Susivienijimą.

Daugumą seime sudarė tik 
bendrai paėmus komunistų tik
rus ir netikrus delegatus ir Gri
gaičio grupelę tikrų ir netikrų 
delegatų socialistų.

Grigaitis seniau kartą, kai pri
miniau jam jo su komunistais tu
rėtą "bendrą frontą” iki 1930 
metų, norėjo užrėkti, būk jokio 
"bendro fronto” nebuvę.

Tačiau, to "bendro fronto” su 
komunistais gadynėje, kai Nau
jienos rašė ir Grigaitis savo kal
bose kartu su komunistais kovo- 
jo-vertė Lietuvos tautininkų "fa
šistinį rėžimą”, komunistams sie
kiant prijungti Lietuvą prie Ru
sijos, Vienybės redaktorius Juo
zas Tysliava tipingai savo laik
raštyje pasakė: "žiūrėsim, ku
rie kuriuos pirmiau apgaus”. 
Reiškia, ar komunistai socialis
tus, ar socialistai komunistus.

Pasirodė, betgi, kad Grigaitis 
buvo gudresnis: jis sukirto ne 
tik savo "bendrafrontininkus” 
komunistus, bet ir tuometinius 
sandariečių vadus, kurių kairieji 
net Naujienose rašynėdavo, esą 
"socialistai sandariečiams yra 
artimesni negu tautininkai”.

Taigi, kur čia tas komunistas 
Gerdauskas, kurį Grigaitis ir po 
šiandien švaisto kaip baubą, ga
lėjusį pačiupti SLA iždą?

Tas Gerdauskas buvo socialis- 
tų-komunistų "bendro fronto” 
sąraše iždininko vietai 1928 SLA 
valdybos rinkimuose; pralaimė
jus, nes iždininku vėl buvo iš
rinktas Paukštis, jo pretenzijos 
į iždininkus baigėsi.

Tačiau, po rinkimų, 1928 me
tais Tarnas Paukštis mirė. Kilo 
klausimas, kas bus SLA iždinin
ku iki 1930 metų naujo iždininko 
išrinkimo.

Komunistai, savo akiplėšiška 
drąsa pradėjo reikalauti, kad iž
dininku būtų paskirtas Gerdaus
kas, kaip sekąntis po Paukščio, 
daugiausia balsų gavęs kandida
tas.

Mažose grupelėse kartais prak
tikuojama, pasitraukus ar mirus 
valdybos nariui, jo vietą pavesti 
sekančiam buvusiam kandidatui 
ten, kur neina legalumai ir prin
cipo klausimas.

Grigaitis žinojo, kad nei Ame
rikoje nei kitur pasaulyje nėra 
tokios taisyklės nei teisės, kad 
pralaimėjusios pusės kandidatas 
turėtų teisę užimti vietą laimė
jusios pusės valdybos nariui pa
sitraukus ar mirus. To neprakti
kuoja nei biznio bendrovės nei 
politinėse partijose.

Pasižiūrėjus į laikraščius la
bai retai randi žinutę apie Wa- 
shingtono lietuvių veiklą. Gal 
kuklumas, gal nerangumas, ne
leidžia garsintis, bet washingto- 
niečiai veikia nemažiau už kitus. 
Rengia Vasario 16-tos ir birželio 
tragiškuosius minėjimus. Taip 
pat piknikus ir kitus pobūvius. 
Veikia atskiri gyventojai pavie
niui.

Ypatingai nuo 1953 metų su
sidarė palankios sąlygos darbui. 
Tais metais, gegužės mėn. buvo 
tarptautinis moterų klubų suva
žiavimas. Washingtono lietuvės 
savo klubo neturėjo, bet New 
Yorkui prašant, suruošė parodą. 
Budėjo parodoje pasipuošiusios 
tautiniais rūbais, paradavo sce
noje, išdalino daug literatūros. 
Užtat po parodos pasipylė pa
kvietimai paskaitoms.

Lietuvės moterys važinėjo su 
paskaitom ir parodom į ameri
kiečių moterų klubus, į medikių 
klubus ir kt. Ir ne tik Washing- 
tone, bet į Virginijos ir Marylan- 
do miestus. Studentai ir studen
tės turėjo ”Panel” pasikalbėji
mus ir paskaitas universitetų 
klubuose.

Po karaliaus Mindaugo minė
jimo sąskrydžio susidarė dar pa
lankesnė dirva. Moterys padėjo 
užadresuoti apie 17 tūkstančių 
vokų.

Praeitų Kalėdų metu — Wa- 
shingtono moterų klubas, tada 
dar visai jaunas, vos 5 mėn. am-: 
žiaus, su tuščia kasa ir negausus 
narių skaičium, bet Lietuvių 
Draugijos ir Lietuvių Pasiunti
nybės materialiai paremtas, da
lyvavo "Pagent of Peace”. Tai 
didelis įvykis Washingtone. To
je šventėje dalyvavo 32 ambasa
dos, visos Amerikos valstybės ir 
daug vietinių organizacijų.

Lietuvės moterys turėjo savo 
programą ir eglutę. Programą iš
pildė Baltimorės tautinių šokių 
ansamblis, o eglutę suruošė pa-

čios moterys. Virš šešių savai
čių dirbo šiaudinukus.

Lietuviška eglutė buvo viena 
iš gražiausių. Kada šventės me
tu pasukai į aikštes pusę, tai iš 
tolo matei būrį žmonių, o jų vi
dury, kaip nuotaką, baltais rū
bais pasipuošiusią mūsų eglę. Jos 
papėdėje vytis ir prasmingas pa
rašas. žmonės klausinėjo apie 
Lietuvą, čiupinėjo ir net uostė 
papuošalus ir kai reikėjo nuimti, 
surinkom vos trečdalį —

Mūsų eglutė buvo pripažinta 
viena iš gražiausių. Per Kalėdas 
buvome pakviestos pakartoti šo
kius ir vesti savo programą te
levizijoje per visą Ameriką. Dar 
ir dabar žmonės skambina, ar ra
šo net iš Texsas bei Kalifornijos 
prašydami pamokyti gaminti 
šiaudelius ir patarti kaip išmok
ti šokius.

Naujų metų dieną Lietuvos 
Pasiuntinybės patarėjas p. J. Ra
jeckas iš "Taikos šventės” sce
nos sveikino amerikiečius ir 
siuntė sveikinimą į Lietuvą. Va
sario mėn. 24 d. Taikos šventės 
komiteto buvo suruoštas pobūvis 
ir buvo išduoti gražūs pažymėji
mai. Lietuvos Ministeris Ponas 
žadeikis ir patarėjas p. Juozas 
Rajeckas gavo pažymėjimus — 
padėkos lapus už dalyvavimą, o 
Moterų Klubas už gražią eglutę 
ir programą. Reikia pažymėti, 
kad tai, ką gavo Moterų Klubas, 
gavo tik keletas tautybių. Lietu
vos Pasiuntinybės ir savo, atžy- 
mėjimus priėmė p. Juozas Ka- 
jelkas. Moterų Klubo atžymėji- 
mą — Jadvyga Kuprėnienė, ku
ri buvo atsakominga už papuo
šimą eglutės ir atstovavo moterų 
klubą "Pagent of Peade” komi
tete. W.

NERIMTAS ŽINGSNIS
(Atkelta iš 1 psl.)

(2) Susitikimų tikslas iš kiek
vieno lietuvio pusės yra pasiek
ti, kad lenkai pagaliau pažintų ir 
tinkamai įvertintų lietuvių pozi
ciją Lietuvos-Lenkijos santy
kiuose ;

(3) Juo platesnius lenkų sluog: 
snius tas supratimas pasiektų, 
juo daugiau palankesnių nuotai
kų susidarytų teisingumu pagrįs
tiems santykiams ateityje, todėl 
toki susitikimai - išsiaiškinimai 
gali būti naudingi visuose mū
sų išeivijų sluogsniuose, ne vien 
tik politikuojančiose jų viršūnė
se, nors šių susipratimui savai
me tenka skirti daugiau reikš
mės;

(4) Pasikalbėjimai esamose 
aplinkybėse negali turėti Lietu
vos-Lenkijos vardu vedamų de-

bei kitiems garbės svečiams. Po 
to bus bendri pietūs. Vėliau dar
bo posėdžiai su paskaitomis. Va
kare vyrų choro koncertas. Sek
madienį — V. 6 d. — darbo po
sėdžių tęsinys ligi 6 vai. p. p.

Suvažiavimo dalyvius iš kitų 
vietų apnakvydins Hartfordo lie
tuviai. Techniškaisiais suvažia
vimo ruošimo reikalais rūpinasi 
Hartfordo apylinkės valdyba.

Daugiau informacijų šio svar
baus suvažiavimo reikalais pra
nešama Lietuvių Bendruomenės 
organams bendraraščiais ir bus 
pateikiama žinių lietuvių spau
doje.

Hartfordo Apygardos 
Valdyba

ATVIRAS
Mielas Dirvos Redaktoriau,

Jūsų laikraščio 10 numeryje, 
"Studentų žodžio” priede, tilpo 
straipsnelis "Ateitinin kiškas 
bendradarbiavimas”. Straipsnelis 
kalba apie vieną Liet. Studentų 
Sąjungos vidaus įvykį ir iš to 
daro plačius apibendrinimus su 
neigiamomis išvadomis apie atei
tininkus apskritai bei jų mora
lę. Esą ateitirfinkai "bendradar
biavimu supranta išnaudojimą ir 
dviveidiškumą”, ”gi tokį ir pa
našų žygį pateisins kokiais kil
niais tikslais, ir jiems neatsisa
kys padėti garbingi profesoriai”. 
Kas tie "garbingi” (daugiskai
toje), straipsnelis nemini, bet 
įsakmiai įvardina mano pavardę 
tokiu sakiniu: "Gi prof. Yla net 
įrodinėja, kad tik ateitininkai 
gali būti kilnūs ir protingi žmo
nės”. Išeitų, kad Yla padeda atei
tininkams pateisinti jų "dvivei
diškumą” ir laiko juos tokiais 
tobulaisiais, kurių kiekvienas 
žygis iš anksto laikytinas kilniu 
ir protingu.

Toks Ylos elgesys kartu su 
ateitininkišku "dviveidiškumu” 
yra smerkiamas visu straipsne
lio pasipiktinimo tonu. Jis ir ver
tas smerkti, jeigu toks tikrovėje 
būtų. Gal rašiusieji geriau už 
mane žino manąsias pažiūras bei I 
viešus mano įrodinėjimus. Aš 
pats tačiau nežinau, kokia pro
ga, kur ir kam (patiems ateiti
ninkams ar kitiems) būčiau ban
dęs skelbti tokią keistą ir neįti
kėtiną pažiūrą, juo labiau ją "net 
įrodinėjęs”.

Kilnumas ir protingumas yra 
atvira galimybė kiekvienam žmo
gui, ir to paprastai niekas ne-

LAIŠKAS

įrodinėja, nes tai savaime aišku. 
Kad tokią galimybę teturėtų vie
na kuri žmonių kategorija, nea
bejotinai reiktų daug įrodinėti, 
bet toks įrodinėjimas būtų tiek 
pat nesėkmingas, kiek ir nepro
tingas. Įrodinėjimai reikalingi 
tada, kai kalbama apie pareigą 
žmogiškąjį kilnumą ir protingu
mą išlaikyti bei ugdyti bet ku
riomis gyvenimo aplinkybėmis, 
arba kai svarstoma, kokios prie
monės bei būdai tam reikalui bū
tų tikslingesni. Turint galvoj pa
žiūrų įvairumą, kartais tenka 
pasisakyti dėl minėtų vertybių 
sampratos. Visi šie galimi ir rei
kalingi įrodinėjimai nieko bendro 
neturi su man primetamuoju na
tūraliųjų žmogiškųjų galimybių 
apsiaurinimu.

Nežinau, ko siekia "Stodentų 
žodžio” redakcinis kolektyvas ir 
jo bendradarbiai, jau ne pirmas 
kartas bandydami mano visuo
meninį pasireiškimą suvesti tik 
į ateitininkus ir jį perstatyti iš
kreiptoj, smerktinoj ar pasity- 
čiojamoj formoj. Vyresnio am
žiaus visuomenė berods žino, kad 
mano pasireiškimai nesiriboja 
viena ar dviem organizacijom. 
Taip pat jie neturi slapto ar va
dinamo partinio charakterio. Ma
no pareiškimus ir įrodinėjimus 
visuomet galima patikrinti, šis 
galimumas atviras ir "Studentų 
žodžiui”. Prašyčiau tad jo redak
cinį kolektyvą, kurio atsakomy
bei priklauso minėtas straipsne
lis (nes jis nepasirašytas jokio' 
autoriaus), artimiausiame nume-1 
ryje patiekti mano įrodinėjimo” 
autentišką tekstą. Tokio teksto 
nesuradus, prašyčiau minėtą ma-

no "įrodinėjimą” atšaukti.
Jums, Mielas Dirvos Redakto

riau, tebūna gili mano pagarba 
ir geriausi linkėjimai.

Jūsų
Stasys Yla

Oscar L. Fleckner pradeda kam
panija išrinkti jį Ohio guberna
torium. Jis yra pastovus Colum- 
bus, Ohio gyventojas, turįs di
delį patyrimą biznyje ir visuo
meniniam darbe. Esą, šias dvi 
savybes gerai sujungus, galima 
būti labai geru gubernatorium.

BALSUOK UŽ

Charles

Lazzaro

BENDRUOMENES 
SUVAŽIAVIMAS 

HARTFORDE
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Valdybai su Hartfordo apygar
dos valdyba susitarus, š. m. ge
gužės mėn. 5 ir 6 d.d. Hartfor
de, Conn., įvyks rytinio JAV pa
kraščio (Bostono, Hartfordo, 
New Yorko, Newarko, Philadel- 
phijos ir Baltimorės) apygardų 
suvažiavimas lietuvybės išlaiky
mo ir Lietuvių Bendruomenės 
apygardų bei apylinkių veikimo 
reikalams aptarti.

Į suvažiavimą kviečiami šių 
apygardų ir apylinkių vadovybių 
nariai ir kiti Lietuvių Bendruo
menės veikimo reikalais besirū
piną lietuviai.

Suvažiavime bus kelios svar- 
biso paskaitos, LB centro vadovų 
pranešimai, taip pat apygardų 
atstovų pranešimai iš veikimo 
vietose, pasikeitimas nuomonė
mis, kėlimas įvairių pasiūlymų 
lietuvybės išlaikymo darbų rei
kalais ir nutarimų priėmimas.

Suvažiavimas prasidės V. 5 d. 
10 vai. iškilminguoju posėdžiu, 
dalyvaujant valdžios atstovams

Mes duodam ir iškeičia™

Eagle Stamps

rybų pobūdžio ir negali sukurti 
oficialių sutarčių.

Taigi, betkieno iš lietuvių su
sitikimai su lenkų išeivijoje vie
nokį ar kitokį vaidmenį turin
čiais asmenimis savaime nėra 
nei nusikaltimas prieš Lietuvos 
interesus, nei koks ypatingas 
jiems pavojus. Svarbu, kad kon
taktuojąs lietuvis nusimanytų 
tinkamai nušviesti lietuvių po
ziciją ir būtų apdairus.

3. Kodėl daugelis nustebo?
Visų pirma todėl, kad pasiro

dė žinios apie derybinio pobūdžio 
pasikalbėjimus.

Antra — žinios pasirodė tik iš 
lenkų, nors sakė, kad iniciatyva 
esanti lietuvių.

Trečia — kalbama apie ren
giamas derybas tarp "vyriausių 
Lenkijos ir Lietuvos egzilinių 
valdžių”, kurių nėra.

Ketvirta — kalbama apie jau 
patiektus lietuvių pasiūlymus, 
kuriuos lenkai sutinka su dideliu 
pasitenkinimu, o lietuviams jų 
turinys visai nežinomas.

Tai sudaro pagrindo ne tik nu
sistebėti, bet ir susirūpinti. Ne 
dėl pavojaus, kad čia kas nors 
Lietuvos interesus "parduos” 
(nei kokia nors komisija turi tei
sės juos parduoti, nei koki ”kie- 
rownikai” pirkti), bet dėl to, kad 
tai kvepia lietuvių vardo pavar
tojimu nerimtame žaidime su ne
rimtais partneriais. Lenkų pra
nešimas yra tokio pobūdžio, kad 
neaišku, ar jo autoriai yra di
džiai naivūs, ar gal tyčia nori iš 
to dalyko sau juokų prasimany
ti...

Kitame numeryje: Kodėl vie
na "sutartis” neįvyko ir kas bei 
kodėl veržiasi į susitarimus tik 
su lenkais.

DIRVĄ UŽSISAKYTI 

galima ir šiandien, nėra reikalo 

laukti nei metų, nei mėneato 

pabaigos!

IR IŠRINK

FORMER 
POLICE 

PROSECUTOR

CANDIDATE 
FOR

STATĖ REPRESENTATIVE
GERAI PASIRUOŠĘS, TURI PATYRIMĄ IR NORI PATARNAUTI VISIEMS ŽMONĖMS

DEMOCRATIC PRIMARY MAY 8, 1956

THE MAY CO.’S BASEMENT

1/2 KAINOS PARDAVIMAS!

Vyry

DYDŽIAI
36 iki 46 
Reguliari 
Trumpi 
ar Ilgi

Zip-Oul pamušalo
Trench Paltai

Anksčiau buvo $35

su dvieiliu užsegimu

Gražūs ir gerai pasiūti patogus vyrų Trech paltai, dvieilio 
sumetimo stiliaus su krūtinės padidinimu... ir antpečiais! 
... dabar jums už šią žemą kainą ...
Geriausios rūšies rayon gabardine medžiagos, su šiltu 100% 
vilnos zip-out pamušalu, padarančiu visų sezonų paltu. Iš 
geriausių Vyrų Rūbų siuvyklų! Natūrali Tan spalva.

The May Co.,’s Basement Men’s Clothing Department
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Sofija Smetonienė,
dabar gyvenanti Washington, D. 
C., Velykų šventėms atvyko į 
Clevelandų ir pasiekiama sūnaus 
adv. Juliaus Smetonos adresu.

Pasitarimas LNT reikalais
š. m. balandžio 23 d. Dirvos 

patalpose buvo susirinkę Cleve
lando tautinės minties organiza
cijų atstovai aptarti LNT bei 
tarpusavio bendradarbiavimo 
klausimus. Ta proga buvo suda-Į 
rytas laikinas LNT Clevelando 
komitetas, į kurį įeina: J. čiu- 
berkis, Dr. J. Mačiulis, V. Paša- 
karnis, Dr. VI. Ramanauskas ir 
adv. J. Smetona.

SLA 14 kuopos narių 
susirinkimas

r

įvyks antradienį, balandžio mėn. 
3 d. 7:30 vai. vakare Lietuvių 
svetainėje.

Susirinkime bus Centro Val
dybos narių rinkimai, renkami 
delegatai į SLA seimų, kuris 
šiais metais įvyks Detroite, 
Mich.

Visi nariai susirinkime prašo
mi būtinai dalyvauti.

Įvykusiam LAS Clevelando
Skyriaus Valdybos posėdyje 

pasiskirstyta pareigomis; V. Pa- 
šakarnis — pirmininkas, M. Bly
nas — sekretorius, A. Juozaitis 
— iždininkas, Z. Peckus — kul
tūros vadovas, K. Budrys — na
rys korespondentas.

I

Ar atlikai pareiga mokyklai?
Lietuviškųjai Mokyklai remti 

lėšų telkimo akcija, platinant 
laimėjimų biletus, vyksta sėk
mingai. Gražus būrys mokinių, 
tėvų ir kitų platintojų įsijungė 
į biletų platinimų, tačiau užsi
brėžtoji suma dar nepasiekta, 
reikia dar daugiau aktyvių dar
bininkų.

Kad akcija pasisektų, reikia 
visiems, nor ir ne po daug, prie 
biletų platinimo prisidėti. Tat 
jeigu dar kas nors iš tėvų netu
rėjote galimybės atlikti savo pa
reigos lietuviškųjai mokyklai, at
likite jų iki Atvelykio.

Biletų platintojai ir visi mo
kyklos rėmėjai bus atitinkamai 
pagerbti per mokyklos vakarų. 
Tautieti, jeigu dar neturi mo
kyklos rėmėjų biletų, pasisteng 

■ jų įsigyti.

Akademinė skautų sueiga
(sks) Kovo 24 d. p. Malcanų 

name buvo Akad. Skautų Sųjū- 
džio Clevelando skyriaus sueiga.1 
Skyriaus valdybų šiuo metu su-’ 
daro — pirm. fil. A. Juodikis, 
Clevelando ASD p-kė B. Juodi
kienė ir Korp! Vytis'Clevelando 
skyriaus p-kas — senj. V. Ka
mantas.

Sueigos metu buvo diskutuota 
gavėnios metui skirta tema — 
Religinis momentas skautybėje. 
J. šenbergaitė, davusi keletu ori
ginalių minčių šiai temai, sukėlė 
gyvas sueigos dalyvių diskusijas. 
Taip pat pasidalinta sumanymais 
dėl tolimesnės ASS veiklos. Va
karojimas užbaigtas studentiš
kos nuotaikos programa. Nepa
prasta padėka tenka p. Malcanų 
šeimai už tokį malonų sueigos 
priėmimų ir svetingų pastogę.

I
Lituanistinės Mokyklos vakaras

Tėvų Komiteto rengiamas va
karas mokyklai remti įvyksta ba
landžio 8 d. (Atvelykio sekma- 
dįenį, šv. Jurgio parapijos salė
je). Programoje dailiojo žodžio 
menas, dainos-duetai, baletas, 
lietuvių ir latvių tautinių šokių 
reprezentacinių grupių pasirody
mas ir kit. Po programos šokiai, 
bufetas (salėje atskiri staliukai), 
laimėjimų traukimas. Vakaro 
pradžia 5 v.

Pakvietimų kainos: 1 dol., stu
dentams 50 c. Lituanistinės Mo
kyklos mokiniams įėjimas nemo
kamas.

Pakvietimai gaunami Dirvoje, 
Spaudos Kioske ir prie įėjimo.

$8600!

J. J. Salasevičiai
ilgesnį laikų atostogavę Florido
je, su dovanoms artimiesiams 
grįžo į Clevelandų.

J. ir M. Miščikų
duktė Aldona Bawers, kovo mėn. 
20 d. susilaukė pirmosios duk
ters Lindos-Rūtos.

Jonas P. Vaičaitis
dėl ligos laikinai nutraukęs stu
dijas, apsigyveno 1327 E. 81 St., 
CIeveland 3, Ohio. Tel. SW 5-6217 
(pas p. Titus).

Ona ir Edvardas Karnėnai, 
ilgesnį laikų atostogauju Flori
doje, visiems clevelandiečiams 
siunčia geriausių Velykų švenčių 
sveikinimus.

Mike Drosutis
Velykų švč. proga sveikina vi

sus savo maloniausius bendra
darbius prietelius ir klijentus. 
Telef. IV 1-9239.

PADĖKA
Širdingai dėkoju Dr. J. Skrins- 

kai už sėkmingai padarytų ope
racijų ir rūpestingų gydymų.

Nuoširdus ačiū ir visiems ma
no bičiuliams bei pažįstamiems, 
ligos metu atsiuntusiems malo
nius linkėjimus, už asmeniškų 
aplankymų ir kitokį sunkioj li
goj prisiminimų.

Sofija Kudokienė

llllllllllllllllllllllllllllllll!llllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllli:illllllllllllllBlllilllUlllil!!ll!l!lll

Ben Velichka

J. C 1 J U N S K A 8
LAIKRODININKAS
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•’FMONTO DARBAI

Greeting and Best Wishes
To Our Friends and Patrons

DAVIDSON
MOTORS, INC.

SEE THE NEW 1956

OUTSTANDING

DODGE — PLYMOUTH

COMPLETE

SERVICE FACILITIES

3140 WEST 25th STREET

Vienos šeimos namas, 6 kamb., 
naujas gaso šildymas, 
skiepas. Lenkų rajone.

Chimes Realty
Atstovas:

V ICTOR BANIONIS
namuose SW 1-9568

Namų telef. šaukit nuo 9 vai. 
ryto iki 9 vai. vakaro.

ofise UT 1-0323

GERI NAMAI
Addison Rd.

pilnas
SH 9-0900

KODĖL 
I R

4 šeimų plytinis namas. 4 ga
ražai. Atskiri gaso šildymai.

*

8 šeimų namas, plytinis, 8 ga
ražai, atskiri gaso šildymai. Turi 
būti greit parduodama. Kreiptis:

JOSEPH GLOBOKAR 
Real Estate

990 E. 74 St. HE 1-6607
(13)

Mes turime spalvuotų pirkėjų. 
Kreipkitės ir mes parduosim 

Jūsų namų.
PREMIER REALTY, INC.

1015 E. 123 St. PO 1-6664 
Arthur O. Mays, broker 
Namų telef. WA 1-3387

Žiūrėk Yęllow Pages 175 psl.

JĖZUS MIRĖ 
Už KĄ?

Tėmykit, brangūs skaitytojai, 
kų Jėzus sako apie save. Jis taip 
sako: Aš atiduodu savo gyvybę, 
kad vėl jų imčiau. Niekas negali 
atimti jos iš manęs, bet aš jų ati
duodu pats.

Dabar patirkime, kų Jėzus pa
aukojo iš to veikalo, kuris yra 
skirtingas už visas kitas žmonių 
aukas. Pirmas, mėgink mųstyti 
apie tuos dalykus. Jei koks že
miškas kunigaikštis galėtų eiti 
ir atiduoti savo gyvybę už tuos 
ištvirkusius, nužemintus ir že
miausio luomo žmones, to mintys 
atrodytų paikos. Bet Jėzus buvo 
kunigaikštis Dangaus, tas Dievo 
Sūnus. Jis buvo vardintas Mi
kelis, Jis buvo Sutvertojas An
gelų, ir visko kas tik yra visato
je, išskiriant Dievų. Tas galin-

(u-) gas kunigaikštis Mikelis, palikęs 
savo garbę, kurių turėjo su savo 
Tėvu prieš pasaulio tvėrimų, jis 
tapo žmogumi. Jis buvo turtin
gas, bet pasidarė beturtis dėl ta
vęs ir dėl manęs: dėl mūsų nuo- 

> dėmių.
Brangus prieteliau, Jis pasiže

mino ir buvo paklusnus iki pat 
savo mirties, žiaurios ir pažemi
nančios mirties ant kryžiaus. At
siminkim apie tuos trisdešimts 
metų ir pusę, kur Jis buvo at
skirtas nuo bendravimo su savo 

, Tėvu. Kodėl Jėzus tapo žmogu
mi ir davė savo gyvybę atpirki
mui iš mirties galybės? Jėzaus 
mirtis padarė tų progų, prisikė- 
jlimų iš numirusių visam pasau- 

iš Londono. Anglijos, tad Jiui.
greitas pristatymas.

Prašykite mus siunčiamų į 
LIETUVĄ gėrybių sųrašų:
OCERSEAS CARGO COMPANY

4426 S. Rockivell St.,
Chicago 32, III.

Tel.: YArds 7-4337

SIUNTINIAI Į 
LIETUVĄ

Lietuvių bendrovė OVER3EAS 
CARGO CO., atstovaujanti dide
lę anglų firma HASKOBA Ltd., 
Londone, siunčia j LIETUVĄ ir 
kitus kraštus siuntinius su vil
nonėmis medžiagomis, maistu, 
avalyne, vaistais ir kit. 100% 
garantija — pilnas draudimas. 
Visus reikalingus mokesčius su
moka 
nieko 
čiami 
labai

siuntėjas, gavėjui mokėti 
nereikia. Siuntiniai siun-

Stebuklingų meilę parodė mū- 
Jsų Išganytojas Jėzus, atpirko šį 
1 pasaulį, ir Jis bus Karalium, kaip 

danguje taip ir ant žemės.
Skelbia:

AVILLIAM SHIMKUS 
1110 E. 76th Street 
CIeveland 3, Ohio

t

anksčiau gyvenęs Clevelande, gi 
pastarųjų eilę metų praleidęs Či
kagoje, vėl sugrįžo j Clevelandų. 
Grįžęs tuoj užsisakė Dirvų ir ža
da su lietuviais pasimatyti arti
miausiuose parengimuose. Da
bartinis ja adresas: 20531 Mor- 
ris Avė., CIeveland 23, Ohio.'

Bendra skautininkų sueiga
(sks) Sekmadienį, kovo 25 d. 

popietį sktn. J. Gulbinienės bute 
buvo abiejų Clevelando skauti
ninkų ramovių sueiga, šioje su
eigoje skautiškon veiklon grįž
tanti psktn. Dr. A. Juškėnienė 
buvo jos dalyvių pasveikinta pa
siekusį laimėjimo savo profesi
joje. Pati sueiga buvo skirta te
mai — Mūsų skautija emigraci
joje.

Diskusijas vedė vyr. sktn. Pr. 
Karalius, o .sueigos dalyviai gy
vai jose dalyvavo. Sueigai pirmi
ninkavo psktn. V. Kamantas, se
kretoriavo sktn. A. šenbergienė. 
Diskusijose išsikristalizavo skau
tiškos veiklos momentai, kuriems 
šiuo metu skirtinas svarbiausias 
dėmesys. Sueigos dalyviai dėkin
gi sktn. J. Gulbinienei už skanių 
kavutę ir kepsnius.

PONIŲ DĖMESIUI
Ilgametį patyrimų turinti siu

vėja, dirbusi geriausiuose Euro
pos ir New Yorko salionuose, 
priima moterų rūbų užsakymus. 
Pataisymas ir perdirbimas. Kai
nos prieinamos.

Mrs. Serafimą Mesemicky
3323 IValton Avė. 

netoli Fulton ir Clark 
Telef.: AT 1-6856 (13)

Paieško
Kazimiero Mažrimo, anksčiau 

gyvenusio Clevelande. Prašoma 
atsiliepti: Ona Marutie, 

19 Cook St., 
Ashley, Pa.

Parduodama kepykla
Gerai einantis biznis, įsteigta 

prieš 25 metus.
Šaukti: MO 2-5478. (13)

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

7015 Wade Park Avė.
Te). HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ 
TĄSYMAS

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

Visais mašinų reikalais 
kreipkitės į

J. S. AUTO SERVICE

Taiso ir parduoda laikrodžius 
apyrankes ir kitas brangenybes. 
Sųžiningas ir garantuotas dar
bas prieinamomis kainomis.

6210 Dibble Avė., 
CIeveland 3, Ob!n 

Tel.: EX 1-0376

Atlieku mažu o L' pagrindinius 
namų remontus, tinko darbus, 
medžio darbus ir dažymų bei de
koravimų.

V. Riekus
16209 Arcade
Tel. IV 1-2470

(52)

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

BET PRADĖKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

THE 
SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N

6712 Superior Avė.
CIeveland, Ohio

Nesvarbu, ar jūs esate pėsčias, 
ir keleivis savoj ar keno kiti 
našinoj. Jums svarbu žinoti apie 
įaujų Travel Accident Policy. 
iki $5,000 apdrauda tik už $5.0C 

per metus.

Gyvybės, nelaimių, ugnies, 
automašinų apdrauda 

Skamhikit: SK 1-2183

Clevelandiečiai DABAR gali pamėgti 
•Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ 

MONCRIEF VISV

I. J. S A M A S JEV/ELER

PAULINA 
MOZURAITIS, 

agentas

C

iš urmo 
pirkėjui

BALTI 
Supply Co.

Tiekia prekes tiesiai 
sandėlių, sutaupant
brangų krautuvės patarnavimų. 
Gaunami visų žymesnių firmų 
gaminiai. Skambinti B. Snars- 
kiui. Tel. KE 1-0210.
K.

BATŲ KRAUTUVE
BATŲ TAISYMAS

Sav. J. Kamaitis

1389 E. 65 St.
East 65 and Wade Park

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

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

DAŽO IR POPIERIUOJA
NAMUS

Ant. Kirkilas
Kreipkitės ir gausite geriau

sių patarnavimų.
7204 Donald Avė. Tel. EN 1-3844

I 
?

i

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

pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

IJ
i

LEIMON’S CAFE

VISŲ LIETUVIŲ. SUSITIKIMO VIETA
Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai.

Įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai grojant 
geram orkestrui

731 E. 185 ST. KE 1-9737

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

Norėdami laisvalaikį praleisti, parengimus rengti, su
sirinkimus vesti ar puotas kelti — viskų galite įvykdyti 
lietuvių namuose. Klubas ir apatinė salė naujai atremon
tuota ir išdekoruota suteikia daug patogumo ir malonumo 
jaustis savais šiuose namuose.

Klubo ir salės vadovybė kviečia visus atvykti ir pa
matyti naujai įrengtų klubų ir salę.

Remkime savuosius namus, kad ateity galėtume dar 
gražiau įrengti visų malonumui.

Pilnai padengta apdrauda HI 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
1132 Summit Dr. CIeveland 24, Ohio

P. J. KERSIS
628 Engeneer Bldg.—CIeveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521 
Norėdami pigiai pirkti namus mieste.hrba 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.

i

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

Mes kepame visokius pyragus, lietuviškų 
duonų, tortus ir kitus skanumynus. Prašant 
išvežiojame į namus.

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street * Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausių vynų, alų ir geriausius mėsos 

produktus.
Kreipkitės į mus h būsit patenkinti

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William
Licensijuoti laidotuvių direktoriai

25 metai simpatingo ir rimto
6621 Edna Avenue
936 East 185 Street

J. Jakubs
ir balsamuotojai 
patarnavimo

ENdicott 1-1763
KE 1-7770
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THE FIELD

SĄSKRYDŽIUI IR DANŲ ŠVENTEI 
ARTĖJANT

EDVARDAS KARNĖNAS

95
JUOZAS J. BACHUNAS, Sodus, Michigan

Taip pat Moksleivių ar Literatū- 
; ros Fondai ir kita lietuviškai idė- 
į jinė akcija, kuri neįeina į tiesio
ginį apdraudos reikalų biznį, bet 
kuri, kaip papildoma, iš tikrųjų 
suteikia visą prasmę lietuviškam 
Susivienijimui.,.

• » •
Gi tos sritys mūsų Susivieni-| vai Vaduoti S-gos II-jo pasauli- 

, jime per paskutinius 20-25 me- nio karo metu, kai sovietai ūž
tus yra visai apmirusios, jei jau grobė Lietuvą. Rengėjai džiau- 
ne visai numirusios dabar. Jos 
neberūpi vadovybei, nes jos rei
kalautų daug naujo darbo, ir kva
lifikacijų.

O pasiteisinti lengva: dabar 
yra daug kitokių organizacijų, 
kurios tą darbą atlieka ar nori 
atlikti, tad mes galime pailsėti. 
Bet kas atsitinka taip galvojant?

i Ogi SLA virsta paprasta apdrau- 
didatavimo sekančiam terminui dos organizacija, kur jai jau ne. 
(tai yra buvę atsitikimų), tada Į visuomet bus lengva iSjaikyti 

SU^n± X°'| kompeticiją su kitomis didžiulė
mis amerikiečių apdraudos orga
nizacijomis. Ir jokie įrodinėjimai 
čia nieko nepadės, nes čia reikia 
vienintelių įrodymų — nuolati
nių darbų. Jei tie nuolatiniai dar- 

I bai ir sumanymai neis iš SLA 
vadovybės, tai tas atsiliepia ir 
pavienių kuopų gvvenime.

Jeigu norime SLA atgyvinti, 
reikia ko nors naujo. Ir man at
rodo, reikia pirmiausia išgyven
dinti iš jos vadovybės trusto po
litikos dvasią, kuri parodė savo 
netinkamumą per pastaruosius 
dvidešimt penkerius metus.

(Bus daugiau)

ii.

būna panaudojamas pats orga
nizacijos aparatas ir tiesiogiai 
ar netiesiogiai pačios organizaci-' 

1 jos priemonės (kaip jo laikraš
tis) , galėtume pasakyti, kad tai j 

| nėra ir labai geras elgesys. O I 
blogas jis pasidaro dėl to, kad 
taip pamažu, "demokratiškai” 
veda prie organizacijos sustingi
mo, jos dvasios,, iniciatyvos ir 
kitų kraujo arterijų "sukrešėji- 
mo ....

Amerikos lietuvių išeivija, dir- dį. Ant šių vyrų pečių guli visa 
banti Lietuvos išlaisvinimo ko-j našta, bet jie tikisi visų lietuvių 
vai, išsiskiria iš kitų tautinių 
grupių neblogu organizuotumu ir 
dinamika, kuri vis ryškiau pasi
reiškia amerikiečių visuomenė
je. Mums tikrai gali pavydėti ki
ti tokio didelio dėmesio JAV 
Kongrese ryšium su įvykusia 
Vasario 16-ja.

Du artimiausi mūsų dideli pa
sirodymai yra: Lietuvių kultū
ros šventė birželio mėnesį Wa- 
Shingtone ir Lietuvių dainų šven
tė liepos mėnesį Chicagoje. Visi 
lietuviai turi jas visokiariopai 
remti, kad jos gerai pavyktų ir 
'būtų įspūdingos.

Amerikos Lietuvių Tautinės
Sąjungos rengiami sąskrdyžiai visas lietuvių dainuojantis jau- 
Washingtone virsta tradicija, nimas ir
Pirmasis toks sąskrydis Wa- turėtų užpildyti lietuvių chorus 
shingtone buvo surengtas Lietu-

aktyvios paramos.
Po to už mėnesio Ciicagoje vi

sų lietuvių laukia dainų šventė. 
Tai bus dar viešesnis lietuvių 
pasirodymas amerikiečių visuo
menei. Tuo rūpinasi specialus 
muzikų ir kultūrininkų komite
tas, tai šventei ruošiasi visi Ame
rikos lietuvių chorai. Gausi Chi
cagos lietuvių kolonija yra dainų 
šventės pasisekimo pagrindas, 
bet šventė laukia gausių ekskur
sijų iš visų kolonijų. Juk tai ne 
paprasta šventė. Juk tai ne vie
tinė dainų šventė didelėj salėj. 
Juk tai dainų šventė po atviru 
dangum. Pirmoj eilėj, žinoma,

gėsi jo pasisekimu ir JAV sosti
nei buvo, aiškesnė Lietuvos pro-j

"nepasenęs senimas”

ir dalyvauti dainų šventės didin
goj estradoj.

Dainų šventės pasisekimas pa
reina nuo visų lietuvių aktyvios 
paramos. Tai nėra vien muzikų, 
kultūrininkų ar choristu reika-

Kam jie talkininkauja?
EMILIJA ČEKIENĖ

Kai kuri spauda, o ir pavieniai kiu ar kitokiu būdu pavienio lie- 
asmenys šį klausimą kelia nesu- tuvio teisė ir šventa pareiga, 
prasdami, o gal daugiau nenorė
dami suprasti Lietuvos Nepri
klausomybės Talkos bei L. N. 
Fondo įsisteigimo prasmės bei 
uždavinių. Net ir dabartinis Vli
ko pirmininkas nesenai yra išsi
reiškęs, jog esą neaišku, kam ir 
kieno naudai talkininkaujama 
Kadangi šis pareiškimas buvo 
"Drauge”, tai čia pat atasakant 
tiktų pacituoti iš Draugo ir kitą 
žinutę, kur rašoma, jog Austra
lijoj įsisteigė naujas trečias laik
raštis: "Australijos kolonija ne
gausi, pakaktų ir vieno laikraš-J 
čio, bet matyt ir ten lietuviai; 
susiskaldę. Jei katalikai mato 
reikalą leisti sau atskirą laikraš-' 
tį, tai reiškia, kad kiti jų reikalų 
nepatenkina ar nenori patenkin
ti ...”

Galbūt panašiai yra ir su LNT 
'sisteigimu. Einant šiuo lengvu 
švaistymuisi tuščiais žodžiais, 
juos galima būtų taikyti ir pa
čiam autoriui. Tačiau gyvename 
laikus, kada nespėjame atlikti 
pačių gyvybinių asmeninių bei 
tautos reikalu, o tuščiais žodžiais 
svaidyti tenka palikti geres
niems laikams ir nuoboduliu ser
gantiems.

Taigi, LNT bei LNF sudaran
čios grupės per eile metų maty
damos, kaip daug laiko ir ener
gijos tuščiai sunaudojama, o 
kartu ir lėšų kitų L. Laisv. veiks
nių, dėlto ir įsteigė LNT ir Fon
dą, kad galėtu dirbti realų bei 
pozityvų Lietuvos laisvinimo 
darba.

LNT kiek gyvenamo meto są
lygos leidžia, jau veikia visai ne
rungtyniaujant su kitais Liet, 
laisvinimo veiksniais.

LNT bei Fondo didžiausias už-

Nei vienas iš visų mūsų laisv. 
veiksnių nei žingsnio į priekį be
žengs savo užsibrėžtame kely be 
visų pavienių lietuvių paramos. 
Tad norįsi baigti šiais visiems 
žinomais žodžiais:

Vienas
Vienas
Kai du
Daugiau padarys.

žodis — ne šneka, 
vyras __ne talka, 
stos visados

LEIDINIAI
Atsiųsta paminėti. Teisi

ninkų žinios Nr. 13-14 
— Lietuvių Teisininkų Draugi
jos laikraštis. Didelio formato, 
32 psl. su iliustracijomis. Eina 4

j kartus per metus. Leidžia LTD 
Centro Valdyba — 2515 W. 42nd 
St., Chicago 32, III. Redaktorius 
L. Šmulkštys. Redakiijos nariai: 
R. Skipitis, Dr. jur. P. Jokubka. 
Prenumerata metams $2.00. Ad
resas: Teisininkų žinios — 726 
West 55th Street, Chicago 9, III., 
U.S.A., telef. DRexel 3-0487. Pa
vieniai numeriai nepardavinėja
mi.

blema. Antrasis sąskrydis įvyko j jas< Taj vjsos dainuojančios tau- 
1953 m. birželio mėnesi ryšium fos reikalas ir garbė. Tik galin- 
su Lietuvos karalijos 700 metų g0S jr įspūdingos dainų šventės 
sukakties minėjimu (karaliaus pateisina dainuojančios šalies 
Mindaugo karūnavimu). Pąsise- varda.
kimas buvo nepaprastas, nors Kartu 8U dainų švente Chica- 
buvo nusiskųsta negausiu pačių goję įvykstantis Kultūros kon- 

| gresas praeis dainų šventės nuo- 
| ųciix\ajjv, ivucį xx J<*xxx o\ivxx a.xxxxv£ 

didelį dėmesį.
Visi šie artimi įvykiai Ameri

kos lietuviuose jau dabar kelia 
didelį susidomėjimą. Mes turime 
progą vėl parodyti, kad, kai iš
einame J amerikiečių visuomenę, 
mes visi esame tik vieningi.

Susivienijimas Lietuvių Ame-, 
riko j e (SLA) yra pati seniausia, 
be nutrūkimo gyvuojanti Ameri
kos lietuvių organizacija. Tokio' 
pat amžiaus skaito save ir Ame
rikos Lietuvių Rymo Katalikų 
Susivienijimas, bet iš tikrųjų to 
vardo organizaciją turėtume lai
kyti jaunesne, nes ji gerokai vė
liau nuo pirmutinio SLA atskilo, 
ar tiksliau — senasis Susivieni
jimas persiskyrė j dvi dalis.

Taigi, tas SLA šiemet švenčia 
70 metų amžiaus sukaktį. Jis yra Į 

• vyresnis už daugelį dar gyvų lie
tuvių ir už manė patį. | * * *

Ir pažymėkime pirmiausia, kad | Gi visai blogas elgesys būna 
tada, kai Amerikoje buvo žymiai, tada, kai, sakysime, koks vienas 
mažiau lietuvių, negu dabar, prie| ” A1
SLA jų priklausė kone dusyk 
daugiau, negu dabar. Anais lai
kais lietuviai bene bus dirbę di
desniu pasišventimu lietuvybės' 
išlaikymui, negu dabar dirbama. 
Būdavo taip pat smarkių lenkty
niavimų dėl vietų ir tarp atskirų 
asmenų, būdavo ginčų, susipyki
mų ir ne visai gražių kovų. Bet 
taip gyvenime visada yra ir tur
būt bus.

Bet visi uoliai dirbo, lietuvis 
lietuvi kalbino priklausyti Susi
vienijimui. Buvo kitos ir aplin
kybės. Lietuviai dar nebuvo pa
jėgūs dalyvauti kur plačiau, tarp 
amerikic organizacijų, jie dar 
turėjo laiky'G arčiau tarpusa
vyje, nebuvo ti ’ •vamokę anglų 
kalbos ir paproči;. — n tai visa 
lengvino juos suburti į Ihtuviš- 
ką organizaciją.

» ♦ »

Bet per pastaruosius 25 metus 
SLA organizacijos vadovybėje 
galutinai įsjviešpatavo mūsų jau 
minėto trusto ar sindikato dva
sia. Ašmenys, kuriems kartą pa
vyko būti išrinktais į Pildomąją 
Tarybą, pasidarė "nebepamaino- 
mi”.

Prieš rinkimus, kas antri me
tai, tarp senųjų Tarybos parei
gūnu, paprastai būna susitaria
ma, kad jie turėtų būti vėl per
rinkti. Ir to pasiekti jiems ne
sunku, nes ju vadovybėje yra or
ganizacija, visi nariu sąrašai, ad
resai ir t.t. Ju vardai nuolat, o 
ypač prieš rinkimus, minimi or
ganizacijos laikraštyje, čia visa
da apie juos kO gražiausiai atsi- i 
liepiama, jie'taip nejučiomis iš
keliami, kaip SLA gerovės įkū- i 
nytojai ir saugotojai... Apie 
juos nuolat pamini įstaigos cent
ras savo dažnuose susirašinėji
muose su atskiromis kuopomis, o 
per kuopų susirinkimus vėl ko 
dažniausia minimi jų vardai ir : 
darbai. i

Ir kada jie patys ar jų artimi i 
draugai prieš rinkimus sudaro i 
neva komitetą, kuris siuntinėja ’ 
visiems nariams propagandinius i 
lapelius ir kitokiais būdais ‘pri- j 
vačiai ar per spaudą įrodinėja, 1 
jog tai "geriausi iš geriausių” i 
SLA gerovei užtikrinti vadai, — < 
tai rinkimų duomenys paprastai . 
ir pateisina tas pastangas. Visi 
ar beveik visi buvę Pildomosios ' 
Tarybos nariai vėl perrenkami i 
sekančiam terminui. Ir taip eina ] 
metai iš metų, per dešimtmetį, i 
porą dešimtmečių ar net dar ii- ’ 
giau. I

Tai nėra labai blogas elgesys. 
"Rinkimai, propaganda, agitacija, 
niekas juk prievartos nevartoja, i 
taip daroma kiekvienoj demokra- i 
tinėj san+varkoi. Kiekvienas t'1- i 
ri teise būti perrinktas, statyti rišimas prie organizacijos (juk! 
savo kandidarii-a vž ia agituoti reikia naujo kraujo ne tik vado-, Episkopalų bažnyčia ir jos kunigas Indepen Ituce, Mo. mieste, kur įvyks Margaretos Truman 
pats ar sutelkti draugus paspir- vyfcei, bet ir visai organziacijai, vestuvės. Toj bažnyčioj Mrs. Truman vedė 1919 m. Margareta giedojo šios bažnyčios chore. Baž-j 
čiai. Bet atsižvelgiant, kad tam jos kuopoms, jos "apačioms”!). nyčia statyta 1880 metais ir atnaujinta 1953 metais

j ailba perdaug pasenęs, ar dėl li- 
į gos ar'kitokių priežasčių jau
čiasi turįs pasitraukti nuo kan-

kio naujo kandidato reikėtų į tą 
vietą, ir tada pradeda varyti už 
jį propagandą. Jis dar nėra Pil
domoje Taryboje, bet senieji bo
sai jį jau savo posėdyje užgyrė, 
nes jis jiems patinka arba už jo 
kandidatūrą daro spaudimą ko
kia kita SLA komisija ar įtakin
gi asmenys.

Kągi, visur politikoje ar ūkio 
gyvenime vartojamas lobby, — 
tai gal ir čia nėra koks didelis 
prasikaltimas.

Bet su tuo netrukus prasideda 
pats didžiausias blogumas, žmo
nės pasilieka tie patys organiza
cijos vadovybėje metų metais ir 
eįsileidžia į organizaciją naujo 

kraujo, naujų smegenų, naujos 
dvasios ir nauju jėgų. Organiza
cijai nebeduodama naujo gyvu
mo, naujų idėjų ir sumanymų, 
’r jeigu kartais kokiam vienam 
pasiseka iš šono įeiti į tą trustą, 
tai ką toks vienas gali padaryti 
prieš penkis ar šešis, kurie Pil
domoje Taryboje sėdi po 15 ar 
30 metų ? ...

Jeigu nelabai klystu, tai man 
atrodo, kiek pamenu, tik gal trys 
ar keturi asmenys išėjo iš Tary
bos savo noru, toliau nebekandi- 
datuodami. Visi kiti pasikeitimai 
būdavo tik per išstūmimą.

* • *
Nenoriu pasakyti, kad taip me

tų metais perrenkamieji Pild. Ta
rybos nariai turėtų blogų norų 
ar kad jiems stigtų gabumų 
tvarkyti organizacijos reikalus. 
Turi jie gabumų ir turi gerų lie
tuviškų norų.

Bet gyvenimas rodo, kad ge
nijų tėra nedaug, ir nedaug žmo
nių, kurie su kiekvienais naujais 
metais reikštųsi naujomis idėjo
mis, sumanymais, pasiryžimais 
ir didėjančiu darbingumu. Kar
tais jie kaip tik nenori naujų 
sumanymų, kuriuos vadina "ne
praktiškais” ar "revoliuciniais”. 
Mat, jei bus daugiau naujų ir 
sunkių sumanymų, reikės daug 
daugiau ir sunkiau padirbėti 
jiems įgyvendinti. O kam čia jau 
taip plėšytis, naktis nemiegoti, 
vargti, triūsti, — jei vistiek pa
daromas ramus ir užtikrintas 
pragyvenimas, o kartais ir šiaip 
dar nutrupa teisėtų dienpinigių, 
kelionpinigių ir kitų arbatpini
gių? ...

Sakysime, SLA gyvneime bu
vo tokie stambūs sumanymai, 
kaip įsteigimas Tautinės Fonda- 
cijos. Arba — lietuviško jauni
mo auklėjimas, palaikymas, pri-

Greetings and Best IVishes

G R E E N ’ S
SHOE STORE

FEATURING WEATHERBIRD

lietuvių dalyvavimu.
Rašančiam šias eilutes teko taikoje, todėl ir jam skirkime 

dalyvauti antrajame sąskrydyje 
su Čiurlionio ansambliu. Įspūdis 
nepaprastas. Pirma kartą pasau
lio sostinei lietuviams ir ameri
kiečiams koncertuoia vienas žy
miausiųjų lietuviu chorų su Wa- 
shingtono simfoniniu orkestru, 
diriguojant Alfonsui Mikulskiui 
ir Jeronimui Kačinskui, klasiki
nius kūrinius išnildant pianistui 
Andrui Kuprevičiui. Įspūdinga 
lietuviu dailės paroda. Didinvas 
banketas Šu gausiais aukštais 
sostinės elito svečiais. Nepamirš
tamos pamaldos katedroje su 
Čiurlionio ansamblio giedojimu.

Trečiasis sąskrydis žada būti 
dar įspūdingesnis. Ryšium su 
tragiškomis birželio dienomis, 
bus didingas lietuviu kultūros 
pademonstravimas dideliu kon
certu ir tautodailės paroda. Ti
kėkime, kad paroda bus ypatin
gai graži, ries gi ji rengiama Wa- 
shingtone ir jos suorganizavimas 
pavestas žymiam mūsų dailinin-1 
kui Vytautui Jonyniu.

Atsimenant 1953 m. sąskrydi, 
netenka abejoti, kad tie patys 
organizatoriai: adv. A. Olis, Dr. 
S. Biežis, J. Bachunas, adv. J. 

I Lapinskas ir kiti puikiai suor
ganizuos ir praves ir ši saskry-

Greetings and Best Wishes

To Our Friends and Patrons

L & H FREIGHT

LINES INC.

CARRIERS OF PAPER

AND PAPER PRODUCTS
<■■ ■■ v-' ?, ~ "“STJE-

4600 BROOKPARK RD.'

Turiny: P. Stravinsaks — Po
litikos mokslas, V. Mašalaitis — 
Mūsų laisvinimo veiksniai ir jų 
santykiai, L. K. — Lietuvos tei
sininkų likimas, Jonas A. Stiklo- 
rius — Jungtinių Amerikos Val
stybių Teismai. Paminėti miru
sieji — a. a. Izidorius Toliušis, 
Ignas Urbaitis, Kostas Kojelis, 
Kazys Kazlauskas, Petras Vali- 
čenka, Jonas Kučinskas, Mykolas 
Roemeris. J. Liūdžius prisimena 
J. Kučinską, kaip žmogų ir vi
suomenininką. Atsiminimai — 
Rapolo Skipičio ir Boleslovo Ma-

davinys, kaip ir kiekvieno pavie-: siuįio. Pagerbti sukaktuvininkai 
Vladas Požėla ir Rapolas Skipi
tis. Plati Lietuviu Teisininkų 
draugijos Centro Valdybos dar
bu apžvalga. J. Gliaudys — JAV 
teisininkų spauda. Naujieji ad
vokatai — Jonas J. Juškaitis ir 
Dr. jur. Kazys Šidlauskas. Kro
nika iš Australijos, JAV, Izrae
lio, Vak. Vokietijos. Skaitytojų 
balsai-atgarsiai ir kita. Leidinys 
natrauklus, idomus ir aktualus. 
Kitas numeris skiriamas Lietu
viu Teisininku Draugijos dešimt
mečiui paminėti.

nio lietuviu, kovoti už Lietuvos 
laisvę svetimuose kraštuose* vi
somis galimomis priemonėtnis. 
Šalia politikos, ugdyti mūsų kul
tūrines vertybes, mokslą ir me
na. Ieškoti būdu ir priemonių pa
laikyti krašte kenčiančiu tautie
čiu ištvermę ir viltį, sekti ir tirti 
Lietuvos gyvenimo tikrove. Tam 
tikslui yra pradėtai Lietuvos 
Būklės Studijų Centro įrengi
mas. Teikiama pagalba ”East 
and West” Pabaltiio kraštu rei
kalus atstovaujančiam žurnalui. 
Lietuviu muzikos veikalų parū
pinta Erropos radiofonams, ku
rie jau transliuojami.

Per savo tautos kultūrines ver
tybes mes įgyjame vis daugiau 
draugų laisvuose kraštuose. Iš jų 
yra ir labai susirūpinusių pa
vergtųjų tautų likimu. Mūsų pa
reiga žadinti jų ryžtą padėti 
mums. O ta kova yra sunki jau 
ir dėl to, kad nuolatos ir čia su
siduriam su priešo klasta. Rei
kia ginti ir stiprinti Lietuvos 
*■ eisiu pripažinimą laisvų krašt" 
valdžiose ir visuomenėj, teisingai 
nušviesti krašte esamą padėti, 
liaudžiai bendradarbiauti su ki
tais sovietų pavergtųjų tautų 
laisvam pasauly esančiais orga
nais.

LNT nekartoja darbu, kuriuos 
atlieka kiti Lietuvos laisv. veiks
niai, papildo juos. Jos pagrindi
nis tikslas — Lietuvos valstybės 
Nepriklausomybė. Prisidėti prie 
Lietuvos Nepriklausomybės by
los gynimo yra kiekvieno vieno-

i
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JUDGE

LEE E. SKEEL

COURT OF APPEALS

SHOES FOR CHILDREN

A. A. JUOZUI NASVYČIUI

mirus, jo žmonai, dukterims, sūnui ir visiems giminėms 
nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Sofija Smetonienė

Didelio skausmo valandoje,
A. A.

JUOZUI NASVYČIUI
mirus, poniai Angelei Nasvytienei, dukterims Aldonai ir 

Reginai, sūnui Dr. Kęstučiui ir broliams giliausią užuojautą 
reiškiame ir kartu liūdime

Vincas, Elena ir Jurgis 
R e m e i k i a i
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