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Vyrai, kurie vadovauja Alžyro kovoms
(Mūsų bendradarbio Šveicarijoje)

Alžyro gyventojams, kurie su 
ginklu rankose veda kovą prieš 
prancūzus už savo krašto nepri
klausomybę, vadovauja du asme
nys: Ben Heilą, FLN (Fėdėra- 
tion de Libėration Nationale — 
Tautinio Išlaisvinimo Federaci 
jos) vadas, ir Messali Hadž, ai 
žyriečių nacionalizmo tėvas 
MNA (Monvement National Al 
gėrien — Alžyriečių Tautinio Ju 
dėjimo) steigėjas ir vadas.

Ben Bella slapstosi tarp Alžy 
ro kalnų ir Kairo, kur Egipto vy 
riausybės globojamas veikia ai 
žyriečių sukilėlių štabas. Jis ne 
seniai išsitarė vienam žurnalis 
tui, kad sukilėliai Alžyre sėkmin 
gai kovoją prieš skaičiumi pra 
našesnę prancūzų kariuomenę 
Jis dar pareiškė, kad jeigu pran 
cūzai siusią į Alžyrą karinius su 
stiprinimus, alžyriečiai naciona 
listai kreipsiąsi į Maskvą, pra 
šydami aprūpinti juos moderni 
niais ginklais.

Toks pasisakymas reiškia, kad 
Alžyro nacionalistai atmetė 
prancūzų ministerio pirmininko 
Mollet reikalavimą sudėti gink-

i administraciją, jis buvo nuteis- kimuose į prancūzų parlamentą
i tas 6 mėnesiams kalėjimo. j laimėjo Alžyre penkias vietas iš 

Po kurio laiko Messali Hadž 15. 1947 m. per Alžyro savival- 
vėl buvo nuteistas vieneriems!
metams kalėjimo, bet jam pasi
sekė pasislėpti gretimoje Švei
carijoje, kur jam Ženevos kan
tonas suteikė azylio teisę. 1936 
m. susidariusi socialisto Leono 
Blumo vadovaujama "liaudies 
fronto’’ vyriausybė paskelbė am
nestiją, tad Messali. Hadž galėjo 
sugrįžti į Prancūziją. Tų pat me
tų rugpjūčio mėn. jis išvyko į 
Alžyrą, kur stadiono, aikštėje bu
vo sušauktas didžiulis mitingas. 
Čia jis pasisakė prieš asimilia
ciją su prancūzų kolonistais ir 
pareikalavo Alžyrui nepriklauso
mybės. Minia jį išnešė iš mitin
go ant rankų ir triumfališkai ne
šiojo po visą miestą.

1937 m. Messali Hadž nutarė 
likviduoti savo ligšiolinę organi
zaciją "šiaurės Afrikos žvaigž
dė”, nes ji jau atrodė nepakan
kamai radikali. Netrukus jis įs
teigė "Parti du Peuple Algėrien’’ 

' (Alžyriečių Liaudies Partija) ir 
I pradėjo organizuoti požemį prieš

dybės rinkimus jo partija surin
ko 85% visų balsų.

Nuo 1948 iki 1952 metų Mes- 
sali Hadž plėtė savo organizaci
jos tinklą ir steigė kovos būrius. 
1952 m. pavasarį jis buvo suim
tas ir prievarta apgyvendintas 
Prancūzijoje. Iš Angoulėme jis 
1954 m. vasarą organizavo savo 
partijos kongresą gretimame bel
gų Horuno mieste, kuriame buvo 
nutarta griebtis ginklo kovoje už 
Alžyro nepriklausomybę. 1954 m. 
lapkričio 1 d. visame Alžyre su
liepsnojo ginkluotas sukilimas, 
kuris trunka dar ir šiandien. 
Kaip pasakoja pats Messali 
Hadž, sukilime dalyvaują 25.000 
alžyriečių, bet juos remianti ko
ne visi arabiškieji Alžyro gyven
tojai. Sukilimas neretai įgauna 
nepaprastai žiaurias formas, kur 
iš abiejų pusių negailestingai 
naikinama žmonių gyvybės ir 
turtas.

lūs. Pagal prancūzų planą, pa-, prancūzus. Jis pėsčias išvaikšti- 
sibaigus sukilimui Alžyre būtų nėjo vieną miestą po kitą, vieną 
įvykdyti visuotiniai rinkimai. Su kaimą po kito ir visur telkė savo 
tautos atstovais būtų pradėtos šalininkus. Tų pat metų vasarą 
derybos, kuriomis būtų siekiamai Messali Hadž vėl buvo suimtas ir 
Alžyrui pripažinti "teisinę asme
nybę”, tačiau tarp Prancūzijos ir 
Alžyro turėtų pasilikti "nenu
traukiami ryšiai”. Prancūzija, 
kaip matyti, yra nusistačiusi ne
duoti Alžyrui tokios plačios sa
vivaldos kaip Maroko ir Tunisui. 
Ne veltui Alžyras teisiškai lai
komas sulietas su likusia Pran
cūzijos teritorija!

Taip pat kitas alžyriečių va
das — Massali Hadž — nepriėmė 
ministerio pirmininko Mollet rei
kalavimo baigti sukilimą. Mes
sali Hadž prieš metus buvo prie
varta apgyvendintas Prancūzijo
je, Angoulėme mieste. Jam pa
vestas vienas kambarys pigiame 
viešbutyje. Prie durų dieną ir 
naktį eina sargybą šeši prancūzų 
policininkai.

Messali Hadž įkūrė alžyriečių 
tautinį judėjimą Paryžiuje 1923 
metais, kai jis pats teturėjo 24

Arabų nacionalistai yra nusi
statę kovą sustabdyti tiktai tuo 
atveju, jeigu prancūzų vyriau
sybė pripažins Alžyro nepriklau
somybę. Jie reikalauja savo kraš
tui tokių pat teisių, kurios jau 

, yra suteiktos Maroko ir Tunisui. 
Pripažinus Alžyro laisvę, ten tu
rėtų būti leisti tikrai laisvi vi
suotiniai rinkimai, kurių išdavo
je susdarytų nauja vyriausybė. 
Alžyro nacionalistai reikalauja, 
kad 10 milionų arabų teisės būtų 
sulygintos su prancūzų kolonistų 
teisėmis. Baltųjų žmonių Alžyre 
priskaitoma pusantro miliono.

Kaip pasibaigs alžyriečių ko
va už jų valstybės nepriklauso
mybę, sunku pasakyti. Prancūzų 
vyriausybė yra nusistačiusi gin
ti Alžyre įsikūrusių savo tautie
čių teises. Kaip bebūtų, prancū
zai ^visoje šiaurės Afrikoje yra 
nuveikę didžiulį civilizacijos dar
bą, kurio vaisių jis nenori taip 
lengvai išsižadėti. Bet tenka abe 
joti, ar prancūzams ilgainiui pa
vyks atsispirti prieš laiko dva-

nuteistas dvejus metus kalėti. 
Jam esant kalėjime, jis buvo iš
rinktas į Alžyro savivaldybę, ta
čiau prancūzų generalinis guber
natorius rinkimus panaikino.

Iš kalėjimo jis išėjo kelias die
nas prieš antrojo pasaulinio ka
ro pradžią. Bet jau 1939 m. spa
lio mėn. jis vėl buvo suimtas ir 
internuotas pietų Alžyre. Su vo
kiečių nacionalsocialistais kola
boravęs maršalo Petaino režimas 
nuteisė Messalį Hadž 16 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo. Bet kai 
1943 m. Alžyrą išlaisvino santar
vininkai, jis buvo paleistas iš ka
lėjimo, tačiau buvo prievarta ap
gyvendintas pradžioje pietų Al
žyre, o paskum Ekvatorialinėje 
Afrikoje. Tik karo pabaigoje jam 
buvo leista sugrįžti į Alžyrą, čia 
jis įsteigė ”Mouvement pour le 
Triomphe dės Libertės Oėmocra-j šią, kuri reikalauja kiekvienai 
tiųues” (Demokratinių Laisvių tautai valstybinės nepriklauso-' « •> į LHĮUCb y L/ClIlUhl cl t-l 111XJdloVll4 LcLULČll

metus amžiaus. Pirmą,kartą jis. Triumfo Judėjimas), kuris rin-mybės. 
ftivvlrn i Pranrimia 1Q1Q mofoia _____ __________ _____ ______________________________atvyko į Prancūziją 1918 metais j 
kaįpo prancūzų kariuomenės nau
jokas. Sugrįžęs į Alžyrą, jis ypač 
skaudžiai pajuto tą nelygybę,' 
kurią kentė jo tautiečiai iš pran
cūzų kolonistų pusės. Jis nusi
statė sugrįžti į Prancūziją ir ten 
sukurti judėjimą, kuris siektų 
nušviesti patiems prancūzams 
tikrą padėtį Alžyre ir kovoti už 
alžyriečių teises.

Kaip ir kiti jo tautiečiai, jis 
užsidirbo sau pragyvenimą, vaik
ščiodamas iš vienos kavinės į ki
tą ir pardavinėdamas kilimus ir 
odos dirbinius. Vakarais jis lan
kė kursus, norėdamas labiau pra
silavinti. Jis suėjo į kontaktą su 
prancūzų socialistiniu jaunimo 
judėjimu ir įsteigė Paryžiuje or
ganizaciją, pavadinęs ją "Etoile 
Nord-Africaine” (šiaurės Afri
kos žvaigždė), kuri pasistatė sa
vo tikslu siekti ne tik Alžyro, bet 
ir Maroko bei Tuniso nepriklau
somybės. Pradžioj jis skleidė 
savo mintis tarp gausihgų savo 
tautiečių, kurie leidžia skurdžias 
dienas Prancūzijoje. Bet 1930 m. 
jis ėmė leisti laikraštį ”E1 Urna” 
(Tauta), kurį jo šalininkai pla
tino visoje šiaurės Afrikoje. Kai 
jis 1934 m. lapkričio mėn. vie
name mitinge Paryžiuje aštriai amžiaus ir sveikatos stovis esąs toks, kad reikalingas rūpestin- 
iškritikavo prancūzų kolonialinę

Vakarą Vokietijos min. pirm. Konrad Adenaueris, su savo dukte
rim ponia Reiner, atostogauja Lugano, šveirarijoje. K. Adenauerio

gesnio poilsio,

Toks dabar 
mokymas 
Lietuvoje

Patys nebaigę mokslo moko kitus
1718 mokytojų dėsto Lietuvos 

vidurinėse mokyklose (gimnazi
jose) patys būdami baigę tik vi
durines mokyklas ir nei nesirū
pindami toliau besimokyti. Tuo 
nusiskųsta sausio mėnesį įvyku
siame švietimo ministerijos va
dovų posėdyje. Ten pat kalbėta, 
kad Anykščių ir Ukmergės rajo
nų vidurinių mokyklų 80% di
rektorių neturi reikiamo išsila
vinimo. O ypatingai bloga tuo 
požiūriu padėtis esanti Vilniaus 
zonos rajonuose (zona apima 19 
rajonų, t. y., beveik ketvirtadalį 

i Lietuvos).
| Daug kur esąs užvilkinamas 
| mokytojų paskyrimas ir mokslo 
1 metams jau prasidėjus daug mo
kytojų dar nežiną, kur jiems tek
sią dirbti. Kelmės rajone net 
trečdalis visų rajono mokytojų 
pereitą rudenį buvo pakeisti ar 
perkilnoti.

švietimo ministeris S. Pupei- 
kis pareiškė, kad apie 3% visų 
Lietuvos mokyklinio amžiaus 
vaikų visiškai nelanko mokyklų, 
čia neįskaitomi tie vaikai, kurie 
pradeda lankyti mokyklą, bet vė
liau "nubira”. Iš paskirų rajoni
nių švietimo skyrių vedėjų pa
sisakymų matyti, kad tas ”nubi- 
rėjimas’’ yra visuotinis reiškinys 
visoje Lietuvoje, bet jo statisti
kos nevedama.

Per metus perskaito tik vieną 
knygą...

Lietuvos vidurinėse mokyklo
se tebėra vienuolika klasių (pir
mos keturios atitinka pradžios 
mokyklą). Nors nuo 1954 metų 
rudens mokyklos pertvarkomos 
į dešimtmetes, ligšiolinėms vy
resniosioms klasėms leidžiama 
baigti programą senąja tvarka.

Su persitvarkymu j dešimtme
tes vyksta ir programos pertvar
kymas politechninio mokymo 
linkme. Per dešimtį metų norima 
išeiti ne tik bendrojo lavinimo 
programą iki 'brandos atestato 
(pradėjus nuo skaitymo-rašymo 
mokymo), bet ir pamokyti žemės 
ūkio bei technikos darbų. Tam 
tikslui siekiama sustiprinti fizi
kos, matematikos, piešimo, brai
žybos, chemijas ir biologijos mo
kymą, o taip pat ir įvairius že
mės ūkio bei mechanikos-techni- 
kos praktikos darbus.

Dėl mokytojų, vadovėlių ir 
ypač priemonių bei patalpų sto
kos tų sumanymų vykdymas tuo 
tarpu daugiau reiškiasi tik nu
tarimais, prakalbomis ir paragi
nimais spaudoj. Tik vienur ki
tur (miestuose) įmonės duoda 
vietos keletui mokinių pasiprak
tikuoti kurio technikinio darbo 
srityje, tuo jau verbuodamos sau 
būsimus darbininkus.

Kovo mėnesį mokyklos buvo 
raginamos įsigyti žemės ūkio in
ventoriaus, trąšų, sėklų ir ruoš
tis žemės ūkio darbų praktikai. 
Tačiau tų raginimų įvykdymas 
priklauso nuo rajonų administra
cijos.

Be to, reikalaujama, kad mo
kiniai būtų išauklėti geri komu
nistai ("pedagogų kolektyvo dar
bą reikia vertinti iš mokymo ir 
komunistinio auklėjimo rezulta
tų”, — rašo švietimo ministeri
jos organas "Tarybinė Mokyk
la”, 1956 m. 1 nr.) ir kad moki
niai reikštųsi sportinėse varžy- 

( Perkelta į 6-tą pusi. )

JAV jūrininkai, neįprastoj barzdotoj uniformoj, giązę iš AntarkiiKos, Kur praleido daug laiko 
sunkiose tyriamojo darbo sąlygose. Kiti juokau ja, kad tos barzdos augintos tik' fotografijai...

Pasitarimai Ramoje
(Iš mūsų Europos korespondentų pranešimų)

Kovo 9-17 Romoje lygiagrečiai LDT ir LNT informacinės bei 
vykusioji LNT ir Vliko atstovų 
pasimatymai su Lietuvos Diplo
matijos Šefu ir kitais Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos pareigū
nais pasibaigė vieni sklandžiu 
sutarimu, kiti beveik be pasėkų.

LNT atstovai, patvirtinę savo 
pažiūras į visuomenės santykius 
su LDT (kaip išdėstyta LNT 
veikimo dėsniuose) ir sutikę vi
sišką LDT palankumą taip su
prastam bendradarbiavimui, pla
čiau nušvietė savo ligšiolinių bei 
numatomų darbų pobūdį, ypač 
liesdami Europoje vykdomus bei 
sumanytus darbus. Aptarta, kaip 
turimos galimybės galėtų būti 
geriausiai išnaudotos Lietuvos 
nepriklausomybės bylos gynybai 
sustiprinti. Ypač atkreiptas dė
mesys į lietuvių tautos kultūri
nių vartybių populiarinimą tarp
tautinėje plotmėje bei jo panau
dojimą Lietuvai draugingoms 
nuotaikoms laisvajame pasauly
je stiprinti. Drauge aptartas

GLOBOS WASHING-
TONO SĄSKRYDĮ

Viceprezidentas R. Nixonas 
sutiko būti Tautinės Sąjungos 
rengiamo sąskrydžio Washing- 
tone, birželio mėn. 16-17 dieno
mis, Garbės Komiteto pirminin
ku. Be abejojimo, kad jo sutiki
mas visam sąskrydžiui priduos 
labai didelį svorį.

SUDARYTOS SĄS
KRYDŽIO RUOŠOS 

KOMISIJOS
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sąjungos Valdyba, vykdant 1956 
m. birželio mėn. 16-17 dd. sąs
krydžio Washingtone rengimąsi, 
yra pakvietusi atskiroms darbo 
sritims vadovus, komisijų pirmi
ninkus : A. Lapinską — transpor- 
tacijai, J. Bachuną finansams, 
J. Jurkūną ir Eug. Bartkų — or
ganizaciniams reikalams. Pasta
rajai komisijai taip pat pavesta 
rūpintis jaunimo telkimu bei vy
kimu į sąskrydį. 1

Visos komisijos jau dirba. Ati
tinkamiems uždaviniams atski
rose vietovėse vykdyti, yra pa
prašyti suorganizuoti komisiją 
ar komisijas visi ALTS skyriai.

zoraitį, klausdamas, ar galėtų 
kada atskirai pasikalbėti. P. Lo
zoraičiui atsakius teigiamai, vė
liau buvo sutartas pasimatymo 
laikas pasiuntinybėje, kovo 12 
d., 5 vai. p. p., jau suprantant, 

“kad tai bus oficialus Vliko atsto
vų pasisatymas su LDT atsto- 

. vais. LDŠ pakvietė dalyvauti pa
sikalbėjime ir min. S. Girdvainį 
bei dr. A. Gerutį. Iš Vliko pusės 
dalyvavo Vliko prezidiumo pir- 

' mininkas J. Matulionis ir Vliko 
’ Vykdomosios Tarybos pirminin

kė A. Devenienė.
Dvi valandas trukusio pasikal- J Ti. bėjimo tezės toliau perduodamos 

pagal iš patikimų šaltinių patir
tus atpasakojimus, trumpai jas 
sutraukiant tik iki jų esminio 
turinio, ir žymint LDT tezes rai-

• de ”D”, o Vliko atstovų tezes 
■ raide ”V”.

D — šiuo metu vyksta pasi-
• tarimai tarp LDT ir LNT atsto- 
| vų. Pp. Žymantas ir Drunga, su 
1 kuriais Vliko atstovai turėjo pro

gos užvakar susitikti, yra LNT

politinės akcijos linkmės suderi
nimas.

Iš LDT pusės pasitarimuose 
dalvvavo Lietuvos Diplomatijoj 
šefas min. S. Lozoraitis, Lietu
vos Atstovas prie šv. Sosto min. 
S. Girdvainis ir pasiuntinybės 
patarėjas dr. A. Gerutis. Iš LNT 
pusės — prof. S. Žymantas ir K. 
Drunga.

Iš įvairių šaltinių patirta
Vliko — LDT pasimatymų eiga.

Vliko pirmininkas J. Matulio
nis per tarpininką buvo pareiš
kęs norą pasimatyti su min. S. 
Lozoraičiu. Min. Lozoraitis buvo 
pagaidavęs tiksliau išsiaiškinti 
kokios prasmės turėtų turėti tas! ____ ____
pasimatymas, ir, priešingai p. atstovai ii, kalbasi kaip tik vi- 
Matulionio sugestijai, buvo.^pa-Į LDT bendradarbia

vimo’ klSusynais, tai yra, tuo pa
čiu reikalu, kuriuo, kiek galima 
spręsti, yra pasirengę kalbėtis ir 
Vliko atstovai. Todėl būtų tiks
linga kalbėtis visiems drauge.

V — Vlikas siekia visuomenės 
konsolidacijos, bet LNT dalyva
vimas šiame pasikalbėjime ne- 

(Perkelta į 8 pusi)

reiškęs, kad jam priimtinas būtų 
tik neuždaras pasimatymas. Į 
tuos pageidavimus nebuvę atsa
kyta, tik p. Matulionis kreipęsis 
į min. S. Lozoraitį tiesiog laiš
ku, nurodydamas, kad žadąs bū
ti Romoje ir ta proga norįs pa
simatyti.

Popiežiaus vainikavimo sukak
ties proga atvyko į Romą Vliko 
pirm. J. Matulionis ir Vykd. Ta
rybos pirmininkė A. Devenienė. 
Telefonu buvo pareikštas abiejų 
pageidavimas apsilankyti pas 
min. Lozoraitį, kuris atsakė į pa
geidavimą teigiamai ir pirmasis 
svečių vizitas įvyko kovo 10 d. 
5 vai. p. p., ką tik pasibaigus 
pirmąjam LDT-LINT atstovų 
pasitarimui, pasiuntinybėje dar 
tebeesant pp. S. Žymantui ir K. 
Drungai. Naujiems atvykusiems 
svečiams neužsimenant apie jokį 
specialų pasimatymo tikslą, vyko 

. visų bendras pasikalbėjimas įvai
riomis temomis. Pasikalbėjimas želio mėn. 16-17 dienomis ren- 
užtruko tris valandas. Pagaliau giamam Washingtono sąskrydy- 
p. Matulionis kreipęsis į p. Lo- je.

ATVYKSTA 
S. LOZORAITIS

Lietuvos Pasiuntinybė Wa- 
shingtone atsiuntė pranešimą, 
kad š. m. birželio mėn. pradžioje 
į JAV atvyksta Lietuvos Diplo
matinės Tarnybos šefas min. S. 
Lozoraitis pasitarimams su Vals
tybės Departamento pareigūnais.

Kiek redakcijai žinoma, min. 
S. Lozoraitis JAV išbus ilgesnį 
laiką. Taip pat dalyvausiąs ir bir-

VISAM PASAULY
• Arabų Lygos atstovai, kur atstovaujamos 9 arabų vals

tybės, pasisakė už pagalbos teikimą Alžyro sukilėliams. Tas pa
reiškimas skaitomas nauju ir dideliu smūgiu Prancūzijai ir jos 
politiką remiančioms valstybėms.

• Švedijos min. pirm. Erlander dabar lankosi Rusijoje. Jį 
sutiko labai iškilmingai ir tarsi pareiškė padėką, kad Švedija, 
valdoma socialdemokratų, gerai pataikauja Maskvai.

• JAV nemažą staigmeną susilaukė iš Islandijos, kurios 
parlamentas nutarė paprašyti, kad JAV iš ten iškraustytų savo 
karinę bazę. Iškraustymo terminas 18 mėnesių. Bet per tą laiką 
įvyks nauji rinkimai ir gal komunistų ir socialdemokratų planai 
nebeturės reikiamos atramos.

• Rusijoj vėl buvo sprogdinami atominiai ginklai. Tai esąs 
šeštas sprogdinimas paskutiniųjų 8 mėnesių laike. Esą, Rusija 
norinti atominiam apsiginklavime pasivyti JAV.

• Kipro saloje studentai graikai prieš anglus pradėjo naują 
akciją bombomis. Anglai ta proga vėl padidino gyventojų suvar
žymus. Anglų nuomone, kipriečiai tol neišsikovos savų reikalavi
mų, kol jie neatsisakys tokių teroro priemonių ir salos gyventojai 
graikai ir turkai nesuras būdų tarpusavy taikiai sugyventi.

• JAV kongrese prasidėjo kai kurių kongresmanų akcija 
už didesnę paramą Izraeliui, kadangi Izraelis esąs didžiąją dalimi 
ir pagimdytas JAV kapitalu.

• Fordo Co. paskyrė $1,000,000 premijoms už geriausius 
išradimus naudojant atominę jėgą taikos reikalams. Premijos bū
siančios duodamos po $75,000 ir jomis gali visi mokslininkai ar 
išradėjai pasinaudoti.
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Šią savaitę.,.
Balys Gaidžiūnas

Antrą kartą Eltos informaci
jose neriamasi iš kailio duodant 
žinias ir tuo neva stebinant skai
tytojus, kad yra suorganizuota 
Vilniaus radijo sekimo tarnyba. 
Paskutiniame pranešime sako
ma:

"Stipriausias mūsų infor
macijos šaltinis, kuris greit 
paduoda iš pavergtos Lietuvos 
Vilniaus radijo skelbiamas ži
nias, yra Vliko šiaurės Vokie
tijoje išlaikoma radijo sekimo 
stotis. Ji pradėjo veikti 1952 
m. lapkričio 29 d. ir nuo tos 

■ dienos iki šiol nėra nė vienos 
dienos nutraukusi savo darbo. 
Ar šalčiai spigina, ar perkūnai 
trankosi, ar Baltijos jūros 
bangos vilioja maudytis, sto
tis, iškišusi savo anteną į erd
vę, godžiai gaudo žinias, ku
rias Lietuvos pavergėjai skel
bia ir siunčia oro bangomis.

Stotis kas rytas 5 valandą 
įsijungia ir dirba tol, kol vei
kia Vilniaus radijo siųstuvas, 
t. y. iki 22 vai. Per tą laiką 
iki 1956 m. sausio 1 d. suregis
truoti 24 tomai medžiagos, su
sidedančios iš 9.518 mašinėle 
glaustai surašytų puslapių. 
Nuo tos dienos iki šiol nugirs
tos žinios ir pranešimai kas
dien perrašomi maL ’ £ ir 
kasdien 12 jų nuorašu siGnčia- 
mi daugiausia anapus Atlan
to — Amerikos Balstii Vašing
tone, Free Europe Komitetui 
Nevv Yorke, kur jomis naudo
jasi V. Rastenio įstaiga, į kon
greso biblioteką Vašingtone ir 
dar į kelias kitas vietas. Kas
dien surašoma vidutiniškai 
apie 10 puslapių ...”
Toliau rašoma kiek žmonių to

je radijo sekimo stotyje Mirba, 
kad jie esą įsikūrę pajūryje, kad 
tolokai reikia važinėti į darbo- 
vetę, kad ten dirbantieji žmonės 
labai aukojasi, net gal ir dau
giau, negu dabar aukojasi Vlike 
dirbantieji...

Perskaitai tokius prafiešimus 
ir stebies. Stebies, kad apie to
kius reikalus reikia antrą kartą 
garsintis, stebies tokia rezisten
cinio, darbo samprata, stebies, 
nejaugi tie informatoriai mano, 
kad garsinantis tą darbą bus 
lengviau dirbti.

Nesistebėsim, jei vieną dieną 
bus pranešta, kad ta radijo seki
mo stotis išvogta, kad sakysim, 
dingo ir tą darbą dirbantieji. 
Juk ne kam kitam, kaip tik so
vietams norima patalkinti tokiais 
besididžiavimais.

Mes manytume, kad apie tai 
gal labiausiai reikia pagalvoti 
patiems Vliko vadovams, jei ne
sugeba galvoti tie, 
darbas tiesioginiai

• Bendruomenės valdyba apygar
dų ir apylinkių valdyboms išsiun
tinėjo aplinkraščius, raginančius 
atkreipti ypatingą dėmesį į or
ganizuojamą Kultūros Fondą ir 
rengiamą Dainų šventę.

• Vokietijos Bendruomenės Val
dyba išleido "Lietuvių Vasario 
16 gimnazijos metraštį.’’ Tame 
metraštyje yra nemaža žinių apie 
pačią gimnaziją ir rėmėjus. Met
raščio kaina $0.75.
• R. Spalio, Anglijoje gyvenan
čio jaunesniosios kartos mūsų 
rašytojo knyga "Ant Ribos”, P. 
Skujenieko išversta į latvių kal
bą, turi didelį pasisekimą latvių 
skaitytojuose. Tai jau antroji 
Spalio knyga, išversta į latvių 
kalbą; pirmoji — "Gatvės ber
niuko nuotykiai”.
• Iš beveik 1800 Lietuvoje dabar 
esamą kolūkių,' apie 700 turi "iš
sirinkę” pirmininkus — partijos 
atsiųstus miestiečius. A. Snieč
kus Kaune pranešė, kad "arti
miausiu laiku į kolūkius bus pa
siųsta nauja grupė labiausiai pa
rengtų draugų”.
• Juodkrantė žiemos metu paštą 
gauna tik kartą per savaitę ar 
dar rečiau. Norint nuvykti į 
Klaipėdą, tenka laukti atvyks-

' tančio sunkvežimio, kuris lanko
si kartą per mėnesį arba irgi re
čiau. Administraciniu požiūriu 
Jucdkrantė, kaip ir kitos Nerin
gos vietovės, imtinai su Nida, 
yra ... Klaipėdos miesto ribose.
• Australijoje, kur gyvena tik 
5000 lietuvių, pradėjo eiti tre
čias laikraštis "Tėviškės Aidas”. 
Jį redaguoja kun. Pr. Vaseris.
• Komunistinė valdžia Lietuvoje 
Kauno arkivyskupijai davė iš
leisti dvi knygas. 1955 metams 
kalendorių (62 psl.) ir malda
knygę (275 psl.). Redagavo kan. 
J. Stankevičius.

priemonėmis bei galia. Dėl to 
netenka reikalauti, kad Vlikas 
paklustų Diplomatijai, arba 
kad Diplomatija paklustų Vii-* 
kui.

Siūlomas Vliko ir Diploma
tijos veiklos padalinimas bei 
atskyrimas gal ir nėra nuo
seklus ir logiškas, tačiau nesu
tarimai politikos srity ir žalin- 

’tedmas savitarpinės kovos ver
čia mus priimti šį veiksnių 
dualizmą kaip tikrovės dik
tuojamą 1 kelią tolimesniam 
bendradarbiavimui ir sėkmin
gesnei kovai su priešais.

Vliko Vykdomoji Taryba 
neturėtų imtis skyrimo diplo
matinės tarnybos pareigūnų. 
Šis darbas priklauso mūsų dip
lomatijos šefui.”
Tokie pasiūlymai, jei jie nuo

širdžiai siūlomi, visad svarstyti
ni. Ypač jei jie atidarytų kelią 
į vieną visuomeninę laisvės ko
vos organizaciją. Tik visiškai be 
reikalo J. Liūdžius į savo rašinį 
įjungė tokį sakinį: "Laimė, kad 
atskilėliai sudaro nedidelę visuo
menės dalį”....

Savo laiku, kada VLIKe buvo 
ieškoma eilės įklimpusių klausi
mų, šių eilučių autorius siūlė ne 
sena praeitim remtis, bet pra- • Praėjusį rudenį į Paryžių tęsti 
vesti rinkimus ir pasižiūrėtų ko' 
žmonės nori. Prieš tą pasiūlymą I 
tada tuoj pašoko gerb. preletas 
Krupavičius, o po jo ir socialde
mokratas K. Bielinis. Girdi, ne
galima remtis tremties lietuviais, 
nes Vlikas nesąs tremtinių orga
nizacija.

Man tada buvo aišku, kodėl ne
buvo galima remtis tremties lie
tuviais, nes keliais atvejais, ren
kant centrinę tremtinių vadovy
bę, nė vieno asmens nepajėgdavo 
išrinkti tos save laikančios di
džiosiomis grupėmis ... Jei da
bar J. Liūdžius vėl tikrai mano, 
kad tos "atskilusios” grupės to
kios mažos, siūlau tą patį, ką 
tada siūliau VLIKe. Kitaip, ypač 
priekaištaujant, čia negalima 
įrodyti.

i

kuriems tas 
pavestas.

O
Blaivesniu balsu

kad ir Laisvosios Tribūnos sky
riuje, prakalbėjo J. Liūdžius. Jis 
ten siūlo sąlygas, kaip turėtų 
būti pasidalintas darbas tarp 
Vliko ir Diplomatų. Rašinio pa
baigoje sakoma:

"Lietuvos respublikos diplo
matai, atstovaują jos reika
lams prie svetimų valstybių, 
su jų šefu prišaky, yrą toly
gus Vlikui Lietuvos laisvinimo 
veiksnys.

Vlikas yra lietuvių tautas 
visuomeninė institucija užsie
nyje, Diplomatija yra Lietu
vos respublikos (atseit, vals
tybinė) institucija. Jos yra 
skirtingos prigimties bei kil
mės ir veikia skirtingomis

Naujienose,

• Pakistanui priėmus naują Kon
stituciją, jų Ambasadorius prie 
Jungtinių Tautų, kovo 23 d., su
ruošė priėmimą, j kurį buvo pa
kviesti ir dalyvavo Gen. Konsu
las J. Budrys su žmona.

• Gen. Konsulas J. Budrys kovo
62 d. dalyvavo priešpiečiuose 
Waldoi"f-Astoria, kuriuos suruo
šė New Yorko miesto majoras 
R. F. ^Vagneris Irlandijos Minis
tro Pirmininko John A. Costello 
garbei.
• Dirva gavo paminėti Kanadoje 
leidžiamą humoro laikraštė Pelė
dą. Metinė kaina 81.00. Adresas: 
231 Wallace Avė., Welland, Ont. 
Canada. Atskiro numerio kaina 
30 centų.
• Redakcija gavo paminėti St. 
Ylos naują knygą "Laisvės Pro- 
lema”. Išleido Immaculata Press, 
Putnam, Conn., 246 psl., kaina 
$2.00.

KVIEČIA Į VAKARĄ
Skaučių "Neringos” draugovė 

balandžio mėn. 14 d., 7 vai. vaka
re ruošia linksmą šokių vakarą, 
į kurį kviečia visą Naujosios 
Anglijos jaunimą, šokiai vyks 
Maironio Parke, gros gera mu
zika, veiks turtingas bufetas.

Programoje numatyta rimtų ir 
linksmų numerių iš skautiškojo 
ir šiaipsau gyvenimo.

MIAMI

DETROIT
VARPAS DETROITE

Didžiausias, ir žinomiausias 
Kanados lietuvių choras Varpas 
pirmą sykį atvyksta į Detroitą. 
Šį 73 choristų junginį diriguoja 
muzikas St. Gąilevičius. Choras 
su dideliu pasisekimu gastrolia 
vo Chicagoįje ir eilėje kitų Ame
rikos bei Kanados miestų.

Detroite Varpo koncertą ruo
šia vietos Lietuvių Bendruome
nė. Pirmoje koncerto dalyje iš
girsime visą eilę lietuvių liaudies 
ir atskirų kompozitorių dainų. 
Antroje dalyje — ištraukos iš 
žymiųjų Kauno Valstybės Teat
re statytų operų: Fausto, Hof
mano Pasakų, Cavaleria Rustica- 
na, Rigoletto ir kt.

Koncertas Detroite įvyks šeš
tadienį, balandžio 14 d. 7 vai. 
vakare Węstern High School au
ditorijoje (151)0 Scotten). Bile-

LIETUVIŲ KLUBAS PUŠŲ 
SKOLŲ JAU IŠMOKĖJO

Miami lietuviai, kada paskaito 
laikraščiuose, kad kitur daug 
sniego ar dideli' šalčiai, pilnai 
įvertina tokius nemalonumus, 
nes čia per pastaruosius septy
nerius metus nebuvo jokių dides
nių audrų, visad gražu ir patogu 
gyventi.

Taip pat mums malonu, kad 
mūsų gerai tvarkomas Lietuvių 
Klubas jau atmokėjo pusę turė
tų skolų. Aišku, tas skolas maži
na patys miamiečiai, bet labai 
padeda ir iš kitur atvykę lietu
viai, kurių šiais metais turėjome 
gausiai. Taip tvarkantis už dvie
jų ar trejų metų skolos bus iš
mokėtos. Klubo reikalams daug 
dirba pirm. Rodgers, Naujokai
tis, A. Lukošiūnas, J. Verbyla 
ir kt.

J. Katkus

ŽIEMOS STOVYKLA

stu^Uų atvyko: į^ąisVos.Eu^.gh, <ai iš anksto pardavinėjami Ne- 
pos'Kotedžo, Štraghuigę fe- Kor- :ringoje jr Gaivos parduotuvėje.

. T X —__________ .delija Jašutytė ir Margarita Ma
cevičiūtė; iš Kanados — Vikto
ras Bričkus ir Jurgis Rakčus; iš 
JAV-ių Almis Zylė ir ži'buntas 
Mikšys.

MAČlAfJ r. ZtHKA

TAUTINĖS SĄJUNGOS 
POBŪVIS

Kovo 18 p. Sims namuose įvy
ko jaukus Tautinės Sąjungos De
troito skyriaus pobūvis.

šiais metaią, (skyriaus valdybą 
sudaro p.p. J. Dalinis, L. Bulga- 
ris ir V. Griškonis.

PASKAITA APIE ŠIRDIES
LIGAS

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems
N O M I N A T E

JUDGE JOHN E. SWEENEY
CANDIDATE FOR

GOVERNOR
Democratic Primary May, 8, 1956

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems

JACK M. LEVIN

CANDIDATE FOR

STATĖ REPRESENTATIVE

Democratic Primary May, 8, 1956

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems

GEO. H. PLANTE
Gene ra I Agency

REPRESENTING
THE JOHN HANCOCK MUTUAL LIFE 

INSITRANCE CO.
2829 Euclid Avė. MA 1-3360

Kviečiama iš anksto taip tvar
kytis su šią metą atostogomis, 
kad birželio 16-17 dd. galėtumė
te laisvai dalyvauti sąskrydyje 
Washingtone, toje didelėje lietu- 
vią liaudies meno ir dainos šven-j 
tėję! ALTS Valdyba

šios dvi pasi'ymėjusics Metro
politan operos daininkės, dainuos 
Giuseppe Verdis operoje "Kau
kių balius”, balandžio mėn. 24 d. 

vakare.

Balandžio mėn. 8 d., 4 vai. p. 
p. Tarptautinio Instituto Rūmuo
se, 111 Kirby Avė. (priešais me
no muziejų), įvyks Kultūros Klu
bo paskaita iš medicinos sry- 
ties. šią paskaitą skaitys Dr. Vy
tautas Majauskas. Paskaitoje 
bus kalbama apie širdies ligas. 
O kam tos ligos nerūpi?

Prašome skaitlingai dalyvauti. 
Dr. V. Majauskas medicinos 
mokslus baigė 1947 m„ Tuebin- 
gene, Vokietijoje, čia, J.A.V. jau 
yra išlaikęs egzaminus Illinois ir 
Michigano valstybėse.

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

J. Kamienski
JANIQUE TRADING CO.
1029 Fairfield Avė. (netoli W. 11 St.) 

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

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

Išsiuntimo skyrius yra ir Clevelande.
Klijentų patogumui skyriai atidaryti:

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

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>sns siunčiamas prekes galima pasirinkti įstaigoje, kuri atidara 

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

žiemos šalčiams gerokai įpu
sėjus Bostono Santaros skyrius 
kovo 10 ir 11 dienomis suruošė 
žiemos stovyklą garsiuose New 
Hampshire kalnuose.

Vėlai penktadienio vakare sto
vyklautojai pradėjo rinktis į sto
vyklavietę — modernų motelį. 
Tenai juos pasitiko stovyklos 
rengėjas Vladas Eikinas.

Pirmieji atvyko bostoniškiai. 
Sekė Nevv Yorkas didelėje slidi
nėjimo dvasioje. Truputį pavė
lavę atvyko ir worcesteriečiai. Iš 
viso kalnų pasiilgusių buvo 41.

Tuoj po šiltuose kambariuose 
praleistos nakties ir sočių pusry
čių sportiškai nusiteikę stovyk
lautojai susėdo į mašinas ir pa
suko kalnų link.

Kalnuose saulė švietė. Sniegas 
viliojančiai atrodė. Dar daugiau 
nuotaikas kėlė slidinėjantieji — 
ypač jaunamečiai sportininkai.

Po linksmai praleistos dienos, 
bet su skaudančiom rankom, ko
jom ir muskulais vėl susirinkom 
į motelį vakarienei.

Po vakarienės buvo padarytas 
trumpas susirinkimas. Susirin
kimą atidarė Bostono skyriaus 
pirmininkas Zenonas Mereckis 
pade kodamas atsilankiusiems. 
Toliau sekė Zenono Mereckio pa
skaita apie Indiją ir jos nepri
klausomybės atgavimą. Po dis
kusijų sekė, kupletai ir dienos 
įvykių prisiminimai.

Sekmadienį, po skanių pusry
čių visi važiavo į artimą miestelį 
išklausyti šv. Mišių. Po Mišių 
mašinų karavanas vėl važiavo 
link debesyse paskendusių kal
nų. Tik gaila, sekmadienis jau 
nebebuvo toks gražus ir saulė
tas, kaip šeštadienis. Bet didelis 
vėjas ir sniegas nebaidė pasiry
žusių slidinėti.

Laikas pergerit bėgo. Ne ne
pastebėjo kaip vėl reikėjo skirs
tytis. Buvo sunku atsiskirti su 
gražiąja gamta — sniegu, kal
nais, medžiais. Reikėjo tarti su
diev ir draugams. Bet vietoj su
diev visi tarė — iki pasimatymo 
kitais metais.

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems

J. J. P. CORRIGAN

CANDIDATE FOR

JUDGE
COMMON PLEAS COURT

X

" \ ' t j''Ą, . . ■

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems

HENRY R* EMA N

PLUNMBING and HEATING

6723 Denison Avė. OL 1-4766

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems

RUSSELL’S FOR FLOWERS

13231 Shaker Stįuare SK 1-0100

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems

ANDREW MOVING & STORAGE 
COMPANY

SANITIZED EQUIPMENT AGENT FOR UNITED VAN
LINES, INC.

LOCAL—LONG DISTANCE MOVING
6802 Lexington Avė. UT 1-2424

r

Otscar L. Fleckner, kurio skel
bimą spausdiname šiame Dirvos 
numeryje, ateinančiuose pirmi
niuose demokratų rinkimuose į 
gubernatoriaus vietą, deda pa-l ypač moksleivių ir studentų, nori 
stangas išstumti Frank J. Lau- dalyvauti 1956 u. birželio 16 ir 
sche. Iš viso esą net penki demo- 17 dd. Amerikos Lietuvių Tau- 
kratai, kurie tarpusavy varžysis, tinės Sąjungos sąskrydyje Wa-.

Oscar L. Fleckner yra buvęs shingtone. Lėšų neturėjimas daž- 
Springfield, Ohio miesto reikalų nam yra didelis rūpestis. Tau-! 
tvarkytojas. Dabar jis yra The tieti, savo parama-auka atidaryk 
Schiff Shoe Corp. reikalų tvar- tokiems jaunuoliams kelią! 
kytojas. | ALTS Valdyba

Nemažas skaičius jaunuolių.

I

lietuviams jūsų tautinės šventės proga

PALEY PLUMBING AND HJEATING

COMPANY

3808 East 116th St. Call SK 1-9772
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Operos ir baleto sukakti prisimenant
VLADAS ADOMA VIŠIUS, Boston, Massachusetts

Kauno, Lietuvos buv. laikino 
sios sostinės centrinėje gatvėje, 
gražiuose rūmuose gyveno ketu
rios sesutės. Tų sesučių grožiu, 
išmintimi, dailumu — jų dainom, 
kalbom, šokiais grožėjosi tūks
tančiai žmonių ... Tai buvo: 
Opera, Drama, Baletas ir Opere
tė. Praėjusių metų pabaigoje dvi 
jų buvo sukaktuvininkės. Operai 
sukako 35 metai. Baletui — 30 
metų. Taigi, sesutės dar gana 
jaunos, tačiau jau spėjusios pla
čiai ir reikšmingai pasireikšti. 
Pakalbėkime apie jas ...

Opera
Gimė Kaune 1920 metų pasku

tiniąją dieną. Jos pirmieji žings
niai buvo sunkūs. Jai trūko, ga
lima sakyti, visko. Net okupan- 
tų-rusų palikti teatro rūmai ope
rai netiko.

Operą jkūrė liet, muzikų — 
dainininkų kolektyvas su K. Pet
rausku pryšaky. Atėjo solistai, 
buvo išmokytas choras, surink
tas simfoninis orkestras ... Sun
ku buvo visiems naujokams, bet 

f pasiruošė tinkamai... Scena pa
sipuošė dekoracijomis, dalyviai 
— gražiais kostiumais ..,

Taip, naujųjų 1921 metų išva
karėse populiarioji G. Verdi Tra
viata pirmą kartą kaip pasaulis 
egzistuoja pragydo lietuviškai !...

Lietuviai — dainininkų tauta. 
Nėbeužilga turėjo progų pasi
reikšti visa eilė pirmaeilių bal
singų solistų. Choras, J. štarkos 
gabioje vadovybėje, pasiekė di
delio tobulumo. Teatro rūmai bu
vo naujai perstatyti, padidinti, 
sumoderninti.

Švenčiant Operosi dešimtmetj, 
, jau joje buvo dalyvavę daugiau 

kaip 25 solistai, trys dirigentai 
(J. Tallat-Kelpša, K. Bukša ir J. 
Gruodis), režisieriai (N. Ticho- 
mirovas, Pavlovskis, P. Oleka), 
pastatytų operų skaičius pervir
šijo 30, jų tarpe kone visos pa
čios žymiausios bei reikšmin
giausios Verdi, Puccini, Wagne- 
rio, Čaikovskio ir kitų pasaulinių 
autorių operos.

Pastatymų sceninė bei muzi
kinė pusė pasižymėjo dideliu me
niškumu bei įspūdingumu, žino
vų teigimu Lietuvos Valst. Ope
ra meniniu atžvilgiu buvo viena 
iš pirmaujančių Europoje. Ne 
tik pralenkusi mūsų kaimynų 
lenkų bei latvių operas (šių pa
starųjų opera buvo kiek palin
kusi i lengvesni žanrą ...), bet 
ir palikusi užpakaly pastatymų 
meninio apipavydalinimo bei at
likimo atžvilgiais daugel} Euro
pos didmiesčių atlikimo teatru, 
o ypatingai balsinės medžiagos 
atžvilgių. Pastatytų operų skai
čius pasiekė 63.”

Netrūkus ir Lietuvos uosta

miesty Klaipėdoje buvo įsteigta 
antroji nuolatinė opera; o atga
vus Vilnių, tuč tuojau ir tikroji 
sostinė gavo savo operą.

Kaune buvo pastatytos ir šios 
lietuviškos operos: J. Karnavi- 
čiaus — Gražina ir Radvyla Per
kūnas; Račiūno — Trys Talia- 
manai; M. PetrauskoDambraus- 
ko — Eglė; St. Šimkaus — Pa- 
girėnai; taip pat pradžioje ir M. 
Petrausko — Birutė.

II pasauk karo pasėkmės, 
skaudžiai palietusios Lietuvą, 
neaplenkė ir Operos. Dar šiek 
tiek jai pavyko išsilaikyti pirmo
sios bolševikų bei vokiečių oku
pacijų metais. Bet gi bolševikų 
antroji okupacija sėkmingą ope
ros darbą suardė iš pagrindų, 
žymi solistų, choro, orkestro da
lis pasitraukė į Vakarus, likusie
ji Lietuvoje buvo komunistų 
įkinkyti į propagandinį darbą, 
mažai ką su tikruoju menu be
turintį ...

Išblokštos iš savojo krašto, 
tarp Vokietijas griūvėsiu trem
tinių stovyklose prisiglaudę mū
sų Operos kolektyvo skeveldros 
pasirodė ir čia gajos bei kūry
bingos. Ir skurdžiose tremties 
vargo sąlygose mūsų operos me

no puoselėtojai, solisto A. Kut- 
kaus vadovybėje, A. Kučiūnui 
diriguojant, sugebėjo duoti (1947 
m.) Detmoldo miesto teatre G. 
Rossini operą Sevilijos Kirpėją, 
kuri gyvai priminė Kauno ge
ruosius pastatymus.

Dabar gi, išsiblaškę po plačiuo
sius kontinentus, daugelis mūsų 
Operos menininkų savo miela 
daina daug pasigerėjimo bei ty
ro džiaugsmo teikia išblašky
tiems tautiečiams ir svetimtau
čiams ...

JAV-se yra prisiglaudę šie 
Lietuvos Operos artistai:

S. Adomaitienė, A. Arnastaus- 
kienė, J. Augaitytė, A. Augusti- 
navičienė, V. Baltrušaitis, S. Ba
ranauskas, J. Butėnas, A. Dam
brauskaitė, A. Dičiūtė-Trečiokie- 
nė, V. Grigaitienė, V. Ivanaus
kas (miręs JAV), V. Jonuškaitė, 
A. Kalvaitytė, J. Krištolaitytė, 
A. Kutkusį S. Liepas, I. Motekai- 
tienė, I. Nauragis, V. Nainytė- 
Dobužinskienė, S. Nasvytytė-Va- 
liukienė, S. Santvaras, A. Sprin- 
dys, F. Pupėnaitė-Vasiliauskie- 
nė, V. Puškorius, J. Vencevięiū- 
tė.

Kanadoje: E. Kardelienė,'K. 
Orentas (miręs), P. Radzevičiū-

Lietuvos valstybinės operos solistė Vincė Jonuškaitė, viena iš tos 
operos steigėjų, pasirodymo metu.

tė ir R. Vilčiauskaitė-Masliani- 
kienė.

Yra čia dirigentai: A. Kučiū- 
nas, V. Marijošius, akompaniato
riai: Kalvaitis, S. Levickienė- 
Paleček, be ta daug choro, orkes
tro dalyvių, dekoratorių, admi
nistracinio bei technikinio perso
nalo, kuriuos vardais sunku ir 
beišvardyti... čia taip pat ne
minimi operatės, dramos ir kitų 
teatrų artistai...

Baletas
1925 gruodžio 4 d. su L. Deli- 

bes Coppelia ir klasikinis bale
tas žengė savo pirmąjį savistovų 
žingsnį Kauno scenoje. Lietuviai 
jau ir prigimties yra ne tik pui
kūs dainininkai, bet ir geri šo
kėjai — prisiminkim tiktai mūsų 
gausius tautinius šokius. Taigi jų 
talentas greit galėjo prasiskleis
ti ir sunkiame klasikinio baleto 
mene. Lietuvos Valst. Baletas, 
vadovaujamas įžymių baletmeis
terių Petrovo, Kėkšto, Karalli, 
Fedorovos, Zvierevo ir savo Kel- 
bausko darė didelę pažangą ir 
prilygo geriausiems baleto teat
rams. Jei gana nedaug pasauly 
buvo miestų, kurių opera buvo 
geresnė už Lietuvos, tai dar ma
žiau buvo teatrų, kurių klasiki
nis baletas būtų pranašesnis už 
mūsų.

Todėl Lietuvos Baletas 1935 
m. geriausiu sezono metu (sau
sio-vasario mėn.) buvo pakvies
tas gastroliuoti didžiausiame pa
saulio mieste Londone ir turtin
giausioje pasaulio vasarvietėje 
Monte Carlo. Liet. Baletas bu
vo kviečiamas ir Amerikon, bet 
dėl prasidėjusio Europoje karo 
negalėjo ten nuvykti.

Baleto repertuare buvo visi žy
miausieji baleto veikalai, viso 
iki 30, jų tarpe lietuviškieji: Kar- 
navičiaus Lietuviška Rapsodija, 
Gruodžio Jūratė ir Kastytis, 
Dvarionio Piršlybos, Bacevičiaus 
Šokio Sūkury, Pakalnio Sužadė- 
tienė.

Baletui dirigavo, Bukša, Pa
kalnis, Hofmekleris, Virzingas ir 
Stenderis.

Bent trys ketvirtadaliai bale- 
tininkų atsidūrė tremty; čia jie 
nesėdėjo rankas sudėję, o akty
viai reiškėsi stovyklų bei vokiš
kose scenose. Augsburge 1947 m. 
liepos 28 d. E. Bandzevičiaus va
dovybėje, A. Kučiūnui diriguo
jant, buvo pastatyta Delibes 
Coppelia, su kuria aplankyta 
daug Vokietijos miestų. Vokie
čių spauda (Schwaebishce Zei- 
tung ir kt.) pažymėjo, kad lie
tuvių tremtinių to baleto pasta
tymas yra geriau pavykęs kaip 
Paryžiaus Baleto (Champs Ely- 
sėes), gastroliavusio Vokietijo
je....

Tremty atsidūrė šie Lietuvos 
Baleto artistai:

I. Adomavičiūtė, V. Adomavi
čiūtė (mirusi JAV), T. Babuški- 
naitė, G. čeglokovaitė, T. Dober- 
taitė, J. Drazdauskaitė, R. Draz- 
dauskaitė, I. Eidrigevičiūtė, N. 
Kaliskienė, T. Kublickaitė (miru
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si Vokietikoje), L. Mačiūnienė, J. 
Makūnaitė, T. Pagodinaitė, A. 
šlepetytė, Z. Smolskytė, J. šo- 
dzevičiūtė, E. Stančikaitė, O. Za- 
teplinskaitė, E. žalinkevičiūtė, 
Ambrazas, E. Bandzevičius, A. 
Butkus, B. čiunovas, Kmitaitis, 
A. Liepinas, P. Maželis, S. Mo- 
dzeliauskas, S. Velbasis, J. Va
siliauskas ...

Augsburge, Blomberge, Kasse- 
ly sėkmingai veikė ir baleto stu
dijos, Kasselio studija (vad. Lie- 
pino ir Maželio) davė itin stip
raus baletinia atžalyno, dalyva
vusio ir Coppelijoje, kaip: Z. 
Baublys, M. Bruneizeris, E. Ke- 
palaitis, J. Puodžiūnas, L. žy- 
gas...

Ir JAV-se (Bostone, New Yor
ke, Chisagoje ir kitur) šiuo metu 
sėkmingai veikia klasikinio ba
leto studijos, vadovaujamos Lie
tuvos Baleto artistų (Babuški- 
naitė, šlepetytė, Velbasis ir kt.-.

Sudaryta vyriausioji

Lietuvių Tautinio Akademinio 
Sambūrio sueigoje Chicagoje ko
vo 24 d. išrinkta pirmoji Vy
riausioji Liet. Taut. Akademinio 
Sambūrio valdyba šios sudėties 
(alfabeto tvarka): dr. J. Paplė- 
nas, A. Siliūnas, G. špokevičiū- 
tė-žukauskienė, inž. S. švedas ir 
dr. A. Verbickas. Vyr. sambūrio 
valdybos sudarymas yra pasku
tinis žingsnis, apjungiant į vieną 
organizaciją ligšiol atskirai vei
kusius Chicagos, Clevelando ir 
New Yorko sambūris. Jų ap
jungimas buvo nutartas sambū
rių suvažiavime Clevelande pr. 
m. lapkričio 5 d. Ten buvo apsi
spręsta pirmąją vyr. sambūrio 
valdybą sudaryti Chicagoje.

Toje pačioje sueigoje išrinkti 
nauji Chicagos sambūrio orga
nai, senųjų kadencijai pasibai
gus. Į naują Chicagos sambūrio 
valdybą išrinkti: dr. J. Daupa- 
ras, K. Kasakaitis, S. Mankus, A. 
Plytnikas ir P. Vėbras, o į revi
zijos komisiją: Andrašūnas, dr.

J. Juodikis ir S. Vidmantas.
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Stroh’s alus yra šviesesnis, skanes
nis, daugiau gaivinantis, nes jis 
Amerikoj vienintelis, ugnim verda
mas alus... kaitinant iki 2000 
laipsnių. Ir surasite jūs gerą atsi
gaivinimą pirmam stikle ... ir kiek
vienam stikle kiekvieną kartą.

JUMS PATIKS

Nėra kito Amerikoj alaus kaip Stroh’s, nes Amerikoj niekas alaus neverda kaip Stroh’s

Sambūrio valdyba

Apie praėjusių metų veiklą 
pranešė Chicago sambūrio pirm. 
J. žvynys. Sambūris surengęs 
metinę šventę, N. Metų sutikimą, 
išvyką į Lake Ženevą; talkinęs 
kitų institucijų veiklai darbu ir 
lėšomis; rėmęs Vokietijoje esan
čius paramos reikalingus sambū- 
riečius; atlikęs eilę • uždavinių 
sambūrių apsijungimo siekiant 
ir kt. Iš Andrašūno paskaityto 
revizijos k-jos akto paaiškėjo, 
kad kasoje po organizacinių iš
laidų, aukų ir pašalpų dar liko 
apie $500. Detalią pajamų ir iš
laidų apyskaitą pateikė iždinin
kė Jurcienė. Už uolų darbą val
dybai padėkota. •

Inž. J. Jurkūnas pranešė apie 
Liet. Tautinės S-gos birželio 
16-17 d. Washingtone rengiamo 
sąskrydžio programą ir vykimo 
sąlygas.

Sueigai vadovavo A. Juodval
kis, sekretoriavo S. Vidmantas.

Posueiginiame alutyje išdis
kutuota keli aktualūs klausimai.

N. I,.

TAT ĮVYKO NAPALEONO 
KARŲ METU LIETUVOJE

(VIENOS MEILĖS ISTORIJA)

Intimumas, kuris užsimezgė tarp majo
ro ir jaunos moteriškės, negalėjo būti viešu
mos ilgainiui nepastebėtas, o ypač visi ėmė 
šnabždėti, kai kažkas pranešė, jog matęs po
relę po pilno mėnulio nakties ankstyvą rytą 
išeinant iš toliau sode esančio namelio. In- 
diskretiniai žmonės net sužinojo, jog majoras 
išnuomavęs aną namelį, matomai sau ir savo 
meilužei. Dvarponis von Almelohe laukė dar 
kelias dienas. Bet kai majoras nesiėmė ofi- 
cialinių žygių, dvarponis nuėjo pas jį.

— Na, — pratarė jis, bent iš pradžių 
mėgindamas savo vizitui suteikti linksmesnį 
pobūdį, — na, mano pone, tamsta tikriausiai 
nesi per daug nustebintas mane matyti pas 
save. Nes jeigu kalnas nenori eiti pas Maho
metą, tai matomai Mahometas turi eiti pas 
kalną.

— Taip, — šypsojosi majoras, — taip 
skamba priežodis. Bet ką Tamsta turi gal
voje? Nes aš iš tikrųjų nežinau, kas suteikė 

man tamstos apsilankymo garbę.
Tokio šaltakraujiškumo akivaizdoje dvar

poniui vis dėlto mušė kraujas į galvą.
— Iš tikrųjų? — tarė jis. Tamsta nu

duodi, nieko nežinąs ? Na, o tos ne visai ma
lonios paskalos, kurios plinta? Ar jos ne
duoda pagrindo, mielas pone majore, kad 
tamsta prašytum mano dukters rankas?

— Šitą klausimą, — atsakė Obentraut, 
— tamstą savo laiku greičiausiai turėjai pa
statyti kitam, būtent sosto įpėdiniui.

— Ką, — sušuko, nemaloniai paliestas, 
dvarponis, — tamsta visa tai žinai?

— Iš tiesų — atkirto Obentraut. — Tarp 
tamstos dukters ir manęs liko labai nedaug, 
ko mes vienas kitam nebūtume patikėję.

— Tuo atveju tamsta tuo labiau turėtum 
žinoti, jog tą intimumą reikia žmonių akyse 
baigti vedybomis.

— Ne, — atšovė majoras, — aš nema
tau reikalo taip pasielgti.

— Kodėl ne? — šaukė dvarponis, kuris 
pradėjo nustoti nervų.

— Ir šį klausimą, mielas pone von Al
melohe, tamsta jau seniai turėjai pastatyti 
kunigaikščiui. Bet jeigu tamsta nori žinoti 
tikrą priežastį, aš negaliu vesti tamstos duk
ters, nes ji jau yra ištekėjusi.

— Buvo ištekėjusi!, — rėkė dvarponis. 
— Jos vyras yra negyvas.

Majoras gūkčiojo pečiais__ Iš kur tams
ta tai taip tiksliai žinai? Jis esąs paskendęs 
Berezinoje. Bet kiek daug žmonių yra su
grįžę, po to kai po anų baisių mūšių jie buvo 
laikyti žuvusiais.

— Kapitonas von Sala, — šaukė dvar
ponis, neprigėrė persikeldamas per Bereziną, 
bet jis žuvo ties Smolensku!

— Taip, taip sakoma, — atsakė majo
ras. — Bet aš turiu kitokių žinių.

— Būtent, kokių?
— Ferdinandas von Sala, — ramiai tarė 

majoras, — nebuvo užmuštas nei ties Smo
lensku, nei ties Bereziną. Jis yra gyvas.

— Jis gyvas? — užspringdamas tarė 
dvarponis.

— Iš tiesų. Būdamas Badeno dalinyje, 
kuris dalyvavo Didžiosios Armijos žygyje i

Maskvą, jis •greit pastebėjo, kaip ima blogėti 
prancūzų reikalai. Jis neturėjo didelio su
pratimo apie strategiją, bet, žiūrėdamas į 
dalykus blaiviomis akimis, jis negalėjo abe
joti dėl imperatoriaus galutinio pralaimėji
mo, nors ir jo vaizduotės ribas peržengė tas 
baisusis galas, kuris tikrovėje įvyko. Kaip 
ten bebūtų, jis pamatė, kad Didžioji Armija 
žygiuoja pražūtin, todėl jis nutarė, būsiąs 
daug naudingesnis tėvynėje, nekaip pasilik
damas Badeno pagelbiniuose daliniuose. Jis 
nutarė sugrįžti ir prisidėti prie tautos suki
limo, kurio liudininkai mes esame. Susitarus 
su bičiuliais, kurie taip pat jautė, kaip ir jis, 
buvo paskelbta, jog jis yra žuvęs. Dar dau
giau, jis pats buvo tas, kurs skelbė žinią, jog 
esąs žuvęs, nes jis keliavo svetima pavarde. 
Jeigu būtų iškilę aikštėn, kad jis — prancūzų 
akimis žiūrint — yra dezertyravęs, tai impe
ratoriaus sėbrai būtų griebęsi keršto prieš 
jo tėvus, prieš visą šeimą, jei nebūtų sučiupę 
jo paties, bet ši galimybė turėjo būti išjung
ta. : į

Trumpai: niekas kitas kaip Sala pats 
pranešė tamstos kunigaikščiui žinią apie Sa
los mirtį — anam kunigaikščiui, kuris abe
jingai sutiko žinią apie jo kariuomenės tau

tinę dvasią, tuo tarpu žinią apie kapitono 
mirtį panaudojo piktai machinacijai, nes jis 
tamstos dukters nelaikė vertinga padaryti 
savo sūnaus žmona, — nors savaime ji yra 
geresnė, negu visi tie, kurie prikišo pirštus 
prie to žaidimo. Viena aišku: Sala yra gyvas, 
tamstos duktė yra jo žmona, o tamsta pats 
sutikai su tomis vedybomis.

Kai Sala pasiėmė aną misiją, jis pasirin
ko savo kovas pavarde ano buvusiųjų laikų 
karžygio vardą — Mykolas von Obentraut, — 
kurio atmintis dar yra tautoje gyva. Pas 
tamstą ir pas kunigaikštį tas vardas, mato
mai, jau išblėso, nes toji kaukė jums nieko 
nebepriminė. Bet tamsta negali reikalauti, 
kad majoras Obentraut dar kartą vestų mo
terį, kurią kapitonas von Sala myli ir yra 
jau vedęs. Pasitaiko, kad kartais net dvaro 
intrigos išeina tų žmonių naudai, kurių liki
mu — net jeigu tai būtų savo paties dukters 
likimas — norima žaisti. Tamstos klausimas 
yra pavėluotas, pone von Almelohe. Aš jau 
turiu laimę, būti Henrietos vyras. Aš esu 
Ferdinandas von Sala.

(Vertimas iš vokiečių kalbos)

(Pabaiga),
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Keliu į Washingtoną
EMILIJA CEKIENĖ

"Nebijokime plačiųjų vandenų, 
kaip bitutė darbininkė nebijo 
plačiųjų žydinčių pievų ir lau
kų ..." — rašo Tomas žiūraitis, 
O.P., savo nesenai išleitoj kny
goj "žodis ir gyvenimas”.

Šie prasmingi žodžiai yra gi
liai įsidėmėtini kiekvienam lie
tuviui.

Nesenai visuose pasaulio už
kampiuose su rimtimi ir susikau
pimu, gausiai dalyvaujant lietu
vių visuomenei, paminėta Vasa
rio 16-oji. Didžiulės salės ir ma
žos parapijinės salelės buvo per
pildytas žmonių. Tai pasigėrėti
ni reiškiniai, kad lietuviai lais
vės trokšta, siekia jos ir nesi
gaili aukų.

Ir kai esame savy vieningi, 
tautiškai susipratę, mums daro
si per ankšta uždarose salėse. 
Negalėdami kovoti ginklu, turi
me ieškoti kitų ir platesnių ke
lių bei priemonių karts nuo kar
to išeiti į platesnį pasaulį ir ro
dyti svetimiems, jog mes buvo
me laisva tauta, sukūrėme savo 
didelę istoriją, kurią mums rašė 
svetimi (o jei būtume rašę pa
tys, ji būtų dar didesnė buvus), 
savitą aukštą kultūrą ir k.

Tuo tikslu Amerikos Liet. Tau
tinė Sąjunga š. m. birželio 16-17 
d. ruošia plataus mąsto sąskrydį 
Vašingtone. Pirmas toks sąskry
dis buvo 1945 m. Am. liet, misija 
vadinamas, nes karo laiku sąs
krydžiai buvo draudžiami. Tada 
dar dauguma senatorių Lietuvą 
telaikė Rusijos provincija, 1918 
m. per klaidą pasiskalbusią ne
priklausomybę ir, sakė, jog lie
tuviai esą riaušininkai, nenuora
mos, tvarkos ardytojai... Ta
čiau, kai gerb. ir liet, veikloj

daug nusipelnęs adv. A. Olis sa
vo kalboj senatoriams trumpai 
išdėstė Lietuvos istoriją, įtikino, 
jog Lietuva buvo jau nuo Min
daugo laikų, nuo tada lietuvių 
vardas ir jų siekimai Amerikos 
politikų tarpe ėmė ryškėti. Ir tas 
suvažiavimas turėjo didelės reik
šmės Lietuvos vadavimo darbe 
nes buvo sukviesta daug geri, 
Amerikos kalbėtojų, politikų ir 
šiaip įtakingų valdžiai žmonių. 
Jam vadovauti padėjo ir kitos 
Amerikos lietuvių organizacijos.

šis sąskrydis bus jau ketvir
tas iš eilės. Jo tikslas nėra poli
tinis, bet grynai kultūrinis. Po
litiniais reikalais rūpinasi Altas, 
kuriame Amerikos Liet. Taut. 
Sąjungą atstovauja adv. A. Olis. 
Šio sąskrydžio tikslas yra papil
dyti tai, ko nesuspėja atlikti Lie
tuvos laisvinimo veiksniai. Tuo 
norima laimėti kuo daugiausia 
simpatijų Lietuvai bei jos lais
vei ginti.

Suvažiavimo metu, dalyvau
jant senatoriams, politikams ir 
aplamai plačiai Amerikos visuo
menei, bus trumpai nušviečiama 
Lietuvos praeitis ir skaudi bei 
tragiška jos dabartis, bus rodo
ma lietuvių menas, muzika ir ki
tos mūsų kultūrinės vertybės.

Kviečiama dalyvauti visi lietu
viai, ypač jaunimas.

Sąskrydžio didžiausi iniciato
riai yra visiems gerai žinomi, 
jautrūs lietuvių reikalams dr. S. 
Biežis, adv. A. Olis ir J. Bachu- 
nas.

Tad visi į plačiuosius vandenis, 
į platų pasaulį. Nenuskęsti, mi
nioj nepražūti, bet Lietuvai lais
vės ieškoti eikime visais keliais, 
visomis jėgomis.

drausmė, punktualumas, vadovy
bės respektavimas ir p. Negali
ma nepastebėti, kaip neseniai 
vieno dienraščio sporto skyriuje 
tūlas pačiu negražiausiu būdu iš
plūdo asmenis, sudarančius da
bartinį Faską. Gal tai nauja spor
to šaka, tačiau ji nieko bendra 
neturi su sportiniu džentelmeniš
kumu, kurio mūsų sportininkams 
niekada nebus perdaug. Nepa
teisinama ir to dienraščio spor
to skyriaus redakcija, kartais 
savo skyrių paverčianti viešu 
sąšlavynu.

Tų ir kitų aktualių lietuvių 
sporto reikalų tvarkymas dve
jiems metams bus patikėtas nau

jajam Faskui, kuris netrukus 
bus išrinktas. Paskutines rinki
mų instrukcijas balsuotojai gaus 
pačiu artimiausiu laiku. Svarbu, 
kad balsuotų kaip galint dides
nis procentas turinčiųjų balsavi
mo teisę ir pareikštų naujajai sa
vo vadovybei didesnį pasitikėji
mą ir tuo pačiu moralinę paramą.

JAUNIMO SPORTO ŠVENTĖ 
CLEVELANDE

šį savaitgalį, balandžio 7-8 d., 
Clevelande įvyks apygardinės 
jaunių ir jaunučių krepšinio ir 
mergaičių tinklinio pirmenybės. 
Šalia to, lygiagrečiai vyks ir apy

gardinės stalo teniso pirmeny
bės.

Pirmenybių dalyvių sąrašuose 
matome apie 70 jaunųjų krepši
ninkų ir tinklininkių atstovau
jančių Chicagos LSK Nerį, De
troito LSK Kovą, Rochesterio 
LSK Sakalą ir Clevelando LSK 
Žaibą. Stalo teniso pirmenybės 
sutrauks apie porą tuzinų daly
vių, kurių tarpe matysime V. 
Grybauską (Sakalas) brolius Šo- 
liūnus (Neris), Avižienių (Litu- 
anica), Gerulaitį (Kovas) ir eilę 
kitų mūsų stalo tenisistų.

Priedui, šalia šių varžybų, dar 
įvyks apygardinės krepšinio ly
gos pirmenybių rungtynės tarp

Chicagos LSK Neries II ir Cle
velando LSK Žaibo.

Jaunių krepšininkai varžysis 
dėl Detroito Lietuvių Bendruo
menės pereinamosios dovanos, 
įsteigtas 1954 m. Detroite. Du 
metu iš eilės nugalėtojais buvo 
Chicagos LSK Gintaras, kurio 
dauguma narių perėjo j naujai 
susiformavusį LSK Nerį. Reikia 
manyti, kad ir šį kartą chicagie- 
čiai stengsis savo pergalęs pakar
toti, tačiau gerokai sustiprėjusi 
LSK žaibo komanda žada chica- 
giečių laimėjimų virtinę suardy
ti. Taipogi nereikia užmiršti ir 

/energingųjų detroitiečių.
Jaunučių klasėje, clevelandie-

čiai žūtbūt stengsis atsikovoti 
A. L. B-nės Clevelando Apylin
kės Valdybos pereinamąją dova
ną, įsteigtą pereitais metais, iš 
rochesteriečių, tačiau po rūpes
tingu V. Grybausko sparnu išau
ginti "sakalukai” tikriausia nei 
negalvoja pasiduoti.

Mergaičių tinklinio varžybos 
vykdomos pirmą kartą. Nugalė
tojoms pereinamąją dovaną pa
skyrė Dirvos redakcija.

Stalo teniso komandinėse var
žybose numato dalyvauti 5 ko
mandos.

Varžybų tvarkaraštį žiūrėk 
Clevelando skyriuje 7 psl.

Širdingas ačiū Jums!
ŽMONĖMS

IŠ NORTHEASTERN OHIO

DAUGUMA Blue Cross klijentų 
žino, kad jų nauji mokesčiai dėl 

apsaugos nuo ligoninių sąskaitų 
prasidės nuo 1956 m. gegužės mėn. 
1 d. Nauji mokesčiai spausdinami 
apačioj.

vision of Insurance Clevelande va
sario mėn. 17 d.
Mes dėkojame visiems piliečiams ir 
laikraščiams, kurie visiems gerai 
pataria ir aptarnauja, dėl nuošir
dumo ir visų sutarimo, kad nauji

mokesčiai yra reikalingi norint tęs- , 
ti Blue Cross apsaugą.
Blue Cross yra bendruomenės pro
grama. Mūsų klijentų įsipareigoji
mas duoda galimybę aptarnauti jų 
reikalus ligoninėse.

SPORTAS
VEDA ALGIRDAS BIELSKUS
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RENKAMA NAUJA SPORTO VADOVYBĖ

Jūsų Blue Cross Planas — The Cle
veland Hospital Service Association 
— 1,430,084 klijentams, nori padė
koti tiems, kurie išstudijavo juos ir 
po atsargaus peržiūrėjimo juso pri
ėmė.

NAUJI BLUE CROSS APSAUGOS MOKESČIAI

šiomis dienomis JAV ir Kana
dos sportininkai, sporto veikėjai 
bei rėmėjai išsirinks naują va
dovybę, vadinamą Fizinio Auklė
jimo ir Sporto Komitetą arba su
trumpintai įprastą Faską. Tai, 
reikia pripažinti, yra ne eilinis 
įvykis mūsų sporto gyvenime.

Mintis sudaryti centrinį orga
ną, kuris tvarkytų ir koordinuo
tų lietuvių sportinį veikimą, kilo 
prieš keletą metų, tremtinių ma
sei dar tebesant Europoje. Taip 
1947 m. Augsburgan suvažiavę 
sporto klubų atstovai, kūno kul
tūros mokytojai ir sporto veikė
jai formulavo tokios centrinės 
vadovybės uždavinius, nusmaigs- 
tė gaires tolimesniam planuotam 
darbui ir išsirinko pirmąjį Fas
ką. Jam pirmininkavo Z. Puzi-, 
nauskas, padedamas kitų narių: 
Adamkavičiaus, Vakselio, Ven- 
giansko ir Osteikos, kuriam emi
gravus įėjo Mickevičius. Netru
kus prasidėjusi tremtinių emi
gracija buvo didžiausia kliūtis' 
sėkmingesniam Fasko veikimui,) 
bet vis dėlto tai buvo gražus už
simojimas, kurį juo toliau, tuoj 
labiau išryškino jau šiame kon
tinente sudarytos centrinės spor
to vadovybės.

Apsistojant tremtinių emigra
cijai ir didžiumai sportininkų 
įsikūrus šiame kontinente, spor
to entuziastai ėmė tuojau orga
nizuoti klubus ir vykdyti pirmą
sias tarpklubines žaidynes. Ir 
štai pirmųjų Š. Amerikos ir Ka
nados lietuvių sporto žaidynių 
proga 1950 m. Toronte buvo Fas- 
kas vėl atkurtas, šio antrojo Fas
ko vadovybę sudarė: pirminin
kas A. Bielskus, nariai šapocki- 
nas, Radys ir žiupsnys. Trečia
sis Faskas buvo tuo pačiu būdu 
išrinktas 1952 m. Čikagoje; Z. 
Puzinauskas pirmininkas, nariai 
— Br. Keturakis (Puzinauskui 
po kiek laiko pasitraukus, tapęs 
pirmininku), Bielskus, Adamka- 
vičius ir Vengianskas. Pagaliau

paskutinis Faskas, kurio kaden
cija baigiasi šiais metais, buvo 
išrinktas 1954 m. Čikagoje: pir
mininkas Br. Keturakis, nariai 
Vengianskas, Visockis, Adamka- 
vičius ir Gaška.

Per keleris metus, palyginti 
sunkiose sąlygose, Fasko nemaža 
padaryta. Sąlygų sunkumas iš 
dalies pasireiškė ir dėl to, kad 
Faską sudarinėjant nebuvo at
sižvelgiama į jo narių gyvenamą
ją vietą. Todėl dabar rinkimus 
vykdant, iš anksto numatyta, kad 
visi Fasko nariai gyventų vieno
je vietovėje. Tatai padarys jį, 
be abejo, ir judresniu ir lanks
tesniu.

Naujojo Fasko laukia nemaži 
ir uždaviniai. Nors pvz. ligi šio
lei organizacinis sporto klubų 
tinklas gerokai patankėjo, ta
čiau, kad kai kuriose lietuvių 
gausiau gyvenamose vietose 
(Bostone, Baltimorėje, Omahoje 
ir kt.) lietuvių sporto klubai tik
rai galėtų susiorganizuoti.

Antrasis dalykas tai šiame 
kontinente gimusių įtraukimas į 
jau veikiančius lietuvių sporto 
klubus, kurie beveik išimtinai su
sidaro iš neseniai atvykusiųjų. 
Nors tai ir sunkokai įvykdoma, 
tačiau naujasis Faskas turėtų 
pagalvoti ir paieškoti priemonių, 
kad lietuvių sporto judėjimas ap
imtų kuo didesnius būrius visų 
lietuvių.

Trečia tai esamo sportinio lyg
mens kėlimas. Mūsiškiai sporti- 
sinkai šiandien kultivuoja kuo
ne visas sporto šakas, tačiau pa
siektais rezultatais perdaug di
džiuotis dar negali. O laikas bū
tų jau ir tuo susirūpinti.

Pagaliai dar vienas, dalykas, 
kuriam ligi ęiol kažkaip neper- 
daugiausiai buvo skiriama dėme
sio, tai sportinio džentelmenišku
mo ugdymas. Negana mokėti lai
mėti, reikia išmokti santūrumo 
ir pralaimėjimo atveju. Su tuo 
pačiu artimai siejasi tvarka,

Šimtai vadovų biznyje, organizuo
tame darbe, medicinos profesijoj ir 
kitose grupėse paaukojo valandas 
iš savo užimtos dienos, ir net visus 
vakarus studijuojant naujus mo
kesčius dėl Blue Cross apsaugos iš
laikymo.
Daug gaišo per diskusijas dėl mo
kesčių dydžio, kurios vyko Ohio De-

Mūsų nauji mokesčiai yra paremti 
dviem susitarimais. Vienas yra 
Comprehensive Contract, imamas 
dabar visų mūsų klijentų. Kitas yra 
Deductible Contract. Kainos abiejų 
parodytos žemiau.
Skirtumas tarp abiejų yra šis. De- 
ductive Contract kljentai mokės 
$4.00 dėl Blue Cross ausaugos kiek
vienai dienai ligoninėje, šis reika
lavimas yra dėl pirmų 60 dienų po 
kiekvieno ligonines priėmimo. Jei 
jie šiuo laiku pakeičia į deductible 
coverage klijentai yra nuo to mo

kesčio $4.00 kasdien atleidžiami iki
270 dienų po Deductible Contract 
įsigaliojimo.
Dėl 7000 tarnautojų grupių įeinan
čių į Blue Cross, nutarimas, kurį 
jie turi planą pasirinkti paliekamas 
laisvas. Laikantis geru susitarimu 
Dedultible Contract bus galimas 
grupėmis, kuriose 75% yra Blue 
Cross klijentai ir jį pasirinks. Me
džiaga, siūlantį Direct Payment kli
jentams bus visiems pasiųsti per 
ateinančius du mėnesius.

BLUE CROSS MĖNESINĖS KAINOS 120 DIENŲ SU
SITARIMUI, PRASIDEDANČIAM GEGUŽĖS 1,1956

Deductible Contract**
Grupės
Klijentams Comprehensive Contract*

Ward Semi-I’rivate Ward Semi-Private
patarnavimas patarnavimas patarnavimas patarnavimas

Vienam žmogui $3.50 4.10 3.00 3.50
Šeimai 7.00 8.20 6.00 7.00

For Dirėct Pay
Klijentams Comprehensive Contract* Deductible Contract**

Ward Semi-Private VVard Semi-Private
patarnavimas patarnavimas patarnavimas patarnavimas

Vienam žmogui $4.50 5.30 4.00 * 4.50
Šeimai 9.00 10.60 8.00 9.00

IN CLEVELAND
Booth Memorial
Cleveland City
Cleveland Clinlc 
Florence Crittenfon Home 
Evangelical Deaconess 
Fairview Park
Forett Hill
Grace
Jewish Convalescent 
Lutheran
Mt. Sinai

Nemokamai duodama: Mes mielai jums be jokio 
atlyginimo duodame čia išvardytas knygeles. 
Pažymėk kurios nori ir siųsk kuponą adresu: 

1 Cleveland Hospital Service Association, 2060 
East 9th Street, Cleveland 15, Ohio.

□ Unseen magic in our food □ Low calorie meal plan
□ How to keep from hating people □ Operation Hospital 
Q] Allergy is Everybody’s business Q Breathe Easy

Name............................................................................................

Street .....................................................  City ..........................

*Contract No. M-104R

**Contract No. M-144

(Rates for 70 - day Comprehensive 
Contract® are 10 c e n t s less 
per month for one person and 20 
cents less per month for a family.)

SPONSORED BY THESE NON-PROFIT HOSPITALSt

Polycfinic
St. Alexis
Saint Ann
St. John't
St. Luke't
St. Vincent Charity
Mary B. Talberf
University (Babies and

Childrens, Hanna House,
Lakeside, MacDonald House) 

Woman'i

IN THE SUBURBS
Bay View Hospital
Bedford Municipal 
Berea Community 
Doctors 
Euclid-Glenville 
Carfield HeigMs 
Huron Road 
Lakevvood 
Marymcunt 
Rainbow

IN NORTHEASTERN OHIO
Amherst 
Ashtabula General 
Corey at Chardon
Brovvn Memorial at Conneaut
Elyria Memorial 
Memorial of Geneva 
St. Joseph at Lorain 
Allen Memorial at Oberlin
Lake County Memorial at Painesville

HOSPITAL SERVICE ASSOCIATION
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”Rozmowy polsko — litewskie”
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4. Nepatenkinamas 
pasiaiškinimas

Nežinom a s i s "derybininkų” 
gynėjas bando aiškinti, kad len
kų atskleisti dalykai esą tik se
niai pradėtos, Lietuvos diploma
tams gerai žinomos akcijos tęsi
nys. Jau Berno ir Paryžiaus kon
ferencijose Vlikas su diplomatais 
vieningai sutaręs, kad su lenkais 
reikia kalbėtis. Dabar jau daug 
kur su lenkais esą bendradar
biaujama. Lietuvos Rytų komi
sijoje dalyvaująs ir diplomatų 
atstovas. Pagaliau, ir trijų as
menų komisija santykiams su 
lenkais tvarkyti pastarojoje Vli
ko sesijoje esanti išrinkta gen. 
konsului p. J. Budriui matant, — 
tai kaipgi, esą, diplomatai galį 
sakyti, kad nieko apie tai neži
no!

Iš tikrųjų yra gerokai ne taip.
Berno konferencijoje (prieš 10 

metų) buvo sutarta, kad su len
kais yra reikalo kalbėti. Bet bu
vo nutarta ir apie ką kalbėti. In
strukcijose tiems, kuriems teks 
kalbėtis, buvo įsakmiai nurody
ta, jog reikia siekti, kad tuojau 
būtų pradėtos derybps su lenkais 
dėl Lietuvos-Lenkijos sienos. Su
prantama : jeigu pasirodytų, kad 
su vadovaujančiais lenkų egzili- 
niais sluogsniais galima pasiekti 
mums priimtino susitarimą dėl 
sienų, tai tada dėl kito bendra
darbiavimo sutarti būtų jau vi
sai paprastas reikalas. O jei pa
sirodytų, kad jie įsikibę laikosi 
pilsudskinių-želigovskinių pažiū
rų, tai ir visi kiti reikalai atsi
duria kitokioj, šviesoj.

Tačiau j Paryžiaus konferen
ciją Vlikas atvyko su 1947 m. 
kovo 14 dieną Londone jau su
darytu, tik dar nepatvirtintu su
sitarimu, kuris visiškai skyrėsi 
nuo ta, kas buvo sutarta Berne.] 
Būtent, vietoj pradėję kokias 
nors derybas sienų klausimu, 
Vliko atstovai (prel. M. Krupa
vičius ir V. Sidzikauskas, kuris 
tada buvo VT pirmininkas) su
darė susitarimą, sienų klausimą 
visiškai apeidami. Dar daugiau. 
Susitarime buvo pareikštas "įsi
tikinimas, kad išsprendimas vi
sokių ginčytinų klausimų, kurie 
gali kilti tarp abiejų valstybių, 
TURI BŪTI atliktas TIK TAI
KIU KELIU”,- žinoma, "teisin
gumo, teisėtumo ir draugiškumo 
dvasioje, pabojant abiejų šalių 
reikalus bei tautinius ir valsty- 
bihius interesus”...

Visi Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos pareigūnai pasisakė 
griežtai prieš tokį miglotą susi
tarimą, gindami Lietuvos vals
tybės interesus nuo pavojingo 
įsipareigojimo.

Susitarimo autoriai aiškinosi, 
kad jame "nėra nieko Lietuvai 
blogo”, nes, esą, "Vilnius jau vis- 
tiek Lietuvos, nors ir okupuotos, 
ribose ir yra jos sostinė”, taigi 
Vilnius nebegalįs būti įtrauktas 
į susitarime minimus "visokius 
ginčytinus klausimus”... (Vi Si
dzikauskas šią tezę ir dabar ne
seniai pakartojo Montrealyje).

Visi pasiuntiniai, o ypač Lie
tuvos Diplomatijos šefas min. S. 
Lozoraitis (tas kaikieno vadina
mas "lenkų šalininkas”...) nu
rodė štai kokias susitarimo ydas:

Tai yra "pactum de contrahen- 
do”, lietuviškai tariant, įsiparei
gojimas susitarti dėl visokių gin
čytinų klausimų, kurie gali kilti 
tarp Lietuvos ir Lenkijos. Jeigu 
Vilniaus klausimas į tų ginčyti
nų klausimų tikrai neįeina, tai 
kodėl lenkai nesutiko įsakmiai 
to susitarime pasakyti? Kodėl į 
išviso išvengta kalbėti dėl Lie-j 
tuvos-Lenkijos sienų? Kodėl Vil
ka atstovai nesilaikė Berne su
tartų instrukcijų ? Kur yra -bent 
menkiausias Užtikrinimas, kad 
lenkai neįskaito Vilniaus į to-' 
kius ginčytinus klausimus, ku-' 
riuos pasižadama kaip nors iš-j

Lietuvos Rytų problemoms, 
studijuoti komisija tikrai yra ir 
joje tikrai dalyvauja taip pat ir 
LDT atstovas. Bet tos komisijos 
uždavinys yra ne derybos su len
kais, o tik mūsų, lietuvių nusi
statymo dėl Lietuvos Rytų sienų 
pagrindimas, dokumentavimas ir 
gynybos suformulavimas. Kaip 
ir visos "tarpžinybinės” komisi
jos, sudarytos iš asmenų, ku
riems dalyvavimas komisijoje 
yra nežinia keliolikta pridėtinė 
pareiga, ši komisija dirba labai 
lėtai. Ji savo darbą yra pradėju
si, bet dar tebėra gana toli nuo 
pabaigos.

Gen. konsulas J. Budrys gal ir 
matė, kaip Vlikas išrinko komi
siją "santykiams su lenkais”, bet 
kas gi iš to? P. J. Budrys, kiek 
girdėti, buvo kviestas, bet vos 
vos neišvarytas Vliko sesijos 
svečias. Todėl iš jo buvimo tuose 
posėdžiuose niekaip negali susi
daryti pagrindo teigimui, kad 
kas toje sesijoje dėjos, tai dėjo
si su Lietuvos Diplomatinės Tar
nybos žinia ir pritarimu. Faktas, 
kad visuomenė apie tą komisiją 
sužinojo tik lenkų laikraštininko 
plepumo dėka ...

Tad argi nėra pagrindo atsi
rasti klausimams, panašiems į 
pirma minėtuosius? Pavyzdžiui, 
iš kur toks didelis interesas de
ryboms tik su lenkąis ? Kodėl nė
ra komisijos (ir susidomėjimo), 
pav., būsimiems santykiams su 
latviais bei estais ? Kodėl pabrėž
tai ignoruojamas glaudesnių san
tykių užmezgimas su ukrainie
čiais, daug kur gana įtakingais 
ir Lietuvai draugingais? O kaip 
su gudais? Ar tikrai lenkams jau 
patiekti "lietuvių pasiūlymai”? 
Jei taip, tai kokiu pagrindu ir 
koki?

štai į šituos klausimus "Drau
gas” — "Nepr. Lietuvos” straip
snio autorius turėjo visų pirma 
atsakyti, vietoj dėstęs dalykus 
ne taip, kaip buvo ir yra.

pręsti tik taikiu keliu, pabojant 
"abiejų šalių reikalus ir tauti
nius bei valstybinius interesus”? 
Kas užtikrina, kad busimieji 
Lenkijos reikalai bei tautiniai ir 
valstybiniai interesai nepastatys 
į ginčytinus klausimus, net ir 
daugiau negu Vilniaus? Koks 
"taikus” ir kieno parinktas ke
lias bus taikomas spręsti klausi
mams, kuriuos ims ginčyti 30 
milionų Lenkia prieš 3 milionų 
Lietuvą? Ar tai nebus tokios rū
šies "taikus” kelias, kaip 1938 
metų ultimatumas diplomati
niams santykiams užmegzti?

Buvo nurodyta, kad M. Kru
pavičiaus — V. Sidzikausko su
darytasis susitarimas, jeigu įgy
tų galios ir būtų pripažintas Lie
tuvą įpareigojančiu, atiduotų 
Lietuvą visiškon Lenkijos malo- 
nėn, kai tik toji būtų atsisto
jusi ant kojų. Lietuvai -būtų su
rištos rankos, atimtos visos ga
limybės gintis teisinėmis prie
monėmis. Nes būtų jau pasiža
dėta susitarti kiekvienu klausi-; 
mu, kurį lenkai ras reikalinga1 
palaikyti ginčytinu, ir susitarti' 
tokiu keliu, koks bus priimtinas' 
lenkams, kadangi, kaip vienas iš 
pasiuntinių pabrėžė, tai yra ma
žesnio su didesniu santykis.

Pasiuntinių pozicija buvo aiš
ki: jeigu lenkai nenori duoti 
mums priimtinų visiškai aiškių 
pasižadėjimų dėl sienų (pasiža
dėjimų, tegul sau formaliai ri
šančių tik išeivijoje esančius va
dovaujančius politinius sluogs- 
nius), tai mums nėra jokio inte
reso su jais kokias nors sutartis 
daryti. Bendradarbiauti išlaisvi
nimo reikalu galima ir be tokių 
sutarčių. Ar daromos dėl bendra
darbiavimo sutartys su latviais, 
estais, čekais, bulgarais, rumu
nais, vengrais ? Kodėl tik su len
kais ir visų pirmą su lenkais rei
kia sutarties? Kodėl tik per len
kus turi būti mūsų kelias į tarp-' klausimą, kodėl taip veržiamasi į 
tautinį bendradarbiavimą ? i kokį nors susitarimą kaip tik su

Po šių ir kitų priekaištų, V. lenkais.
Sidzikauskas Vykdomosios Tary-j Iš lietuvių pusės kalbamoji 

1947 m. kovo 14 d. nota buvo ad
resuota "Ponui Adam Tarnovvski, 
Lenkijos Užsienių Reikalų Mi- 
nisteriui”, o pasirašyta — "Vac
lovas Sidzikarskas, E. Užsienių 
reikalų Ministerio p.” Ir lenkų 
nota buvo panašiai adresuota bei 
pasirašyta, tik pakeitus pasira
šytojo ir adresato vietas.

Pirmas straipsnis analogiško
se notose buvo vienų kitiems pri
pažinimas teisių atstovauti tau
tai ir valstybei. Taigi susitari
mui suteikta forma, kuri turėjo 
atrodyti įpareigojanti tautas ir 
valstybes, o ne vien tiktai tuos, 
kurie pasirašo. Antras straipsnis 
buvo — sutikimas atnaujinti dip-

5 Ar tai ne recidyvas?
žiūrint į aną 1947 metų kovo 

14 dienos susitarimą (devynerius 
metus išgulėjusį ”'be eigos”, ga
lutinai neįvykusį), kuriam buvo 
parinkta notų pasikeitimo for
ma, krinta į akis kaikurie jo 
bruožai, kurie gal ir atsako į vie
ną iš minėtų klausimų, būtent į

bos vardu sutiko susitarimą at
siimti ir bandyti arba jį pertvar
kyti (iš naujo kalbėtis su len
kais), arba dėti jį į stalčiaus gi
lumą. Prel. Krupavičius dar gin
čijo V. Sidzikausko teisę susita
rimą atsiimti be Vliko sutikimo, 
bet greit nusileido.

Derybininkų gynėjas "Drau
ge” (ir "Nepriklausomoj Lietu
voj”) visa tai nutylėjo. Jis pri
simena tik vieną dalyką, būtent, 
kad buvęs priimtas nusistaty
mas, kad reikia "surasti su len
kais sprendimus”...

Po Paryžiaus konferencijos 
praėjusieji beveik devyneri me
tai patvirtino pasiuntinių tezę, 
kad bendros išlaisvinimo veiklos1 lomatinius santykius tarp Lie- 
reikalais su lenkais ir visais ki-j tuvos ir Lenkijos, taigi ir pasi- 
tais galima bendradarbiauti ir keitimas diplomatiniais atsto- 
be tokių sutarčių, kokia buvo1 vais (šį kartą jau be ultimatumo 
bandyta kadai sudaryti Londone,' iš lenkų pusės ir be grasymo ”žy- 
ir kad už tą bendradarbiavimą giuoti į Kauną”!).
nėra reikalo kam nors užmokėti Lenkijos vyriausybė 1947 me- 
tokiais įtartino turinio pasižadė- tais jau buvo netekusi tarptau- 
jimais. | tinio pripažinimo. Vliko VT bu-

GERIAUSIAM SUSITARIMUI MIESTE 
ATSILANKYK PAS MUS.

NAUJAUSI IR LABIAUSIAI POPULIARUS 1956 M.

B U I C K
Tai tikrai gražios, patogias ir geros mašinos, kurios 

pateisina padarytas išlaidas. Ir pirkę 1956 m. mašiną, Jūs 
turėsite daugiausia, ką bet kada esate gavę. Jūsų pasise
kimas yra BUICK. Tai General Motors mašina.

ECONOMY BUICK CO.
I 2550 Euclid Avenue GA 1-7600

Jums patarnauja 48 metus.
APLANKYK MUS PASIRINKTI IR GERŲ NAUDOTŲ 

MAŠINŲ.

Tai naujos sistemos Nike raketų kontroliavimo aparatai, kurie dabar saugo JAV miestus, 
surenkamos žinios apie pasirodžiusius priešo lėktuvus ir tuoj perduodamos Nike baterijoms.

vieną žaidimą”. Nupūsti margutį 
— kiaušinį išpučiame, o lukštą, 
kuris atrodo kaip sveikas kiau
šinis, nudažykime. Vaikai susto
ja dviem eilėm apie stalą. Viena 
eilė mėgina margutį nupūsti, o 
kita — neleisti. Margutį nupū
tus, pokylis baigiamasi.

SKAUTAI
«

Jais

vo dar tik pradėjusi svajoti apie 
tokį pripažinimą.

žiūrint į tą tekstą, sunku at
sikratyti minties, kad anuo metu 
tas veržimasis sudaryti tokią su
tartį (iš Vliko pusės net sutin
kant Vilniaus ir sienų klausimą 
palikti likimo valiai ar lenkų ma
lonei) bene ir bus buvęs paska
tintas noro turėti bent vieną pri
pažinimą vyriausybe, nesvarbu, 
iš ko jis bebūtų gautas...

Atrodo, lyg du bepinigiai part
neriai, turėdami bankuose tik iš
tuštintas einamąsias sąskaitas, 
rašo vienas kitam po $5,000 čekį 
ir, sudėję tuos čekius į vieną vie
tą, tariasi pradėsią biznį su $10,- 
000 kapitalu..,

Lietuvos valstybės atstovai 
anuo metu atkalbėjo vlikiečius 
nuo tokio žaidimo, kuris, kaip 
dabar aiškiai matyti, jokių tei
sinių pasėkų nebūtų turėjęs, bet 
būtų likęs isterijoje, kaip ne
rimtas žingsnis (rimtame reikale.

Dabar kiti "Užsienių reikalų 
kierownikaf ’ esą susitikę — kaip 
ir anuo metu, apeidami Lietuvos 
pasiuntinį Londone, nieko nesa
kydami lietuvių visuomenei apie 
lyg ir jos vardu daromus pasiū
lymus, dėl kurių lenkai ir vėl 
džiaugiasi, o lietuviai dairosi su 
klaustuku akysi...

Ar reikia dėl to nerimauti?
Turbūt neverta. Tragiškų pa

sėkų, atrodo, vargu ar gali iš to 
išeiti. Tik gaila, kad lietuvių var
das lyg ir įveliamas į nerimtą 
istorijėlę ...

O lenkams — kas? Jei netru
kus po Manchesterio deklarcai- 
jos, anot kurios lenkai niekad 
neišsižadėsią Vilniaus, jiems vis- 
dėlto pavyktų užkabinti ant kab
liuko ką nors iš lietuvių, kas vėl, 
pasižadėtų "taikingai spręsti vi-i 
sokius ginčytinus klausimus”,' 
tai kodėl gi jiems tokio pažado 
nepriimti? Ypač jei po tokiu pa
žadu būtų koks nors "vyriausios,1 
egzilinės valdžios” parašas. Ir 
ypač tada, kai lenkai irgi viešai 
pareiškia, kad Vilnius neįeina į 
tų klausimų kategoriją, kur lie
tuviai gali turėti kokių nors pre
tenzijų ....

O jeigu nepavyktų, jeigu ir 
dabartiniai "E. Užsienių Reika
lų Ministerio p.” būtų kieno nors 
už skverno sulaikyti, tai juk len
kai jau iš anksto paskelbė, kadi 
gi ne jie, o lietuviai tą komedi
ją pradėjo!

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

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

P. J. KERŠIS
628 Engeneer Bldg. 

Telef.: MAin 1-1773.
Rezidencija: PENINSULA 2521

Atvelykio pokylis mažiesiams
L. ČEPIENĖ

(inniiiiiiiiiniiiiinniiniiniiiimninininiinimiiiiiiiiiinininiiiinininiiiniiiiiiinniiiuiiiiiiiioiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiinniiiiiHinitiiininnininininiiiiiiiHMiiiniiiiiiiiiiiitniiiin*

Pakvietimai rašomi ant popie
rinių margučių:

"Čion, margučių bus puota
Kviečia tėtis ir mama
Trečią valandą pas mus.
Kai tik Atvelykis bus!”
Kambariai papuošiami velyki

niais paveikslais: ant sienų pa
kabinami didžiuliai margučiai, 
tulpės, viščiukas, kiškelis ir ver
bos.

kyliai tampa smagiausiom valan
dėlėm šeimininkams ir svečiams.

NEPALIKIM JŲ VIENŲ!
(sks) Prieš kurį laiką skaitė

me spaudoje LSB Vyriausiojo 
Skautininko atsišaukimą mūsų 
skautų Džiamborės Fondo reika
lu. Jiems yra būtina turėti pajė
gų DF, nes nuo to pareis tinka
mas Lietuvos skautų atstovavi
mas džiam-borėse, pas. skautų 
vyčių sąskrydyje ir pas. sk. vadų 
konferencijoje. Sėkmingas mūsų 
skautų ir jų vadovų pasirodymas 
šiuose pas. skautybės susitiki
muose padės Lietuvos Skautų 
Brolijai įsistiprinti tarptautinėje 
plotmėje. Nepalikim skautų vie
nų šiuose žygiuose! štai jau kai 
kas spaudoje priekaištauja, kad 
ir skautų tėvai pamiršo savo vai
kų reikalus. Argi taip yra. Te
nebūna tai kaip koks priekaištas 
bet kam, bet tebūnie tai tik pa
skatinimas — padėkime skau
tams, stiprinkime jų Džiambo- 
rės Fodą!

DF iždininko adresas: Mr. A. 
Pocius, 295 Grey Str., London, 
Ont., Candaa.

Pokylio programa
Pasisveikinam, susipažįstam 

ir einam prie kepurių stalelio — 
pokyliui kepurės pasidaryti. Kie
no bus gražiausia?

Maršas. Pasipuošę kepurėmis 
pagal muziką ar dainą marširuo
jame.

šokame suktinį, klumpakojį, 
žaidžiame ratelius: Aguonėlę, 
Pučia vėjas neša laivą, Tėvas at
važiavo ... Du gaideliai.. . ir kt. 

žaidimas ”Iš žalio”. Kiekvie
nas vaikas nuskina po lapelį avi
žėlių. Tai — "žalias”. Lapelį pa
slepia, tačiau paklaustas "žalio” 
turi lapelį parodyti. Jei tuoj ne
parodo, reikia mokėti pabaudą 
—■ saldainį. ("Iš žalio” žaidžiama 
per visą pokylio laiką).

Rasti krepšelį, muzikaliais žai
dimas. Muzikai garsiai grojant 
— vaikai marširuoja, tyliai gro
jant — ieško krepšelių su saldai- 
niukais-kiaušinėliais. Kol suras 
visi vaikai.

Vaišės pradedamos margučių 
mušimu ir jų valgymu. Vėliau, 
vaikai atlieka programą prie sta
lo, išpildydami tai, kas parašyta 
rašteliuose po lėkštėm. Neuž
miršdami ir pasivaišinti!

Ridensime margučius nuo len
telės ant grindų, kaip nuo kalne
lio. Ridenam iš eilės, stebėdami 
ar margutis susidauš su anks
čiau nuriedėjusiu. Kieno stuk
tels, tas gaus saldainį. Kas lai
mės daugiausiai ?

Dainuoti svečiuose yra malo
nu. Ypač kai dainelė graži: "Ten 
kur žaidžia Nemunėlis, Oi tu 
strazde strazdeli, Pavasarėlio 
dienos ateina, Baltos burės plaz
da, Prašom, prašom paklausyti, 
Išėjo tėvelis į mišką is t.t.

Į galą ateina Velykė, su mar
gučių pintine. Pagiria vaikų dai
navimą, apdovanoja visus mar
gučiais ir paseka pasaką iš A. 
Giedriaus "Tėvelių pasakų” apie 
"Aimutę” (47 pusi.).

Pokylio pabaigtuvės malones-

ATŽYMĖTOS SKAUČIŲ 
VADOVĖS

Velykinių vaišių stalas, su avi
žėlėm? margučiais ir cukriniais 
avinėliais, prie kiekvieno vaiko 
lėkštės, paruošiamas dar mažie
siems svečiams nesusirinkus.

Atskirame kambaryje paruo
šiamas stalas kepurėms pasida
ryti. Padedam įvairių spalvų ga- 
firuoto popierio, popierinių gėlių, 
dažytų plunksnų, žirklių, klijų, 
adatų, siūlų.

Paslepiami maži saldaininių- 
kiaušiniukų krepšeliai, muzika- 
liniam žaidimui pravesti.

Ant vaišių stalo, po kiekvieno 
| vaiko lėkštele padedamas rašte
lis. Jame parašyta, ką vaikas pra- 

j šomas padaryti k. a. eilėraštį 
Į pasakyti, minti mįslę, papasako
ti juokingą atsitikimą ir 1.1.

Reikia pagalvoti ir apie poky
lio programą. Neužtenka sukvie
tus vaikus paruošti jiems vaišių 
ir palikti juos sau. Dažnai ne
drąsūs vaikai prasėdi visą va
karą kamputyje, nuobuodžiauda- 
mi, o drąsesnieji įsismaginę kar
tais ir nemalonumų padaro. Po 
tokios šventės negreit panorėsi- 

I me ruošti kitą.
Tačiau paruošus užsiėmimų,

žaidimų bei pramogų, vaikų po- nės, kai leidžiama pažaisti ”dar

(sks) "Skautybės Kelio” ži
niomis LSS Pirmija šv. Kazimie
ro šventės proga skautininkėmis 
pakėlė paskautininkes: S. Jur- 
kynienę, A. Kliorienę, T. žukie- 
nę ir D. Zubrickaitę-Fidlerienę. 
Paskautininkėmis tapo: J. Dauž- 
vardienė, N. Jankutė, G. Prial- 
gauskaitė, D. Dulytė, A. Laba
nauskienė, J. Janulevičienė, R. 
Mantautaitė-Molienė ir S. Lau
kaitienė.
. Ordinu "Už Nuopelnus” apdo
vanoti : J. Janonis, J. čaplinskas, 
B. Jucėnienė, A. Mačiuikienė. ■ 
Vėliavos žymeniu apdovanota — 
V. Kaminskaitė. Visi šie skau
čių bičiulių ir vadovių atžymėji- 
mai atlikti Vyriausiosios Skau- 
tininkės pristatymu.

JUOS TRAUKIA ERDVĖS IR 
MARIOS

(sks) Detroite, Baltijos skau
tų tunte, šiomis dienomis įkurti 
du nauji vienetai. Jūrų skautai 
susibūrė j Šarūno laivą, kuriam 
vadovauja Ant. žalkauskas. Į lai
vą kandidatais priimami jaunuo
liai nuo 16 m. amžiaus, kurie 
prašomi kreiptis į vair. Atkočai- 
tį.

Apie oro skautą Dulaitį susi
spietė entuziastų būrelis, kurie 
ryžtasi tapti oro skautais, šiuo 
metu su užsidegimu dirbama 
prie lėktuvų modelių statybos. 
Sėkmės būsimiems erdvių užka
riautojams ir gero vėjo vandenų 
plotų nugalėtojams!

Įsidėmėk
DIRVOS 

adresą 
1272 East 71 St.

Cleveland 3, Ohio

i

I 
I

šis kareivių pastatas, sveriąs 2800 svarų ir pastatomas per 45 minutes. Statomas iš nedegamo Btik- 
lo medžiagos. Manoma, kad jis gali labai patarnauti judriems kariuomenės daliniams.
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Ar tai patarnavimas SLA reikalams?
Kodėl A. S. Trečioką reikia išrinkti

"Naujienose” ir "Keleivyje” 
tūlas "Senas SLA Narsy” dėl 
SLA Pildomosios Tarybos rinki
mų visai nesusivokdamas klajoja 
po visas puses, kalbėdamas tai, 
ko visai nėra. Jam nė faktai, nė 
tikrovė nerūpi, o tik niekinti kai 
kuriuos kandidatus ir padanges 
iškelti kitus. Iš jo rašinio aišku: 
arba jis nežino ką sako, arba 
bando neteisybę skleisti.

Jam baisiai nepatinka, kad 
SLA Pažangos Komitetas, susi
dedąs iš žinomų ir garbingų Su
sivienijimo veikėjų, siuntinėja 
lapelius, rekomenduojant balsuo
ti už A. S. Trečioką į SLA iždi
ninkus. Argi "Seno SLA Nario” 
peršami kandidatai to paties ne
daro? Juk taip buvo daroma per 
desėtkus metų ir ateityje var
giai kitaip bus. Jam tai valia, o 
kitiems užginta. Tegul jis nepa
miršta, kad gyvename laisvės 
krašte, o ne'sovietinėje diktatū
roje. Į visus jo "vėjo gaudymus” 
neverta gaišinti laiko. Tačiau 
reikia štai ką pasakyti.

SLA vadovybėje reikalinga 
patyrusių ir patikimų visuome
nininkų, kurie be pasiimtų parei
gų, mokėtų ir pajėgtų prisidėti 
prie didesnio pagyvinimo ir pra
plėtimo mūsų tautiškos veiklos 
ir pačios organizacijos fraterna- 
lių naudų, pritrauktų daugiau 
naujų narių, šioje linkmėje gali 
ir privalo Pildomosios Tarybos 
nariai pasidarbuoti, įrodant savo 
iniciatyvą ir naudingumą. Vien 
tik atlikimas savo ofiso darbų 
dar mažai ką tepasako ir reiškia.

SLA yra visuomeninė, patrio
tinė ir fraternalė organizacija, 
remianti visus lietuviškus dar
bus, ypač Lietuvos laisvinimo by
lą. Susivienijimui reikalinga to
kių žmonių, kurie mokėtų ir ga
lėtų tinkamai dirbti tokius svar
bius darbus, kas neštų garbę or
ganizacijai ir tiksliai pasitarnau
tų mūsų bendrietns reikalams.

Kaip tik šitokioms kvalifika
cijoms pilnai atitinka A. S. Tre
čiokas iš Newark, N. J., dabar 
kandidatuojąs į SLA iždininko 
vietą, į kurį nebekandidatuoja 
dabartinis iždininkas. Jis nuo 
pat jaunystės dienų teigia
mai pasižymėjo dirbęs ir 
tebedirbąs įvairiose organi
zacijose lietuviškus, visuome
ninius gražius darbus. Tai aiš
kus faktas, kurį niekas negali 
užginčyti, neišskyriant ir ”Seno 
SLA Nariu” Jis per 30 metų 
nuoširdžiai dirbo Susivienijimui, 
visada buvo renkamas delegatu į 
seimus, kurie pakartotinai jį 
rinkdavo į svarbias pastovias ko
misijas. šiuo metu jis yra Ap- 
švietos Komisijos nariu, kuri yra 
viena iš svarbiųjų. Virš 15 metų 
pirmininkauja savo apskričiui ir 
dar ilgesnį laiką tarnauja valdy
boje 345 kuopoje.

A. S. Trečiokas, radęs ir išlai
kęs pasitikėjimą tokį ilgą laiką 
savo kuopoje, apskrityje ir sei
mų delegatuose, kas pilnai nu
šviečia jo charakterį, teisingu
mą ir pilniausį pasitikėjimą. Jam 
SLA tvarka, eiga ir problemos 
gerai žinoma. Jis yra pripažin
tas, kaip specialistas, gyvybės 
apdraudos srityse, kurioje dirba 
daug metų. Taigi, būti SLA iž
dininku kaip tik atitinka jo pro
fesijai. žodžiu, nesileidžiant į 
smulkmenas, jis visais požiūriais 
kvalifikuotas garbingai ir nau
dingai eiti iždininko pareigas 
mūsų Susivienijime.

Papildomai dar reikia pažymė
ti, kad jis gyvena vos 10 mylių 
nuo SLA centro, sakytume, na
mie. Dažniems važinėjimams į 
centrą, telefonavimams ir susi- 
rašynėjimams tikrai bus sutau
pyta daug išlaidų ir laiko. O tai 
bus sveika organizacijai. O iždi
ninkas, reikia visiems žinoti, tu
ri daug ir kuone kasdieninių rei
kalų su centru. Ar šiaip ar taip 
kalbėsime, visgi reikia pripažin
ti didelio skirtumo tarp 10 ir 900 
mylių tolumo.

Dėl Noros Gugienės asmens 
mes nieko prikišančio nesakome.

Tačiau tai dar nereiškia, kad ji 
visur tinkamiausia. Iki šiol nie
kas nepastebėjo jos dalyvavimo 
nė šešto apskričio konferencijo
je, nė specialiuose Chicagos vei
kėjų ir kuopų valdybų sušauk
tuose susirinkimuose, j kuriuos 
buvo kviečiamas prezidentas, se
kretorius ir kiti Pildomosios Ta
rybos nariai svarbiems organi
zacijos reikalais pasitarimams. 
Tokių susirinkimų - konferencijų 
įvyko daug, ypač pastarąjį de
šimtmetį. Gi p. Gugienės niekas 
nematė dalyvaujant nė viename 
šitokių susirinkimų. Atrodo, jai 
tokie, nros ir gyvybinės reikš
mės susirinkimai, visiškai ne
svarbūs, užtat ir nematė reikalo 
juose dalyvauti. Ar ji įrašė bent 
vieną naują narį į Susivieniji
mą? Ne. O tuo tarpu Trečiokas 
savo asmeninėmis pastangomis 
davė Susisivienijimui ne vieną 
šimtą narių. Tai kur čia jos pa- 
sitamavimas, kur jos veikla ar 
bent kokia parodyta iniciatyva 
SLA tvarkymui ir ugdymui? Jos 
ligšioliniai darbai tikrai blankūs 
ir nieku neužsirekomenduojanti.

Taip pat dar niekam negirdėta 
keistenybė per visą SLA išgy
ventą 70 metų laiką, kad ta pati 
šeima veržtųsi amžinai išsilaiky
ti toje pačioje vietoje, lyg norint 
įsteigti kokią tai nenutraukiamą 
dinastiją.

K. P. Gugis bus išbuvęs iždi
ninku jau 27 metus ir džentelmo- 
niškai atsisakė kandidatuoti. Už 
tai jam priklauso pagarba, kurią 
neabejotinai sekamas seimas jam 
pareikš. Tačiau jo žmona, Nora 
Gugienė, neabejotinai jos vyro 
laiminama žūtbūt veržiasi pavel
dėti jo ofisą. Argi visame Susi
vienijime nebėra kito tinkamo 
žmogaus? Ar ji turi kokias ne
paprastai ypatingas kvalifikaci
jas, be kurių SLA nebegalėtų ap- 
seiti, atseit, jis sugriūtų? Kaip 
žinome, nieko panašaus. Susivie
nijimas turi narių su nepalygi
namai aukštesnėmis kvalifikaci
jomis.

Tikrumoje ji veržiasi į iždinin
kus ne tiek Susivienijimui pa
tarnauti, bent sprendžiant tai iš 
jos praeities visiško pasidarba
vimo nebuvimo, kiek greičiausia 
dėl savo užmačios, o gal neišlei- 
dimui knygų iš savo buto. Vienas 
ir kitas yra menka rekomendaci
ja nariams.

Išnagrinėjęs abiejų kandidatų 
kvalifikacijas ir patikrinęs juo- 
dviejų galimą naudą Susivieni
jimui, A. S. Trečiokas, be ma
žiausio abejojimo, yra vertin

giausias ir bus naudingiausias 
iždininkas. Tai numatė SLA Pa
žangos Komitetas ir Užtat, visai 
neatsižvelgiant į srovines pažiū
ras, jį rekomenduoja į SLA iž
dininkus. Adv. J. Verbalis ir inž. 
A. čiaplikas, buvę kandidatai į 
tą pačią vietą, įsitikinę Trečioko 
aukštomis kvalifikacijomis, iš
traukė savo kandidatūras jo nau
dai ir prašo visus narius už jį 
balsuoti, šitokis šių dviejų gar
bingų narių nusistatymas Susi
vienijimo gerovei tikrai reikš
mingas ir vertas visų narių dė
mesio.

Santraukoje reikia pasakyti, 
kad A. S. Trečiokas yra tinka
miausias kandidatas į SLA iždi
ninkus ir jis tikrai daugiausia 
duos naudos mūsų Susivieniji
mui. Prašoma visų narių balsuo
ti už Trečioką ir jį išrinkti SLA 
iždininku didžiule balsų daugu
ma.

Ilgametis SLA veikėjas

SELECT THE MAN

OSCAR L.
FLECKNER
Business Esecutive with 
Government Experience

Ohio Primary
Tuesday, May 8 

Fleckner For Govornor CommiHoo 
Dwight A. Blockmore, Choirman

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems

HERSCHEL G. HOLLAND

CANDIDATE FOR

JUDGE
COURT OF COMMON PLEAS

Cleveland Ornamentai Iron Co.
COMMERCIAL — INDUSTRIAL — RESIDENTIAL

Specializing in
Iron, Bronze, Brass, Balconies, Grills, Hand Rails, 
Iron Stairs, Pipe Railings, Ornamentai Screen Doors 

Free Estimates — Satisfaction Guaranteed 
Statė Wide Service

DANTE TERZANO & SONS
Over 38 Years Experience

1969 East 119th St. SW. 1-7230
If No Answer Call IV. 1-3816 — HI. 2-4043

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems 
TARANTINO BROTHERS INC.

MILLVVORK—WOODWORKING
17614 St. Clair Avė. IV 1-0344

Lietuvoje...
(Atkelta iš 1 psl.) 

bose, ekskursijose, organizuotai 
lankytų kinus ir teatrus, rengtų 
"meninės saviveiklos” pasirody
mus, dalyvautų mičiurininkų, 
aviomodelistų ir kitokiuose rate
liuose, skaitytų daug knygų, bet 
kad tuo pačiu metu ... nebūtų 
perkraunami užklasiniu darbu.

Tie reikalavimai iš tikrųjų per
krauna darbu mokinius ir ypač 
mokytojus. Nespėdami visko 
įvykdyti iki gilumos, vieni ir ki
ti "plaukia paviršium”, švietimo 
ministerijos organas konstatuo
ja, kad mokyklose vyrauja "krei
dinis” dėstymo metodas, ir. kad 
daugelyje vidurinių mokyklų 
(ypač Molėtų, Aluntos, Ignalinos, 
Daugėliškio rajonuose) ”tik kas 
penktas moksleivis aplanko bib
lioteką ir per metus teperskaito 
vieną kitą knygą”.

Aukštąsias mokyklas valdo iš 
Maskvos

Lietuvoje veikiančios aukšto
sios (ir daugelis specialinių) mo
kyklos yra valdomos iš Maskvos. 
Vilniuje esanti švietimo minis
terija (ministeris S. Pupeikis) 
tvarko tik bendrojo lavinimo mo
kyklas. A. Sniečkus Maskvoje 
kritikavo tik tai, kad dvylika 
Lietuvoje veikiančių aukštųjų 
mokyklų yra net penkių įvairių 
Maskvos ministerijų žinioje. Jis 
siūlė, kad tos mokyklos būtų per
keltos vienos Aukštojo mokslo 
ministerijos žinion, ši ministe
rija jau kuris laikas yra nutarta 
decentralizuoti, tai yra paversti 
Sąjungine-respublikine ministe
rija, tačiau ligi šiol Vilniuje dar 
tokio paties vardo ministerijos 
(maskvinės ministerijos padali
nio) vis dar nėra. Tad net ir 
mokslo planai iki smulkmenų 
Lietuvos aukštosioms mokyk
loms nustatomi Maskvoj.

Sniečkus priekaištavo, kad tie 
planų nustatytojai labai susiau
rinę agronomų, zoo-technikų ir 
veterinorių rengimą Lietuvoje, 
kurių čia kaip tik esą permaža. 
Esąs nutrauktas ir pramonės bei 
ekonomikos specialistų rengimas. 
Pernai rudenį esąs nutrauktas 
studentų priėmimas į Vilniaus < 
universiteto geologijos katedrą,

nors katedra turinti visas prie
mones ir profesorius. Ta pati 
Aukštojo mokslo ministerija bu
vusi įpareigota pastatyti rūmus 
žemės Ūkio Akademijai šalia 
Kauno, bet ilgai delsusi ir paga
liau visai atsisakiusi statyti, že
mės Ūkio Akademija dabar nau
doja buvusias žemės ūkio Minis
terijos patalpas Kęstučio (dabar 
Gorkio) gatvėje, 15 nr., Kaune.

Bėga neva iš pasiruoštų 
profesijų

Komusistai giriasi, kad 18,000 
specialistų vien pokario metais 
esą parengta dabartinėse Lietu
voj veikiančiose aukštosiose mo
kyklose, ir dar jose mokosi 23,000 
studentų. Bet tų specialistų sto
ka skundžiamasi.

Nemaža baigusių tas aukštą
sias mokyklas skiriami į darbus 
už Lietuvos ribų. Žemės ūkiui 
parengti specialistai dažnai pa
skiriami visai ne į tokius darbus, 
kurių mokėsi, o daugelis jų iš 
viso vengia eiti į žemės ūkį. Vil
kaviškio valstybiniame siuvimo 
fabrike dirba kaip paprsatos siu
vėjos net šešios agronomės ar 
zootechnikės, kurį laiką dirbusios 
žemės ūkyje, bet pabėgusios į 
siuvyklą. Net tos įmonės parti
jos skyriaus sekretorius yra pa
bėgęs iš Alvito MTS.

Paskutiniu laiku ypatingai su
stiprinta propaganda, kreipiama 
į moksleivius, kad vidurines mo
kyklas baigusieji ir gavusieji 
brandos atestatą nesidairytų į 
aukštąsias mokyklas, o eitų dirb
ti į žemės ūkį. Norintieji toliau 
studijuoti vadinami ieškančiais 
"baltarankiškio” darbo.

BENDRUOMENES 
TARYBOS POSĖDŽIAI 

CLEVELANDE
Bendruomenės Tarybos prezi

diumas balandžio 21 ir 22 d. šau
kia antrąją Bendruomenės Tary
bos sesiją. Ji įvyks Clevelande 
Carter viešbuty (Prospect ir E. 
9 gatvių kampas) šia darbų tvar
ka: iškilmingas sesijos atidary
mas, apyskaitiniai JAV LB val
dybas pranešimai, Tarybos narių 
pasisakymai dėl pranešimų, Ben
druomenės įstatų keitimo projek
tas (ref. įstatų komisijos pirm.

J. Šlepetys), Kultūros Fondo me ar visuomeniniame gyvenime
nuostatų projektas (ref. KF val
dybos pirm. J. Kreivėnas), Kul
tūros kongreso reikalai (ref. LB 
valdybos narys Alf. Mikulskis), 
pasaulio lietuvių bendruomenių 
seimo šaukimas (ref. LB valdy
bos pirm. St. Barzdukas), finan
siniai Bendruomenės reikalai 
(ref. LB valdybos ižd. J. Staniš- 
kis), einamieji reikalai ir sesijos 
uždarymas.

Bendruomenės Tarybos posė
džiai yra vieši, tat juose malo
niai kviečiami dalyvauti ir Sve
čiai. Tikimasi, kad didesnio dė
mesio parodys ypačiai Clevelan
do lietuviai.

ir kaip? Visa tai, atrodo, irgi bū
tų labai įdomu juos šelpusiai vi
suomenei žinoti.

Kelis sykius šiais klausimais 
teiravausi, bet negaudavau atsa
kymo. Norėčiau tat, šiuo viešuo
ju keliu pasinaudodamas, para
ginti Krašto Valdybą ir Gimna
zijos vadovybę nepalikti rėmėjų 
ir šiais klausimais be informaci
jų. J- B*

LAIŠKAS 
REDAKCIJAI

Pone Redaktoriau,
Perskaičiau Dirvoje Nr. 8, 

PLB Vokietijos Krašto Valdybos 
pirmininko Pr. Zundės straipsnį, 
skirtą penktosioms Vasario 16 
Gimnazijos metinėms paminėti ir 
raginantį mūsų visuomenę su
stiprinti savo paramą Gimnazi
jos išlaikymui.

Ir ap esu gimnazijos rėmėjas, 
stebiu jos gyvenimą bei plėtimą
si ir linkiu jai tolesnės sėkmės. 
Tačiau vienas dalykas Pr. Zun
dės straipsnyje ypatingai krito 
man į akį, būtent, šių metų laida 
bus jau ketvirtoji.

Reiškia, 3 laidos yra jau iš
ėjusios į pasaulį su Vasario 16 
brandos atestatais. Ar tai nėra 
džiuginantis reiškinys? Bet kur 
tos 3 laidos dingo, jų likimas, 
kur ir ką baigusieji toliau studi
juoja, ar pasireiškia akademinia-

HARTFORD
PASIRODYS VYRŲ CHORAS
Prieš keletą mėnesių vykstant 

pirmoms choro repeticijoms, bu
vo kalbama "kada nors”, bet dar 
negreitai.

Dabar jau tikra, kad Hartfor
do vyrų choras (pirmu vardu 
dar nekrikštytas) vedamas muz. 
J. Petkaičio, š. m. gegužės mėn. 
5 d., 7.30 vai. vak., Capitol Avė. 
ir 339 Broad str. kampe esančios 
mokyklos salėje susirinks ir pa
dainuos kelioliką dainų. Moterų 
oktetas atstovaus gražiąjai pu
sei. Taip pat kelios solo dainos 
išpildant p-lei Jankauskaitei.

Antrąją programos dalį suda
rys vaišės ir šokiai.

Hartfordo ir apylinkių lietu
viai koncerto rengėjams nuošir
džiai talkininkauja, padėdami 
rengimo reikaluose ir jau dabar 
gausiai pirkdami biletus.

Laukiama atsilankant!

įstok į
VILTIES

DRAUGIJĄ

Charles

Lazzaro

BALSUOK UŽ

FORMER 
POLICE 

PROSECUTOR

CANDIDATE 
FOR

IR IŠRINK

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

DEMOCRATIC PRIMARY MAY 8, 1956

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

THEMAYCOil BAJEMENT
Extra specialus pirkinys!

VYRU
• Nesiraukšlėja

• Nesitepa

• Kai kurios su diržu

• Rayon Acetate Gabardines
• Rayon Acetate Nylon 

Gabardines
• Rayon Nylon Moorsville 

Plaids

• Mėlynos • Rudos

• Rayon Nylon Burlington 
baliaus reikalams su diržu

• Rayon Acetate Waffle 
Weave su savu diržu

Tan • Pilkos • žalios

DYDŽIAI 28 iki 42

Šiam laikui ir metiniam nešiojimui šios kelnės gamintos garsių 
siuvėjų. Mes nupirkom visą jų kiekį, kada buvo pabaigę pavasario 
užsakymus. Visos gražiai pasiūtos su visais priedais, esamais 
geriausiose kelnėse.

The May Co.’s Basement Men’s Clothing Department



Dirva Nr. 14 * 1956 m. balandžio mėn. 5 d. 7

VISI Į NEPAPRASTAI ĮDOMŲ KONCERTĄ!
J. C I J U N S K A S

LAIKRODININKAS

/ 
f

""MONTO DARBAI

Didelė sporto šventė Clevelande
Šį savaitgalį Clevelande įvyks 

apygardinės jaunių ir jaunučių1 sutuoktuvės įvyksta šį šeštadie- 
krepšinio ir mergaičių tinklinio' nį, balandžio mėn. 7 d., 9:30 vai. 
pirmenybės, šalia to, lygiagre^ šv. Jurgio parapijos bažnyčioj, 
čiai vyks ir apygardinės stalo te-. Vaišės 6 vai. vakaro White Eagle 
niso pirmeny bės. Į šias varžybas j salėje. Abu jaunieji šiuo metu 
suplauks virš 80 sportuojančio 
jaunimo iš Chicagos, Detroito, 
Rochesterio ir Clevelando.

Varžybos prasidės šeštadienį 
2 vai. St. Clair Recreation Cen
ter, 6250 St. Clair Avė. ir tęsis 
iki 9 vai. Oficialus varžybų ati
darymas ir jaunių krepšinio 
baigmė bus 7 vai.

Sekmadienį varžybų tąsa vyks 
nuo 1 vai., East High School sa
lėje, 1380 E. 82 St., kur 2 vai. 
bus Vyrų Krepšinio Lygos pir
menybių rungtynės tarp Chica
gos LSK Neries II ir Clevelando 
LSK žaibo.

Stalo teniso pirmenybsė vyks 
Cleveland Table Club Tennis, 
10550 Euclid Avė. (netoli E. 105 
St.):

šeštadienį nuo 1:00 PM iki
9:00 PM.

Sekmadienį nuo 12:00 AM (jei
« bus reikalas).

Varžybas globoja ALB Cleve
lando Apylinkės Valdyba, kuri 
jau daug kartų yra suteikusi 
sportininkams moralinę ir mate-

• rialinę paramą.
Nėra abejonės, kad šios var

žybos yra didžiausias šio sezono 
sportinis įvykis Clevelande, to
dėl visi yra kviečiami parodyti 
savo sportuojančiam jaunimui 
skiriamą dėmesį ir gausiai atsi
lankyti į varžybas.

Irenos Chmieliauskaitės ir 
Ramūno Buzėno

gyvena Chicagoje.

Sol. P. Radzevičiūtės ir 
V. Verikaičio koncertas

Clevelande įvyks balandžio mėn. 
14 d. Rengia Moterų S-gos 36 
kuopa.

Biletai po $2.00, $1.50 ir $1.00. 
Taip pat ir garbės biletai.

Biletai ir garbės pakvietimai 
jau parduodami pas S. Rudokie
nę (KE 1-8295), O. Jokūbaitie- 
nę (MU 1-9143), Dirvoje, Spau
dos Kioske ir pas atskirus pla
tintojus. Koncertas įvyks Lietu
vių salėje, pradžia 7 vai.

Kviečiami biletus įsigyti iš 
anksto, nes koncertas prasidės 
punktualiai.

Reikia sportininkams nakvynių
Netikėtai gausiai susiregistra- 

vus dalyvių šio savaitgalio spor
tinėms varžyboms Clevelande, 
pasidarė trūkumas nakvynių. vješėti. Gaila 
Todėl clevelandiečiai prašomi ne
atsisakyti priimti sportininkus, 
kada į jus bus kreipiamasi. No
rintieji suteikti nakvynes pra
šomi pranešti A. Bielskui tel. 
PO 1-6952, J. Kijauskui tel. EX 
1-6903, V. žilionytei tel. EXpress 
1-6394. Ten pat gaunami ir at
vykusių sąrašai.

Dr. S. Tamošaičio dukterys
Dr. Tamošaičio, išvykusio pa

stoviai j Floridą gyventi, duk
terys liko Clevelande. Dr. Aldo
na pernai ištekėjo už dantisto 
Dr. William Lyons. Jis paimtas 
kariuomenės tarnybon ir dabar 
yra Japonijoje. Vasarą Dr.-Al
dona skris pas savo vyrą į Ja
poniją ir ten žada gyventi drau
ge, kol jis baigs tarnybą? Po to 
vėl grįš į Clevelandą.

Jaunesnioji — Rūta, slaugė 
University ligoninėje, šią vasarą 
pasiryžo, su ekskursija, porai 
mėnesių vykti Europon. Aplan
kys daugelį vakarų Europos 
kraštų. Jei Lietuva būtų nepri
klausoma, be abejojimo Rūta pa
sinaudotų proga ir Lietuvoje pa-

Karolis žalkauskas
buv. Vykd. Tarybos pirminin
kas, balandžio mėn. 15 d. lanky
sis Clevelande ir Lietuvių salėje 
11:30 vai. darys pranešimą "Vli
ko vaidmuo ir atliktieji darbai 
Lietuvos vadavimo kovoje”. Po 
pranešimo bus diskusijos.

PROGRAMĄ IŠPILDO
SOLISTAI

P. RAPZEVIČIŪTĖ
IR

V. VERIKAITIS

KONCERTAS ĮVYKSTA
BALANDŽIO 14 D. 7 VAL.

Lietuvių salėje
Rengia Moterų S-gos 36 kuopa 
Garbės pakvietimai ir biletai 
gaunami pas rengėjas, Dirvoj 

ir Spaudos Kioske.
Pelnas Nauj. Parapijos mo

kyklos statybai.

BŪTINAI GAUKIT 
INFORMACIJAS IŠ 

BLUE CROSS
Jose visos jums reikalingos žinios

Cleveland Hospital Service de
damam skelbime, 4 psl., yra spe
ciali atkarpa, pagal kurią Jūs 
galite nemokamai gauti šešias 
knygeles apie sveikatą. Tose kny
gutėse yra jums reikalingiausios 
pagrindinės žinios, parašytos 
lengva ir jums prieinama kalba.

Redakcija kviečia skaitytojus 
tuo nemokamai pasinaudoti. Jie 
sako, kad iš to spręs ir apie skai
tytojų domėjimąsi jų dedamais 
skelbimais.

Iškirpę tą atkarpą siųskite 
šiuo adresu: The Cleveland Ho
spital Service Association, 2060 
E. 9 St., Clevelatsd 15, Ohio.

LS Ramovė Clevelando skyriaus 
narių susirinkimas įvyks balan-j 
džio 8 d. 11 v. 30 min. Lietuvių! 
salėje.

Vokietijos konsulas
Vokietija tuoj po Velykų ati

daro Clevelande konsulatą. Kon
sulu yra paskirta Dr. jur. Mar- 
garethe Bitter, Vokietijos Ge
neralinio Konsulato New Yorke 
konsulas.

M. ir Ig. Janavičiai,

balandžio mėn. 2 d. susilaukė 
trečiosios dukrelės.

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

6210 Dibble Avė., 
Cleveland 3, Ob:n 
Tek: EX 1-0376

Atlieku mazue .. pagrindinius 
namų remontus, tinko darbus, 
medžio darbus ir dažymą bei de
koravimą.

V. Riekus
16209 Arcade
Tel. IV 1-2470

(52)

PRADĖKI? MAŽA SUMA!

BET PRADĖKiT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

ATSKIROS VIETOS DABAR 
PARDUODAMOS

METROPOLITAN 
OPERA

April 23 Thru 28 in Public 
Auditorium

MONDAY, APRIL 23
TALĖS OF HOFFMAN

PONIŲ DĖMESIUI
Ilgametį patyrimą turinti siu

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

Mrs. Serafimą Mesernicky
3323 Walton Avė. 

netoli Fulton ir Clark 
Telef.: AT 1-6856

THE 
SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N

6712 Superior Avė.
Cleveland,Ohio

(13)

TUESDAY, APRIL 24 
MASKED BALI.

VVEDNESDAY MAT., APRIL 2S
FAUST

VVEDNESDAY EVE., APRIL 2S
FLEDERMAUS

THURSDAY, APRIL 28 
LA BOHEME
FRIDAY, APRIL 27
RIGOLETTO

SATURDAY MAT., APRIL 28
DER ROSENKAVALIER

SATURDAY^EVE., APRIL 28 
AIDA

SINGLE PERFORMANČE 
*10, *7, *6, *5, *4, *3, *2, *1.20 

UNION BANK OF 
COMMERCE

Main Banking Lobby — E. Ninth St. 
at Euclid — MAin 1-8300

Box Office Open 9:30 A.M. to 5:30 P.M. 
Daily. (Except Sunday) 

Knabę Piano Used Exclusively

Nesvarbu, ar jūs esate pėščias, 
ir keleivis savoj ar keno kito 
našinoj. Jums svarbu žinoti apie 
įaują Travel Accident Policy. 
Iki $5,000 apdrauda tik už $5.00 

per metus.

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

PAULINA 
MOZURAITIS, 

agentas

GERESNĖS statybos kontraktoriai
qj=M| ĮSTATO MONCRIEF ORO VENTILIACIJĄ

• ŠALDO vasarą • ŠILDO žiemą
THE H f N P Y F t! r N A C E CO., MEDINA. O
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I. J. S AM A S JEWELER
i 
Į

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

pasirinkimas.

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

S

LEIMON’S CAFE

Kviečiame visus į Mokyklos 
Vakarą

Lituanistinės Mokyklos Tėvų 
Komiteto rengiamas vakaras 
įvyksta sekmadienį, balandžio 8 
d. šv. Jurgio parapijos salėje. 
Programoje: Kauno Valstybės 
Teatro aktorius Ignas Gatautis, 
Liūdo Sagio vadovaujama tau
tinių šokių grupė, Latvių šokių 
trupė ir kit. Vakaro metu įvyks 
laimėjimų traukimas.

Po programos šokiai, grojant 
geram orkestrui. Bufete: namuo
se gamintos lietuviškos dešrelės, 
gėrimai ir kitoki kepsniai. Salės 
pakraščiuose atskiri staliukai. 
Vakaro pelnas mokyklos išlaiky
mui.

Maloniai kviečiame visus lietu
vius su draugais bei pažįstamais 
gausiai atsilankyti į parengimą, 
praleisti smagiai laiką ir tuo pa
čiu paremti lietuviškąją mokyk- 

. lą. Pakvietimai: suaugusiems 1 
dol., studentams 50 c., Lituanis
tines Mokyklos mokiniams įėji
mas nemokamas. Pakvietimai I 
gaunami Dirvoje, Spaudos kios-l 
ke’ir prie įėjimo.

Tėvų Komitetas

ALT metinis susirinkimas
ALT-o Clevelando skyriaus 

metinis organizacijų atstovų su
sirinkimas šaukiamas sekmadie
nį, balandžio 22 d. Lietuvių sa
lėje. Visos skyriui priklausan
čios ar norinčios įstoti organiza
cijos maloniai prašomos iki to 
laiko išrinkti savo atstovus į 
ALTO skyrių šiems metams ir 
įgalioti juos būtinai metiniame 
susirinkime dalyvauti. Kiekvie
na organizacija renka nedaugiau 
kaip po tris atstovus.

Nauja Sandaros 18 kuopos 
valdyba

Metiniame Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sandaros 18 kuopos su
sirinkime išrinkta nauja valdy
ba: Pirmininkas J. Daugėla, vi
cepirmininkai K. Žukas ir J. Že
maitis, iždininkas A. Praškevi
čius, sekretorius A. Gargasas, 
iždo globėjai J. Miščikas ir J. 
Vilčinskas.

Mes turime spalvuotų pirkėjų.
Kreipkitės ir mes parduosim 

Jūsų namą.
PREMIER REALTY, INC.

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

žiūrėk Yellow Pages 775 psl.
(52)

C

iš urmo 
pirkėjui

BALTI
Supply Co.

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

t
J

Puikus namas 
Cleveland Heights

"Pinigėlių” komedija bus 
vaidinama Clevelande

Garažai ir didžiulis sklypas 
$350 per mėnesį pajamų.

J. P. Mull and Ass’n.
6606 Superior Avė.

UT 1-2345 arba UL 1-1877

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

7015 Wade Park Avė. 
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v.

BATU KRAUTUVE
BATŲ TAISYMAS

Sav. J. Kamaitis

1389 E. 65 St. 
East 65 and Wade Park

l

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

Iš Bendruomenės valdybos 
veiklos

Bendr. valdybos kovo 24 d. po
sėdyje buvo priimti valdybos na
rių darbo planai. $15.00 pašalpos 
paskirta M. Mackevičiui ir $25 
Dr. Vydūno premijai už geriau
sią veikalą iš Maž. Lietuvos gy
venimo. Premija yra organizuo
jama Maž. Lietuvos Bičiulių cen
tro valdybos Kanadoje.

Nesenai Clevelande viešėjęs ir 
dideliu pasisekimu suvaidinęs 
Fuldo ”Glušą” Detroito lietuvių 
teatro mėgėjų sambūris, balan
džio mėn. 21 d. vėl atvyksta į 
Clevelandą. šį kartą Lietuvių sa
lėje bus paordyta S. Čiurlionie
nės komedija "Pinigėliai”, ši ko
medija savo laiku dideliu pasi
sekimu yra ėjusi Lietuvos vals
tybiniame teatre, o Detroito te
atras ją yra suvaidinęs Detroite 
ir kituose Amerikos miestuose.

Veikalą režisuoja teatro vado
vė Z. Arlauskaitė-Mikšienė. Ji 
pati atlieka ir pagrindinį vaid
menį. Vaidinimą organizuoja 
Amerikos Lietuvių Tautinės San
daros 18 kuopa. Biletus į vaidi
nimą po 1 ir 1,50 dol. jau dabar 
galima gauti pas kuopos vlady- 
bos narį Žemaitį, telef. EXpress 
1-2819. Po vaidinimo bus šokiai 
ir bufetas.

Parduodamas namas

4 butų po 5 k. kiekvienas. At
skiri gaso šildymai.

Šaukti: KE 1-5620.

AUTOMAŠINŲ 
TĄSYMAS

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

J. S. AUTO SERVICE

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

Dr. J. Vitkus su žmona,
ilgesnį laiką atostogavęs Flori
doje, grįžo atgal j Clevelandą.

Išnuomojamas butas
Apartamente išnuomojamas 1 

butas, 5 k. 7605 Superior. Telef. 
KE 1-5620.

Visais mašinų reikalais 
kreipkitės į

DAŽO IR POPIERIUOJA
NAMUS

Ant. Kirkilas
Kreipkitės ir gausite geriau

sią patarnavimą.
7204 Donald Avė. Tel. EN 1-3844

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos 

produktus.
Kreipkitės į mus h būsit patenkinti

'I

i
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VISU LIETUVIU 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 — viską 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 įrengtą klubą ir salę.

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

Pilnai padengta apdrauda III 2-7626

WM. DEBBS PAINT^G CO.
WM. DEBESIS

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

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

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

kitės j mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas 
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

J. Jakubs
ir balsamuotojai 
patarnavimo

ENdicott 1-1763 
KE 1-7770

JAKUBS A SON 
FUNERALHOMES 

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & lVilliam

Licensijuoti laidotuvių direktoriai
25 metai simpatingo ir rimto

6621 Edna Avenue
936 East 185 Street
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Kipro sala ir dviguba morale
Kada buvo deportuotas Kipro prisiminta apie tų žmonių liki- 

salos arkivyskupas Makarios ir mą?
keli kunigai, beveik iš viso pa-) To nepadarė nei min. Edenas, 
šaulio kampų tuojau pasigirdo kuris įsakė deportuoti Kipro po- 
visas choras pasipik-tinimų ir litikos vadus, nei prez. Eisenho- 
protestų prieš D. Britaniją. Bri
tai buvo apšaukti šių dienų bar
barais.

III.

JUOZAS J. BACHUNAS, Sodus, Michigan

Aną kartą, kalbėdamas apie 
SLA Pildomosios Tarybos narių 
"amžinumą” ir norą organizaci
jos vadovybėje ilgiausia išsilai
kyti, pastebėjau, kad toks ”trus-) 
tas” turbūt nėra geriausias da
lykas organizacijos sveikatai iš
laikyti. Per mažai ateina į or-| 
ganizacijos vadovybę naujo ir 
jauno kraujo.

Ką gi mes galėtume toje tvar
koje pakeisti? Ta tvarka nėra 
nei Dievo iš dangaus duota, nei 
velnio iš pragaro mums įbrukta. 
Jai įsigalėti priežastis davė pa
tys žmonės. Tat žmonės galėtų 
ją ir pakeisti.

čia įžiūrėčiau du galimus bū
dus. Išrinktini ar kviestini orga
nizacijos darbui vadovauti, pir
ma — nauji žmonės, ir antra — 
gabūs žmonės. Savaime supran
tama, kad nauji žmonės gali būti 
ir gabūs žmonės, o gabūs žmo
nės kartais 
žmonės.

•

Nesakau, 
visus SLA Pildomosios Tarybos 
narius kas du metai pakeisti. Tai 
net būtų kenksminga.

Bet kad organizacija gerai 
klestėtų, būtų sveika jos vado
vybės atskiras pareigas sudari
nėti rotacijos būdu. Pradedant 
nuo iždo glc ėjų ir einant iki 
prezidento, taip kad j aukščiau
sią organizacijos vietą -.taiga ne
įeitų visai naujas žiucj'is. kuris 
dar nėra gerai susipažinęst - or
ganizacijos ir jos biznio reika
lais. Kuris jau išbus kitose, že
mesnėse pareigose Pildomojoje ( 
Taryboje ketverius, šešerius ari 
aštuonerius metus, tai tapęs pre-; 
zidentu jau nebus naujokas.

Yra visai aišku, kad asmuo,' 
kuris bus išrinktas darbui tik 
vienam ar dviem terminams, 
stengsis padaryti ko daugiau ir 
savo buvimą atžymėti. Kiekvie
nas neri, kad būtų matyti, kiek 
jis organizacijai davė naudos, 
Vėliau kitas, jo vietą užėmęs, 
taip pat stengsis darbą tobulin
ti, gerinti, ką naujo nuo savęs 
pridėti. Ir t.t. 'Tik tokiu būdu 
organizacija gali augti ir tobu
lėti. Ne taip, kaip dabar.

Ir čia dar svarbu ne tiek, kiek 
kokiai grupei ar idėjinei srovei 
kuris kandidatas yra ištikimas, 
bet ar iš viso jis yra pasiruošęs 
Susivienijimo darbui. SLA šian
dien pirmoje vietoje yra apdrau
dė biznio įstaiga. Jos vadovai 
turi būti išėję atitinkamus mok
slus arba per gyvenimo praktiką 
tam pasiruošę, čia neužtenka 
"geros valios” arba būti tik "di
deliu lietuviu”, čia reikia mokėti 
darbą dirbti iš karto, nes milio- 
nai dolerių verčiasi, reikia jų su
kimąsi tvarkyti ir taip tvarkyti, 
kad pelno būtų. Su primityviais, 
pasenusiais biznio metodais mes 
neišlaikysime kompeticijos.

Rinkdami kandidatus į vado
vybę ir balsuodami, daugelis tai 
užmiršta, pasitenkindami plepa
lais, kad "SLA yra turtinga, val
do milionus, ir viskas gerai”...• • •

Kitas būdas — būtų sudaryti 
organizacijos valdybą (rinki
mais) iš garbingų asmenų, kurie 
dirbtų be atlyginimo ar beveik 
be atlyginimo. Jie samdytų or
ganizacijai vadovauti ir jos biz
niui tvarkyti vyriausią vedėją ir 
kitus bendradarbius. Jiems būtų 
mokamas pilnas metinis ir gali-j 
mai geresnis atlyginimas. čia]

gali

*

kad

būti ir senieji

būtinai reikia

| reikėtų parinkti pačius gabiau-Į 
i sius ir labiausiai tokiam darbui I 
tinkamus asmenis — SLA finan- 
sinio biznio srityje ir kitose or- 

I ganizacinėse ar idėjinėse jo dar- 
j bų srityse. Jei pasirodytų, kad 
jie darbo tinkamai nesugeba at
likti, keisti juos ir ieškoti geres-

I nių.
Toks susitvarkymas būtų gry- 

I nai bizniškas, ir visas,dabartinis 
| SLA veikimo būdas turėtų pasi- 
I daryti bizniškas. Gali mane kas 
tuoj barti už tokius "baisius žo
džius” ar "negražiai skamban
čius žodžius”, bet aš manyčiau, 
kad tas antrasis būdas nieku ne
blogesnis už pirmąjį, o kai kada, 
ypač jei turėtume gerų vadovų, 
gali būti net ir geresnis.

• * •
Paimkime pavyzdį iš gyveni

mo, iš mūsų pačių Amerikos lie
tuvių praeities.

Ką reiškią žmogaus sumanu
mas, darbštumas ir talentas, vi- šiandien Justinas Mackievičius 
siems čikagiečiams gali daug pa-' turi virš $57,000,000.00 turto 
sakyti toks pavyzdys. Ten daž-1 bendrovę, kai tuo tarpu kiti (11 
nas matėte krautuvę, vardu "Jos.[ bendrovių), kurie pradėjo maž- 
Budrikas Furniture Store”... 01 
aš labai puikiai prisimenu laiką, 
maždaug prieš 45 metus, kada 
Juozas pradėjo savo "biznį”, 
vaikščiodamas po namus ir užra
šinėdamas lietuviškus laikraš
čius, tą pačią progą pardavinė
damas knygas, laikrodėlius ir ki
tokius mažmožius. Budrikas bu
vo vienas iš geriausių agentų 
laikraščiams užrašyti. O tada 
laikraščio metinė kaina buvo 2 
doleriai, gi Juozas gaudavo po 
dolerį ar 75 centus nuo kiekvie
nas naujos prenumeratos.

! Iš prenumeratų rinkimo ir 
j knygų bei ma možių pardavinė
jimo susitaup s, atidarė mažą 

! krautuvėlę, ve au didesnę, dar 
didesnę, o paskui pasistatė jau 
didelę krautuvę.

Šiandien jo biznis jau nebe 
vien lietuviams, bet sėkmingai 
konkuruoja tarp amerikiečių. 
Garsinimus jis duoda į vieną iš 
didžiausių Chicagos dienraščių 
— Chicago Tribūne. Budrikas, 
taip pat buVo Chilagoje pirmu-1 
tinis, pradėjęs duoti lietuvišką! 
radijo — garsindamas per jį sa
vo biznį, bet drauge garsinda
mas ir lietuvišką žodį, lietuvišką

muziką, meną ... Jis ir šiandien 
nuolat padeda visiems lietuvių 
laikraščiams, duodamas nuolati
nius didelius skelbimus. Tai pa
vyzdys gero tėvynainio, gabaus 
ir teisingo žmogaus, savo inicia
tyva daug pasiekusio ir niekada 
nepamiršusio, kad lietuvis lietu
vį turi remti, lietuviškus reika
lus palaikyti.

Jau prieš daugelį metų Chica- 
goje pradėjo steigtis lietuvių 
taupymo ir skolinimo bendrovės. 
Gana daug iš karto, ir berods iki 
šiol jos tebegyvuoja. Visi tie 
steigėjai pradėjo beveik iš nieko. 
Taigi, pradžia beveik visų buvo 
visai vienoda. O kaip šiandien 
stovi tų bendrovių dalykai, ar 
irgi vienodai?

Toli gražu ne! Justinas Mac- 
kievičius pradėjo savo paskolos 
bendravę mažame mediniame na
melyje, paprastoje miesto kolo
nijoje, ir ne svarbioje gatvėje. O

Nesakau, kad šią britų akciją 
solidarizuoju, kad sutinku su po
litinių veikėjų deportacija ir prj- 
pažįstu tą kavos metodą. Ne! 

\ Bet verta tuos protestus panagri
nėti iš moralinės pusės.

Kipro salos apie pusė miliono 
gyventojų kovoja dėl savistovy
bės teisių, dar aiškiau — dėl pri
sijungimo prie Graikijos. Tą ko
vą jie veda įvairiais metodais: 
nuo konstitucinių — legalių, ligi 
teroristinių — nelegalių, šioje 
kovoje, savo tikslo siekiantieji 
kipriečiai turi paramą iš pačios 
Graikijos, o moralinę paramą be
veik iš viso pasaulio, neišskiriant 
net nemažos dalies britų opini
jos.

daug drauge ar truputį vėliau, ir 
tokiomis pat sąlygomis kaip Mac- 
kievičiaus bendrovė, pagal eko
nomisto p. Varkalos davinius, tų 
kitų 11 bendrovių turtas yra ne
toli $75,000,000.00 visas į krūvą 
sudėjus...

Kiti pavyzdžiai. Cheledinas, 
Philadelphijoj. Blinstrupas, So. 
Bostone, išgarsintas per Arthur 
Godfrey TV ir radijo visai Ame
rikai; Ginkus ir Garšva, Brook- 
lyne; Pivarūnai, vienas Pittsbur- 
ghe, kitas Chicagoje; taipgi Chi- 
cagoj: Oliš, Kuraitis, Rudis, Bal- 
zekas; Gustaitinis, Melrose Park, 
III ir daugelis kitų lietuvių pa
vyzdžių po plačią Ameriką, ku
riuos visus išvardyti vietos per
daug užimtų.

Šitie faktai yra iš biznio sri
ties. Ir jie rodo, ką gabūs žmo
nės gali padaryti biznyje. Čia jo
kios "pildomosios tarybos” nieko 
negali padėti, jeigu nebus gabių 
ir judrių žmonių bizniui vado- 

f vauti. Didelis dalykas yra laisva 
žmogaus iniciatyva ir jo darbš
tumas, — dalykai, į kuriuos aš 
labiausiai tebetikiu.

Mūsų SLA normaliai šiandien 
turėjo išaugti į 40-50,000 narių

weris, kuris turbūt užjaučia tuos 
nuskriaustuosius.

Kas ramiai žiūri į priespaudą 
ir ištisų tautų naikinimą, kas 
skaito, kad Maskva gali pavergti 
ir valdyti svetimas tautas jai 
priešiškai nusistačiusias, tas ne
turi moralinės teisės protestuoti 
dėl kelių kipriečių deportacijos.

Kokia istorija ar teisingumu 
remiantis Kipro gyventojų liki
mas turi pirmenybę prieš šim
tus milionų žmonių kenčiančių 
komunistinėj vergijoj ? Visiems 
kitiems Kipro gyventojams ne
daroma jokia asmeninė skriauda. 
Pripažįstam Kipro gyventojų 
aspiracijas, bet daug daug kar
tų yra svarbesnis pavergtų vals
tybių klausimas.

Britai nežudo graikų Kipre, o 
bolševikai fiziškai žudo visas 
tautas. Bolševikų užimtuose 
kraštuose vyksta tokie reiškiniai,

kad Kipro saloje įvestas karo 
stovis prieš tai yra tikras rojus.

Kiek kipriečių per sabotažo ir 
teroro metus buvo nuteisti mir
ties bausmėmis, nežiūrint, kad 
per tą laiką britai neteko 20 savo 
karių ? Nė vieno!

Skirtumas tarp britų vartoja
mų metodų Kipre, kur siaučia 
teroras ir tarp metodų, kuriuos 
vartoja bolševikai pas save ir 
okupuotose valstybėse yra bega
lo didelis.

britų 
prieš 
tylėsi

Negalima solidarizuoti 
vyriausybės veiksmams 
Kipro gyventojus, bet ar 
apie milionų žmonių kančias So
vietų Sąjungoj. Anglų politikos 
priešų padarytas triukšmas yra 
nenuoširdus, melagingas, rusų 
barbariškumą pridengiąs.

Jeigu toji sukeltoji audra dėl 
Kipro duos pozityvias pasekmes, 
jos turi būtinai sudaryti pragied
rėjimą ir Europos horizonte, tai 
tada šią buhalteriją reikėtų už
baigti dviguba morale. Jeigu Kip
ro gyventojams bus pripažintas 
teisės patiems apsispręsti, tai 
kiek kartų didesnes teises turi 
bolševikų pavergtos valstybės?

Juozas Šarūnas

iškeltus pasiūlymus ir dar kartą 
susitikti.

Kovo 13 p. Matulionis pakvie
tė pietų pp. Lozoraičius, p. Kli- 
mienę ir p. Gerutį. Dalyvavo ir 
p. Devenienė. Politiniai klausi
mai neliesti.

Kovo 14 d. 6:39 vai. p. p. pa
siuntinybėje įvyko ketvirtasis 
(antrasis oficialus) pasimaty
mas, kuriame dalyvavo tie pa
tys, kaip ir kovo 12, tik be min. 
S. Girdvainio. Pasikalbėjimas 
truko apie valandą. Jo tezių san
trauka atpasakojama, kaip ir pir
mo oficialaus pasimatymo,.

D — Kadangi iš Vliko atstovų 
pusės buvo pareikšta, kad šiuose 
pasitarimuose vėliau galėtų da
lyvauti ir LNT atstovai, ar jau 
būtų manoma, kad tas laikas jau 
yra atėjęs?

V — Ne.
D — Tenka dar kartą apgai

lestauti, kad Vliko atstovai laiko 
nereikalinga daryti žygių visuo
menės konsolidacijos linkme. 
Tad gal bent ryšium su LDT Vli
ko atstovai jau turi nusistatymą 
dėl girdėtų pasiūlymų, ar gal tu
ri kokių kontrpasiūlymų ?

V — Ne. Vliko atstovai ne
gali nieko kita pasiūlyti, kaip 
bendrą Vliko-LD'T komisiją, nors 
ir iš dviejų asmenų. Vliko atsto
vams yra neaiškumų, ar pagal 
LDT nuomonę Vlikas negali san
tykiauti ir su įvairiais interna
cionalais bei panašiomis organi
zacijomis, taip pat neaišku ką 
galima daryti su Lietuvos atsto-

Į šiaurę ir į vakarus nuo Grai
kijos, nemaži Europos valstybių 
plotai, neša vergijos, ir priespau
dos jjingą. Pusė Europos vals
tybių neteko savo nepriklauso
mybės ir atsidūrė, ne be vakari
nių demokratijų sutikimo, sovie
tų vergijoje. Lietuva, Latvija, 
Estija, Lenkija, Čekoslovakija, 
Rumunija, Vengrija, Bulgarija 
ir Albanija. Jos į sovietų siste
mą buvo įjungtos jėga. Jugosla
vija, nors ir komunistinė, bet 
laikinai mažiau priklauso nuo 
Maskvos.

Visose tose valstybėse komu
nistai panaikino laisvę. Maskva 
nepasitenkino išveždama iš tų 
valstybių po keletą asmenų užtik
rinant jiems patogias gyvenimo _______ _______ ____  o_......
sąlygas ir asmens saugumą, kaip plačiau tą visuomenę apimant, 
pasielgė su ištremtaisiais.britai,! V — Vlikas nori kalbėtis tik

' su diplomatais. Gal vėliau pasi
tarimuose galėtų ir LNT daly
vauti.

D — Ar Vliko prezidiumo pir
mininkas ir Vliko Vykdomosios 
Tarybos pirmininkė yra atvykę 
kalbėtis su Lietuvos Diplomati
jos šefu, ar tik su Stasiu Lozo
raičiu ?

V — (Abu pirm, atsako at
skirai) Su Lietuvos Diplomati
jos šefu. Bet Vliko atstovai ne
turi įgaliojimų ką nors konkre
čiai sutarti. Jie norį ir galį su
daryti tik gerą atmosferą toles- o pats Vlikas gali tuos dalykus kad k~ rie nors žygiai kitų vate-

bet išžudė dešimtis tūkstančių, 
o dar šimtais tūkstančių sugrū
do į vergų stovyklas, kad juos 
badu ir kitomis žiauriausiomis 
priemonėrtiis nukankintų.

Vergų stovyklose atsidūrė r.e 
tik politikos vadai, bet ir šimtai 
tūkstančių tokių asmenų, kurių 
vienintelis nusižengimas buvo 
meilė savo gimtąjam kraštui, pa
mėgimas laisvės ir neapykanta 
okupantui,

Kokia tada buvo reakcija Va
karų prieš čia paminėtus komu
nistų veiksmus? Ar kokioje nors 
tarptautinėje konferencijoje, o 
ypač toje, kurioje viešpatavo ne
apsakomas nuoširdumas, buvo

organizaniją su dešimtimis mi
lionų dolerių apyvartos. Tas ne
padaryta, ir tai rodo, kad rimtai 
turime galvoti, kodėl nepadary-) 
ta? Ir dar ne per vėlu galvoti ir 
ryžtis padaryti, žinoma, jeigu 
nustosime galvoti, kad mums už-l 
teks ir tokios organizacijos, kol 
mirsime, — laikykimės "taip 
kaip buvo”, o jei mes mirsime, 
tai mums nesvarbu kas atsitiks...

Toks "trustas” toliau būtų la
bai negerai. Dėl to čia ir rašau.

į Sibirą 
Lietuvą

Pranė

Ašigalio tyriėnjimo lakūnai, esant gražesniam orui ir laisvesnėm 
valandom, neužmiršta sutrumpinti ir plaukus.

\

Gautomis patikslintomis 
žiniomis iš Sibiro praneša
ma, kad Krasnojarsko kraš
te, tremtyje, mirė Monika 
Leitmonaitė'- R'ipskienė, 78 
metų amžiaus, kilusi iš Bui
vydžių kaimo, Joniškio vals
čiaus.

Ji buvo ištremta 
rusams okupavus 
antrąjį kartą.

Velionės duktė
Ripskytė čičinskienė ir sū
nus Juozas Ripskls taip pat 
randasi Sibire. Velionės kiti 
trys sūnūs: Antanas, Vy
tautas ir Aleksas su savo 
šeimomis gyvena Chicagoje.

Ilsėkis, Mama, žiauraus li
kimo apvilta žvarbaus Sibi- 
biro žemėje, nes Tavo sva
jotasis tikslas, Amžino poil
sio vieta, buvo šalia savo 
vyro Stanislovo Kalnelio Ka
pinių lengvoje žemelėje.

Liūdi sūnūs ir jų šeimos

Pasitarimai Romoje
(Atkelta iš 1 psl.) 

reikalingas. Vlikas nori kalbėtis 
tik su diplomatais.

D — Atsisakymas kalbėtis 
drauge labai, apgailėtinas. LDT 
neturi su Vliku tokių slaptų rei
kalų, kurių negalėtų svarstyti ir 
su jame neatstovaujamos visuo
menės dalies atstovais vienu me
tu. LDT bendradarbiavimą su 
visuomene labai vertina ir mano, 
kad, jeigu reikia tartis dėl ben
dradarbiavimo, tai kiek galima

i jos nutarimas Lietuvos Diploma
tijos Šefo klausimu.

6. Atsiribojama nuo p. Karve-' vavimu ten, kur Lietuvos diplo- 
lio pasiūlymo Amerikos Lietuvos matai neturi normaliai pripažin-

1 Tarybai sudaryti S. Lozoraičiui) to statuso. Vlikas 1944 m. de- 
visuomenės ar kitą kažkokį "teis
mą”.

7. Vliko pirmininkas atitaiso 
savo pareiškimus, paskelbtus 
"Tėviškės žiburiuose" ir liečian
čius Diplomatijos šefą.

8. Tam, kad Diplomatinė Tar
nyba nebūtų kivirčų objektu ir 
kad visuomenė bent santykiuose 
su Dipl. Tarnyba būtų konsoli
duota, __patariama, kad Vliko
ir LNT atstovai tuo klausimu 
tartųsi.

V — šių reikalų dalis yra tech
nikinio pobūdžio, bet dalis, ypač 
pirmasis punktas, reikalingi gi
liau išstudijuoti. Geriausia būtų 
sudaryti komisiją, kuri jieškotų 
konkrečių kompromisinių siūly
mų. šiaip susidarytų įspūdis, kad 
tai yra LDš diktatas Vlikui.

D — Tai nėra diktatas. Ne 
kokia nekompetentinga komisija,

klaracijos yra įpareigotas veikti 
tarptautinėj plotmėj ir jis turė
tų likviduotis, jei atsisakytų tos 
veiklos.

D — LDT niekad nemanė siū
lyti visuomeninėms instituci
joms susivaržyti savo veiklą. Čia 
liečiamas tik Lietuvos valstybės 
atstovavimas tarpvalstybiniuose 
santykiuose. Bonnoje klausimas 
kilo ne dėl visuomeninio santy
kiavimo, o dėl pareikštų preten
zijų "voll und ganz” (pilnai ir 
visuotinai) atstovauti Lietuvos 
valstybei. Lietuvos reikalams ža
linga sudaryti dvejopą ar kelerio
pą valstybės reprezentaciją. Šis 
atstovavimas turi būti vienas, o 
kadangi turime LDT, tai jis na
tūraliai turi vykti per LDT, ar
ba gali susidaryti keleriopas at
stovavimas, dėl ko žala Lietuvai 
būtų neabejotina.

LDT taip pat yra nuomonės,

niam išsiaiškinimui. Gal būtų išstudijuoti ir dėl jų kaip nori 
galima sudaryti "subagentų ko- pasisakyti.
misiją”, kuri derėtųsi, aiškintųsi 
ir sutiktų abiejų pusių reikala
vimuose kur nors vidurkelyje.

D — Jei patys pirmininkai ne
įgalioti ką nors sutarti, tai ne
galės sutarti nei dar mažiau įga
lioti "subagentai”. Jie dėl kiek
vienos smulkmenas turėtų atsi
klausti kiekvienas savo vyres
niųjų, ir tokios derybos turėtų 
trukti be galo ilgai, būtų visiškai 
neproduktingas darbas. Norint 
sudaryti gerą atmosferą, reikia, 
kad būtų pašalintos priežastys, 
tą atmisferą gadinančios.

Čia LDš išdėstė, kokios prie
žastys ir kodėl turėtų būti paša
lintos. Vliko atstovams prašant, 
vėliau tai buvo surašyta neofi
cialiame užraše, būtent:

1. Vlikas atsisako nuo preten
zijų atstovauti Lietuvai tarpval
stybiniuose santykiuose.

2. Panaikinama Vliko užsienių 
reikalų tarnyba.

3. Sulikviduojama Bonnos afe
ra paskelbiant, kad p. Karvelis 
nebėra Vliko delegatas Bonnoje. 
Bonnoje Lietuvos interesams at
stovauja tiktai Pasiuntinybės pa
tarėjas dr. Gerutis.

4. Vlikas respektuoja Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos kompe- Įgaliojimų, tai turbūt tik sesija 
tenciją.

5. Panaikinamas Vliko komisi-'

V — Reikia parodyti gerą va
lią susitarti, o tada jau bus ga
lima pasiekti susitarimo praktiš
kais klausimais.

D — Su kitomis organizacijo
mis LDT neturi jokių sunkumų, 
nes gera valia yra iš abiejų pu-i 
šių. LDT santykius lyginti rei
kia tik su Vliku. Jo eilė rodyti 
gerą valią, šiuose pareiškimuose 
išdėstyta, kur tos geros valios 
parodymas reikalingas. Jei ta ge
ra valia pasirodytų, nėra jokių 
abejonių, kad bendradarbiavimas 
savaime susidarytų tinkamas.

V — Vliko atstovai nekompe
tentingi keisti Vliko padarytus 
nutarimus. Reikia Vliko birželio 
sesijai paruošti kokius pasiūly
mus. Juos turėtų paruošti ben
dra Vliko-LDT atstovų komisija.

D — Atrodo, kad į tokią ko
misiją Vlikas negali duoti atsto
vų, kurie būtų kompetentingi ką 
nors siūlyti be specialaus Vliko 
nutarimą, kurio negali būti anks
čiau, negu Vlikas susirinks sesi
jos. Todėl jokia komisija iki se
sijos nieko negali padaryti. Iš 
LDT pusės yra pasakyta pažiū
ra, dabar Vliko eilė pasisakyti. 
Jeigu dabar niekas neturi tam

ir tegalės pasisakyti.
Po to sutikta pagalvoti apie

Didelio skausmo valandoje
A. A.

ALEKSANDRAI BALTUŠKIENEI
mįrus, jos vyrui Petrui Baltuškai reiškiame gilią užuojautą 
ir drauge liūdime

Julius ir Elena Janulevičiai

tybių ambasadose lietuviškųjų 
organų vardu turi būti atliekami 
per LDT ar sutartinai su ja. Vli
ko atstovai, lankydamiesi Ispa
nijos ambasadoje prie šv. Sosto, 
net nepainformuodami apie tai 
čia pat esančios Lietuvos pasiun
tinybės prie šv. Sosto, ne tik ne
pasitarę su ja dėl apsilankymo 
tikslų, bus dar kartą padarę 
žingsnį, kuris turi būti laikomas 
nelojaliu Lietuvos valstybės in
stitucijos atžvilgiu ir kuris gali 
būti suprastas, kaip demonstra
cija svetimų akyse, jog tarp ko
votojų dėl Lietuvos nepriklauso
mybės yra ir tokių, kurie neres
pektuoja institucijų tos valsty
bės, dėl kurios kovoja.

Komisija ar įgaliotiniai, kur 
bent vienos besitariančios šalies 
reprezentantai būtų įgalioti as
menų, kurie yra'pareiškę patys 
neturį įgaliojimų dėl ko nors su
sitarti, neturi prasmės. Vienin
telis praktiškas būdas toliau 
tęsti pasitarimus yra, kad Vliko 
vadovybė apsvarstytų suformu
luotais pasiūlymus ir dėl jų pa
sisakytų.

V — Pasiūlymus apsvarstys 
Vlikas birželio sesijoje. Vliko at
stovai norėtų žinoti, ar Vliko 
kontrapsiūlymai, jeigu jų būtų, 
gali būti įteikti kam nors Ame
rikoje, ar kam kitam.

D — Kontrapsiūlymai praneš- 
tini Lietuvos Diplomatijos šefui.

* *
Kovo 17 Lietuvos Diplomatijos 

Šefas pakvietė vakarienės pp. A. 
Devenienę, K. Drungą, J. Matu
lionį ir S. Žymantą. Politiniai 
klausimai vakarienės metu nebe- 

į buvo paliesti.
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