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US News and World Re- 

port, analizuodamas esamą 
ekonominę ir politinę padė
tį Pietų Amerikoje, randa,, 
kad metai po Prezidento 
Kennedžio "alliance for pro- 
gress” programos, Pietų 
Amerika slenka daugiau su
irutės, nei pažangos linkme.

Sunku jau berasti valsty
bę Pietų Amerikoje, kuri 
jaustųsi ant tvirtesnių eko
nominių ar politinių kelių.

Ar su JAV parama ar be 
jos, vidiniai konfliktai, iš
rausdami vis daugiau šimt
mečių užmigdytas jėgas, 
plečiasi j visas puses. Neat
sižvelgiant visų pažadų, 
JAV prestižas smarkiai 
smunka.

Vietiniai politiniai vadai 
nusiskundžia, kad ameri
konai vis dar neranda bū
dų kitokiai pagalbai, kaip 
pinigų švaistymui be plano. 
Tuo tarpu, kai JAV vyriau
sybė, norėdama išlaikyti sa
vo užsimotų planų prestižą, 
meta vis daugiau pinigų, 
privatus kapitalas traukia
mas atgal jau bilijonais do
lerių.

Tokiai padėčiai besitę
siant, atsiranda galimybės 
iškilti naujiems politiniams 
vadams, per kulkas ar per 
balsavimo korteles, kurių 
akys krypsta Sov. Sąjun
gos, ne JAV link, neatsi
žvelgiant, kad ir jiems aiš-
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Dar Alžiro valstybė 
neįkurta, o laikinoji na
cionalistų vyriau s y b ė 
Tunise jau visai rimtai 
svarsto, kokia būsianti 
naujoji valstybė.

Komitete susi r ė m ė 
rusti ir kinti politikos 
šalininkai.

— Supramonink i m e 
Alžirą, — siūlo pirmieji.

— Ne. Pradžioj pada
rykime revoliuciją že
mės ūkyje. — atkirto 
antrieji.

Ir jie laimėjo.

Laikinosios Alžiro vy
riausybės žemės refor
mos projektas tikrai re
voliucinis.

Pasak jo, žemė pri
klausys tik tiems, kurie 
ją dirba.

Alžiro vyriausybė per
ims savo žinion visus 
ūkius ir nustatys ribą 
privačiai nuosavybei.

Visi didieji ūkiai, da
bar valdomi prancūzų, 
bus nusavinti.

Bet kad nesukėlus 
didelės reakcijos, vary
mas į kolchozus vyks 
palaipsniui.

Pradžioj bus paliktos 
mažos nuosavybės, vė
liau jos bus jungiamos 
kooperatyviniais pagrin
dais, ir galutinai bus 
įsteigtos Kinijos pavyz
džiu komunos.

žemės reforma, sako 
komiteto nariai, yra bu
simojo Alžiro progreso 
pagrindas tiek ekonomi
niame, socialiniame ir 
politiniame plane.

ku, jog Kubos padėtis veda 
prie dar didesnio chaoso. 
Gal jiems to tik ir reikia.

Išvadoje, JAV pagalbos 
programos metinėse Pietų 
Amerika atsidūrė didesnės 
suirutės angoje, nei galima 
buvo laukti prieš metus. Pa
dėties žinovai įspėja, kad 
situacija blogės greičiau, 
nei kas suspės ją išgelbėti. 

Atrodo, kad leidus taip 
lengvai įsibėgėti Kubai ko
munistiniu keliu padarytai 
žalai ir įtakai Pietų Ame
rikoje atitaisyti niekas jau 
neberandd priemonių.

Maskvos - Peipingo ašies 
lūžimo galima tikėtis atei
nančių savaičių bėgyje. 
Taip bent įsitikinę anglų 
tos padėties stebėtojai. Jų 
nuomonė remiasi žiniomis 
iš Peipingo, kuriomis ten 
rimtai ruošiamasi puoli
mams prieš Chruščiovo 
"taikios k o e gzistencijos” 
politiką. Tauta ruošiama 
paminėti įprastus kompli

Praeitą šeštadienį Clevelande įvykusiame Studentu 
Santaros literatūros vakare skaitę paskaitas dr. H. Na- 
gys ir dr. E. Šilbajoris, su Clevelando skvriaus valdyba. 
Iš kairės dr. H. Nagys, dr. R. Šilbajoris, D. Bartuškaitė 
ir Santaros Clevelando pirm. dr. A. Matulionis.

V. Pliodžinsko nuotrauka.

naujoji Gvinėja

- Kad tik man nepritrūktų kvapo iki ten...

mentus apie "didįjį brolį” 
ir stebėti bei girdėti, kaip 
Chruščiovas savo politika 
išdavęs komunistų revoliu
cijos idėjas.

Aukšti partijos pareigū
nai patylomis jau ruošia ir 
studentiją artėjančiam lū
žiui.

VILTIES DRAUGUOS 
VALDYBOS PRANEŠIMAS

Vilties draugijos val
dyba praneša, kad Jo
nas čiuberkis pakvies
tas Dirvos vyriausiu re
daktorium ir Vilties 
draugijos reikalų vedė
ju nuo 1962 m. kovo 31 
d.

Naujam Dirvos vyr. 
redaktoriui ir Vilties 
draugijos reikalų vedė
jui šiose atsakingose pa
reigom Vilties Draugi
jos Valdyba linki ge
riausios sėkmės.

' Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo bibliotc

JONAS ČIUBERKIS, naujasis Dirvos vyriausias redaktorius ir Vilties Draugijos 
reikalų vedėjas, pradėjęs eiti šias pareigas š. m. kovo 31 d.

J. čiuberkis, 48 metų amž., studijavo Vytauto Didžiojo Universitete Kaune, paty
rimą administraciniame darbe įsigijo būdamas Vidaus Reikalų Ministerijos kancelia
rijos viršininku. Vokiečių okupacijos metu buvo Vilniaus miesto sekretoriumi, kol 1943 
m. vokiečiai jį suėmė ir uždarė į Stutthofo koncentracijos stovyklą, iš kur buvo išleis
tas tik karui pasibaigus.

J. čiuberkiui nesvetimas ir spaudos darbas. Lietuvoj aktyviai reiškėsi spaudoje 
ir 1939-40 m. su Br. Tiškum redagavo žurnalą Akademiką. Tremtyje bendradarbiavo 
Mūsų Kelyje ir Mintyje J. Meškuičio ir J. Pamūšio slapivardėmis. J. čiuberkis nuo 
1932 m. priklauso Korp! Neo-Lithuania-, Vokietijoj buvo Lietuvių Tautinio Sąjūdžio 
reikalų vedėjas, šiuo metu priklauso Lietuvių Tautinei Sąjungai ir praeitame suvažia
vime buvo išrinktas į Vilties Draugijos valdybą.

DE GAULLE SIEKS SUVIENYTI EUROPA
Dabar, kai de Gaulle atsi

palaiduoja nuo ilgus metus 
Prancūziją slėgusius Alžiro 
naštos, IVashingtonui atsi
randa nauji rūpesčiai, nes 
manoma, kad jis imsis už 
Europos organizavimo.

Jau 1958 metais, vos pa
ėmęs valdžią j rankas, de 
Gaulle įteikė IVashingtonui 
ir Londonui memorandumą, 
siūlydamas perorganizuoti 
Atlanto sąjungą. Viena iš 
svarbiausiai idėjų buvo ta, 
kad Prancūzijai ir kitiems 
Europos kraštams esą ne
priimtina, jog Amerika 
viena galinti nuspręsti karą 
ar taiką. Jam nepatiko, kad 
atominiai ginklai yra ame
rikiečių kontrolėje ir jų pa
naudojimą turi teisę nu
spręsti tik Amerikos prezi

Vadas iieckauskas 
4222 Euclid Str. 
E•Chicago,Ind«

dentas.
Pasak de Gaulle sprendi

me balsą privalo turėti ir 
Europos kraštai. Tad jis 
siūlė sudaryti iš trijų kraš
tų (Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos) d i r ektoriją. 
Ilgą laiką tam kliudė Mac 
Mahon Įstatymas, kuris ne
leidžia Amerikai dalintis 
atominėm informacijom net 
su sąjungininkais, bet da
bar, kada tos paslaptys ži
nomos priešui ir atominę 
bombą jau gali pasigaminti 
Prancūzija, nustojo reikš
mės.

Šiandien Washin g t o n e 
vyrauja dvi nuomonės.

Viena, kuri tęsia Poster 
Dulles liniją, dr. Robert 
Bo\vie asmenyje sako, kad 
de Gaulle ilgai neišsilaikys 
ir nereikia lošti jo korta. 
•Jie sako, kad didžioji pran
cūzų dalis neremia de Gaul
le nacionalistinės politikos 
ir Prancūzija nepajėgsianti 
finansuoti savo atominių 
ginklų gamybą.

Kita grupė, kuriai atsto
vauja gynybos sekretorius 
McNamara ir Pentagonas, 
sako, kad reiktu patenkinti 
prancūzų reikalavimus ir 
atominių paslapčių pasidali
nimas su sąjungininkais tu
rėtu būti peržiūrėtas.

De Gaulle dabar, sakoma, 
sieks atstatyti senąją Euro
pą, kad būtų atspara totali
tarizmui. Puldamas sovieti
nį imperializmą, jis norįs 
duoti suprasti satelitams, 
kad jų balsas girdimas Va
karuose ir niekas neketina 
jų palikti Sovietii Sąjungai. 
Darydamas spaudimą į so
vietus, jis tikisi išgauti 
jiems liberališkesnį režimą, 

kad būtų atleisti liaudies 
respublikų su Sovietiją 
varžtai.'

INDONEZIJA EINA PRIE 
KARO VEIKSMŲ

Indonezija patvirtino pra
nešimus, kad pirmieji jos 
partizanų daliniai išsikėlę 
trijose vietose Vak. Nau
joje Gvinėjoje.

Krašto Apsaugos Minis
terijos pranešimu, Indone
zijos laivynas ir oro pajė
gos patruliuojančios uos
tus.

Pirmieji infiltraciniai da
liniai išsikėlė Sorongo uos
te, šiaurės vakarų dalyje, 
pietvakariuose ir pietuose.

Olandijos pranešimu o s e 
p a t v Artinamą vykstančios 
kovos, pabrėžiant, kad už
puolimas į Sorongo uostą 
yra atmuštas.

Olandii karinės jėgos 
koncentruojamos Į gyvybi
nius kolonijos taškus ir jei 
nepavyks kraštų greit su
taikyti ir pasodinti prie de
rybų stalo, kovii jsiliepsno- 
jimo pasėkas sunku pramu
šti.

JAV PAGALBA 
LENKIJAI

JAV finansuos 2,000,000 
dol. vertės sveikatos tyrimo 
programą, vykdo.ma, pagal 
abiejų vyriausybių susitari
mą, Lenkijoje. Tai esąs pir
mas toks bandymas su vals
tybe anapus uždangos.

Susitarimui atsiekti rei
kėjo metų laiko.

Pasikeitimas mokslinin
kais tyrimų srityje sudary
siąs sąlygas abiems pusėms 
pasinaudoti mokslinių tyri
mų daviniais.
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IŠRADIMAI, AUTOMOBILIAI, FORDAS New Yorko lietuvių bendruomeninkų 
rezoliucija

šiandien sunku pasakyti, 
kuris žmogaus išradimas 
yra daugiausiai pasitarna
vęs žmonijos civilizacijai 
ir kultūrai pakelti, gyveni
mui palengvinti ir sudaryti 
sąlygas bandyti net kitas 
planetas pasiekti.

Kaip milžiniškoj mašinoj 
kiekviena jos dalis yra 
svarbi, turi savo paskirtį, 
be kurios pati mašina ne
veiktų, taip ir kiekvienas 
išradimas betkurioje sri
tyje, žmogaus padarytas 
nuo neatmenamų laikų, yra 
svarbus, nes, kaip techni
kos evoliucija liudyja, pir
mykščiai išradimai įgalino 
žmogų padaryti tolimesnius 
išradimus, juos patobulinti 
ir geriau gyvenimui pritai
kinti, ir taip žmonija vis 
greitesniu tempu rieda į 
naujų išradimų begalybę, 
apie ką seniau žmogus nei 
svajoti nedrįso.

Imkime kad.ir automobi
lio techniką, šių dienų auto 
technikoje naudojami įvai
rūs išradimai, pradedant 
nuo variklio ir baigiant 
elektronika, žinant, kad ga
ro variklis buvo išrastas še
šioliktame šimtmetyje, an
glo George Stephenson pa
naudotas pirmajam lokomo
tyvui 1814 m. Europoje 
bandyta jį pritaikyti auto
mobiliui ,bet buvo atsisakyt 
ta, kaip nuo nepatogaus, 
perdaug vietos užimančio. 
Reikėjo dar ilgai laukti, kol 
vokietis Gotlieb Daimler iš
rado gazo variklį, kurį jis 
pirmą kartą pademonstra
vo Paryžiuje 1886 m. ir 
prancūzų firma Panhard ir 
Levassor tuoj sukūrė pirmą 
automobilį su gazo varikliu 
priešakinėje dalyje, kokį 
dabar vairuojame.

Taigi, automobilis
Amerikos imigrantas. Tik 
auto technikoj amerikiečiai 
pasižymėjo kurdami bend
roves, investuodami dide
lius pinigus, ko europiečiai 
negalėjo padaryti. Dar iki 
1903 m. Prancūzija vyravo 
automobilių pramonėje, bet 
nuo to laiko iki šiai dienai 
vyrauja Amerika.

yra

Pirmutiniai fordai
Pirmutinį automobilį 

Henry Fordas sustatė pats. 
Tai buvo du cilindcriai su 
oro šaldytuvu, sumontuoti 
ant dviračio ratų. Odinė 
juosta suko pirmyn, bet ne 
atgal. Jis buvo išbandytas 
1896. Vežimas riedėjo. Su 
tokia pradžia Henry Fordas 
gamino automobilius nuo 
1896 iki 1903 m. Detroito 
automobiliu bendrovei, ku
ri likvidavosi, paskui Fordo 
automobiliu bendrovei, kuri 
irgi likvidavosi. Toliau jis 
gamino automobilius savo 
rizika. Jis prasilaužė kaip 
lenktynių automobilių dide
lis gamintojas ypatingai su 
raudonuoju 999. kuris pa
siekdavo greiti iki 70-99 
myliu per valandą.

Ford Motor Company 
įkurta 19C3 m. Dvylika da
lininkui sumetė pradžiai 
28.91,0 doleriu kapitalo, H. 
Fordui pasilikus 25'<. Apie 
tą laiką buvo išrastas elek
trinis uždegtuvas. Apie tą 
laiką broliai \Vright pirmą 
kartą pakilo su savo lėktu
vu Kitty Hawk, N. C. Tais 
pačiais metais buvo suorga
nizuotas Buiek. Packard iš 
\Varren, Ohio, persikėlė į 
Detroitą. Broliai Dodge ga
mino Fordui variklius (mo
torus) ir beveik visas da
lis. Galutinam sumontavi
mui fordukai buvo gabena- 
.mi geležinkeliu į Fordo įmo
nę.

Jau 1905 m. buvo parduo
ta 5000 fordukų apie 900 
dolerių kaina. Keturių metų 
bėgyje bendrovė išmokėjo

IR DARBININKAI
310,000 dolerių dividendu. 
Metinis bendrovės pelnas 
siekė virš milijono dolerių.
H. Fordo alga pakilo nuo 
300 iki 3000 dolerių mėne
siui. 1908 m. buvo parduo
ta 11,000 Model-T ir Ford 
Motor Company buvo pir
mutinė automobilių gamin
tojų sąraše gamybos ir pel
no atžvilgiu.

Darbas ant bėgančios 
juostos

Pirmutinė bėganti juosta 
buvo pademonstruota 1913 
m. Ji buvo sujungta virve 
ir sukama šešių darbininkų 
rankomis. Tuo būdu gamyba 
buvo pagreitinta dvigubai. 
1914 m. įrengta pirmoji mo
derniškoji bėganti juosta, 
kuri įgalino sumontuoti au
tomobilių per 93 minutes.

Su įmonės mechanizacija 
buvo ir žmogus mechanizuo
jamas. Darbininkai buvo 
stebinti visą laiką. Juostos 
greitis buvo didinamas ir 
darbininkai buvo verčiami 
dirbti greičiau be sustoji
mo per keturias valandas. 
Paskatinimui buvo pažadėti 
bonai. Vėliau nuo bonų at
sisakyta ir įvesta griežtes
nė darbininkų priežiūra. At
lyginimas buvo užšaldytas 
2.34 dol. dienai. Darbinin
kai negalėjo .išlaikyti; jie 
tūkstančiais traukėsi iš 
Fordo įmonių. Bendrovė bu
vo priversta prie 
juostų pastatyti 
darbininkų.

Ford Motor 
1904 m. turėjo 283,047 dol. 
pelno, 1907 m. — 1,124,675 
dol. 1920 m. jos pelnas sie
kė 6,000,000 mėnesiui. Per 
17 metų, nuo 1919 m., For
do šeima gaudavo 25,000 
dol. dienai dividendų. Tai 
buvo pirmas bilijonierius.

bėgančių 
daugiau

Company

X.
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AMERICA’S ONLY FIRE-BREWED BEER

enjoy
STROH’S 

and taste 
what 

fire-brewing 
does for 

beerflavor!
Premium 

quality always 
. . . poputar prices 

everywhere! *

Penki doleriai dienai
Fordo įmonių darbinin

kai pradėjo organizuotis 
1913 m. Eugene Debs skel
bė socializmą. Tik ką buvo 
išrinktas New Deal prezi
dentas Woodrow Wilson. 
Michigano vario kasyklų 
darbininkai susiorganizavo 
į uniją. Darbininkai parei
kalavo laisvės kalbėti ir 
aštuonių valandų darbo 
normos. Sustreikavę De
troit Studebaker darbinin
kai žygiavo j Packard įmo
nę. Agitaciniai lapeliai pa
siekė ir Fordo įmones, kur 
policija suiminėjo lapelių 
platintojus ir unijos orga
nizatorius. Tuo metu Fordo 
įmonėse darbininkai dirbo 
už 25 centus valandai ir bu- 
buvo atleidžiami, kad nau
jai pašauktieji dirbtų už 20 
centų valandai, be to, dar
bininkams buvo uždrausta 
užkandžių pertraukų metu 
išeiti, iš įmonių.

Toks darbininkų bruzdė
jimas paveikė Henry Fordą 
ir jis ryžosi pagerinti darbi
ninkų socialinę būklę. 1914 
m. sausio 5 d. The Detroit 
News sukėlė sensaciją pa
saulyje, paskelbdamas, kad 
Fordo įmonių darbininkams 
pripažinta 8 valandų darbo 
diena ir mokama po 5 do
lerius dienai kiekvienam 
darbininkui (virš 22 metų 
amžiaus), neišskiriant ir 
šlavikų. Viso pasaulio dar
bininkai buvo nustebinti ir 
svajojo apie panašias darbo 
sąlygas ir tokį atlyginimą 
savuose kraštuose.

Sekančią dieną 
įmonių darbininkų 
mo vartai buvo 
10,000 žmonių. Savaitės ga
le jų skaičius siekė 15,000. 
Jau iš vakaro rinkosi eilės', 
žmonės stovinėjo ilgas va-

Fordo 
priėmi- 
apgulti

Thfe Stroh Brewery Co., Detroit 26,
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0/ 1/ ' 'o i"” Profits!
YOUR SAVINGS START EARNING 4t 
INTEREST NOW AT ST. CLAIR SAVINGS 

ASSOCIATION ... ANO INTEREST IS PAIO 

TWICE A YEAR ...ON JUNE 30TH AND 

DECEMBER 3IST...SAVE REGULARLY AT ST. CLAIR SAVINGS 

FOR A SECURE FUTURE... YOUR SAVINGS GROW PROFITABLY 

AT 4X INTEREST.

Ali Savings Dopositod 
throuah APRIL I6th.. EARN

L. B. Tarybos Prezidiu
mo pirmininko Stasio Barz- 
duko j New Yorką atvykimo 
proga, New Yorko LB Apy
gardos Valdyba, š. m. kovo 
mėn. 25 d. sukvietė bend- 
ruomeninkų susirin k i m ą, 

landas alkani, peršalę, o die
nos metu per jų susigrūdi
mą dirbantieji negalėjo į 
įmones įeiti, dėl to net po
licija turėjo įsikišti ir net 
vandens purkštuvus panau
doti.

Kaip vėliau paaiškėjo, ne 
visi darbininkai gavo po 5 
dolerius dienai už darbą. 
Dviem metais apie 30% 
darbininkų (14,000) gavo 
mažiau kaip 5 dolerius die
nai. 1916 m. buvo pasam
dyta apie 7,500 naujų dar
bininkų, kuriems buvo nu
statyta 6 mėnesių bandy
mas. Jiems buvo mokama 
po 2,72 dol. dienai. Daugu
ma moterų negavo po 5 do
lerius dienai, taip pat neve
dę vyrai iki 22 metų am
žiaus. Divorsuoti vyrai ne
turėjo teisės gauti po 5 do
lerius ir joks vyras, kuris 
gyveno "netinkamai”.

Tokiu būdu Fordo admi
nistracija kišosi į darbinin
kų privatinį gyvenimą, 
įsteigdama Ford Sociology 
Department. 30 inspektorių 
vedė sociologinius tyrinėji
mus. Tai buvo savos rūšies 
Gestapo ar GPU. Darbinin
kams buvo draudžiama leis
ti pinigus lengvabūdiškai. 
"Nusikaltę” darbininkai bu
vo baudžiami atlyginimo su
mažinimu. žmonos buvo ra
ginamos liudyti prieš vyrus, 
vaikai prieš tėvus.

Taip buvo dar neseniai, 
tik prieš 40 metų Detroite, 
šiandieninėje pasauli nėję 
motorų sostinėje.

,T. Nendrė 

kuris įvyko L. Atletų Klubo 
salėje, Brooklyne.

S u s i r inkime dalyvavo: 
ALB Tarybos Prezidiumo 
pirm. St. Barzdukas, ALB 
Garbės pirm. prel. Jonas 
Balkūnas, Dr. Petras Vilei
šis, ALB Tarybos nariai gy
veną New Yorke, New Jer
sey ir Connecticut Apygar
dų pirmininkai, New Yorko 
Apygardos ir Apylinkių 
valdybos ir kiti visuomenės 
veikėjai.

šiame susirinkime pada
rė išsamius pranešimus apie 
audienciją pas JAV prezi
dentą St. Barzdukas, Dr. 
Petras Vileišis ir prel. Jo
nas Balkūnas. Iš tų prane
šimų paaiškėjo susirinku
siems visos aplinkybės, ku
riose vyko audiencijos pa
ruošimas, asmenų j ją pa
rinkimas ir kaltininkai, ku
rie iššaukė šiai audiencijai 
visus nesklandumus.

Susirinkimas po diskusi
jų ir plačių padėties išsiaiš
kinimų vienbalsiai priėmė 
sekančias rezoliucijas:

• Didžiojo New Yorko ir 
Apylinkių lietuvių bendruo- 
meninkų vardu reiškia di
džią pagarbą ir padėką prel. 
J. Balkūnui ir Dr. P. Vilei
šiui už jų pastangas išgauti 
minėtąją audienciją pas 
JAV prezidentą;

• Reiškia griežtą protes
tą AL Tarybai, kuri veikė 
destruktyviai prieš ALB 
pastangas šiai audiencijai 
gauti ir joje dalyvauti;

• Didžiojo New Yorko ir 
apylinkės LB dėl sustingu
sios AL Tarybos veiklos 
reikalauja, kad AL Taryba 
vadovautųsi demokratiškais 
principais, padarytų reikia
mas reformas, Įsileistų ir 
kitus lietuviškus veiksnius 
bei organizacijas;

• Didžiojo New Yorko ir
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apylinkės LB reiškia nepa
sitenkinimą ALB Centro 
Valdybai ir LB Prezidiumo 
Tarybai dėl padarytos mo
ralinės skriaudos Dr. Petrui 
Vileišiui sutinkant su ALT 
prendimu išjungti jį iš jo 
pastangomis gautos audien
cijos pas JAV prezidentą;

• Susirinkimas prašo 
ALB Tarybos Prezidiumą 
rehabilituoti Dr. Petrą Vi
leišį, kviečiant ji grįžti Į 
pirmykštį aktyvų LB dar
bą;

• šio susirinkimo daly
viai žinodami, kad ALB yra 
vienas iš sėkmingiausių 
vienetų lietuvybei ir jos 
kultūrai išlaikyti šiame 
krašte, reiškia jai pasitikė
jimą ir linki geresnės sėk
mės ateityje.

Kun. Dr. St. Valiušaitis,
Rezoliucijų Komisijos 

Pirmininkas
Antanas šetikas, 

Susirinkimo Pirmininkas

813 EAST 1851h STPEET 
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GERAS PAKLAUSIMAS
Gindamas nuo priekaištų Tarybos sekretorių (oficia

liai žinoma: P. Grigaitį) Naujienų apžvalgininkas ("pu
siau slaptai" žinoma: P. Grigaitis) į priekaištą, kodėl Ta
rybos įstaigos neišleidusios jokio žymesnio veikalo, taip 
atsikerta:

— Bet kokį žymesnį veikalą išleido, sakysim, Laisvos 
Lietuvos Komitetas, kurio nariai... taip ir taip.

Amerikietiškai tariant, geras paklausimas. Iš tikrų
jų, kodėl?

Apie sumanymą, kad reikia anglų arba ir kitomis 
kalbomis išleisti tokią "parankinę” knygą, kurioj būtų 
sudėta visa esminė informacija apie Lietuvą seniau ir 
dabar, po truputį buvo girdima jau bene nuo 1952 metų. 
Tik sukaktį aplaistyti vis dar nepatogu, nes tokios kny
gos kaip nėr, taip nėr ...

Nieko neįvyko turbūt todėl, kad netinkamomis prie
monėmis kesintasi. Kalbamasis komitetas tiek tebūtų 
tinkamas leidėjas, kiek jis turėtų lėšų knygų leidimo rei
kalams. O to kaip tik nėra, ir tai nepareina nuo komiteto 
valios.

Tačiau, kad būtų kas išleisti, pirma reikia, kad būtų 
parašyta. Toks komitetas, turįs neblogai aprūpintas darbo 
sąlygas, galėtų būti sudėtinis tokio veikalo autorius. Ge
ras paklausimas, kodėl jis informacinio veikalo apie Lie
tuvą neišleido, bet dar geresnis — kodėl bent neparašė?

Tokiam veikalui parašyti reikia istorijos, geografi
jos, ūkinių ir kultūrinių sričių žinovų, gerai pažįstančių 
ne tik kas Lietuvoj buvo, bet ir studijuojančių, kas dabar 
atsitiko bei tebeatsitinka. Reikia ir redaktorių sugeban
čių visas tas žinias įvilkti j rašytam informaciniam vei- 
kailui prideramą formą. Pagaliau, reikia, kad visa tai 
būtų parašyta ar išversta reikiamomis kalbomis.

Lietuvos ‘Laisvės Komitetas sudarytas ne tokį užda
vinį beturint prieš akis. Gaila, bet jo kūrėjai, panašiai 
kaip ir kitų Lietuvos laisvės kovai skirtų organų kūrėjai, 
visų pirma galvojo apie įvairiausią "politinę akciją", bet 
ne apie "kovos lauko išžvalgymą” ir ne apie tos akcijos 
objekto padėties pažinimą. Tiesa, kartą atsidūrę "mūšio 
lauke”, ir šio komiteto nariai susidūrė su būtinybe atitin
kamai apsišviesti, ir jie tai darė, bet "politinės akcijos" 
organas nevirto ir turbūt nei negalėjo virsti studijų insti
tutu, tokio pobūdžio ir masto studijų, kurių rezultatas 
būtų pakankama medžiaga išsamiam informacijos vei
kalui apie Lietuvą "seniau ir dabar”, šis komitetas, kaip 
ir kito apyvartoj esamieji mūsų veiklos organai, suda
rytas ne iš tam tikrų sričių žinovų-specialistų, o iš tų ai’ 
kitų politinio pobūdžio grupių bei grupelių atstovų, jei ir 
ne formaliai deleguotų, tai bent pasirinktų. Ne "ką jis 
žino ir ką gali”, o kokiai visuomenės grupei priklauso — 
lėmė to ar kito asmens į komitetą pakvietimą. Tiesa, visi 
jie žmonės ir su mokslu, ir su patyrimu, tačiau tų mokslų 
ar patyrimų sritys liko atsitiktinės reikšmės: kas buvęs 
diplomatas, kas buvęs parlamentaras, kas buvęs adminis
tratorius, kas studijavęs teisės ar ekonomikos kurią nors 
sritį, žodžiu, iš kokios pusės bežiūrėsi, tai nėra kolektyvas 
vispusiškam veikalui apie Lietuvą rašyti. Reikia tą ko
mitetą pagerbti už tai, kad jis nei nesikėsino pats 
"rašyti knygą ’. Kėsinosi jis, tiesa, sukviesti tinkamą ko
lektyvą, bet nepavyko: nebent būtų pats atsisakęs nuo 
savo numatytos paskirties ir visas savo turimas sąlygas 
būtų perleidęs kitam, veikalui rašyti tinkamam kolekty
vui. To padaryti jis gal ne tik nenorėjo, bet ir negalėjo, 
kadangi tai ne nuo jo valios būtų priklausę.

Dėl tokių pačių priežasčių negali pageidaujamojo vei
kalo apie Lietuvą parašyti ir joks kitas "veiksnys”, suda
rytas ne iš tam reikalingų žinovų, o tik iš partijų-grupių 
atstovų. Todėl tikrai geras paklausimas šiandien būtų 
toks: kas sutelks kolektyvą, tinkamą tokiams veikalui 
parašyti?

Iš bandymų pripažinti tą darbą "bendraveiksniu už
daviniu” tuo tarpu nieko apčiuopiamo neišėjo ir vargu ar 
išeis. Gal Bendruomenė? Bet ji, i politinius vandenis pasu
kusi, taip pat griebėsi populiaresnės "politinės akcijos”, ne 
nuobodžių "kabinetinių studijų". Įsijungusi į "milijoninio 
fondo” kūrimą, ji bus užsikirtusi kelią net tokiam darbui 
finansuoti. Juo tas fondas bus didesnis, juo mažiau mūsų 
visuomenės kišenėse bebus likę lėšų finansuoti dabai’ rei
kalingiems uždaviniams, o fondas tokiems veikalams ne

beras paklausimas tuo tarpu 
(vr)

žada būti prieinamas. Tad 
lieka be gero atsakymo.

KAS YRA JAMES 
ROOSVELTAS?

Norėčiau viešai išreikšti 
savo pasitenkinimą tvirtais 
Dirvos vedamaisiais lietu
vių prieškomunistinės ko
vos reikalu, ir ypač kovo 23 
dienos vedamuoju "Raganų 
medžioklė".

Reikia tikėtis, kad Dir
voje dar padažnės ne tik 
drąsių minčių pareiškimai, 
bet ir konkretūs pasiūlymai 
bei efektingai veiklai prieš 
komunizmą būtinai reika
linga informacija.

Kad mūsų visuomenės in
formavimas gyvybiniais 
klausimais turi žymių spra
gų, ryškiai parodo Dirvos 
kovo 12 dienos numeryje at
spausdinta žinutė "Roose- 

velto Rezoliucija Lietuvos 
Bylos Reikalu”. Tik nežino
jimas kas per asmuo yra 
Eleonoros sūnelis kongres- 
manas James Rooseveltas, 
galėjo energingus ir veik
lius Kalifornijos lietuvius, 
ieškančius paramos Lietu
vos byloje nuvesti pas šį 
p r i eškomunistinės veiklos 
duobkasį. Jis yra pridėjęs 
savo rankas prie garsiųjų, 
komunistų sukurstytų, stu
dentų riaušių San Francisco 
mieste prieš Kongreso 
Priešą menkinės Veiklos 
Tyrimo Komitetą, dėl ko 
prieškomunistinė organiza
cija Patrick Henry League 
(Box 383, Main P. O., Yon- 
kers, N. Y.) renka parašus 
peticijai jam cenzūruoti. Jis 
yra vadovas mažos grupės 
kongrese bandančios minė
tąjį Komitetą panaikinti, 
kas sutampa su JAV komu
nistų partijos pagrindiniu 
programos 1961-62 metams 
punktu — "operation abo- 
lition”. Paskiausiai kongr. 
James Roosevelt pagarsėjo 
kaip autorius įžangos skan
dalingai knygai "The Libe-

Korp! Vytis nariai talkininkaują prie lietuviškos operos Aidos pastatymo Chica
goje. Kaip žinoma, opera praėjo su dideliu pasisekimu balandžio 1 d. ir bus pakartota 
balandžio 7 ir 16 d. J. Tamulaičio nuotrauka.

ral Papers", šiosknygos ra
šytojai "liberalai” tarp kit
ko siūlo: nuginkluoti Va
karų Vokietiją, pripažinti 
Rytų Vokietiją, Amerikai 
paskatinti išstoti iš Atlanto 
Pakto Vokietiją, Italiją, 
Prancūziją ir Skandinaviją, 
pripažinti Raudonąją Kini
ją. ir jos pretenzijas į For- 
mozą ir Pescadores, Ameri
kai pasiūlyti Raudonąją Ki
niją priimti į Jungtines 
Tautas, Amerikai vienaša
liškai sustabdyti atominius 
bandymus, pradėti nugink
luoti amerikiečių bazes, leis
ti rusams naudotis ameri
kiečių priešrakietine radaro 
sistema, kad įrodžius Ame
rikos gerą valią ir t.t.

Jeigu mūsų spaudoje bū
tų daugiau informacijos 
apie tokius Rooseveltus, to
kių klaidų, kaip prisegimas 
James Rooseveltui "prieš
komunistinės aureolės”, ne
pasitaikytų, ir komunizmo 
aukos, lietuviai, nebūtų jų 
pačių spaudoje raginami 
"parašyti nors po trumpą 
padėkos laiškelį”.

Kodėl Rooseveltas sutiko 
įnešti rezoliuciją Baltijos 
Tautų reikalu? Turbūt tik 
todėl, kad priviliojus jo dar 
nežinančių pabaltiečių bal
sus, kurie galėtų jį kongre
se išlaikyti. Tokiu būdu jis 
galėtų savo žalingą darbą 
tęsti dar vienoje kadenci
joje. Nepamirškime, jog 
1939 metais bolševikai pa
rodė savo "gerą širdį” Vil
nių atiduodami Lietuvai...

Vilius Bražėnas, 
Stadford, Conn.

ATVIRAS LAIŠKAS 
TADUI MICKUI

Esame kaimynai. Galime 
pasidalyti nuomonėmis. Yra 
sakoma ir rašoma, kad nuo
monės yra turtas. Dauguma 
dėl turtų pešasi. Bet, aš 
manau, kad mudu dėl tų 
turtų nesusipešime.

Š. m. kovo mėn. 12 d. Dir
voje straipsnelyje "Tarp 
mūsų kalbant” tarp kitko 
rašote:

”Tik rengiantis kitų me
tų audiencijai, reiktų pa
prašyti, kad ji įvykti] di
džioje senato salėje, kad ten 
galėtų tilpti visų mūsų par
tijų. organizacijų, sąjungų, 
chorų, tautinių šokių gru
pių bei rateliu vadovai, o 
taip pat ir save veikėjais 
skaitą tautiečiai. (Mano pa
braukta. P. P.)."

Aš manyčiau, kad reikė
tų tą daryti dideliame sta
dione, nes minima salė bus 
per maža. Ir visas išlaidas: 
ne -tik dienpinigius ir ke- 
lionpiningius, bet ir už ne
dirbtą laiką darbovietėje 
turėtų sumokėti ALTas ir 
ne tik tiems kurie 16 Vasa- 
sario proga aukoja po vieną 
dolerį ALTui, bet ir tiems, 
kurie agituoja neduoti nei 
vieno cento ALTui.

P. Pagojus, 
Detroit, Mich.

SVARSTYMAI IR NUOMONĖS

Srovių reikšmė
V. RASTENIS

Amerikos lietuvių, kaip 
lietuvių, politinė veikla da
bar yra nukreipta tik į vie
ną reikalą — Lietuvos ne
priklausomybės reikalą. To
dėl kyla klausimas: kodėl 
ta veikla suorganizuota sro- 
vių-partijų pagrindu. Juk 
tarp tų srovių, neskaitant 
lietuviškos kremlininkų sek
tos, kuri čia ir nepriklauso, 
Lietuvos nepriklausomybės 
klausimu nėra kelių, nei 
netgi dviejų nuomonių.

čionykštės lietuvių sro- 
vės-partijos, iš kitos pusės, 
toli gražu neapima visų lie
tuvių nepriklausomybjnin- 
kų, nes daugelis, gal net 
dauguma lietuvių neretai 
kartoja sau pritaikytą kai
zerio Vilhelmo garsųjį po
sakį : "Nepripažįstu jokių 
partijų, pripažįstu tik vo
kiškąją”. (Mūsiškiai sako 
— Lietuviškąją).

Iš to iškyla mintis, kad ir 
veikla turėtų būti suorgani
zuota, imant pagrindan tik 
"lietuvių partiją”, o ne "ko
kias ten katalikų, tautinin
kų, sandariečių, socialistų 
partijas”. Dar kaikas išsi
taria, kad, jeigu jau reikia 
partijų, tai gal geriau tiktų 
o r g a n i zuotis amerikinių 
partijų pagrindu: lietuvių 
respublikonų, lietuvių de
mokratų, lietuvių nepri
klausomųjų, o ne atspin
džiais partijų, veikusių ka
dai Lietuvoje.

net

ir susipyksta,

Yra įtarimo, kad ir ne
sklandumų šaknų glūdinti 
tokiame partiniame ALT 
santvarkos pobūdyje, nesgi, 
sako, partijos nebūtų par
tijos, jei nerungtyniautų 
dėl įtakos, dėl prestižo, dėl 
nuopelnų ir dėl visokių ki
tokių pirmenybių, kurios 
tikslui — rūpinimuisi Lie
tuvos nepriklausomybės rei
kalu — ne tik nereikalin
gos. bet dažniausia net kliu
do. Besivaržydami dėl tų 
pašalinių dalykų, srovių re
prezentantai žinoma, vieni 
kitiems ir ’ant nuospaudų 
užsistoja”, 
ima kovoti tarp savęs, vie
toj kovoję už reikalą... O 
nei vienoj iš tų srovių-par- 
tijų nedalyvaujantieji jau
čiasi ne tik neatstovaujami, 
bet ir nustumti, nors jiems 
ir atsikertama — kas gi jus 
stumia: išsirinkite sau sro
vę, ateikite į ją ir dirbkite. 
Bet daugelis neišsirenka, 
neateina, kai tuo tarpu ta 
ar kita srovė jau ir jėgomis 
nebeturtinga, jau to ar kito 
pavargusio (ar įkyrėjusio) 
savo veikėjo, net ir norėda
ma, nebeturi kuo pavaduo
ti... Taip atsiranda "ne-
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suomenės srovėse-partijose 
reiškėsi ir dar tebsireiškia, 
jei ir ne visos pačios ga
biausios, tai bent veikliau
sios, atkakliausios pajėgos.

Dėl to nei įmanoma, nei 
tikslinga lengvapėdiškai pa
neigti srovių reikšmę šios 
visuomenės veikloje bei jos 
reprezentacijoje.*

Tačiau ir srovės, tokios, 
kokios jos šiandien yra, tu
ri suprasti, kad ir jos šioje 
visuomenėje nėra vis
kas. O Amerikos Lietu
vių Taryba, ilgą laiką čia 
vaidinusi vienintelį ir vy- 
riausį reprezentacinį bei va
dovaujantį organą Lietuvos 
n e p r i k lausomybės kovos 
reikalu, tebepalaikoma taip 
sutvarkyta, lyg ją sudaran
čios organizacijos vis dar 
būtų viskas.

Iš kitos pusės, ALB 
sluoksniuose auga toks iš
didus nusiteikimas, anot 
kurio, čia yra, arba jei dar 
nėra, tai greit bus vis
kas. O nėra. Gal ir bus, 
ir tegu sau būna, bet tai
gali būti ne taip greit, šian
dien šios visuomenės kokią 
nors, ypač politinę veiklą 
organizuoti izoliuotai nuo 
esamų srovinių grupių bū
tų neteisinga, nepraktiška 
ir netikslinga. Lygiai, kaip 
neteisinga, nepraktiška ir 
netikslinga tos veiklos va
dovavimą ir toliau palikti 
tik "uždaro srovių klubo" 
privilegija. *

Taigi, mano nuomone, 
dar nėra atėjęs laikas Ta
rybą "nušluoti" ir vairą 
perduoti "vienai visų lietu
vių partijai”, kurios apčiuo
piamiausias pavidalas šiuo 
metu gal ir yra ALB orga
nizacija. Bet yra atėjęs lai
kas Tarybą iš pagrindų r e- 
o r g a n z u o t i, ir reor
ganizuoti taip, kad į ją ga
lėtų įeiti visi Tarybos ligi 
šiol rūpintoje srityje veikti 
pajėgūs ir į tą veiklą pre
tenduoją elementai.

Kaip tą padaryti — at
skira tema. Bet prieš tai 
reikalingas vienas dalykas: 

srovių 
(grupių, partijų, organiza
cijų — vadinkime, kaip kas 
norim), ypač jų vadovybių 
nedviprasmiškas apsispren
dimas atidaryti "žalią švie
są” reorganizacijai. Biurų, 
informacijos centrų, rašti
ninkų reorganizacija — Ta
rybos vidaus reikalas, tą 
gali keturi ar bent trys 
Vykdomojo Komiteto nariai 
nutarti ir padaryti. Tas vi
su aštrumu iškilusio klausi
mo neišspręs.

Reikia, ilgai nebeatidėlio- 
jant, sušaukti visuotini 
ALT narių suvažiavimą, ir 
reikia, kad jame visi 31 na
riai pasirodytų supratę, kas 
atsitiko, koks jų uždavinys 
ir kokia atsakomybė.

pamainomieji", o eilė 
nemaža žadančių pajėgų lie
ka nuošaliai,, lyg būtų nerei
kalingos. *

Betgi į vieną dalyką "ne
partiniai”, arba "lietuvių 
partija" vis dėlto permažai 
teatkreipia dėmesio. Nors 
dažnai pirštu rodo, kad 
"partijos" neatstovauja šios 
lietuvių visuomenės daugu
mai, kad dauguma esanti 
"nepartinių”, bet kas su
kūrė ir kas išlaiko lietuviš
ką spaudą? Juk visi 
didesnieji laikraščiai, išsky
rus berods tik vieną, lei
džiamą privačiais pagrin
dais, sukurti ir išlaikomi 
kaip tik tų "partijų”. Tas 
pats ir su dauguma žurnalų Tarybą sudarančių 
ar kitokių leidinių. (Susi
vienijimai šiuo požiūriu ir
gi yra savotiškos "parti
jos”). O per ką gi reiškiama 
visuomenės nuomonė, ir per 
ką tai nuomonei daugiau
siai daroma įtakos, jeigu ne 
per spaudą? Ir visi "nepar
tiniai” šioje visuomenėje 
faktiškai neturi kaip kitaip 
viešai prabilti: turi naudo
tis esama spauda, štai, A. 
L. Bendruomenė, ta dabar 
jau tikrai žymiausia orga
nizuota "nepartinių parti
ja”, taip pat, jei gauna pro
gos daryti įtakos viešajai 
visuomenės nuomonei, tai 
daugiausia irgi per "parti
jų” sukurtą ir išlaikomą 
spaudą. Sukurti ir išlaikyti 
— reikia daug pinigų, daug 
darbo, energijos ir pasi
šventimo. šios visuomenės 
"politinės” (ar idėjinės) 
srovės — partijos tą dalyką 
yra padariusios ir tebedaro, 
todėl — ne savo registruo
tų narių skaičium, o per 
spaudą atliekamu visuome
nei patarnavimu ir per ją 
daromąja įtaka — jos šioje 
visuomenėje ir tebeturi 
daugiau reikšmės, 
negu gal ir pati didžiausioji 
"nepartinių partija”.

Reikšmė v is u o menėje, 
kaip ir duona, be "prakaito 
kaktoje” neįsigyjama. At
virai kalbant, ir bendruo
meninė organizacija, toji 
nesroviniu pagrindu kuria
moji visuomeninė organiza
cija, nebūtų šiandien nei 
tas, kas yra (o tai dar gana 
kuklus dalykas), jei nebū
tų ta linkme pasidarbavę vi
sa eilė "srovininkų”, jei 
bent kai kurios iš srovių ne
būtų užleidusios savo sun
kiai sukurtos ir nelengviau 
išlaikomos spaudos skilčių.

Patinka tai ar nepatinka, 
gerai ar negerai, bet yra 
faktas, kad tose mūsų vi-

(Nukelta J 4 psl.)

BILIETAI JAU 
PARDUODAMI

METROPOLITAN
ADFDA association UrEilin OFNEV/YORK

CLEVELAND PUBLIC HALI

APRIL 23 thru 29
Apr. 13 Eva.

Apr. 14 Eva.

TOSCA

AIDA

MADAMA BUTTEBKY

Apr. n Ev«. SALOMS

Apr. 18 Mat.* IUCIA Dl LAMMnMOOR

LA BOHEME

Prices: $2 to $12 (No Tox)

MET BOX OfTICE - MA 1-8300

UNION COMMEECI ĮAUK

E. and latlld Ava.

Opan 9:30 a. m. ta 5:30 p. m.

Knabę Piano Used Exclusively
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Vertėj. P. Palukaitis

DIRVA

(3)
Jis nusiėmė skrybėlę, suėmė ją už krašto ir laikė 

taip, kad ji išlindo dešinėje medžio pusėje, maždaug pe
čių aukštyje, palaukė keletą sekundžių, paskui susigūžė 
kiek pajėgdamas ir surizikavo trumpai žvilgterėti pro 
kairiąją medžio pusę. Keturi policininkai, žingsniuoją 
greta vienas kito, šunis vis dar tebelaiką ant virvučių, 
jau buvo priartėję iki penkiasdešimties žingsnių, o gal 
jau ir mažiau. Reinoldas atsistojo, iš kišenės išsitraukė 
plunksnakotį ir bandė iš pistoleto vamzdžio iškrapštyti 
sniegą. Tačiau jo sustingusios rankos atsisakė tarnauti, 
plunksnakoti išslydo iš jo netvirtų pirštų ir dingo giliame 
sniege — tada buvo aišku Reinoldui, kad nėra prasmės 
jo ieškoti, kad jau pervėlu daryti tą ar kitą.

Jis jau galėjo girdėti negarsų pakaustytų batų girgž
dėjimą kietame plento sniege. Daugiausiai dar trisdešimt 
žingsnių, o gal jau ir mažiau. Reinoldas įspraudė nuo šal
čio pabalusį pirštą į pistoleto nuleidiklio gaubtą, priglaudė 
vidinę riešo’p.usę prie šiurkščios medžio žievės — jis tu
rėjo ranką labai stipriai prispausti prie medžio, kad pri
slopintų jos drebėjimą, — ir kairąja bandė nuo diržo at
palaiduoti spyruoklinį peilį.' Pistoletas buvo skirtas žmo
nėms, peilis — šunims, ir šansai buvo fifty-fifty, nes 
policininkai ėjo vienas greta kito, išsiskleidę per visą 
plentą, šautuvus nešdami parankėse — diletantiški stuob
riai, kurie neišmanė nei apie karą, nei apie mirtį. Gal jo 
šansai būtų buvę geresni, jeigu pistoleto vamzdis nebūtų 
užsikimšęs suledėjusiu sniegu —- pirmasis šūvis galėjo 
išvalyti vamzdį, bet lygiai galėjo nutraukti ir jo ranką. 
Tai blogino jo perspektyvas, bet pagaliau tokiu atveju, 
kaip šis, jo šansai vistiek buvo labai maži. Jam duotas 
uždavinys nebuvo pasikeitęs, ir jo vykdymas pateisino 
kiekvieną riziką, kuri nebuvo gryna savižudybė.

Peilio geležtė, garsiai spragtelėdama, iššoko iš kriau
nų — dvylikos centimetrų ilgio dviašmenis durklas, grės
mingai blizgąs žvaigždžių šviesoje. Reinoldas pastūmėjo 
ranką medžio kamienu, pistoleto vamzdį nukreipdamas į 
artimiausią iš artėjančių pocininkų. Gaubtan įspraus
tas pirštas susikūprino, atsirėmė, atsipalaidavo — ir se
kančią akimirką Reinoldas vėl dingo už kamieno. Jo ranka 
drebėjo smarkiau, negu pirma, ir jo burna staiga išdžiū
vo: jis tik dabar pažino, kuriai veislei priklausė kiti trys 
šunes.

Menkai apmokyti kaimo žandarai jam nesudarė rim
tos problemos, nors ir kaip jie bebūtų ginkluoti; ir vilki
nius šunis galėjo jis pasitikti, perspektyvos su jais susi
doroti taip pat buvo pakankamos; tačiau tik pamišusiam 
galėjo ateiti mintis, kad jis įveiks tris dresiruotus dober- 

, manus. Dobermanas — greitas kaip vilkas, stiprus kaip 
aviganis, kraujo ištroškęs ir be jokios baimės — yra pa
vojingiausias, iš visų šunų, ir tik mirtis gali nutraukt jo 
puolimą. Reinoldas susvyravo akimirką.

Netikras šansas, kurin jis dabar įsileido, jau buvo 
nebe šansas, o gryna savižudybė. O uždavinys vis tebe
buvo tas pat. Jei jis liks gyvas, nors ir kalinys — dar bus 
šiek tiek vilties. Tačiau, jei jo gerklę sudraskys įsiutu
sio dobermano dantys, nei Jeningas, nei senio specialusis 
išsimokslinimas niekada nepasieks Anglijos.

Reinoldas spustelėjo peilio smaigalį į medžio žievę, 
įstūmė geležtę į kriaunas, padėjo peilį ant galvos, pri
spausdamas skrybėlę. Paskui mėtė pistoletą po sumišusių 
policininkų kojom ii- išėjo plentan, žvaigždžių švieson 
aukštai virš galvos iškėlęs rankas. .

❖

Po dvidešimties minučių jie pasiekė policijos sargy
binę. Nei jį suimant, nei tame šaltyje žingsniuoįant ilgą 
kelią atgal, neatsitiko nieko ypatingesnio. Reinoldas tikė
josi, mažiausiai nedraugiško elgesio ir daugiausiai — šau
tuvų buožių smūgių ir spardymų pakaustytais batais. 
Tačiau policijos elgesys buvo visiškai tvarkingas, beveik 
mandagus. Jie neparodė jokių nedraugiškumo ar piktumo 
ženklų, net ir tas, kuriam Reinoldas buvo trinktelėjęs 
pistoleto kriaunomis, ir kurio smakras jau buvo patinęs, 
nusidažydamas mėlynai raudonomis dėmėmis. Jie pavir
šutiniškai patikrino, ar jis neturi daugiau ginklų. Bot 
šiaip jį paliko ramybėje, nieko neklausinėdami ir net ne
reikalaudami dokumentų. Reinoldui šis santūrumas, šis 
įkyrus korektiškumas buvo nesuprantamas; tokio elgesio 
policinėse valstybėse nesitikima.

Sunkvežimis, kuriuo jis slaptai buvo važiavęs, vis 
dar tebestovėjo kontrolės punkte, ir šoferis susijaudinęs, 
abiem rankom gestikuliuodamas, kalbėjo su dviem polici
ninkais. kuriems bandė '"rodyti sa”o nekaltumą — jis 
regimai buvo įtariamas, kad Reinoldas važiavęs su jo 
žinia. Reinoldas sustojo ir norėjo kažką pasakyti, kad 
išteisintų šoferi, bet jam nebuvo Hs*a: du policininkai, 
kurie prie būstinės durų vėl pasidarė drausmingi ir pa
reigingi, griebė jį už rankų ir paskubomis įstūmė pro 
sargybinės duris.

Sargybinę sudarė nedidelė, keturkampė būda, kurios 
sienų plyšiai buvo užkimšti drėgno popieriaus gniužulais, 
ir inventoriaus buvo nedaug: krosnelė, kurios kaminas 
buvo išvestas pro stogą, telefonas, dvi kėdės ir didelis 
aptriušęs rašomasis stalas. Už stalo sėdėjo viršininkas, 
mažas storulis vidutinio amžiaus, raudonu įr nereikšmin
gu veidu. Jis stengėsi savo mažoms, kiauliškoms akims 
suteikti griežtumo įspūdį, tačiau nelabai jam sekėsi: ofi
cialusis autoritetingumas, kurį jis stengėsi suvaidinti, 
kabojo, kaip perdidelis apsiaustas. Nulis, nusprendė Rei
noldas, ir tam tikromis aplinkybėmis — pavyzdžiui tokio
mis, kaip dabartinės — gal net pavojingai nusitrynęs nu
lis, gal net pasiruošęs per pirmąjį susidūrimą su tikruoju

BOSTONO LIETUVIO ŽINIOS
Kazys Merkis gražiai 

pagerbtas
So. Bostono L. Pil. Drau

gija kovo 25 d. įspūdingai 
pagerbė draugijos šachma
tininkų vadovą Kazį Merkį. 
Dalyvavo per 150 svečių, jų 
skaičiuje gana daug ameri
kiečių. Tai ženklas, kad K. 
Merkis yra gerai žinomas 
ne vien lietuvių tarpe.

Dr. A. Kapočius, šachma
tų klubo ir parengimo pir
mininkas, po kun. A. Kon- 
tauto invokacijos, pakvietė 
adv. J. Grigalių vadovauti 
pokyliui. Tas pareigas jis 
puikiai atliko.

Vakaro kaltininką sveiki
no Lietuvos garbės konsu
las adv. A. Shallna, pats

Srovią reikšmė...
(Atkelta iš 3 psl.)

Reikia, kad bent trys ket
virtadaliai, dar geriau — vi
si, pakeltų rankas už tokį 
principinį nutarimą:

ALT įstatai pakeistini 
taip, kad šalia ligi šiol 
Taryboje dalyvaujančių 
srovių - organizacijų at
stovų joje galėtų daly
vauti ir kitų Tarybos 
veiklos sritimi suintere
suotų bei joje reikštis 
pasirengusių sambūrių 
deleguoti atstovai, kaip 
lygiateisiai nariai Vyk
domojo Komiteto rinki
muose ir visų kitų rei
kalų sprendime.

Tai nutarus, turėtų būti 
sudarytas ALT reorganiza
cijos komitetas, į kurį būtų 
pakviesti atstovai iš nuta
rime apibūdintų sambūrių. 
Komiteto uždavinys turėtų 
būti parengti atitinkamą 
ALT įstatų projektą, kuris, 
visų suinteresuotų srovių- 
sambūrių apsvarstytas ir 
aprobuotas, turėtų būti ki
tame kiek galima greičiau 
sušauktame Tarybos suva
žiavime priimtas. Tuo da
bartiniai ALT nariai gar
bingai ir vaisingai baigtų 
savo pareigas, o Taryba to
liau jau būtų sudaryta nau
jų įstatų tvarka.

Tai gali įvykti tik dabar 
Tarybą sudarančių grupių- 
srovių vadovybių gera va
lia. Visuomenėje regis ne- 
beabejotinai vyra u j a n t i 
nuomonė tokios geros valios 
iš jų reikalauja. Jeigu tas 
reikalavimas dar kam ne
gana gerai girdimas, tai jau 
nuo visuomenės pareina pa
reikšti jį garsiau ir įtikina
miau.

jaunystėj sportavęs, kun. 
Kontautas, A. Matjoška, L. 
Pil. D-jos pirm. E. Ketvir
tis, kuris suminėjo Petro 
Jurgėlos knygą SPARNUO
TI LIETUVIAI DARIUS IR 
GIRĖNAS, iš kurios mato
si, kad K. Merkis savo laiku 
darbavosi drauge su Stepo
nu Darium Lietuvos sporto 
komitetuose. Dar sveikino 
P. Šveikauskas, J. Sonda, 
Bruzgevičius. Plačiau K. 
Merkį apibūdino Andrius 
Keturakis, pažinodamas jį 
iš Lietuvos, kaip organiza
torių, spaudos darbuotoją 
ir aktyvų daugelio sporto 
šakų sportininką.

Buvo įteiktos dovanos: 
Jūrų skautų (Vytis, darbas 
Manomaičio); rengėjų — 
piniginė su doleriais (Mer
kis pinigus perdavė šach
matų klubui).

Susirinkusiems buvo ma
lonu išgirsti iš amerikiečių 
lūpų Kazio Merkio darbų 
įvertinimą ir jo pasigėrė
tiną JAV komandos atsto
vavimą pasaulio pirmeny
bėse. Tai pabrėžė MSCA 
pirm. H. Dondis, Boylstono 
klubo pirm. R. Tirrell ir 
Sunday Globė šachmatų sk. 
vedėjas James Burgės. Pa
starasis platesniam žodyje 
palietė lietuvių šachmati
ninkų klubo gražią veikią, 
Merkio darbų vaisių. Mer
kis esą daug nudirbęs per 
13 metų MSCA valdyboj. 
Jis dabar vicepirm. ir Mass. 
komandos kapitonas balan-

ANOJ PUSĖJ UŽTVAROS
Nikitos nustebimui, per 

rinkimus deputatų į aukš
čiausiąjį sovietą, l,2u0,000 
žmonių išdrįso balsuoti 
prieš jo "komunistų — be- 
partyvių” bloką. Tai di
džiausia opozicija, bet ka
da oficialiai registruota so
vietiniuose rinkimuose.

Aleksiejus Golubas, so
vietų mokslininkas, kaip 
jau trumpai rašėme, praei
tais metais pabėgęs iš so
vietų mokslinės delegacijos 
ir nutaręs likti Vakarų pu
sėje, atsisakė geros tarny
bos Olandijoje ir grįžo Sov. 
Sąjungoj).

Nors jo oficialiame pa
reiškime priežastis nurodo
ma "tėvynės ilgesys”, bet 
kitais šaltiniais patirta, kad 
Sov. Sąjungoje likusi jo 
žmona, buvo teismo teisia
ma ir turėjusi pasirinkti 
arba kalėjimą, ar įtikinti 
vyrą grįžti. Kai ir kalėjime, 
dviese vis linksmiau.

autoritetu susprogti, kaip pradurtas balionas. Nieko ne
kenks truputį patriukšmauti.

Reinoldas išsiveržė iš jį laikiusių policininkų rankų, 
dviem žingsniais prišoko prie stalo ir trenkė į jį kumščiu 
taip smarkiai, kad net telefonas pašoko, kažkaip plonai 
suskambėdamas.

— Ar tamsta esi čia viršininkas? — paklausė jis dva
siai.

Bus daugiau
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džio 15 d. rungtynėm su 
Connesticut. "Kai Kazys 
kapitonas, mes visad Iai- 
mim”, pabrėžė Burgess, 
pridėjęs, kad jis ir jo visi 
draugai džiaugiasi, kad 
Merkis, atvykęs į JAV, pa
sirinko Bostoną.

Sveikinimus atsiuntė Ne
ries šachmatininkai: Kar- 
puška, Zujus, Tautvaišas iš 
Chicagos, Rytų sporto apg. 
vadovas A. Vakselis iš New 
Yorko, Kl. Prielgauskas iš 
Hamiltono, Vytautas Sirvy
das iš Norton, Vt.

Užbaigos žodyje Kazys 
Merkys visiems padėkojo, 
pasidžiaugė, kad tiek daug 
amerikiečių dalyvavo šiame 
vakare, žymiuosius jų pri
statė susirinkusiems. Jis 
taipogi suminėjo visą atža
lyną ir laimėjimus. Buvo A. 
Makaitis, A. Leonavičius,
R. Girnius, Ged. Kuodis, S. 
Vaičaitis ir kt.

Meninę dalį atliko Onos 
Ivaškienės jaunieji šokėjai. 
Deklamavo B. Adomavičiū
tė, atkreipusi visų dėmesį.

Sekmadienio ryte, Boston
S. Globė rašė: "Today is 
Kazys Merkis Day at South 
Boston Lithuanian Citizen 
Assn. Friends of Merkis 
will gather to toast the 
guest of honor..

So. Bostono L. Pil. D-ja 
padarė gerą darbą, pagerb
dama žmogų, kuris tokios 
pagarbos užsitarnavo. Ačiū 
visiems, kurie prisidėjo prie 
šio Draugijos parengimo.

Dr. A. K.

• Bostono lapinai per Ve
lykas rengia linksmą šokių 
ir lietuviško meno vakarą 
— "Tėvynės Garsai". Pro
gramą išpildys solistė Dai
va Mongirdaitė ir Bostono 
Moterų Trio (S. Daugėlie
nė, I. Mickūnienė, V. Mali- 
šauskaitė), vad. komp. Ju
liui Gaideliui, šokiams gros 
"The Continentals”.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA 
UinUICCT MAISTO ir LIKERIŲ 
mlunLOl KRAUTUVĘ

2515 West 69 St. Marquette Parke
Telef. RE 7-1731

SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 
čia gėrimus pirksite tikrai pigiai! 

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:
1. ASBACH URALT ..............5th. 4.79
2. MARTEL 3 star Cognac .... 5th. 5.39
3. WHITE HORSE

SCOTCH WHISKY ..............5th.4.98
4. MARTINI or

MANHATTAN KVORTA ... 5th. 2.98
5. CANADIAN VVHISKY

8 metų senumo.................... 5th. 3-98
6. DUJARDIN GERMAN

BRANDY ...........................5th.5*29
7. LONDON DRY GIN

80 proof KVORTA.............. 5th. 3-59
8. KRON-BRANNVIN

AQUAVIT.......................... 5th. 3*98
9. IMPORT. PRANC. LIKERIAI 5th.2.98

10. KIJAFA vynas.................... 5th. 1.75
11. BORDEAUX pranc. vynai ... 5th. .98 
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai

didelis pasirinkimas!
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MENINĖS PROGRAMOS ISPILDYTOJAI ALTS 
ELIZABETHO SKYRIAUS ŠVENTĖJE

Dirvoje kovo 14 d. buvo 
bendrai aprašyta Tautinės 
Sąjungos Elizabetho sky
riaus dešimtmečio minėji
mo eiga, čia prisiminsiu 
vien apie muzikinės progra
mos pildy tojus.

Programos dalyviai buvo

J. ŽILEVIČIUS

mos. S. čerienės "Lietuvos 
laukai’’ labai sentimentalus 
dalykas, nesudaro sunkumų 
dainininkei perduoti, nes 
tekstas nats už save kalba.

Solistė Irena Stankūnaitė koncerto metu. Prie pianino 
jos tėvelis muzikas Juozas Stankūnas.

Vyt. Maželio nuotrauka.

visi jauni, pradėjo savo mu
zikines veiklos darbus, augo 
ir brendo drauge kaip ir pa
ti Sąjunga.

Irena Stankūnaitė, bai
gianti aukštuosius muzikos 
dainavimo ir fortepijono 
mokslus, programoje pasi
rodė kaip pribrendusi solis- 
tė-dainininkė. Jos balsas 
jaunas, sodrus, lyrinio 
skambėsio, plačios apimties, 
pajėgus. Moka puikiai kon
troliuoti balsą, nevaržomai, 
pasineria j meniškąją išpil- 
dynjo dalį. . Koloratūrinio 
balso struktūra duoda gali
mybės laisvai vartoti aukš
tuosius garsus.

Atliktieji AI. Kačanaus- 
ko "Mano gimtinė” ir "kad 
aš našlaitėlė” įrodė, jog so
listė turi gražią ištarą ir 
pilnai supranta lietuviško
sios dainos dvasią — būdą. 
Labai vykusiai atliko su re- 
čitativu "Kad aš našlaitėlė” 
užbaigoje ryškiai perduoda
ma našlaitės dalią. J. Stan
kūno parafrazuotą ”Ko vė
jai pučia” dainą tikrai, na
tūraliai perteikė kaimo pri
siminimo nuotaiką, čia ten
ka pastebėti ir J. Stankūno, 
kaipo kompozitoriaus vyku
siai paruoštą muzikine ap
rangą. Jis čia įrodė puikiai 
sugebąs įrėminti liaudies 
melodijas pritarimo rėmuo
se. Autorius turėtų panašių 
dainų išspausdinti, augant 
didesniam skaičiui daininin
kų jos būtų labai vertina-

Solistė ilgesio nuotaiką ge
rai perdavė.

Antroje dalyje solistė pa
dainavo G. Puccini ariją iš 
op. "La Bohema” ir L. Ar- 
diti, labai dainininkų mėgs
tamą ypač koloratūrinių 
balsų ’ II Bacio” — "Buč
kis”. Solistė parodė gerą 
operinės arijos apvaldymą 
(Musettos) ir visišką savo 
pribrendimą. O "Bučkyje” 
parodė koloratūrinio balso 
sugebėjimus, žodžiu, solis
tė pasirodė visoje, pilnumo
je. Fortepijonu palydėjo jos 
tėvelis grakščiai fortepijo
ną apvaldydamas. Solistė 
turėtų daugiau viešai rody
tis ir koncertų rengėjai tu
rėtų ją kuodaugiau kviestis 
programų atlikimui, ji pil
nai suteiks visiems malonu
mą.

Sukaktuvininko Al. Ka- 
čanausko vadova ujamas 
"Rūtos” ansamblis (jis 10 
metų kai tam ansambliui 
vadovauja, turėjo sukaktu
vinį parengimą) išpildė 6 
kūrinius, įtraukdamas kai 
kuriuose savo solistus (V. 
Belynienę, O. Skurvydienę, 
F. Schirm ir L. Stuką).

Choras per pastaruosius . 
kelius metus padaręs didelę 
pažangą. Balsai išlyginti, 
darna vieninga, švelni. An
samblis gyvai seka dirigen
tą ir todėl choras yra dide
liu "skanėstų”. Per 10 me
tų veiklos su šiuo ansambliu

Al. Kačanauskas ji labai 
meniškai išvystė.

Keista, kai klausai šį an
samblį plokštelėse, jis nu
stoja beveik pusės savo 
skambėsio ir grožio, matyt 
mechaniniai instrumen t a i 
nepajėgia gyvą žmogaus 
balsą perduoti gyvu. Pana
šiai yra ir su Alice Stephens 
kai kuriomis plokštelėmis, 
šiaip, "Rūtos” ansamblis 
yra meniniai pajėgus ir tu
rėdamas didelį dainų reper
tuarą maloniai klausomas. 
Solistai vykusiai ansambly 
talkina neišsiskirdami iš 
bendros lygsvaros. Gaila 
kad šį kartą solo nedalyva
vo L. Stukas, plačiau pradė
jęs reikštis jaunas solistas.

Šia proga tenka pastebė
ti, kad dainos "Vilniaus kal
neliai” pavadinimas liau
dies daina yra netikslus, ši 
daina yra parašyta J. že
maičio prieš 4 metų vargo
nininkavusio Shenand o a h, 
Pa. dviem balsams su for
tepijono pritarimu. Ji ga
lėjo būti tik L. Stuko pa
tvarkyta mišram chorui, 
bet ne harmonizuota kaip 
programoje pažymėta, nes 
tą darbą jau pats autorius 
yra atlikęs.

Vakaro vedėja Irena Veb- 
laitienė, kaip visuomet, taip 
ir šį kartą savo deklamaci
ja sužavėjo visus. Tikra žo
džio menininkė, kurios de
klamacijos niekada nenu- 
bosta klausant.

X

Solistė St. Daugėlienė.

STASĖ DAUGĖLIENĖ - 
LIETUVIŠKA LAKŠTINGALA

1941 metais kupina ryž
to, grakšti, jauna, vos tik 
baigusi Ukmergės mokyto
ju seminariją, j Kauną at
vyko ir stojo konservatori- 
jon mokytis dainavimo pas

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!
|£įi/ty MOKAME UŽ BONU 

TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą.

KAS Dll MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS 
DOVANOS TAUPYTOJAMS

žinomą solistę A. Rinkevi- 
čiūtę-Gučuvienę, Stasė Vi- 
žinytė - Daugėlienė. Mokėsi 
iki pasitraukimo 1944 m. i 
Vakarus. Tame laikotarpy 
ji baigė ir D. Nasvytytės 
ritminės gimnastikos studi
ją. Gimnazijoje pradėjusi 
koncertuose rodytis, kon
servatorijoje sparčiai dai
navime žengė pirmyn ir jau 
tuo laiku, savo skardžiu 
mezzo - soprano, dai n a v o 
Kauno radiofone ir dalyva
vo įvairiuose koncertuose 
visų mėgiama kaip daug ža
danti savo srity jaunuolė 
dainininkė.

Apsigyvenusi Vokietijoje 
balso lavinimą tęsė pas 
prof. Zdraikowski ir įsijun
gusi lietuviškon veiklon, 
koncertavo lietuvių stovyk-

lose ir bažnyčiose. Su P. 
Armono vadovaujamu cho
ru per 40 koncertų dainavo 
kaip solistė. Su soliste Pr. 
Bičkiene buvo sudariusi pla
čią duetų programą, sėk
mingai dalyvaudama sto
vyklų koncertuose.

1949 m. atvykusi į JAV 
greit pradėjo koncertuoti 
lietuvių kolonijose: Bosto
ne, New Yorke, Baltimorė- 
je, Philadelphijoje, Cleve
lande, Worcestery, Kanado
je ir kt. Dažnai dainuoja ir 
svetimtaučių klubuose. Yra 
nuolatinė "Laisvės Varpo” 
radijo programos bendra
darbė ir komp. J. Gaidelio 
choro solistė ir to choro 
moterų ansamblio dalyvė.

Praeitą rudenį dalyvavo 
Clevelande su minėtu choru 
meniškai atlikdama solo sa
vo programos daly, suteik
dama klausytojams daug 
malonumo savo švelniu ly
riniu balsu, taip pat ir mo
terų ansambly, kaip solistė 
stengdamosi iš darnaus an
samblio neprasikišti.

Lietuviškoji lakštingala 
garsiai čiulba jau 13-ti me
tai Amerikoje, ypač Ryti
nėse kolonijose. Ji yra pa
čiame pajėgume ir dar ilgai 
mums čiulbės lietuviškas 
dainas, primindama apie 
Lietuvą. Praeitų metų gruo
džio 17 d. jai sukako tik 40 
metų (gimė 1921 m. Molė
tuose, Utenos apskr.). Dvi
gubos sukakties proga ten
ka palinkėti plačiau išplėsti 
lietuviu kolonijų lankymą 
su koncertais. Ilgiausių me
tų ! J. Žilevičius

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

LIETUVIŠKI ŠORIAI, JUODA DUONA. AUKŠ
ČIAUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI. DEŠROS 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU

NAMI KRAUTUVĖJE

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III. Tel.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 

sekretorius

Blshop 21397

MARTHA & PETER LISAUSKAS
6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y.

Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

Kas Dirvos neskaito
- daug nustoja!

M O K A M E

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

X/»Ar« »» X<?\ y/ o» * o u• \
/ 1AVI.CS '

INSURED

Jaunosios dainininkės, šokėjos ir pianistės, laimėjusios premijas Jaunųjų Talentų 
koncerte Chicagoje. A. Stelmoko nuotrauka.

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Prašau atsiusti.........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą: ....
Name

No. Street City Statė

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

įsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nuo 19O.’> metu pergvvenom karus, ekonomines 
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.
Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.
Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the l'nited Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ItLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.
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SEPimiįĮ SKIRTUMŲ GALVOSŪKIS
Kokie yra septyni skirtumai tarp tų dviejų piešinių? Atsakymas bus kitame Dirvos numeryje.

ATSISAKĖ ATSTOVAUTI AMERIKA 
SOVIETU PAROPOJĘ

JAV Informacijos Agen- kė atstovauti JAV vyriau- 
tūros (USIA) direktorius sybei Sovietų ruošiamos 
Edvvard R. Murrow atsisa- vaikų meno parodos iškil-

mingame atidaryme Wa- 
shingtone dėl to, kad joje 
Baltijos valstybės atstovau
jamos kaip dalis Sovietų Są
jungos.

Tos agentūros pareiški
me sakoma, kad JAV vy
riausybė "nepripažįsta Bal
tijos valstybių aneksijos jė
gos priemonėmis”.

Pareiškime taip pat pri
menama, kad Valstybės De-

partamentas jau anksčiau 
informavęs Sovietų amba
sadą Washingtone, kad pa
rodoje išstatyti eksponatai, 
įsakmiai pabrėžiu Baltijos 
valstybes esančias Sovietų 
Sąjungos dalimi, laikomi 
nepriimtinais.

Ryšium su parodos atida
rymu išleistoje informaci
nėje medžiagoje sakoma, 
kad parodoje įjungta vaikų 
darbai "visų 15 sovietinių 
respublikų” ir tame skaičių-

Praeito galvosūkio sprendimas. Piešiniuose yra septyni skirtumai: 
1. Matadoro garbanos didesnės: 2. Gilumoje stovinčio matadoro 
skraistė skirtingos formos; 3. Užpakaly skraistės nebėra stulpo; 
4. Matadoro kairioji koja ištiesta. 5. Jaučio liežuvis didesnis; 6. 
Jaučio kairiosios kojos kanapa skirtingai skelta. 7. Jaučio uodega 
nevienodai išsukta.

je Lietuva, Latvija ir Esti
ja-

Direktoriaus Edvvard R. 
Murrovv pareiškime toliau 
sakoma — "Valstybės De
partamentas ir USIA ap
gailestauja šių įvykių eigų, 
kartu pareiškiant viltį, kad

pasikeitimas parodomis tęs 
pasikeitimų programos už
simojimus tarp dviejų kraš
tų, būtent, artimesniam su
pažindinimui JAV ir Sovie
tų Sąjungos žmonių su gy
venimu, institucijomis ir 
vieni kitų idealais”.

EAGLE STAMPS VISAD PADIDINA SANTAUPAS

Nl AY (4) B ASE IVI ENT^~

Jūrų sk. Ed. Vengianskas egzaminuoja jauną Bostono lietuvių 
jūrų skautą Gavelj.

K. Grūzdo nuotrauka

CJiJCABOS PARENGIMŲ 
— KALENDORIUS .
BALANDŽIO 7J6D.D. J962 

m. G. Verdi operos "Aida" pasta
tymai Marijos gimnazijos salėje.

BALANDŽIO 7 D. Studentų 
ateitininkų seminaro paskaita 
"Jaunimas ir lietuvių politikos 
veiksniai (nauda ir galimybės) 
Jaunimo Centre 7:30 v.v. Skaito 
Valdas Adamkavičius.

BALANDŽIO 8 D. Tėvų Mari
jonų bendradarbių metinis sei
mas, Marijonų salėje.

BALANDŽIO 8 D. Kun. S. Gau- 
čio 25-kių kunigystės metų mi
nėjimo banketas Roselandopara
pijos salėje.

BALANDŽIO 8 D. Korp! Neo 
Lithuania ruošiamas Maironio 
minėjimas.

BALANDŽIO 8 D. Tėvų Mari
jonų bendradarbių seimas vie
nuolyne.

BALANDŽIO 14 D. Stasio Pil
kos literatūros rečitalis Jauni
mo Centre.

BALANDŽIO 14 D. Studentų 
ateitininkų seminaro paskaita 
"Tremtis šių dienų jaunimui 
bausmė ar palaima" Jaunimo 
Centre 7:30 v.v. Skaito dr. A. 
Liūlevičius.

BALANDŽIO 22 D. Akademinio 
Sporto Klubo "Lituanica” Velykų 
šokių vakaras 
rijoje.

BALANDŽIO 
Dantų Gydytojų 
certas-balius 
room salėje.

BALANDŽIO
Šeimos Šventė -- pavasario fes
tivalis.

BALANDŽIO 28 D. Dantų Gy
dytojų Sąjungos ruošiamas kar
tūnų balius VVestern Ballroom 
salėje.

balandžio 28 - 29 d. Kli
jų Šiaurės Amerikos lietuvių 
sportinių žaidynių krepšinio var
žybos.

Lietuvių Audito-

23 D. Lietuvių 
Draugijos kon- 
Western Ball-

28 D. ALVUDo

žaibo (St. George) komanda, dalyvavusi Chicagoj 
rungtynėse ir laimėjusi antrąją vietą B klasėje.

Z. Degučio nuotrauka.

DOWNTOWN - HEIGHTS - PARMATOWN - SOUTHGATE

SERVICE
FOR

45-Pc. Stetson “Daisy” Oinner Sėt
Tikras "Stetson” stiklas užtikrina 
ilgesnį dėvėjimą ir gražesnę išvaiz
dą! Puikūs amerikinės gamybos, 
geros kokybės indai, kuriais patys 
didžiuositės ir kaina tikrai pritai
kyta jūsų biudžetui.

BASEMENT NOTIONS DEPARTMENT, THE MAY COMPANY,
INCLUDING SOUTHGATE

High Quality at
8 Dinner Platės
8 Bread & Butters 
8 Dessert Dishes
1 Platter
1 Vegetable Dish

a. Budget PriceJ
• 8 Cups
• 8 Saucers
• 1 Sugar Bowl 

and Lid
• 1 Cream Fitcher

ALL 4 STORES, 9 Pilna 
kaina

BROADLOOM
100% Continuous Filament

Lengvai valyti 
Nepriima pienų
Ilgas dėvėjimosi amžius

GEROS
RŪŠIES! 4

| Kv. Yd.

NYLONO CAPROLONAS 
Su dvigubu Juto pamušalų 

Vartojamu išrietiniai žymiai brangesniuose kilimuose
Mixturės;
• Brown Moresque • Butterscotch

• Beige Moresąue

Solids:
• Basket Gold • Cane Beige
• Cinnamon • Spruse Green

Kokia kilimų kokybė! Tvirtai austas 100% tęstinai užpildytas nylonas niekad nesipešioja, nesisiūlėja! Tai 
tvirčiausias visų kilimų siūlas, išsilaikąs ilgus metus, atrodąs puikiai, nes plėmai ir purvas lengvai nusivalo!

BASEMENT RUG DEPARTMENT, THE MAY COMPANY, DOWNTOWN, HEIGHTS AND PARMATOWN
t ———— - .

I
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CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
• Maironio mėty minėji

mui taip pat ruošiasi ir Cle
velando lietuviai, šiam tiks
lui Bendruomenės abiejų 
apylinkių valdybos sudarė 
specialų komitetą.

Komitetas pirmam posė
džiui buvo sušauktas kovo 
30. Dalyvavo apyl. pirmi
ninkai F. Eidimtas ir P. 
Mikšys, P. Balčiūnas, St. 
Barzdukas, Pr, Karalius, Z. 
Peckus, Vyt. Braziulis.

Maironio metų minėjimui 
komiteto projektuojama to
kia programa: akademija 
su paskaita ir menine dali
mi, Maironio dainų koncer
tas, kurio programą atlikti 
kviečiamas Čiurlionio an
samblis, Maironio veikalas, 
kurj pastatyti kviečiamas 
apylinkės Vaidilos teatras, 
taip pat Maironį minėti 
kviečiamos lituan i s ti n ė s 
mokyklos ir lietuvių orga
nizacijos.

Kadangi komitetas pir
mojo posėdžio buvo susirin
kęs nepilna sudėtimi, tad 
programos projektui papil
domai svarstyti antrasis 
posėdis šaukiamas balan
džio 7 d. Laukiama taip pat 
visų patarimų.

Gabriella Tucci, kuri dai
nuos operoje Aida balan
džio 25 d. Clevelande, Met
ropolitan Operos pastaty
me. Bilietus iš anksto gali
ma įsigyti Union Commerce 
Bank, E. 9th ir Euclid Avė. 
Clevelande.

• L. V. S. "Ramovė" Cle
velando skyrius š. m. balan
džio mėn. 8 d., 12 v. šaukia 
visuotiną skyriaus narių 
susirinkimą Lietuvių salėje. 
G835 Superior Avė. Bus ren 
kanu atstovai vykti i de
šimtmečio minėjimą Chica
goje. Visus narius valdyba 
prašo būtinai dalyvauti.

LSK žaibo moterų tinklinio komanda rungtynių metu tinklinio turnyre, kuris įvy
ko praeitą šeštadienį Clevelande. Rungtynėse dalyvavo geriausios amerikiečių ir kana
diečių tinklinio komandos iŠ šiaurės rytų dalies. Deja, žiūrovų buvo ne perdaugiau- 
sjai, tik saujelė entuziastų. V. Pliodžinsko nuotrauka.

Grupė svečių dalyvavusių praeitą šeštadienį santariečių suruoštame literatūros 
vakare Clevelande. V. Pliodžinsko nuotrauka.

• Lithuanian Village ben
drovė š. m. gegužės mėn. 19 
d. rengia naujųjų šimtojo 
narių įstojimo proga pa
gerbimo balių.

Perpetual Help parapijoje, 
Hiller Avė., 6 kambarių mū
rinis namas, kolonialiniame 
stiliuje, geriame stovyje.

Skambinti KE 1-1415 po 
4 vai. p. p.

KREIPKITĖS Į SAVO 
SODININKĄ

P a v yzdingai sutvarkyta 
sodyba yra kiekvieno šeimi
ninko pasididžiavimas ir di
delis įnašas į jūsų apylinkės 
gyvenimą.

Mes turime Jums pasiū
lyti žemaūgių vaisinių me
delių, vaiskrūmių, spalvin
gų rožių, įvairių dekoraty
vinių krūmų, pievoms Agri- 
co trąšų, piktžolėms naikin
ti chemikalų, durpių ir sėk
lų.

Taip pat galite gauti spe
cialiai paruoštos ' žemės 
kambarinėms gėlėms.

Užsukit pas Vincą 
A p a n i ų, jūsų sodinin
ką — 
12518 Lake Shore Blvd.. 
Cleveland 8, Ohio, arba šau
kit telefonu PO 1-5614.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs

I.icensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1*7770

CLEVELANDO LIETUVIŲ 
DEMOKRATŲ METINIS POBŪVIS
Cuyahoga apskr. Lietu

vių Demokratų Klubo meti
nis pobūvis, įvykęs šešta
dienį, kovo 24 d. Park Lane 
Vilią puošnioje salėje pra
ėjo jaukioje nuotaikoje. Be 
pačių rengėjų, jame dalyva
vo kviestiniai garbės svečiai 
— kandidatuoją j įvairius 
Ohio . valstybės valdinius 
postus asmenys ir svečiai — 
įvairių tautybių atstovai -— 
bei gražus būrys vietinių 
lietuvių — viso per 150 
žmonių.

šio pobūvio tikslas — pa
gerbti miesto tarybon IŠ

PERKU LIETUVIŠKUS 
PINIGUS

Mokėsiu už —
1, 2, 5 ir 10 centų mone

tas — 10 centų.
25, 50 centų ir 1 litas —

25 centai.
5 litų moneta — 2 dol.
10 litų moneta — 4 dol. 
Rašykite:

JOE LUKAS
74 Monroe St. 

Berea, Ohio

rinktą lietuvį demokratą at
stovą Edv. Kataliną ir su
pažindinti su lietuviais kan
didatais, dalyvaujančiais šį 
pavasarį pirminiuose rinki
muose į Ohio valstybės se
natą — J. T. DeRighter-De- 
raitį ir į US kongresą — J. 
P. Mull-Muliolį.

Pobūvi trumpu įžangos 
žodžiu pradėjo Klubo pirm.
J. P. Muliolis, pakvietęs su
giedoti Amerikos ir Lietu
vos himnus. Klebonui Bal. 
Ivanauskui sukalbėjus mal
dą, patiekta iškilminga va
karienė. Prie vaišių stalų 
matėme Lakevvood’o bur
mistrą Frank P. Celeste, 
miesto tarybos atstovą Edv. 
Kataliną su žmona, tėvu ir 
artimais giminėmis, kandi
datus į Ohio senatorius An- 
thony O. Calabresse ir Ju
lius J. Petrash, siekiančius 
kongresmanų kėdės — Mi- 
chael A. Feighan (20 dis- 
tricto), John P. Hyland (22 
distr.), lenkų dienraščio re
daktorių, slovakų tautybės 
grupę, daugelį miesto tary
bos pareigūnų ir tarnauto
jų, kurie su savo šeimomis, 
draugais užkandžiau darni 
maloniai šnekučiavosi, radę 
pažįstamų ir bičiulių lietu
vių tarpe.

Po kavutės, klubo vice- 
pirm. Jonui Nasvyčiui pri
stačius svečiams vieną šio 
vakaro kalbėtojų — garbės 
svečią Lakeyvood’o burmis
trą Frank P. Celeste, pasta
rasis, savo šiltu žodžiu, 
draugiška laikysena ir są
mojum, laimėjo visų susi
rinkusių simpatijas. Pirmi
ninkui J. P. Mulioliui iš
kvietus scenon klubo valdy
bą. visi pareigūnai buvo Ce
leste prisaikdinti ir Įvesdin
ti i pareigas.

Kalbėtojų grandinėje — 
pradedant Frank P. Celeste, 
kuris linkėjo sėkmės lietu
viams prasiveržti i pirmą
sias vietas ir laimėti rinki
mus. nes su jais ii riša šilti 
ir draugiški ryšiai, kiti — 
kaip John P. llylund — pa
sisakė suprantą ir atjaučią 
ke..cianuos lietuvių tautos 
Kančias ir skriaudas ir pa
reiškė tiki, kad laisvoji de
mokratija padės atgauti ne 
tik garbingai lietuvių tau
tai, bet ir visoms paverg
toms valstybėms laisvę.

Jonui Nasvyčiui prista
čius Demokratų Klubo re
miamus lietuvių kandidatus 
— J. T. DeraitĮ (į Ohio se
natorius) ir J. P. Muliolį — 
į kongresą (23 distr.), abu 
kandidatai savo kalbose 
ypatingai iškėlė reikalą ryš
kiau ir drąsiau pasireikšti 
laisvosioms tautoms ne tik 
žodžiu, bet ir konkrečiu dar
bu, remiant demokratijos 
idėją gyvenime. Abiejų kal
bėtojų išvada — pribrendo 
reikalas įrodyti pasauliui, 
kad demokratijos galia yra

stipresnė, nes ji vadovau
jasi tiesa ir neša tautoms 
laisvę. Pasigendame ligi šiol 
laisvųjų tautų veikloje ryž
tumo, jėgos ir aiškaus apsi
sprendimo!

Savo trumpame žodyje 
Edv. Katalinas pareiškė di- 
džiuojasis savo lietuviškąja 
kilme ir mažuoju gimtuoju 
tėvų kraštu. Tačiau, būda
mi laisvi ir išskirtinoje pa
dėtyje prieš pavergtuosius, 
turime dėti pastangas, kad 
ir laisvės neturį kraštai tap
tų laisvi ir demokratiški.

Michael A. Feighan pa
brėžė, kad esą jam džiugu 
susitikti vėl su J. T. Derai- 
čiu, nes prieš daugelį metų 
juodu buvo Ohio valstybės 
Atstovų Rūmuose Colum- 
bus mieste. Tai pirmas ir 
gal vienintelis lietuvis, at
stovavęs savo tautiečius 
Ohio valstybėje. O dabar — 
jis galvoja — kad šį rudenį 
galį jam tekti bendradar
biauti su pirmuoju lietuvių 
kilmės kongresmanų Juozu 
Mulioliu.

Ohio senatorių kėdėsna 
kandidatuoją Julius J. Pet
rash ir Anthony O. Cala
bresse labai palankiai atsi
liepė apie lietuvių kandida
tus, išreikšdami viltį, kad 
jiems toji "rinkiminė kova" 
pavyksianti ir baigsis lai
mėjimu.

Lauktojo vakaro garbės 
svečio ii' pagrindinio kalbė
tojo, Clevelando burmistro 
Anthony J. Celebrezze, ne
atvykimas — nors jo buvo 
laukiama iki paskutiniųjų 
vakaro valandėlių — sukė
lė dalyvių tarpe apgailesta

KAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

SAVINGS
EARN

SUPERIOR 
/0 SAVINGS

OPEH EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

SAVE BY MAIL 
POSTAGE P AID BOT H WAYS

1N TOWN OEF1CE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST, I

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką dueną, 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 ir būsit patenkinti.

PARAGINKIT SAVO PAŽĮSTAMUS 
UŽSIPRENUMERUOTI DIRVA

vimą ir nusivylimą. Tačiau 
vakaro iškilmių vadovas Jo
nas Deraitis parodė Bavo 
sugebėjimą patraukti klau
sytojų dėmesį kalbėtojams, 
juos labai taikliai, trumpai 
ir sąmojingai pristatyda
mas ir išvengė nuobodumo 
ir įprasto šalto šabloninio 
trafareto. Tad kaip vakaro 
iškilmių tvarkytojas jis bu
vo tikrai nepamainomas.

Apskritai, šį Lietuvių De
mokratų Klubo pobūvį rei
kia laikyti pavykusiu. Va
karas įrodė dar vieną daly
ką: lietuviai kitataučių yra 
vertinami, mėgiami ir lai
komi darbščiais bei pavyz
dingais — ne tik žmonėmis 
— bet ir piliečiais. Ir kiek
viename reikale lietuviai 
galį tikėtis pritarimo savo 
užsimojimams. Be to, ir šį 
kartą lietuviai pasirodė ne 
tik kaip malonūs, vaišingi 
šeimininkai, bet ir geri, ga
būs organizatoriai.

Tikėkimės, kad vakaro 
metu paskelbti lietuviai 
kandidatai laimės ir ame
rikiečių tarpe rinkiminių 
simpatijų, išėję iš tautinio 
uždarumo kevalo į ameriki
nę viešumą, į šio krašto po
litinio gyvenimo vieškelį! Ir 
mūsų visų pareiga ir tauti
nė garbė turėtų būti — ati
davimas savo balso už juos 
balsavimo metu. (b. ag.)

■—-----------------------------------------

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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KAS IR KUR?

• Roma Jasukynaitė-Gai- 
džiūnienė, Dirvos mašinin
kė, dirbusi prie Dirvos rin
kimo Justowriter mašino
mis pustrečių metų, jos pa
čios prašymu, pasitraukė iš 
tarnybos. Vilties Draugijos 
valdyba jai reiškia padėką.

• Dailininko Alfonso Dargio 
meno parodos atidarymas 
įvyks š. m. balandžio mėn. 
28 d. Chicagoje, Čiurlionio 
galerijoje.
• Dail. Vytautas Ignas sa- 
no darbų parodą atidaro š.
m. gegužės 5 dieną (šeš
tadienį) , Chicago Savings 
and Loan Assoc. Meno Ga
lerijoje, 6245 So. IVestern 
Avė.

Inž. Vytautas šliupas su šeima naujai išvykęs į Libe
riją. Afrikoje, kur vadovauja Mt. Cosfee hidroelektrinės 
stoties statybos paruošiamiems darbams, vandens ir sau
sumos matavimams, požeminiams gręžiniams ir fotogra
metrinių žemėlapių pagaminimui. Kaip žinoma, inž. šliu
pas jau 1958-60 metais buvo Liberijoje, tyrinėdamas šio 
krašto upes ir hidroelektrinių stočių galimybes. Dabar jo 
kompanija (Stanley Engineering Co.) pasiuntė atgal pra
dėti paruošiamuosius darbus. Jis ketina už kelių savaičių 
grįžti į Ameriką ir pradėti stoties skaičiavimus.

KAROLIUI CICĖNUI,

Jo motinai mirus Lietuvoje, reiškiame 

gilią užuojautą

J. žemaitis, V. Minkūnas,
K. Gaižutis ir St. Lazdinis

• A. Kuprevičiaus rečitalis 
įvyks š. m. balandžio mėn. 
8 d., 8:30 vai. vakare Town 
Hali salėje, New Yorke.

• Jonas Demereckis paau
kojo Lietuvių Fondui $106.- 
78. Jis jurbarkietis, savano
ris, j JAV atvykęs 1949 m., 
kad ir sunkiai dirbdamas, 
paskyrė šimtinę lietuvių 
tautinei bei kultūrinei veik
lai stiprinti. J. Demereckis 
su šeima gyvena lietuviško
je Marųuette Park koloni
joje.
• Justinas Linukus, gyve
nantis Brooklyn, N. Y., pa
aukojo Lietuvių Fondui 20 
dolerių.
• Dr. Adolfas ir Stasė Bal- 
trukėnai, gyveną Akrone, 
Ohio, Lietuvių Fondui pa
skyrė 1,000 dolerių.

Dr. Adolfas Baltrukėnas, 
kilpc PnVigvio apskr.,
gimnaziją baigė Linkuvoj, o 
me< ici’ oš mokslus 1948 m. 
Marburge, kur nndovė dak- 
tarata ausų ir gerklės ligų 
srityje. Atvykęs i Ameriką, 
kuri laika dirbo ligoninėje 
New Yorke ir Chicagoj. 
Nuo 1956 metų turi atida
ręs savo kabinetą Akrone, 
Ohio. Kiek laikas leidžia ak
tyviai dalyvauja visuomeni
niame gyvenime. Praeitais 
metais buvo Ohio Lietuvių 
Gydytoji] draugijos vicepir-

MAIRONIO MINĖJIMAS CHICAGOJ
Korp! Neo Lithuania balandžio 

8 d. sekmadienį, 3 vai. po pietų 
didžiojoje Jaunimo Centro salė
je, Chicagoje, ruošia didingą mi
nėjimą -- akademiją korporaci
jos garbės nario Jono Maironio 
-Mačiulio, jo 100 metų gimimo 
proga.

Paskaitą apie didįjį lietuvių 
tautos dainių ir jo kūrybą skai
tys iš Clevelando atvykusi Al
dona Augustinavičienė.

Meninę dalį išpildys solistė 
Prudencija Bičkienė, Vita Keve- 
laitytė-Visockienė, Alfas Brin
ką ir Algimantas Dikinis. Sceną 
dekoruos dail. Povilas Kaupas.

Akompanuos M. Motekaitis.

mininku. Jo žmona yra bai
gusi gailestingųjų seserų 
mokyklą ir kurį laiką dirbo 
Kaune. Baltrukėnai augina 
dvi dukras: Oną-Rūtą 15 
m., Daivą-Mariją 6 m. ir sū
nų Joną-Vytautą 10 m.

• Dr. V. Puškorius Dirvai 
paremti prisiuntė $5.00 au
ką.
• Antanas Patamsis, iš Flo
ridos, mokėdamas prenume
ratą už Dirvą, prisiuntė 5 
dol. auką.

ALT IŽDININKAS 
KALBĖS APIE 
LAISVINIMĄ

Mykolas Vaidyla, ALTo 
vykdomojo komiteto iždi
ninkas ir "Sandaros" redak
torius, šį penktadienį, ba
landžio 6 d., 7 vai.. Jauni
mo Namuose, 5620 S. Clare- 
mont g-vė, kalbės apie "Lie
tuvos laisvinimo reikalus".

Tai bus 21-toji žurnalisti
nė popietė. Tos popietės yra 
lyg lietuviškos spaudos 
konferencijos, kur žinomi 
visuomenininkai ir savo sri
čių specialistai skaito refe
ratus ir vėliau atsako Į žur
nalistų klausimus. Per 23- 
čią.ią popietę panašia tema 
kalbėjo LB Chicagos apy
gardos valdybos atstovas 
dr. A. Verbickas.

Norintieji įstoti Į Lietu
vių žurnalistų Sąjungą, ga
lės tai padaryti po paskai
tos.

Įėjimas visiems laisvas.
. (vz)

WATERBURY
Balfo susirinkimas

Balandžio mėn. 7 d., šeš
tadieni. 6 vai. 30 min. va
kare Balfo IVaterburio sky
rius 103 klubo (mažojoj) 
salėj šaukia savo metinį su
sirinkimą.

Bus aptariama Balfo pra
eities ir ateities veikla ir 
renkama nauja valdyba. Ta 
pačia proga yra ruošiama 
ir vakarienė.

Balfo šalpos veikla yra 
visų lietuvių labai svarbus 
ir jautrus reikalas, todėl 
IVaterburio Skyriaus Val
dyba maloniai kviečia visus 
į į susirinkimą - vakarienę 
atsilankyti.

Įėjimas nemokamas.
Pavieniai asmenys ir organiza

cijos prašomos tą laiką re
zervuoti mūsų didžiojo dai
niaus Maironio paminėjimui ir 
gausiai jame dalyvauti.

MOTINOS DIENOS 
KONCERTAS

Chicagos Aukštesniosios 
Lituanistikos Mokyklos Mo
tinų Klubo valdyba, vado
vaujama Strasevičienės, ge
gužės mėn. 12 d., 7 vai. vak. 
rengia Jaunimo namuose 
Lietuvės Motinos pagerbi- 
mą-koncertą. Programą iš
pildyti pakviesti solistai D. 
Stankaitytė, St. Baras ir 
Dainavos ansamblis. Po 
koncerto bus šokiai ir veiks 
bufetas.

Mamyčių Klubas taip pat 
rengia mokiniams šokius, 
kurie įvyks savaitę po kon
certo, būtent, gegužės 19 
dieną. Tradicinis mokyklos 
vakaras įrodė tokių šokių 
reikalingumą, — tikimasi, 
kad moksleiviai su savo 
draugais į juos atsilankys.

MECENATŲ 
PAGERBIMAS

Chicagos Aukštesnioji Li
tuanistine Mokykla yra iš
leidusi jau 4 lietuvių litera
tūros vadovėlius. Tik dide
lės ir bendrai dirbančios tal
kos dėka pasisekė šį darbą 
realizuoti. Autoriai, kurie 
vadovėlius parašė, leidėjai, 
kurie atliko technikinį dar
bą ir dosnūs aukotojai savo 
aukomis, — visiems jiems 
priklauso mūsų didelė pa
dėka.

M-la Įvertindama didelės 
svarbos darbą, ruošia jiems 
pagerbimą, kuris Įvyks ba
landžio 15 d., 2 vai. p. p. 
Jaunimo Namuose. Progra
moje numatyta juos pasvei
kinti, įteikti adresus ir pa-

Akad. Skaučių Draugovės narės prisidedančios prie operos Aidos pastatymo Chi
cagoje. Stovi iš kairės: V. Kriščiūnaitė, D. Kriščiūnaitė, B. Koncytė, J. Varnaitė. Ope
ra dar bus pakartota balandžio 7 ir 16 d. Marijos gimnazijos salėje, Chicagoje.

J. Tamulaičio nuotrauka.

Dirvos vyr. redaktorius J. čiubęrkis, darąs praneši
mą Dirvos bendradarbių susirinkime Chicagoie, praeitą 
šeštadienį, kovo 31 d. Nuotraukoj iš kairės; J. čiubęrkis', 

V. Kasniūnas ir sekretoria-susirinkimui pirmininkavęs 
vęs Ed. Balceris..

gerbti menine programa.
Mokyklos aprūpi n imas 

vadovėliais yra mūsų mo
kyklos šeimos reikalas, — 
manome, kad tuo pačiu 
jums bus Įdomu išgirsti ir 
pamatyti tuos mecenatus ir 
darbuotojus, kurie prisidė
jo prie šio darbo.

Tėvų Komitetas maloniai 
kviečia šeimos narius bei 
prietelius atsilankyti į . šį 
pagerbimą ir savo skaitlin
gu atsilankymu paremti bei 
paskatinti mūsų mecenatus 
ir toliau remti šį svarbi] lie 
tuvybės darbą. Juk be jų 
aukų vadovėlių realizavi
mas būtų beveik neįmano
mas.

Salės nuomos apmokėji
mui ir kitoms technikinėms 
išlaidoms padengti atsilan
kiusieji aukoja po vieną do
lerį.

Kadangi pagerbimo metu 
atsilankiusieji svečiai bus 
pavaišinti, T. K. norėtų ži
noti, kiek maždaug svečių 
žada atvykti. Todėl maloniai 
prašome, jeigu žadat pager
bime dalyvauti, — o mes

KAIRĖJE:

Grupė Dirvos bendradar
bių Chicagoje, dalyvavusių 
susirinkime kovo 31 d., su 
Dirvos vyr. redaktoriumi J. 
čiuberkiu.

Sėdi iš kairės: T. Blinst- 
rubas, M. Valiukėnas, E. 
Vilutienė, Dirvos vyr. red. 
J. čiubęrkis, B. Paplėnienė,
R. Mieželis, V. Kasniūnas.

Stovi: A. Verbickas, J. 
Jurkūnas, V. Adamkevičius, 
dr. S. Rekašius, J. Našliū- 
nas, E. Balceris, dr. J. Bart
kus, A. Nakas, J. Miklovas,
S. Gečas, K. Drunga, E šu- 
laitis.

V. A. Račkausko nuotr.

V. A. Račkausko nuotrauka, 

tikrai nuoširdžiai kviečia
me, pranešti apie tai T. K. 
pirm. Toliušiui, paskambi
nant GR 6-6224. žinia, mes 
jus kviečiame ir tuomet, jei 
ir apie dalyvavimą nepra- 
nešite, bet prašome jūsų 
bendradarbiavimo dėl virš 
minėtų priežasčių.

Iki pasimatymo Jaunimo 
Centre balandžio 15 d., 2 
vai. p. p.

KONKURSO 
LAIMĖTOJAi

Už geriausius rašinius 
Chicagos Aukšt. Lituanisti
kos Mokyklos Metraščiui 
premijos paskirtos sekan
tiems mokiniams: I vieta — 
Birutei šlajutei, II vieta — 
Kristinai Grabauskaitei ir 
II vieta — Uosiui Juodval
kiui.

"Jūratės ir Kastyčio” ba
ladės iliustravimo konkur
są, kurį buvo paskelbęs Tė
vynės Atgarsių laikraštėlis, 
laimėjo šie mokiniai: I — 
Rūta Gustaitytė, II — Mir
ga Pakalniškytė, III — 
Giedrė Gepnerytė.
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