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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NATO GRIOVIMAS
NORS 14 NATO NARIŲ PAREIŠKĖ IR TOLIAU 
LIKSIĄ IŠTIKIMI TAI SĄJUNGAI, PRANCŪZI
JOS PASITRAUKIMAS SUKĖLĖ DAUG KARI
NIŲ IR POLITINIŲ PROBLEMŲ, KURIŲ 
SPRENDIMAS GALI BŪTI DAUG NENAUDIN- 
GESNIS PRANCŪZIJAI NEGU KITIEMS NA

RIAMS.

------------  VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ------------

De Gaulle galutinas ir jau ofi
cialus nutarimas pasitraukti iš 
NATO sąjungos patiekė likusiems 
14 sąjungininkams eilę klausimų, 
skubiai laukiančių atsakymų. 
Pirmiausia: ar iš tikro Sovietų 
Sąjunga neturi jokio apetito li
kusiai laisvai Europai?

De Gaulle tikisi, kad Sovietų 
Sąjunga atsisakė nuo minties kaip 
nors pavergti Vakarų Europą. 
Kiti 14 narių nėra tos nuomo
nės. Jie argumentuoja, kad jei 
NATO 17 metų apsaugojo juos 
nuo sovietinės grėsmės, tai dar 
nereiškia, kad jie ir toliau gali 
ramiai gyventi be tos sąjungos. 
Britų vyriausybė oficialiai pa
reiškė, kad "Šiaurės Atlanto Gy
nimosi Sąjungos tąsa yra gyvy
biniai svarbi mūsų egzistenci
jai (survival)."

Kaip tik čia galima konstatuo
ti įdomų faktą. Ir be Prancūzi
jos 14 valstybių karinė sąjunga 
yra tokia stipri, kad sovietai 
nedrįs nė vienos iš jų palies
ti. Prancūzija tačiau neturi bend
ros sienos su sovietais. Kad ją 
pasiekti, sovietai turėtų pereiti 
Vokietiją ir tuo pačiu stoti į ka
rą (greičiausiai atominį) suame- 
rikiečiais. Dėl to de Gaulle ga
li būti teisus, kad Prancūzijai 
negresia sovietinis pavojus, (net 
ir tuo atveju, jei ji ir visai 
neturėtų kariuomenės.) Bet tik 
ta sąlyga, kad NATO ir toliau 
lieka veikti su visa savo inte
gruota vadovybe ir planais, ku
rie automatiškai pradėtų veikti 
sovietų puolimo atveju.

Čia yra dar vienas įdomus 
momentas. Kai tik Sovietų Są
junga įsigijo pakankamai atomi
nių užtaisų ir priemonių jiems 
į taikinius JAV-bėse nugabenti, 
ji tam tikra prasme 'neutrali
zavo* amerikiečių atominį pra
našumą, nes ir viena vienintelė 
vandenilio bomba; sprogusi New 
Yorke, gali padaryti tiek daug 
nuostolių, kad verčia galvoti, ar 
verta New Yorku rizikuoti dėl 
kokio nors Europos užkampio. 
Kad sprendimą -- panaudoti ar 
nepanaudoti atominius ginklus -- 
nustūmus galimai toliau, prezi
dento Kennedy laikais buvo su
galvota taip sustiprinti NATO 
konvencionalinę kariuomenę, kad 
ji viena galėtų atremti eventualų 
sovietų puolimą konvencionaliais 
(ne atominiais) ginklais. Tam 
tikslui buvo numatyta, kad NATO 
Vakarų Europoje turėtų bent 30 
divizijų. Savo įsipareigojimus ta
čiau išpildė tik JAV, V. Vokie
tija ir iš dalies D. Britanija. 
Prancūzija jų nepildė, nes de 
Gaulle nuomene, prasidėjęs ka
ras vistiek turės išsiplėsti į 
atominį, totalinį karą, kada dau
giau ar mažiau divizijų neturės 
lemiamo žodžio.

Tačiau karas nenaudojant ato
minių ginklų yra reikalingas tam 
tikros gilumos. Jei sovietai pra
dėtų staigų puolimą, juos būti) 
sunku sustabdyti Vakarų-Rytų 
Vokietijos pasienyje. Reikia 
skaitytis su tuo, kad jie galės 
vienur prasiveržti ir sąjunginin
kai galės būti priversti pasi
traukti per s i grupavimui ir pana
šiems uždaviniams. Tam būtinai 
reikalinga Prancūzijos teritori
ja. Jei tačiau ja naudotis negali
ma, iš jos bus pašalinti dabar 
ten esą milžiniški įvairiųatsargų 
sandėliai, NATO strategija tu
rėtų būti pakeista ta prasme, kad 
sovietų pasistūmėjimas automa
tiškai turėtų vesti prie totalinio 
atominio karo. Tai mintis, kuri 
Amerikoje labai daug ką baido.

Pasak U. S. News & World 
Report, JAV ir NATO kariniai 
planuotojai jau prieš 18 mėnesių 
pradėjo ruošti planus Prancūzi
jos pasitraukimo iš NATO atve
jui. Pereitų m. gruodžio mėn. 
tie planai jau buvo baigti ir lai
vai su kariniais kroviniais buvo 
nukreipti ne į Prancūzijos, bet 
Vokietijos, Belgijos ir Olandijos 
uostus. Tas kelias yra net kiek 
pigesnis ir trumpesnis. Tai esąs 
vienintelis pranašumas. Blogiau, 
kad jis eina per tankiausiai apgy
ventas Europos vietas ir yra arti 
galimo fronto. Tai vėl grąžina 
prie mūsų aukščiau pastebėto 
reikalo keisti visų NATO strate
giją ta prasme, kad totalinis ka
ras būtų numatomas bent kokiam 
sovietų puolimui prasidėjus, o jei 
taip, esamos divizijos turės tik 
daugiau ar mažiau simbolinės 
reikšmės.

Pasitraukimas iš NATO sukelia 
problemų ne tik kitiems sąjun
gininkams, bet ir pačiai Prancū
zijai. Mat, Prancūzija turi savo 
kariuomenės Vakarų Berlyne ir 
Vakarų Vokietijoje (čia dvi divi
zijas). Berlyne prancūzų įgula

JAUNIMO KONGRESUI
REIKIA LĖŠŲ

Iš JAUNIMO KONGRE
SO komiteto praneša, kad 
pasirengimai kongreso pro
gramai, parodai, stovyklai 
vyksta visu įsibėgėjimu, ly
giai, kaip ir kitu kraštų iš
eivijos jaunimo atstovų pa
sirengimai dalyvauti kon
grese.

Komitetas tik stengiasi 
dar labiau paa kinti lietu
vių visuomenę, kad visi 
Įsakmiau primintų patys 
sau, jog Jaunimo Kongre
sas nėra vien tik jaunimo, 
o visu laisvėj gyvenančiu 
lietuvių kuriamas dar vie
nas "gaisras”. Tai ne šiaip 
pramoga ir ne vien jauni
mo pakurstymas laikytis 
arčiau prie lietuvių bend
ruomenės, o taip pat ir už
simojimas vėl — labai vie
šai ir labai tvirtai — pa
reikšti protestą prieš Lie- 

yra pagal Potsdamo susitarimą 
ir tokiu būdu galės ir toliau pa
silikti. Bet kaip su tom dviem 
divizijom Vakarų Vokietijoje? 
Jos galės ten pasilikti, jei Pran
cūzija pasirašytų kokį specialų 
susitarimą su Bonnos vyriausy
be. Bet kam vokiečiams reika
linga dviejų prancūzų divizijų 
'globa'? Jei NATO griūna, vo
kiečiams mieliau ieškoti tikrai 
galingų JAV globos, o ne už 
save žymiai silpnesnių prancū
zų. Pagaliau, jei taip, kodėl vo
kiečiams patiems nebandyti susi
tarti su sovietais, taip kaip pa
darė Hitleris?

NATO tam tikra prasme buvo 
nukreipta ne tik prieš sovietus, 
bet ir vokiečius, nes visa vokie
čių kariuomenė, o ne tik dalis, 
kaip amerikiečių ar tų pačių 
prancūzų, yra NATO dalis. Už 
tat NATO buvo lyg ir pančiai, 
kurie vokiečius prilaikė Vakarų 
pusėje. J ei tačiau Prancūzija vai
kosi savo grynai nacionalinių, o 
ne bendrų europinių interesų, to 
paties gali užsinorėti ir vokie
čiai. Atrodo, kad de Gaulle, bir
želio 20 d. važiuodamas į Maskvą, 
norės ten sudaryti kokią nors 
sąjungą prieš vokiečius kaip tik 
tam atvejui, jei ir jie panorėtų 
savarankiškai tartis su sovietais 
ir Maskvai faktinai galėtų žy
miai daugiau pasiūlyti negu pran
cūzai.

Tokiu būdu de Gaulle pradėtas 
NATO griovimas galų gale gali ticijai parašų ir su lėšų rin- 
atnešti pačiai Prancūzijai žymiai kimu iki kovo vidurio dar
blogesnių rezultatų negu kitiems 
tos sąjungos nariams.

tuvos pavergimą ir reikala
vimą Lietuvai jai priklau
sančių teisių.

Todėl Kongreso komite
tas pabrėžia, kad ne birže
lio gale, o jau dabar laikas 
visiems lietuviams įsijung
ti Į Jaunimo Kongresą šiais 
dviem būdais:

1) skubiu parašų rinkimu 
Jaunimo Peticijai (parašus 
rinkti kviečiami ne tik jau
ni, o pasirašyti — ne tik 
lietuviai),

2) skubiu lėšų telkimu 
kongresui finansuoti.

Komitetas paaiškina, kad 
lėšų kongresui reikia maž
daug tiek pat, kiek pereitų 
metų lapkričio manifestaci
jai, nes Įvykis yra pana
šaus ar net didesnio masto. 
Numatyta sąmata — 
$15.000.00.

Pats kongresas Chicagoj 

Afrika valosi nuo komunistų...

(patalpos, programos turi
nys) išsiverstų su $8,000.

Bet reikia padėt kongre
san atvykt jaunimo bent 
atstovams iš mažiau pasi
turinčių kolonijų, esančių 
tolimuose kraštuose, šiam 
planui Įvykdyti norima tu
rėti bent $15,000.00. Ypač 
svarbiais ir auklėjamąja 
bei propagandine reikšme 
ateityje viltingais priedais 
prie kongreso komitetas lai
ko numatytąją parodą ir 
jaunimo stovyklą. Tiems 
priedams reikia skirti bent 
po $4,000.000. Tiek pat no
rima skirti ir viešajai in
formacijai, — kad kongre
sas neliktų žinomas tik sa
vo tarpe. Dar keturių-pen
kių tūkstančių prireiks vi
siems tiems dalykams orga
nizuoti ir tvarkyti, šalia to
— peticijos (naujo žygio Į 
Jungtines Tautas) reikala- 
lams teksią išleisti bent 
apie penkis tūkstančius.

Iš to ir susidaro minėtoji 
išlaidų sąmatą. ”Ją įkūnyti
— tai būdas visiems 
dalyvauti kongrese su savo 
jaunimu”, — pareiškia kon
greso komiteto atstovas. 
Kovo mėnuo — tai skirtas 
laikas. Tačiau komitete turi 
mieji duomenys dar neuž
tikrinę, kad visi tie darbai 
bus jau kovo mėnesį atlikti. 
Komitetas todėl primena, 
kad yra ir atsarginis tos 
darbymetės mėnuo — ba
landžio mėnuo. Kur su pe- 

neįsibėgėta, tas darbas tęs
tinas ir baigtinas bent ba
landžio mėnesį. Kur jis jau 
bent kiek apčiuopiamai pra
dėtas, parašų pilnieji lapai 
ir gautos lėšos turėtų būti 
persi unčiamos komitetui 
tuojau, nelaukiant darbo 
pabaigos.

Kongreso komitetas ap
gailestauja, kad sąlygos 
jam neleidžia lankytis viso
se darbo vietose, ar siųsti į 
jas atstovus-organizatorius. 
Išgirdusius apie Jaunimo 
Kongresą ir supratusius di
džią jo reikšmę komitetas 
jaunosios kartos vardu 
kviečia pačius imtis inicia
tyvos ir tapti tu uždavinių 
vykdymo organizatoriais ir 
instruktoriais savo aplin
koj. Kam reikia techniki
nės medžiagos (kas dar nė
ra gavęs peticijos, rinklia
vos formų ar kongreso em
blemų, ar kam dar trūksta 
aiškumo, kas kaip daryti
na, visus tuos komitetus 
kviečia kreiptis i Vytautą 
Kamantą, 477 Cole Plaza, 
WiUowick, Ohio 11091. Jei 
telefonu. tai: (216)
99 1-1118. (ELTA)

Mirė Tomas Šidiškis
Š. m. kovo 7 d. Vakarų 

Vokietijoje, Jugen h e i m o 
apskrities ligoninėje, po 
sunkios vėžio operacijos mi
rė a. a. Tomas Šidiškis.

Velionis gimė 1904 m. 
gruodžio 20 d. Garliavos pa
rapijoje, ūkininkų šeimoje. 
Nuo 1919 m. jis mokėsi 
Kauno "Aušros” gimnazi
joje, kurią 1926 m. baigė. 
Po to studijavo žemės Ūkio 
Akademijoje, kur įsigijo 
diplomuoto agronomo vardą 
ir teises. Studijas dar pa
gilino Rygoje, ten lankyda
mas ir baigdamas linų pluo
što rūšiavimo kursus. Pa
rašė ir apgynė diplominį 
darbą "ūkiškasis linų ap
dirbimas”. 1934-39 m. Ši
diškis buvo nuolatiniu Lie
tūkio linų prekybos sky
riaus organizatoriumi ir 
vedėju. 1934 m. jis lankė 
Latviją, Estiją ir kt. kraš
tus linų pluošto standarti
zavimo bei jų supirkimo or
ganizaciniais. o vėliau — 
svarbesnius Vakarų Euro
pos linų prekybos centrus, 
verpyklas. audyklas , linų 
pluošto eksportavimo reika
lais. 1939 m., Lietūkio linų 
prekybos skyriui išsiplėtus 
i savarankišką Kooperaci
jos Sąjungą "Linas” Kau
ne. Šidiškis be pert raukos 
iki 1911 m. vidurvasario 
buvo jo prekybos skyriaus 
direktoriumi.

Šidiškis priklausė Neo- 
Lithuanios, "Jaunosios Lie
tuvos” korporacijoms, Lie
tuvių Tautininkų Sąjungai 
ir šaulių Sąjungai. Kurį lai
ką buvo Lietūkio šaulių bū
rio vadu.

Nuo 19 11 m. iki mirties 
velionis gyvenimo V. Vo
kietijoje. Jis čia suorgani
zavo centrinę LTB kartote
ką ii- sėkmingai vykdė ad
resų paieškojimus tarp Eu
ropos ir užjūrio lietuvių.

1950-55 m. velionis buvo 
Lietuvių Tautinio Sąjūdžio 
atstovu Vlike ii- nuolatiniu 
jo Vykdomosios 'karybos 
nariu. Finansų Tarnybos 
bei Tautos Fondo valdyto
ju. Kurį laiką jis buvo Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus 
vyr. valdybos vicepirminin
ku. 1957-58 m. jis buvo 

Lietu vos Nep riki a u so m y bės 
Talkos ir Lietuvos Nepri
klausomybės Fondo Euro
pos Komiteto narys. Taip 
pat jis aktyviai dalyvavo ir 
bendruomeninėje veikloje. 
Pastaruoju metu jis dirbo 
Griesheimo amer i k i e č i ų 
darbo kuopoje.

šidiškio asmenyje Lietu
va neteko pareigingo visuo
menės veikėjo, kovotojo dėl 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo.

Velionis buvo iškilmingai 
palaidotas Huetenfeldo ka
pinėse. Prie kapo atsisvei
kinimo žodi tarė pulk. V. 
Sutkus, senį. J. Norkaitis 
ir kt. J. V.

PROJEKTUOJA STATYT 
ŠEŠUPĖS UŽTVANKĄ

Kauno pramoninių įrengimų 
projektuotojams pavesta projek
tuoti užtvaka Šešupėje, prie Ma
rijampolės (vad., Kapsuko), ties 
žemės ūkio technikumu.

Užtvanka reikalinga aprūpin
ti augantį miestą vandeniu. Už
tvanka sudarys prie miesto 6 ki
lometrų ilgumo ir iki puskilome
trio pločio ežerą. Šešupei bus 
pridėta vandens iš Metelio, Obe- 
lijos ir Dūsios ežerų (pro Žu
vintą ir Dovinės upelį, -- ta 
proga bus papildytas ir senkan
tis Žuvinto rezervatas).

(ELTA)

PREMIJOS KONKURSUOSE 
propagandinės literatūros kūri
niams Vilniuj skiriamos apyšykš- 
čiai. Tiesa, susidėjusi Žemės 
ūkio darbuotojų profesinė sąjun
ga, paskelbė konkursą apybrai
žoms ir apsakymams apie že
mės ūkio profesinių sąjungų kū
rimą, jų "kovą už naują komunis
tinės visuomenės žmogų” ir kitus 
panašius dalykus.

Už apybraižas siūlomos pre
mijos -- viena 100 rublių, dvi po 
75 rublius, trys po 50.

Už apsakymus — vienuolika 
premijų: viena 300 rublių, dvi 
po 200, trys po 100 ir penkios 
po 50. Jei skaičiumi jos ir pra
lenkia privačių išeivinių organi
zacijų ar paskirų asmenų suda
romas premijas, tai dydžiu net 
nesusilygina. Net ir 300 rublių, 
jei "tarybinėj santvarkoj” ir sun
kiau uždirbami, negu "kapitalis
tinėj", pavyzdžiui, 250 dolerių, 
tai jų vertė toli gražu negali su
silyginti. (ELTA).
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Vieni prieš Hitlerį...
Šveicarų žvalgybos viršininkas 

Roger Masson su Eggenu atvyko 
į Waldshut, kur viešbutyje turė
jo susitikti su vokiečių žvalgybos 
viršininku gen. Walteriu Schel
lenbergu.

Eggenui dingus, tarpdury pasi
rodė aukštasf laibas vyras .apsi
rengęs pilku kostiumu.

-- Pone Massonai, jūs turbūt 
galvojate, kad viešbuty pilna foto 
aparatų ir mikrofonų, tad siūlau 
išeiti pasivaikščioti prie upės.

Parke vokietis paklausė.
-- Kokio patarnavimo iš ma

nęs laukiate, pone Massonai?
— Pirmiausiai noriu pasakyti, 

kad žinotumėte, jog aš nesu ap
gautas. Tikrumoje čia buvaupri- 
verstas atvykti prašyti paleisti 
leitenantą Moergelį, kuri jūsų 
vyrai areštavo.

Schellenberg nedvejodamas at
sakė.

— Sutinku paleisti.
Trumpas ir taip lengvai duotas 

atsakymas nustebino Massoną. 
M vokietis norės gauti mainais?

-- Ar jūs neturite kito noro, 
pone Massonai?

Nuo 1941 m. du šveicarai Ernst 
Leonhardt ir Franz Burri, du 
parsidavėliai naciams, pabėgę į 
Austriją, Vienoje įsteigė Inter- 
national-Press-Agentur ir pra
dėjo stiprią propagandą prieš 
Šveicarijos vyriausybę, puldami 
Guisaną ir šveicarų neutralumo 
principus.

-- Ar jūs pažįstate Internatio- 
nal-Press-Agentur, generole 
Schellenberge? Ar negalėtumėte 
sustabdyti tendencingų naujiem] 
skleidimą?.

-- Sutinku.
Po trumpos tylos Schellenber- 

gas sustojo ir atsisuko į Masso
ną.

-- Aš noriu pasakyti, kad Rei
chas ypatingai siekia, jog tarp 
mūsų kraštų nebūtų jokių nesu
tarimo debesėlių. Už mėnesio 
Moergelli bus paleistas, o Burri

DAR GALIMA 
ĮSIGYTI!

papiginta kaina Dirvos iš
leistas knygas.

PALIK AŠARAS MASKVOJE
B. ARMONIENĖS atsiminirrjai iš Sibiro, lie
tuvių kalboje. Knyga gausai iliustruota reto
mis nuotraukomis. KAINA $3.00

KELIAS I KAIREc-

ALeS RŪTOS romanas, 
konkurse.

DAILININKAS RAUBA
VINCO RAMONO novelės.

KAINA $3.00

ALMA MATE R
R. SPALIO romanas iš studentų gyvenimo 
Nepr. Lietuvoje. KAINA $5.00
Visų keturių knygų bendra kaina $14.00, bei 
Dirvos skaitytojai naudodamies knygų išpar 
davimo vajum, moka tik

10 DOL.
už keturias knygas.

------------------- IŠKIRPTI —---------- --------

DIRVOS ADMINISTRACIJAI
6907 Superior Avenue 
Cleveland. Ohio 44103

Prašau man išsiųsti keturias knygas: Palik Aša
ras Maskvoje, Kelias Į Kairę, Dailininkas Rauba 
ir Alma Matei’, už papigintu kainą, — 10 dol.

Pavardė ir vardas ..........................  ...... .................. .

Adresas ..................... 

Prie šio jungiamas čekis ar money order 10 dol, 
sumoje.

ir Leonhardto agentūra sustab
dys puolimus.

Visas pasikalbėjimas neužsitę
sė ilgiau penkiolikos minučių. 
Pirmasis rundas žvalgybų varžy
bose tarp Vokietijos ir Šveica
rijos, atrodė, buvo baigtas Mas- 
sono pergale. Jis išgavo iš vo
kiečių žvalgybos viršininko tai 
ko norėjo^ nesileisdamas į ilgas 
diskusijas ir neduodamas jokių 
pasižadėjimų. Schellenbergas 
nieko iš jo neprašė. Tačiau, nea
tidengdamas savo kortų, jis pa
ruošė dirvą surasti Šveicarijoje 
bet kokia kaina tų, nuo kurių 
priklausė III-jo Reicho liki
mas. Bet tam jis neskubėjo. Jis 
tik paprašė Massono paskirti pa
simatymą, šį kartą Šveicarijoje.

Viešint vokiečių žvalgybos vir
šininkui Šveicarijoje ; Wolsbergo 
pilyje, Massonas negalėjo su
prasti tikros . SS generolo vizito 
priežasties. Šį kartą Schellen
bergas sutiko šveicarams pada
ryti "patarnavimą" , sunaikinda
mas 1940 m. pasirašytą tarp Švei
carijos ir Prancūzijos karinę 
konvenciją, kuri pakliuvo į vokie
čių rankas. Atsisveikinant jis tik 
pasakė, kad turįs didelių rūpes
čių dėl Hitlerio saugumo.

Šie žodžiai ilgai dar skambė
jo Massono ausyse ir jis savo 
viršininkui gen. Guisanuipareiš
kė; kad gal reikėtų nutraukti kon
taktus su Schellenbergu. Bet tas 
patarė dėl bendro intereso palai
kyti toliau kontaktą.

1943 m. sausio 30 d. šveicarų 
žvalgybą pasiekė svarbi informa
cija, kad vokiečiai ruošia puoli
mo planus prieš Šveicariją, ir 
operaciją vykdyt pavesta genero
lui Dietl, kuris yra specialistas 
žiemos mūšių. Dietl jau treniruo
jąs kariuomenę Muencheno apy
linkėse...

Gen. Guisan ir Masson ne kiek 
neabejojo "šaltiniais" iŠ kurių ga
vo informaciją. Bet negalėjo su
prasti, kodėl Reichas turėtų pul

premijuotas Dirvos
KAINA $3.00 

ti Šveicariją šiuo metu, kai Rom- 
melis Afrikoje susilaukė nepa
sisekimo, o vokiečių armija prie 
Stalingrado sunkiai sužeista, kaip 
vokiečiams gali į galvą ateiti 
tokios idėjos? Šveicarų agentai 
tarp kitko paneigė gandus apie vo
kiečių kariuomenės koncentravi
mą Austrijoje ir Bavarijoje, tad 
gen. Guisan ir Masson nutarė 
visą reikalą užmiršti, įsitikinę, 
kad tai tik Schellenbergo manev
ras.

Jų įtarimas pasiteisino. Se
kančiose savaitėse jokių papildo
mų informacijų apie pasiruoši
mus pulti Šveicariją nebuvo gau
ta. Vasario pabaigoje SS Sturm- 
bannfuehrer Eggen painformavo, 
kad Schellenberg norėtų pasi
matyti su gen. Guisanu. Pasima
tymas buvo paskirtas kovo 3 d. 
Baeren viešbutyje;netoli Berno. 
Skirtą valandą į viešbutį atvyko 
gen. Guisan, pulk. Masson, gen. 
Schellenberg, Meyer, Holzach ir 
dar du S. D. agentai. Baigus va
karieniauti, visi pasitraukė į rū
komąjį salioną. Staiga Schellen
bergas kreipėsi į Massoną:

-- Jūs manęs prašėte kai kurių 
patarnavimų ir aš juos išpildžiau.

Paskui atsisuko į Guisoną:
— Generole, reikia, kad ir man 

kai ką duotumėte. Hitleris galvo
ja, kad po nepasisekimų Tunise, 
karas galįs persikelti į Italiją. 
Dėl geografinės pozicijos są
jungininkai gali susidomėti Švei
carija. Fuehreris norėtų turėti 
iš jūsų pasižadėjimą, kad jokiu 
atveju neatidarysite savo teri
torijos mūsų priešams. Ar jūs 
galite tokį pasižadėjimą duoti 
raštiškai?

Gen. Guison atsakė, kad jis 
niekad negalįs duoti tokio raš
tiško pasižadėjimo be Federali
nės Tarybos leidimo. Bet jis ga
lįs užtikrinti žodžiu, kad švei
carų armija atliks savo misiją. 
Prieš aštuonias dienas jis davė 
interview vienai švedų žurna
listei. Ji to paties klausė. Ir jis 
panašiai atsakė. Savo portfelyje 
turįs kopiją to straipsnio ir su
tinkąs parašu patvirtinti. Ar to 
užteks?

Schellenbergas buvo patenkin
tas. Bet Massonas galvojo, kad 
Schellenbergo baimė nepateisina
ma. Artimiausia sąjungininkų ka
riuomenė, anglų ir amerikiečių, 
Šiuo metu buvo už tūkstanties 
kilometrų Šiaurės Afrikoje, o ru
sai už dviejų tūkstančių kilome
trų. Kokie čia spąstai?

Tą vakarą kovo 3 d., Roger 
Masson padarė didelę klaidą. At
sisveikindamas su Schellenbergu, 
jis paklausė, ar tiesa, kad gen. 
Dietl prie Muencheno treniruoja 
kariuomenę puolimui prieš Švei
cariją? Nakties šviesoje šveica
rų žvalgybos viršininkas nepas
tebėjo vokiečio akyse sublizgant 
triumfo spindulį. Schellenbergas 
ieškojo įrodymų ir štai Masso
nas jam davė.

Šis klausimas buvo įrodymu, 
kad vyriausioje vokiečių vadovy
bėje (OKW) yra "plyšis" per kurį 
skverbiasi informacijos . Schel
lenbergas jau seniai įtarė, kad 
kaž kokiais kanalais apie visus 
svarbesnius planus sužino prie
šai. Tas kanalas ėjo per Šveicari
ją. Patikrinimui ar jis neklydo, 
sugalvojo paleisti iš štabo "antį" 
apie tariamą puolimui pasiruoši
mą.

Patenkingas Schellenbergas 
pažadėjo Hitlerį įtikinti, kad nėra 
reikalo pulti Šveicarijos ir arti
miausiu laiku norėtų su Massonu 
susitikti. Pa s i matymas buvo pas
kirta s kovo 12 d. Zuriche. Da
bar jis užmiršo kalėjime laiko
mus anglų karininkus ir žinojo, 
kad Massonas vyriausiame štabe 
turi sau patikimus agentus. Vo
kietijos ateitis bus pavojuje, kol 
nepavyks likviduoti tuos agentus. 
Reikėjo veikti greitai, nes už ke
lių savaičių galės būti vėlu. Mas
sonas turįs duoti tų agentų var
dus. .

Nežiūrint visų priekaištų Mas- 
sonui, jis niekad vokiečiams 
neišdavė tų agentų pavardžių. Tai 
buvo pati nuostabiausia šnipųor- 
ganizacija, pasivadinusi Vikingo 
vardu. Šnipai buvo paties Hitlerio 
šešėlyje ir jie žinojo mažiau
sius jo sprendimus. Jei Masson 
juos neišdavė, tai gal dėl vienin
telės priežasties, kad jis pats 
nežinojo jų vardų...

Tai buvo vokiečių vyriausio 
štabo karininkai: penki genero
lai, du pulkininkai ir trys kapi-

50 metu
V

Iš anksto apsispręskite ir tą vakarą skirkite sau ir Dirvai!

Dirvos Auksinės Sukakties 
BALIUS

su daug iš visur suvažiavusių viešnių ir svečių bus

Clevelande, puošnioje Pick-Carter viešbučio 
Crystal Room salėje, šeštadienį, š. m. gegužės 7 d.

Koncertinę programą atliks solistė ALDONA STEMPUŽIENĖ 
ir muzikas DARIUS LAPINSKAS

Linksmajai daliai gros Melody Band orkestras 
Rezervuokitės vietas iš anksto. Įsigykite Dirvoje pakvietimus. 
Jų kaina $10.00 asmeniui. Kvietimus užsisakydami laiškais, siųs
kit čekį arba pinigus ir nurodykite, kiek pakvietimų užsisakote.

Prašome pranešti ne vėliau kaip balandžio 20 d.
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tonai. Jų vardai ir šiandien nes
kelbiami, nenorint, kad jų šeimos 
ar giminės pajustų iš vokiečių 
pusės represijas, nes sukliūdy- 
dami Wehrmachto operacijas, jie 
kartu smogė vokiečių kovotojams 
į nugarą.

Keturius metus tie vokiečiai 
dirbo vyriausiame štabe savo

VLIKO NUTARIMAS PĖL 
LIETUVOS ŠIENU

VLIKO TARYBA patvirtino Vli
ko valdybos parengtą nusistaty
mo pareiškimą dėl Lietuvos že
mėlapių informaciniuose leidi
niuose. Pareiškimas padarytas 
ryšium su Lietuvių Enciklope
dijos ir Mūsų Lietuvos leidyk
los atsiklausimu.

Vlikas pareiškė, kad politinia
me žemėlapyje Lietuvos valsty
bė turi būti rodoma tarptauti
nių sutarčių nustatytose sieno
se, būtent: šiaurėj 1921 m. ar
bitražo sutarties nustatytoji Lie
tuvos-Latvijos siena, rytuose bei 
pietryčiuose -- 1920 m. Mask
vos sutarties ir vakaruose -- 
1924 m. Klaipėdos Konvencijos 
bei 1928 m. Lietuvos-Vokietijos 
sutarties nustatytosios sienos.

Tarpas tarp 1920 m. ir 1924- 
28 m. sienų galų -- nuo Nemu
no iki Vištyčio ežero -- žymė
tinas skirtinga linija, pagal 1919 
m. gruodžio 8 d. lordo Curzono 
pasiūlytą ir ligi šiol praktikoj 
išlaikytą liniją. Skirtingas to sie
nos ruožo žymėjimas turi būti 
paaiškintas, kad jis nurodo fakti
nę, bet jokioj tarptautinėj sutar
ty nepatvirtintą sieną.

Politinis Lietuvos žemėlapis 
neapsunkintinas jokiais kitais is
torinių, administracinių ar etno
grafinių duomenų ženklais. Jame 
nežymėtinos nei buvusios vidinės 
Klaipėdos krašto ribos, nei buvu
sios demarkacinės - adminis
tracinės linijos, nei buvusio ad
ministracinio Lietuvos padalini
mo (apskričių ar valsčių) ribos, 
nei su minėtuoju, teisiškai jau 
pripažintuoju Lietuvos plotu ma
žiau ar daugiau nesutampantieji 
etnografiniai Lietuvos plotai.

Informacijos apie esamą padėtį 
sumetimais, atitinkama i paaiški
nant, tikslinga politiniame žemė
lapyje kartografiniu būdu pa rody
ti Sovietų Sąjungos valdžios va
lia įvykdytąjį Lietuvos valstybės 
teritorijos padalinimą į dvi, skir
tingais titulais okupuotas dalis, 
būtent į "sovietinės Lietuvos res
publikos" vardu pavadintąją ir 
prie "sovietinės Gudijos respu
blikos" priskirtąją dalį. Vaka
ruose gretima Karaliaučiaus sri
tis žymėtina ne "RSFSR", o "So
vietų S-gos administruojama te
ritorija".

Duomenys apie minėtųjų Lietu
vos valstybės sienų neapimtus 

krašto pralaimėjimui. Kodėl? 
Vien iš neapykantos Hitleriui. Jie 
tyloje dirbo Vokietijos sužlugdy
mui, o kai ši virto griuvėsiais, 
išsiskirstė, daugiau nebesusitik
dami.

Viešai skelbiama tik jų vado 
Rudolfo Roessler pavardė.

(Bus daugiau).

etnografinius Lietuvos plotus, 
siekiamus sujungti su Lietuvos 
valstybės teritorija, vaizduotini 
atskiruose etnografiniuose, isto
riniuose bei kito pobūdžio žemė
lapiuose, remiantis istorikų bei 
etnologų tyrimais.

Toks nusistatymo pareiškimas 
buvo patvirtintas Vliko tarybos 
pirmajame šių metų -- ir pir
majame po 1965 metų seimo -- 
posėdyje, New Yorke, 1966 m. 
kovo 7 dieną.

Posėdyje buvo išklausytos Vli
ko pirmininko V. Sidzikausko ir 
generalinio sekretoriaus J. Au
dėno apžvalgos apie Vliko darbų 
eigą nuo seimo iki šio tarybos 
posėdžio, apie Lietuvos nepri
klausomybės Dienos iškilmes vi
suomenėj ir JAV Kongrese, apie 
Vliko valdybos ryšį su Jaunimo 
Kongreso rengėjais ir ypač apie 
Clevelande įvykusį pasitarimą su 
PLB ir ALT vadovybėmis, kur 
buvo priimti ir paskelbti nusis
tatymai dėl laisvųjų lietuvių san
tykių su pavergtoj Lietuvoj gy
venančiaisiais. Nusistatymą šiuo 
klausimu galutinai formuluoti 
Vliko seimas buvo pavedęs Vli

Tinkami rūbai duoda gerą
savijautą

DĖMESIO
Pas mus Jūs rasite vyrų pasauli! — Mes 

aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.
Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 

vyrų aprangai.
BOTA NY ..500’’ kostiuniai ir paltai, 

M A N11A TT A N marškiniai, 
I.EE ir DISNEY skrybėlės.

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

H. Seigan
VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ
4640 S. Ashland Avė., Chicago 9, 111. Telef. YA 7-1272

Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges
niam išsimokėjimui be nuošimčių! 

Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

ko tarybai, tačiau, pasiekus tuo 
reikalu susitarimą su minėtomis 
vadovybėmis, Vliko valdyba su
tiko ten sutartą formulavimą 
skelbti be pakartotinio jo svars
tymo Vliko taryboje.

Vliko taryba valdybos praneši
mus priėmė be priekaištų.

Vliko pirmininkas V. Sidzi
kauskas atskirai atkreipė tarybos 
dėmesį į Vasario 16 d. proga 
sakytose kalbose pareikštus siū
lymus ryškiau įtraukti į atsakin
gąjį darbąjaunesnėsės kartos pa
jėgas. Kol kas nesant visai kon
krečių pasiūlymų, kaip tai turėtų 
būti daroma, išsamesnis to klau
simo svarstymas atidėtas.

Gen. sekretorius J. Audėnas 
pateikė 1965 metų Vliko seimo 
perleistąjį tarybai svarstyti 
Krikščionių Demokrati] Sąjungos 
atstovo pareiškimą ir pasiūlymus 
dėl Vliko statuto pakeitimų. Ta
ryba pavedė politinės komisijos 
pirmininkui, Vliko vicepirminin
kui S. Lušiui tuos klausimus re
feruoti kitame tarybos posėdyje.

Išsiaiškinimo sumetimais ati
dėtas ir dviejų Vliko valdybos 
narių rinkimo klausimas. (Mirus
K. Bieliniui ir išvykus d r. K. 
Čeginskui, Vliko valdyboj dabar 
tik penki nariai -- V. Sidzikaus
kas, S. Lūšys, B. Nemickas, J. 
Audėnas, B. Bieliukas, o tebe
galioja tarybos nutarimas, kad 
Vliko valdyba sudaroma iš sep
tynių asmenų. Taryba gali rinkti 
į valdybą asmenis ne būtinai iš 
savo tarpo ir net nebūtinai iš 
priklausančių į Vlike dalyvau
jančius sambūrius asmenų tar
po. Ji taip pat gali ir sumažinti
vietų skaičių valdyboje).

Šiame Vliko tarybos posėdyje 
dalyvavo keturiolikos sambūrių
atstovai. (ELTA)
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KAIP ĮGYVENDINTI SPAUDOS
MĖNESIO ŠŪKIUS

Spaudos mėnesių esame turė
ję ne vieną. Atėjo jie--ir praėjo. 
Tuos mėnesius skelbusios orga
nizacijos parašė aplinkraštį, pas
kelbė keletą šūkių ir -- pareiga 
atlikta. Gražu, kai iškeliama 
spaudos reikšmė, gražu, kai kas 
nors susirūpina spaudai platesnį 
kelią į skaitytojus pravesti, tik — 
ne šūkiais, ne spaudos reikšmės 
"filosofavimais" visa tai atsie
kiama.

Geriausiu spaudos platintoju ir 
rėmėju yra jos skaitytojas ir pre
numeratorius. O taip yra ne vien 
dėl "platoniškos meilės" tam ar 
kitam laikraščiui, bet todėl, kad 
per tam tikrą laiką tarp laikraš
čio ir jo prenumeratoriaus užsi
mezga ryšys, kuris didele dalimi 
lemia laikraščio pobūdį.

Prestižo ir garbės momen
tas laikraštį leidžiant ir jį iš
laikant yra svarus, bet ne vie
nintelis. Laikraštis privalo at
likti savo misiją tų skaitytojų 
atžvilgiu, kurie lieka pastoviais 
ir nebeatskiriamais to laikraš
čio bičiuliais. Gi tam pastovu
mui išlaikyti neužtenka fakto, 
kad laikraštis "išeina", neuž
tenka džiaugtis, kad "ir sunkio
se tremties sąlygose" sugeba
ma savąją spaudą ugdyti. Skaity
tojai daugumoje nėra suvilioja
mi prestižo sumetimais. Tai 
įpareigoja leidėjus ir redakci
jas, tai kartu įpareigoja ben
dradarbius ir visus, kurie vienu 
ar kitu būdu yra užinteresuoti 
laikraščio buvimu ir gyvavimu.

Dirva, persiritusi garbingai 
nueitą 50-metį, uoliai ir ištiki
mai ryžtasi ir toliau skleisti 
ir puoselėti tautinę mintį, jung
ti, informuoti ir nuomonėmis da
lintis su savo ištikimaisiais skai
tytojais, kurių tarpe jau atsiran
da ir bičiulių, tą ištikimybę iš
laikiusių per visus tuos 50 metų.

Dirvos sukaktis, tai neatsitik

KAS GALI SAKYTI, KAD BRANGU? 

DIRVOS PRENUMERATA METAMS
PER L. STUDENTŲ SĄJUNGĄ 

STUDENTAMS

TIK s6.00

Pasitikėkime savo jaunimu
Pasaulio Lietuvių Bendruome

nės Valdyba, 1966 kovo‘4 dienos 
posėdy apžvelgusi parengiamuo
sius Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso darbus, konstatavo,kad 
jie vykdomi visu intensyvumu 
ir pozityvia valstybine bei tau
tine lietuviška linkme. Todėl Val
dyba nuoširdžiai linki laisvojo 
pasaulio lietuvių jaunimui ir to
liau sėkmingai tęsti gražiai pra
dėtą darbą, vykdant didžiuosius 
savo užsimojimus telktis drau
gėn, bendradarbiauti ir angažuo
tis lietuvių tautos bei Lietuvos 
ateičiai.

šia proga PLB Valdyba pakar
totinai kreipiasi į laisvojo pasau
lio lietuvius ir jų organizacijas, 
prašydama jaunimo pastangas 
remti ne tik moraliai, bet ir ma
terialiai, nes dideli darbai reika
lingi taip pat ir didelių lėšų. 
Mūsų jaunimas, 1966 kovo 6 pra
dėdamas lėšų telkimo vajų Jau
nimo Metų ir Jaunimo Kongreso 
uždaviniams įvykdyti, tikisi ir 
laukia kiekvieno lietuvio aukos, 
skiriamos pagal išgales ir nuo
širdumą. Džiugu, kad jam į tal
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tina siauro ratelio šventė. Tai 
kartu reikšminga lietuvių tauti
nės dvasios sukaktis. Todėl ir 
ryžtamės ton sukaktin jungti 
visą Dirvos skaitytojų šeimą, 
nesitenkinant vien šeimynišku 
sukakties paminėjimu.

Visi, be abejo, netilps minė
jimo salėj, visi negalės asme
niškai dalyvauti istorinėse mūsų 
spaudos sukakties atžymėjimo 
iškilmėse. Tat ir daroma viskas, 
kad tos iškilmės nebūtų tik to 
momento įvykiu, bet kad visa 
Dirvos skaitytojų šeima turėtų 
progos toje sukaktyje dalyvauti 
bent tuo, kuo gali ir kuo toji 
ištikimybė gali būti atžymėta. 
Daugiausia savo laikraščiui pa
sitarnaus tie t kurie pasistengs 
tą Dirvos skaitytojų šeimą iš
plėsti surandant bent po vieną 
naują prenumeratorių. Tam jau 
yra paruoštos sąlygos, tam pro
jektui ir pasišventė ilgametis 
buvęs Dirvos redaktorius Kazys 
S. Karpius, savo atostogų savai
tę pašventęs vien to darbo ruošai, 
šis senosios kartos veikėjo pa
vyzdys tebūnie kartu paskatini
mu visiems bent maža dalelyte 
prisidėti prie to darbo, kuriam 
buvo tiek daug pasišvęsta, per 
ilgus metus ugdyta ir aukotasi.

Jaunimas skelbia spaudos mė
nesį. Jaunimui taip pat suteikia
mos visos sąlygos tuo mėnesiu 
tinkamai pasinaudoti. Tam tiks
lui buvome paskelbę, kad studen
tams metinė Dirvos prenumera
ta -- tik 6 dol. metams! Jau
nimas spaudos mėnesio prasmę 
bus supratęs ne paties paskelbi
mo fakte, bet pradėjęs artėti 
ir susipažinti su lietuviškosios 
spaudos turiniu.

Mes esame pasirengę laiškais 
ir atitinkamais lapais aplankyti 
kiekvieną Dirvos skaitytoją. Tai 
padės jiems jungtis į spaudos 
mėnesio įprasminimo darbą.

ką ateina visų kraštų lietuvių 
bendruomenės, lietuvių organi
zacijos ir paškiri asmenys.

PLB Valdyba savo nusistatymą 
santykių su pavergtąja Lietuva 
klausimu išreiškė bendrų veiks
nių sausio 22-23 Clevelando kon
ferencijos pareiškimu. Tačiau ją 
pasiekia gandai, mūsų visuome
nėje ir toliau skleidžiami norint 
pakenkti Jaunimo Metų ir Jauni
mo Kongreso pasisekimui. Šių 
gandų yra tokių absurdiškų, kaip 
kad komunistinio jaunimo dele
gacijos kvietimas iš Lietuvos ir 
kt., kad jie nedaro garbės nei jų 
kūrėjams, nei skleidėjams. Jų 
absurdiškumas taip pat daro 
negalimą net reagavimą į juos. 
PLB Valdyba, reikšdama pasiti
kėjimą patriotiniam išeivijos lie
tuvių jaunimui, skiriančiam pagal 
Jaunimo Metų šūkį savo jėgas 
ir žinias laisvai Lietuvai Tėvy
nei, tokio pat pasitikėjimo jauni
mui laukia ir iš visos sąmonin
gosios patriotinės laisvojo pa šau
lio lietuvių visuomenės.

PLB Valdyba

VASARIU 16 GIMNAZIJOS REIKALU
I

Tėvo A. Bernatonio laiškas
Vakar gavau š. m. sausio 28 d. 

Dirvą, nr. 11. Jau esu skaitęs 
Naujienuose paskelbtus rašinius 
apie Vasario 16 Gimnaziją po 
inž. Valdo Adamkavičiaus pra
nešimo sausio 7 d. Chicagoje. 
Visa tai verčia nepaisyti lietu
viškojo priežodžio "tyla, gera 
byla", bet labiau prisiminti, kad 
"tylėjimas yra pritarimas" tam 
tikrais atvejais. Todėl prašau 
leisti man per Jūsų laikraštį 
pasisakyti šiais opiais klausi
mais.

Jau 1964 gruodžio 9 d. savo 
privačiu laišku įtaigojau PLB 
Valdybos pirmininką poną J. Ba- 
chuną, kad Valdyba imtųsi prie
monių objektyviai ištirti Vasario 
16 Gimnazijos reikalus ir tuo už
kirsti kelią skleidžiamiems 
šmeižtams. Džiaugiausi, kad po 
8 mėnesių buvo paskirta pati
krinimo komisija. Buvau tikras, 
kad ji sąžiningai atliks jai paves
tą darbą ir objektyviai bus lie
tuvių visuomenė painformuota. 
Labai gaila, kad komisija nepa
baigė apsiimtojo darbo, nesurašė 
bendro protokolo, o išėjo į vi
suomenę su asmeniškomis nuo
monėmis. Šitai padarė Vasario 
16 Gimnazijai ir Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenei bei jos vei
kėjams neatitaisomos žalos, kaip 
materialiai, taip ir moraliai.

Kelios pastabos dėl Vyt. Ge
drimo rašinio "Vasario 16 Gim
nazija" (Nr. 11). Ponas Gedri
mas rašo: "...gimnazijospatikri
nimas buvo nuodugnus ir apimąs 
visas gimnazijos veiklos sritis, 
antra, -- iš to pranešimo aiš
kiai matosi, jog visose srityse 
yra dideli nenormalumai bei at- 
skaitomybinė netvarka." Tam 
įrodyti pateikia "keletą skait
linių". Per visą gimnazijos eg
zistavimo laiką iki 20.10.1964 su
telkta 4 milijonai vokiškų mar
kių. Manau, šią skaitlinę reiktų 
laikyti tvarkos įrodymu, jeigu per 
14 metų veiklos tiek buvo sutelk
ta ir tai buvo galima pagal do
kumentus nustatyti, nežiūrint, kad 
kiekvienais metais perrenkama 
valdyba ir dažnai keičiasi admi
nistracijos darbininkai. Ta įrodo 
nepaprastą Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės gyvastingumą ir 
veiklumą.

Tvirtinta, kad likusi skola yra 
DM 79,317.73. Tėv. Bernatonio 
paskola skolos nepadengia. Ji 
pasilieka, tik kitu vardu. Toliau 
tvirtina: "bet pagal dokumentus 
rasta skola 45,483.48 DM”. Pri
dėkime Bernatonio DM40,000.00, 
tai bus 85,483.48 DM. Ši suma 
būtų "pagal dokumentus". Kam 
reikalingas paaiškinimas? Doku
mentai pasako! Aš manau, kad 
abidvi skolų skaitlinės teisingos, 
tik skirtingu laiku atžymėtos. Tai 
buvo p. Adamkavičiui paaiškinta 
ir iš dokumentų nustatyta, tik ko
dėl užmiršo sau užsirašyti apie 
naujai atvežtus mokytojų kamba
rio ir papildomus virtuvės įren
gimus?

Didelę neteisybę autorius skel
bia, kad "pašalintas" iš pareigų 
Mariūnas. Jo niekas nepašalino, 
bet pats pasitraukė. Dėl statybi
nių varžytinių reikia žinoti, kad 
Vokietijoje trūksta virš 600.000 
darbininkų. Dabar firmos nesi
varžo dėl darbų, bet darbai dėl 
firmų. Tačiau, pagal galimybes 
ir Vokietijos priimtą tvarką, di
džioji dalis darbų buvo atiduota, 
gavus pasiūlymus bent iš dviejų 
firmų. Tik labai mažas darbų 
nuošimtis buvo atiduotas be kon
kurencijos, pav. šildymo įrengi
mus atliko toji firma, kuri jau 
nuo seno tvarkė senųjų gimnazi
jos namų šildymo įrengimus. Ne
teisingai tvirtinama, sakant, "be 

VIEŠĖDAMI CHIMIE PIRKITE UIIJOJE MODERJM

PARAMA- MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS P1RKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Leroux Blackberrv Brandy ...... 5th— 3.69
2. Imported 80 proof Scotch \viskey Sth — 3.98
3. Canada Drv Vodka 80 proof.......5th — 2.98
4. Wisnowa Cherry Liųueur .........   Sth — 3.39

5. Import. German May Wine .......5th — 0.98
6. Import. French Napoleon

Vermouth ..............-...................... oth — 1.19
7. Riccadona Vermouth.......30 oz. Boti.— 1.29

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

jokios kontrolės". Statybos in
žinierius-architektas neša visą 
atsakomybę, kol pastatas bus pri
imtas atatinkamos Vokietijos įs
taigos. Kiekviena sąskaita turi 
būti jo patvirtinta. Labai netei
singai Mariūnui primetama "to
kia abejotina suma siekia 22,623. 
28 DM". Juk ponas Adamkavi- 
Čius aiškiai žinojo, kiek ir ko
kia forma ponui Mariūnui buvo 
išmokama mėnesiui atlyginimo 
ir už oficialias keliones. Kam 
reikėjo tai nutylėti ir tiek daug 
gimnazijos statybai nusipelniusį 
žmogų sujuodinti? Juk Vokietijos 
LB Valdyba jam pasakė, kad abe
jotina suma yra 550, — DM už 
atostogas. Ir tik dėl šitos sumos 
galima būtų ginčytis!

Šia proga pora žodžių dėl Vo
kietijos "paskolos" DM 500,000. 
00. Tai yra parama paskolos 
formoje. Būtų buvęs didžiausias 
nusikaltimas tokios "paskolos* 
neimti, net ir turint pusę mili
jono markių savų pinigų. Mūsų 
pinigai ir menkiausiame banke 
duotų nuošimčių į metus DM 
15,000. -- o nuskaitomieji %4 
nuo gautos sumos, kaip susinau- 
dojimas per metus sudaro DM 
20,000. --. Taigi mūsų metinis 
pelnas yra DM 35,000,--. Ma
nau, kad papraščiausias žmoge
lis gali tiek suprasti.

Netiksliai pasisakyta, jog 
"Gimnazija neturi jokių teisių". 
Pripažinimo sąvoka išaiškinti 
paimtų daug vietos. Tai trumpai 
apie faktinę padėtį. Vasario 16 
Gimnazija veikia Baden Wuert- 
tembergo krašto švietimo minis
terijos žinioje, eina vokiškoms 
gimnazijoms nustatytą programą, 
ministerija tvirtina mokytojus, 
abitūros egzaminams vadovauja 
ministerijos paskirtas komisijos 
pirmininkas, mūsų mokytojai eg
zaminuoja ir kartu vertina. Iš
duotieji brandos atestatai lygūs 
vokiškųjų valdinių gimnazijų 
atestatams. Žemesniųjų klasių 
pažymėjimai pripažįstami Vokie
tijos mokyklų ir įstaigų. Taigi, 
praktiškai gimnazija turi visas 
teises ir pripažinimą, kaip ir 
kitos Vokietijoj veikiančios pri
vačios gimnazijos.

Sakoma "bendrabutis yra ap
verktinoje būklėje". Jis yra bent 
50% geresnis, negu buvo Diephol- 
ze prieš 15 metų. Sąlygos daug 
geresnės, negu mes senieji turė
jome Lietuvoje pas davatkėles. 
Tačiau, atsižvelgiant į dabarti
nes Vokietijos, o gal ir Amerikos 
daugumoje gyvenimo lygį, galime 
sakyti, kad Vasario 16 Gimnazijos 
bendrabutis nėra geras ir net 
menkesnis nei vidutinis. Išėjome 
iš barakų, nes geros valios lietu
viai to norėjo. Pastatysim ir 
naują bendrabutį, jeigu tikrai vi
si norėsim. Tačiau neturi būti 
mūsų tarpe, kaip toje pasakoje 
apie vėžį, lydeką ir gulbę, kurie 
traukia tą patį vežimą.

Dėl mokytojų personalo, tikrai 
būtų idealu, kad vietoje 5 vokie
čių mokytojų būtų lietuviai. Ame
rikoje tikrai yra daug jaunų mo
kytojų ir net profesorių. Ar atsi
ras tokių, kurie drįs savo ateitį 
statyti į pavojų dėl lietuvių jauni
mo Vokietijoje? Mes senoji kar
ta esame kalti, kad jų nesugebėjo
me paruošti tokiam pasišventi
mui. Mes esame kalti, kad daugu
mas materialinę egzistenciją pa
sistatėme pirmon vieton ir savo ' 
liežuviais užmušėme jų idealiz
mą. Dieve duok, kad naujai iškel
toji "Taikos tarnybos" idėja už
degtų ir lietuvius mokytojus ta
ugnimi ir pasišventimu!

Netiesa tvirtinant, kad "po pa
tikrinimo iš Sielovados pareigų 
buvo atleistas tėv. Bernatonis 

ir taip pat kun. Liubinas tik lai
kinai paliktas eiti direktoriaus 
pareigas". Po tokių įtaigojimų 
kas galės dar laukti iš kun. B. 
Liubino, kad jis ir toliau aukotų
si vadovauti šiai gimnazijai. Jis 
atėjo tada, kada niekas nesutiko 
ir gimnazija buvo sunkiausioje 
padėtyje. Su didžiausiu pasišven
timu jai vadovavo 3 ir pusę metų. 
Tokios "padėkos" jis tikrai neuž
sitarnavo.

Tai šiam kartui būtų esminiai 
viskas, kiek liečia Dirvoje Vyt. 
Gedrimo rašinį. Leiskite dar tru
putį sustoti prie rašinio "Inž. V. 
Adamkavičius atsako į klausi
mus", tame pačiame Dirvos nu
meryje. Pirmiausia užkliūva t. 
Bernatonio paskola DM 40,000,-. 
Jeigu ponas Adamkavičius būtų 
manęs klausęs, mielai būčiau pa
sakęs, kokiomis sąlygomis ir ko
kiose aplinkybėse ta paskola buvo 
prašyta ir duota. Jis neklausė. 
Betgi nustatė, kad juridiniai ne
teisėtai gauta "be Tarybos nuta
rimo". Skandalas, ar ne?! Betgi 
jau ne pirmas. 1953 metais Val
dyba negalėjo užpirkti Gimnazijos 
rūmų be tėv. Bernatonio paskolos. 
1954 metais Valdyba negalėjo iš
mokėti paskutinio įmokėjimo ir 
grėsė pavojus netekti rūmų. Tėv. 
Bernatonio paskola išgelbėjo. 
1964 metais du kartus T. Berna
tonis turėjo gelbėti, kad statyba 
nesustotų, nes gal dar ir šiandien 
namai stovėtų be stogo. 1965 
metais vėl Bernatonis turėjo gel
bėti, kad nereiktų Valdybai su 
firmomis bylinėtis dėl neapmokė
tų statybos sąskaitų. Ta pagelba 
Valdyboms nekainavo nė cento, 
o Bernatonis visuomenei prista
tytas kaip nusikaltėlis.

Ponas Adamkavičiau, Jūs gai
litės ir manote, kad padarėte 
didžiausią klaidą, sutikdamas 
prisidėti prie tikrinimo komisi
jos. Tai nebuvo Jūsų klaida, o 
pasišventimas ir gėrio norėji
mas. .Taip aš supratau ir Jums 
atsisveikinant ant gimnazijos kie
mo pasakiau. Jūsų apgailėtina 
klaida buvo ta, kad jau iš anksto 
buvote įtikintas, kad čia pilna 

Lietuvių Studentų Sąjungos Clevelando skyriaus naujoji valdyba. 
Sėdi iš kairės: Jūratė Karaliūtė, Guoda Stogytė. Stovi: Viktoras 
Stankus, pirmininkas Rimas Saikus ir Benediktas Grigaliūnas.

J. Garlos nuotrauka

nusikaltimų ir nusikaltėlių, tik
ra velniava. Juk pirmą dieną, 
vos susitikome ant kiemo, man 
prie kitų pasakėte: "Tėve, esate 
diktatorius ir Jūs vienas čia 
viską tvarkote. Toks yra Ameri
koje daugelio įsitikinimas". Švie
timo Komisijos ir kviestinių ats
tovų akivaizdoje Jūs pasakėte, 
kad aš esu didžiausias stabdis 
gimnazijos pažangumui. Aš dė
kojau Jums už atvirumą. Betgi 
Jūs neradote reikalo su manimi 
kalbėtis, kai neradote reikalo kal
bėtis su buvusiu Kr. Valdybos 
reikalų vedėju Mariūnu ir buvu
siu iždininku T. Gailium, nors 
prof. Grinius ir aš prašėme, kad 
su tais asmenimis kalbėtumėte. 
Tą patį Jūs padarėte Vokietijo
je, dėl ko kitais skundžiatės 
Chicagoje: "girdėjo tik tai, ką 
jie norėjo girdėti". Visuose Jūsų 
atsakymuose į klausimus neradau 
nė vienu žodeliu užsiminta apie 
gimnazijos geras ir prasmingas 
savybes. Jeigu jau nenorėjote ką 
gero pasakyti pats, nors visus 
davinius buvote gavęs iš direkto
riaus ir girdėjote mokytojų tary
bos pasisakymus, tai bent galė
jote vokiečių įstaigų ir spaudos 
atsiliepimus apie gimnaziją paša- 
kyti. Visas Jūsų pasisakymas 
yra neigiamos bendrinės frazės 
apie netvarką, netikslumus, ne
geroves, o absoliučiai nieko kon
kretaus. Jūsų išsijungimas iš ko
misijos nepateisinamas jokia eti
ka. Tai yra Jūsų savęs sunieki- 
nimas ir PLB Valdybos autorite
to nuplėšimas. Daug kam bus sun
ku tikėti Jūsų žodžiais, kad ir 
Jūsų -- "tikslas buvo nesužlug
dyti gimnaziją".

Mielas bičiuli, p. Adamkavi
čiau! Jūsų apgailėtina klaida. Jei
gu ją pažinsite ir pakankamai tu
rėsite savikritikos, tai ateityje 
to tikrai nepasikartos. Todėl ne
nusiminkite. Gyvenime galima 
daug klaidų atitaisyti. Jūsų visuo
meninės veiklos dar gražiausi 
metai prieš akis. Neužsidarykite 
savame kevale ir neužglušinki- 
te Jumyse esančio idealizmo ir 
pasišventimo dvasios. Aš tikiu, 
kad Jūs galite dar daug gero pa
daryti. Tik tuo įprasminamas 
žmogaus gyvenimas. To nuošir
džiai Jums linkiu!

Tėvas Alfonsas Bernatonis
OFMCap
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Tikiu, vos alsuodamas...
Plačiai žinomo "Civilizacijos 

Istorijos" autoriaus Will Durant 
veikaluose viena jo mintis man 
padarė ypač didelį įspūdį. Mintis, 
išreikšta papraščiausiu vaizdu 
ir žodžiais, aiškinant, kokie 
veiksniai kuria žmonijos civili
zaciją.

Durant'ui civilizacijos istorija 
atrodo, kaip didelė upė, kurios 
tenkančiame vandenyje nuolat 
kovoja kariai ir politikai. Pir
mieji mušasi ginklais, liedami 
kraują, o antrieji įvairiais bū
dais, pastaraisiais laikais dau
giausia balsavimų kortelėmis. 
Politika ir karai, žinoma, kar
tais paruošia sąlygas civilizaci
jai plėtotis, bet pačios civiliza
cijos vertybių nesukuria, ne sy
kį tik sunaikina.

Kas gi įsteigia ir įtvirtina ci
vilizaciją? O gi šios upės kran
tuose gyvenantieji žmonės, kurie 
čia "augina vaikus, stato sodybas, 
daro mokslinius išradimus, spė
lioja apie visatą,, rašo muziką 
ir knygas".

Istorikas tik dėl pavyzdžio su
minėjo kelias didžiojo civilizaci
jos orkestro apraiškas. Tik tuo 
būdu ir tik tąsias bei daugelį ki
tų savybių turinti tauta sukuria 
civilizaciją, įeina istorijon ir il
giem laikam išlieka. Ji išlaiko 
ir ištobulina savo kalbą, didėja 
gyventojų skaičiumi, išstato 
miestus, ieško geriausios sant
varkos visuomeniškai tvarkytis, 
plečia mokslus, filosofuoja, aiš
kinasi visatos paslaptis, išgyve
na religijas, kuria literatūrą, 
muziką, menus...

O karai ir politiniai žaidimai 
teikia daug blizgesio, duoda gar
bės ir naudos vadams, kai žy
giai ar rinkimai laimimi. Gi pra
laimėjus, dažnai viskas dingsta 
be pėdsako, -- jeigu nebuvo to 
turtingo užnugario, kurį sukūrė 
"upės krantuose gyvenantieji 
žmonės".

Panaudokime šį prožektorių 
pastarųjų septynių šimtmečių 
Lietuvos istorijai nušviesti. Ta
da, galbūt, kiek labiau paaiškėtų 
mūsų tautos didybės ir jos pasi
baisėtinų tragedijų paslaptys. .

Dar tebestudentaujant Kaune ir 
mokantis rusų literatūros istori
jos prof. Balio Sruogos vadovy
bėje, man taip pat labai didelį 
įspūdį, tik kitoniško pobūdžio, 
padarė kitas faktas. Tai Kijevas, 
kuris per X ir XI amžių buvo 
puošniausias slavų kultūros cent
ras visoje rytų Europoje. Kiek 
vėliau prasti Kijevo politikai ir 

pikti kaimynai imperialistai tą 
centrą sugriovė. Pagaliau, yXIV 
amžiaus pradžioje sostinė ir di
džioji Ukrainos dalis pateko Lie
tuvos valdžion. Nuo to laiko, per 
daugiau nei pustrečio šimtmečio, 
Kijevo kunigaikštiją valdė mūsų 
gediminaičiai, bei kiti didž. ku
nigaikščio vietininkai. Visa šalis 
tiesiogiai priklausė Lietuvai ligi 
Liublino unijos (1569 m.), kada 
labai mizernas mūsų karalius 
Žygimantas Augustas ją prijun
gė prie Lenkijos.

Lietuviams Kijevą valdant, 
miestas netrukus vėl virto žy
dinčiu slavų teologijos, literatū
ros, aplamai kultūros centru, tu
rėjusiu didžiulės reikšmės 
ukrainiečių ir didžiarusiui toles
nei kultūros plėtotei. Lietuviai 
politikavo, gerai valdė ir gerai 
kariavo, bet daugiau ten nieko 
nenunešė: nei savo kalbos, nei 
mokslo, nei meno, nei skirtingos 
kultūros. Priešingai, mūsų val
dytojai prisitaikė prie valdomų
jų, perėmė jų kalbą ir religiją, 
suslavėjo ir tie gediminaičiai 
davė pradžią ... rusų didikų gi
minėms, kaip Trubeckojams, Go- 
licinams ir kt.

Išliko didelė ukrainiečių tauta, 
išaugo dar didesnė rusų tauta, 
o lietuviu pėdsakų po šimtme
čio valdymo visai nebeliko. Mat, 
kada mūsiškiai tik politikavo ir 
kariavo, tai slavišką civilizaciją 
kūrė žmonės, kurie gyveno prie 
Dniepro upės. Kitaip ir negalėjo 
būti, deja.

Namie, aplink Vilnių ir Tra
kus, be abejo buvo kitaip. Čia 
šauniai blizgėjo valstybinė Lietu
vos didybė, iš čia kilo ir noko 
garsūs žygiai, kuriais ir ligi 
šiol didžiuojamės.

Tik tautos būdas buvo visur tas 
pats. Kariauti, laimėti, valdyti, 
prisijungti ko daugiau žemių, ves
ti sulaikymo (containment) poli
tiką prieš kryžiuočius, pagaliau 
juos sutramdyti, ir ypač -- ka
raliauti Lenkijoje... O tuo laiku 
Krokuva žymiai daugiau rūpino
si visuotinės ir lenkiškos kultū
ros ugdymu, negu Vilnius lietu
viškosios. Ir taip keturių šimt
mečių bėgyje įvyksta "paradok
sas", kuriuo ligi dabar piktina
mės ir stebimės: kaip politiškai 
ir kariškai silpnesnė Lenkija ga
lėjo mums užmesti savo kalbą, 
papročius, aplamai kultūrą ir 
politinio tvarkymosi labai nelai
mingas formas, nuvedusias bend- 
ron pražūtin?

Atsakymo gal turėtume paieš

BRONYS RAILA

koti minėtoje W. Durant’o for
mulėje. Mes puikiai kariavom, 
politikavom ir balsavom kara
lių rinkimų seimuose, tik vis už- 
miršdavom prie Nemuno ir Ne
ries, prie Dniepro ir Bugo ir 
prie daugelio kitų upių auginti 
lietuviškus vaikus, statyti pato
gius ir gražius lietuviškus mies
tus, steigti ten universitetus, 
brandinti savo mokslininkams, 
išradėjams, juristams, filoso
fams ir teologams lietuviškai 
rašyti knygas ir poeziją, kompo
nuoti muziką, tapyti paveikslus, 
kalti skulptūras, steigti teatrus...

Mūsų valdovams ir žymūnams, 
kunigaikščiams, kancleriams ir 
hetmonams, retai ateidavo į gal
vą tokios paikystės. Kam reikia 
savo kalbos, jeigu lygiai gerai 
šilima susikalbėti lenkiškai ar 
rusiškai? Kam reikia savo lie
tuviško rašto, jeigu visai neblo
gai galima išmokti rašyti loty
niškai, lenkiškai, vokiškai ar se
nąja slavų cerkvine kalba?

Tik vėliau, ir ne Lietuvos cen
tre, bet pirmiausia vokiečių už
valdytoj ir kolonizuojamoj Prū
sijoj atsiminėm, kad vis dėlto 
šio to būtinai reikia svetimų 
kalbų nemokančiai liaudžiai: ka
tekizmų, giesmių, Biblijos, pa
mokslų... Bet kai bendroji poli
tinė ir socialinė kultūra pakilo 
ir šalis buvo turtinga, tai lietu
viškasis teisynas, kaip ir kiti 
administraciniai aktai, vis dėlto 
buvo dar rašomi slavų, bet ne 
lietuvių kalba.

O senųjų prūsų žemėje netikė
tai išdygęs stambus literatūros 
talentas Donelaitis vienišas dai
lino savo Tolminkiemio būrams 
hegzametrus, ne tik neturėjo jo
kių ryšių su lietuvių kultūriniais 
centrais Vilniuje ar Kaune (kurių 
nebuvo...), bet ir jo raštai, laimei 
nežuvę, tepasirodė atspausdinti 
tik keliom dešimtim metų praėjus 
po rašytojo mirties.

Politiniais pradais apsvaigę, 
savo tautinės kultūros pradams 
apakę ir apkurtę, mes negrąži
namai praradom didžiulę im
periją ir pagaliau -- bemaž ir 
pačią savo tautą.

Pamoka per nuostolinga ir per 
skaudi, kad jos neprisimintume 
visu ryškumu nors šiandien, kai 
tas pats ir naujas pavojus gū
džiai niaukiasi...

Kai nelaimė buvo jau visai pil
na --diduomenės dauguma nutau
to ir valstybė žlugo, -- 19-me 
amžiuje įvyko lūžis. Mokslinin
kai dar tebeįrodinėja, kad čia 

nebuvo mūsų pačių nuopelnas, 
kad vis kiti mus pakurstė iŠ Va
karų su savo naujom demokrati
nėm ir nacionalistinėm idėjom. 
Aš nežinau, kokios priežastys 
veikė ir kieno tai buvo nuopel
nas. Tačiau nemanau, kad visa
da ir viskas buvo tik kitų nuopel
nas, tik paskatinimas iŠ svetur.

Turėtume, betgi pripažinti fak
tą, kad lietuviai, — "tikri lietu
viai" ir sulenkėjusieji, -- laisvę 
ir valstybę praradę, gana gyvai 
suspurdo. Jie, tariant naujoviš
kai, pradėjo rezistuoti — keletą 
kartų ruošė sukilimus ir maiš
tus prieš carizmą: napoleonme- 
čiu, 1831, 1863 ir 1905 metais. 
Nors ano laikotarpio galingiau
sios valstybės, Anglija ir Pran
cūzija, mūsų išsilaisvinimo pas
tangas moraliai palaikydavo be
veik ne silpniau, negu šiandien 
Amerika, visi šie kariniai ir po
litiniai kovos būdai apčiuopiamų 
vaisių nedavė.

Bet atsiradimas ir stiprėjimas 
dvasinių, ypač literatūrinių, tai
gi, iš esmės kultūrinių vertybių 
neabejotinai daug gelbėjo mūsų 
tautiniam atgimimui ir sąmonė
jimui. Ypač atkakli dvasinė re
zistencija užsimezgė lotyniškų 
raidžių draudimo dešimtmečiais. 
Taipgi ir lenkų kalba, ilgai už- 
gožusi Lietuvos bajoriją, švie
suomenę ir vietomis net liaudį, 
pagaliau atmokėjo nors ir mažą 
skolos procentą mūsų tautos nau
dai. Lenkų kalbą vartojusiems 
rašytojams pavyko prakalbėti į 
tautos širdį ir kai kurių protą. 
Istorikas Teodoras Narbutas, 
Bernatavičius, keli Chodzkos 
(ypač Jonas ir Ignotas), Kraševs
kis, Kondratavičius, gi pirmų pir
miausia Adomas Mickevičius -- 
praeities studijom, apysakom ir 
dramom, heroinėm poemom ir 
baladėm, odėm ir legendom žadi
no šviesuomenę naujai kovai ne 
tik už laisvę iš viso, bet ir už 
tautinę laisvę. Tų polėkių buvo 
vienaip ar kitaip paveiktas ir 
užkrėstas beveik kiekvienas žy
mesnis šiandien jau išmirusių 
generacijų Lietuvos veikėjas.

Kai netrukus sukruto kiti lie
tuviai, bajorai ir ypač mužikai, 
tai paėjėti dar kelis žingsnius 
ligi Aušros ir Varpo jau nebebu
vo stebuklas.

Ir Lietuva išliko. Ji pasijuto 
vėl gyva, tikinti ateitimi, trokš
tanti laisvės, ryžtinga. Basana
vičius ir Kudirka, kaip prieš tai 
vyskupas Valančius ir Simanas 
Daukantas, vieni romantiškai, kiti 
realistiškai, kilo iš tautos ir grį
žo tauton daugiausia kultūrinės 
plotmės polėkiais ir ginklais.

Vėliau buvo sugalvotas gražus 
posakis, kad lietuvių tauta prisi
kėlė iš miego ir laisvę laimėjo 
per rašomą plunksną. Be abejo,

tai kiek perdėtas teigimas, bet ją kur iš pasigailėjimo dar pri- 
kupinas brangios tiesos grūdų, simena, tai tik su komanda: —

O šiandien, lyg tartum septynių Kur lendi taip "pragmatiškai"? 
šimtų metų patyrimai ir pamokos 
nieko nesakytų, daugeliui iš mūsų 
vis tebesivaidena tik žygių gar
bė ir demonstracijos, partijų sei
mai ir peticijos, vaškinių rezo
liucijų, politikos kuolo ir diplo
matijos šiaudo galybė! Galbūt, 
taip. Dieve padėk, visokių rei
kia.

Gi kultūros stebuklingoji 
plunksna, kuri tautą vieną kartą 
jau apsaugojo nuo pranykimo, 
prikėlė gyventi, išvedė laisvėn 
ir turbūt dar kartą vėl saugos 
ir laisvės kovai sutelks, šian
dien matomai virto tokia leng
vutė ir toks bereikalingas diso
nansas politinės operos chore, 
kad jai nebesurandama net įnamio 
vietos "Lietuvos laisvinimo sam
pratoje". Ir jei tuščiakalbystės 
burbulais apsiginklavęs politikas

<

Stok užpakalin. Visų pirma esu 
aš!

Kągi, Praamžiau, -- Dievo ir 
Žmogaus sutemų laikais gal ir 
pritinka toks liūdnai tragikomiš- . 
kas ir karingas mentalitetas. Ir 
tada savo naujausioje "Bevardės 
šalies" eilėraščių knygoje Liūne 
Sutema vos alsuodama šnabžda: -

Nieko neatiduosiu — 
užsiginsiu, kad turiu.
Savyje išnešiosiu, 
katakombose išsaugosiu, 
kad mano būtų žaidimo pa

baiga, -- 
kai apsvaigęs savo jėga, 
Žvėris įsitemps arenoj, 
galėčiau aiškiai ir garsiai 
išpažint atkakliųjų kalba, 
kad vis dar tebetikiu 
Žmogumi ir Gyvenimu...

SUSIVIENIJIMAS
SLA LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA -— jau 80 metu tarnauja lietuvių visuomenei 

ir išmokėjo daugiau kaip SEPTYNIUS MI
LIJONUS dolerių savo apdraustiems na
riams.

SLA -— didžiausia lietuvių frafernalinė organizaci
ja — duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pa
šalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIENIJIMAS 
neieško pelno, o teikia patarnavimus savi
tarpinės pagalbos pagrindu.

SLA -— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono 
doleriu kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir 
saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali gauti 
įvairių klasių reikalingiausias apdraudas 
nuo $100.00 iki $10,000.00.'

SLA -- jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdrau
dę — Endowment Insurance, kad jaunuolis 
gautų pinigus aukštojo mokslo studijoms 
ir gyvenimo pradžiai.

SLA -- duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pi
gią TERM apdraudę: už $1,000.00 apdrau- 
dos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA -- AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga 
visokio amžiaus asmenims, rekomenduoja
ma lietuviškų KLUBŲ ir draugijų nariams. 
Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mo
kestis $2.00 Į metus.

SLA -- kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. 
Kreipkitės j kuopų veikėjus ir jie plačiau 
paaiškins apie Susivienijimo darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysi!:
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 West 30 Street, New York, N. Y. 10001
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ŠEŠIASDEŠIMTMETIS NUO 
PIRMOJO AMERIKOS LIETUVIŲ 

SEIMO PHILADELPHIJOJE
___ J. PU Z INAS II

Pradedant spausdinti atkarpą, 
N) įsivėlė korektūros klaidą pirma

me sakinyje. Turėjo būti ne §. 
m. sausio 22 d., bet vasario22d.

Užkliudytas J. Šliūpas aštriai reagavo "Vienybėje Lietuvninkų 
(1905 m., nr. 41) šiais žodžiais:

"Neseniai ‘Vienybėje’ ir kituose laikraščiuose patilpo p. Liz
deikos, atstovo L. S. D. P., labai įdomus raštelis. Ažuot pakvi
tuoti aukas, siųstas ant jo vardo, p. Lizdeika pasisako ‘baisiai 
godus esąs, išalkęs’ pinigų, ir, žinoma, netapęs užganėdintas tuo- 
mi, ką gavo L. S. D. P., išdergia ne tik Lietuvos demokratų parti
ją ir ’Draugiečius’ (ir tai jau ne pirmu sykiu’), bet išvadina silp
nadvasiais, atgaleiviais, jei ne visus, tai bent dalį Amerikos auko
tojų. Toks pasielgimas p. Lizdeikos mano akyse prilygsta pasiel
gimui Lietuvos ubago pas bažnyčią: kad atneša koks žmogus auką, 
ubagas ne tik botagu tvoja šalimais jo sėdinčius ant šventoriaus 
ubagus, bet jeigu ne jam tenka skatikai aukotojo, ir tą iškolioja, 
o net kartais apstumdo. Aišku yra, kad L. S. D. P. Europoje žiū
ri į savo brolius Amerikoje, kaip į melžiamą karvutę. Bet tegul 
p. Lizdeika ir jo vienmisliai atsimena, kad mes aukas dedame re
voliucijos reikalams, o ne L. S. D. Partijai... Pasakysius, kad 
ne ‘Varpas1 būtų takus praskynęs, tai nė p. Lizdeika su ‘D. Balsu’ 
šiandien taip smarkiai pasigirti negalėtų... Užuot visiems gaivalams 
Lietuvos susidėti į krūvą, vesti darbus sutarime, atstovas L. S. 
D. Partijos užsiima plūdimais ant kitų, iŠmisliojimais, tikėdamasi, 
jog ir Amerikos lietuviškoji visuomenė yra akloji višta, kad neat
skiria grūdo nuo dirsės... Baigdamas dar pasakysiu tiek, komitetą 
šelpimui revoliucijos reikalų aprinko Amerikos visuomenė, ir ko- 
m.itetas privalo pasiteisinti prieš tuos, kurie aukas davė, o ne prieš 
tuos, kurie aukas priėmė. Iki visuomenė neatmainys komiteto, iki 
tam laik komitetas pildys savo pareigas..." (cituota iš "Varpo", 
1905 m., nr. 9-10, psl. 106-107).

Philadelphijos socialistai rėmė J. Šliūpą, kitur -- daugiausia 
Lizdeiką. Po nesutarimų komitete spalio 15 d. J. Šliūpas ir dr. A. 

Bacevičius buvo pasitraukę iš komiteto, bet vėliau grįžo atgal. 
Ir 1905 m. gruodžio 5-6 d. komiteto posėdyje pinigai buvo padaly
ti pagal J. Šliūpo norą. Apie tą posėdį J. Šliūpas rašo:

"Ir kada galiaus susirinkome sąnariai komiteto dalinimui aukų 
iš naujo, tai išsirieję per visą naktį iki aušros, negalėjome sutik
ti su mūsų socijalistais, kurie tvirtino Lietuvoje esant ginkluotai 
revoliucijai, o tą ginkluotąją vėl vedant vien socijal-demokratams. 
Ginkluota revoliucija buvo Maskvoje, Latvijoje, Kaukaze, ant laivy- 
nės ir kitur; bet Lietuvoje mes jos nematėme. Teisybė, nudaigota 
daugelis urėdninkų, bet tai dar neženklina ginkluotąją revoliuciją. 
Ir mes tris kiti sąnariai vienbalsiai nutarėme, pasitraukus Sir
vydui bei Baltrušaičiui, pasiųsti pinigus šiaip (5.XII.05): demo
kratų partijai 453,50 dol., socijal-demokratams 378,50 dol. Nuo 
to sykio, mes, kaipo komitetas šelpimui, liovėmės egzistuoti..." 
(J. Šliūpas, Lietuviai! Ar gerais keliais žengiame priekyn? 1907, 
psl. 25-26).

Toliau J. Šliūpas apkaltino socialistus ir kai kuriuos jų veikė
jus, ypač Pijų Grigaitį, šiais rūsčiais, dygiais žodžiais:

■'Po teisybei, tokis socijalistų žingsnis sumažino ir aukų skait
lių ir entuzijazmą šelpimui revoliucijos tarpe mūsų brolių. Pavydė
jo kitiems, tai ir patys mažiau gauna. Nedaug kas gelbsti socijal- 
demokratams nė atstovų agitacijai siuntimas į Ameriką: Žliumbas 
Žagaras (Lietuvos socialdemokratas Antanas Kišonas, privačiais 
reikalais atvykęs į Ameriką ir turėjęs Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos centro komiteto nario dr. Andriaus Domaševičiaus laiš
ką, kur prašoma parinkti aukų revoliucijos reikalams. J. P.) net 
S. L. A., didžiausią organizaciją, sušelpusią socijal-demokratus 
Šimtais dolerių, pasiuntė ant Marso, o išmintingas Grigaitis (Pijus 
Grigaitis, Lietuvos Socialdemokratų Partijos atstovas, atvykęs 
Amerikon 1906 m. aukų revoliucijai rinkti. J. P.) mokytas, iškal
bus, pasišventęs revoliucijonierius, yra tarptautiškas socijalistas, 
kuriam Lietuva kaip Lietuva mažai terūpi. Svetimi dievai geresni!" 
(1. c., psl. 26).

Ir dr. J. Šliūpas, ligi tol buvęs veiklus Lietuvių Socialistų Są
jungos Amerikoje organizatorius ir stambus jos rėmėjas, net vie
nas iš kūrėjų pirmosios lietuvių socialistų kuopos Philadelphijoje 
1899 m. kovo 6 d., jau 1905 m. spalio 24 d. iš socialistinio sąjūdžio 
visiškai pasitraukia.

PIRMOJO AMERIKOS LIETUVIU SEIMO IŠVAKARĖSE

Aštrūs pasisakymai spaudoje prieš atskirus asmenis bei organi
zacijas gerokai išaitrino Amerikos lietuvių visuomenę. Iširus Centri
niam Komitetui Revoliucijai Remti, socialistai suorganizavo savo 
komitetą, kuris 1905-1909 m. laikotarpyje daugiausia rėmė socialde
mokratus, tik retkarčiais tepridurdamas mažą auką Kankinių Kasai. 
Nors Lietuvos socialdemokratai daugiausia ir nešė ant savo pečių 

didžiąją revoliucinio sąjūdžio naštos dalį, bet J. Šliūpas su savo ša
lininkais, kartu net su kai kuriais kunigais, troško, kad visi kovotojai 
būtų remiami, kad jungtinė kova su rusų priespauda Lietuvoje būtų 
sėkmingesnė. Todėl ir čia Amerikoje norėta sudaryti tokį centrinį 
komitetą atbundančios Lietuvos kovotojams remti, kuris turėtų pasi
tikėjimo įvairiuose lietuvių sluoksniuose. Akstiną sušaukti platesnį 
Amerikos lietuvių pasitarimą Lietuvos reikalais davė ir Didysis 
Vilniaus Seimas. Dr. J. Šliūpo paraginti, Philadelphijos lietuviai 
pasiuntė seimui sveikinimą, o kun. J. Žilinskas (vėliau Žilius, 
1923-1928 m. Klaipėdos krašto gubernatorius) buvo gavęs ir pa
kvietimą iš Vilniaus veikėjų, kad atvyktų i seimą. Žinia apie Vil
niaus seimą jam davė mintį ir čia Amerikoje sušaukti politinį lie
tuvių seimą. Tuojau jis užmezgė ryšį su Philadelphijos lietuvių vei
kėjais: dr. J. Šliūpu, šv. Antano parapijos klebonu kun. J. Dumčium. 
Tuo metu philadelphiečiai kaip tik ruošėsi organizuoti didžiulį su
sirinkimą Lietuvos laisvės reikalams aptarti. Viena iš veikliųjų 
to meto organizacijų, Šv. Jurgio Kareivio Draugija (įsteigta 1893. 
IV. 9 Richmonde, rytinėje Philadelphijos dalyje), jau 1905 m. pa
aukojusi Centriniam Komitetui Revoliucijai Remti 100 dolerių, 1906 
m. sausio 28 d. sušaukė trisdešimties vietos organizacijų atstovų 
pasitarimą minėtam masiniam mitingui suruošti. Čia dr. J. Šliūpas 
su kun. J. Kaulakiu iškėlė kun. J. Žilinsko sumanymą politiniam 
Amerikos lietuvių seimui šaukti. To seimo tikslas -- aptarti bū
dus ir priemones revoliucijai Lietuvoje remti ir išsirinkti komite
tą, kuris rūpintųsi Lietuvos reikalais. Organizacijų atstovai pritarė 
tam sumanymui ir sutarta 1906 m. vasario 22 d. šaukti Philadel
phijoje Amerikos Lietuvių Seimą. Seimui ruošti sudarytas vietos ko
mitetas iš dr. J. Šliūpo, kun. J. Kaulakio, Teofiliaus Dudžio, Vinco 
Daukšio ir kt. Ir vasario 22 d. į "Continental" viešbutį (9 ir Chest- 
nut gatvių kampas, kur vėliau buvo pastatytas Benjamin Franklin 
viešbutis) susirinko iš įvairių JAV lietuvių kolonijų, daugiausia 
iš rytinių pakraščių, 169 teisėti seimo atstovai. Jų tarpe buvo apie 
50 socialistų, laisvamanių, katalikų ir tautinės srovės žmonių. 
Dalyvavo ir keletas kunigų: J. Kaulakis, J. Žilinskas, Mykolas Pė- 
ža. Seimo pirmininku išrinktas brooklyniškis Juozas Šukys (Saka
lauskas), vicepirmininku — baltimoriškis Račinskas, sekretorium-- 
Vincas Daukšys ir antruoju sekretorium -- Fortūnatas F. Bagočius. 
Sudarytos "įnešimų", spaudos ii* kitos komisijos. Pasakyta visa eilė 
sveikinamųjų kalbų. Kadangi ta dieną buvo Jurgio Washingtono gimimo 
diena, tai brooklyniškis atstovas Jonas V. Grinius (nepriklausomos 
Lietuvos prezidento dr. K. Griniaus brolis) savo kalboje Lietuvos 
laisvės kovą prilygino Washingtono kovai dėl Amerikos nepriklauso-, 
mybės. Seimui buvo atsiųsta 4 telegramos ir net 250 įvairiausių pa
siūlymų ("įnešimų"), iš kurių 70 buvo iš Lietuvių Socialistų Są
jungos kuopų (Juozas Sirvydas -- 1875-1935). Biografijos bruo
žai. Redagavo Vyt. Sirvydas. Cleveland, Ohio 1941, psl. 288.

(Bus daugiau)
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DUODA TŪKSTANTI DOLERIŲ, JEI...
Mieli Bendro Darbo 
Bičiuliai,

Komiteto Lietuvos Ne
priklausomybei Atsta t y t i 
K o o r d i natoriai sveikina 
Jus ir visus PLJK rėmė
jus, linkėdami ištvermės 
organizuojant ir pasisekimo 
pravedant šį didį lietuvių 
jaunimo sąskrydį. Supran
tame Jūsų darbo sunkumus, 
todėl Jūsų prašymą aukoti 
PLJK reikalams svarstėme 
nuodugniai.

Iš principo sutikome 
PLJK darbams paaukoti 
1,000 dol. Tačiau dėl žemiau 
nurodytų aplinkybių tų pi
nigų dar nesiunčiame. Mū
sų nusistatymas yra toks, 
kad KLNA kasoje esantie
ji pinigai bus naudojami tik 
tokiems projektams, kurie 
tiesioginiai rišasi su Lietu
vos nepriklausomybės at
statymo pastangomis. No
rėdami įsitikinti, ar PLJK 
programa tinka į tokių pro
jektu kategoriją, atidžiai 
perskaitėme mums prieina
mą literatūrą apie PLJK 
darbus, ir taipogi diskuta
vome šj klausimą su kom- 
petetingais a s meni mis. 
Daugumos nuomonė (o taip 
pat ir mūsų) yra tokia, kad 
PLJK rengėjai iki šiol nė
ra aiškiai suformulavę ir 
paskelbę šio kongreso metu 
numatytos programos kon
struktyviems darbams Lie
tuvos laisvinimo srityje, ši 
sritis nėra pakankamai pa
brėžiama kongreso darbo
tvarkėje. Pasisakoma ben
drybėmis. kurios kelia dau
giau abejonių negu pasiten
kinimo.

KLNA koordinatoriai no
ri Kongreso rengėjams pa
siūlyti sekantį:

1. Kuo greičiau paruošti 
JT-toms įteiksimos petici
jos tekstą lietuvių ir anglų 
kalbomis KLNA koordina

GERIAUSIAS METŲ PREKES 
DOVANAS JŪSŲ GIMINĖMS 

IR ARTIMIESIEMS USSR
Jūs galite pirkti firmoje PODAROGIFTS, INC. 
Jūsų patarnavimui PODAROGIFTS, INC. Parodų 
Salėje išstatyti tik ką gauti "LAIMĖTOJAI'’ tarp

tautinėse parodose.
Susipažinkite su naujausiu modeliu automobilio 
’Maskovic" — jis jus neapvils bet kokiam kelyje. 
Apžiūrėkite pagerintos kokybės MOTOCIKLĄ ”1Ž- 
PLANETA”. TELEVIZIJOS APARATAI naujausios 
konstrukcijos. Foto aparatai su patobulintais objek
tyvais, pagamintais iš ypatingo stiklo. Ekonomiški 
ŠALDYTUVAI. Elegantiški KAILIŲ PALTAI ir KE
PURĖS iš pagarsėjusių rusiškų kailių. AUDINIAI 
Įvairiausiomis spalvomis. Pagarsėję rusiški DELI
KATESAI: grūdėtos ikros, konservuoti krabai 
"ČATKA" ir "AKO", o taip pat kiti maisto pro

duktai.
VISA TAI JŪS GALITE PIRKTI PAS MUS!

Pirktos SPECIALIAI ATPIGINTOMIS KAINOMIS 
prekės pristatomos Jūsų giminėms NERIBOTAM 

KIEKY, BE MUITŲ. BE KITŲ RINKLIAVŲ.
PODAROGIFTS, INC. garantuoja skubų, tikslų do

vanų pristatymą ir pranešimą apie jų gavimą.
Reikalaukite naujų mūsų katalogų, kuriuose rasite 
pasirinkimui daugybę pramonės gaminių ir maisto 

produktų
• DOVANŲ PAŽYMĖJIMAS — geriausias būdas 

užsakyti dovanas savo giminėms USSR!
• JIS ŽYMIAI SUPRASTINS užsakymų formalu

mus.
• IŠPILDYS bet kokius Jūsų giminių pageidavimus.
• PATENKINS juos pasirenkant užsakytų prekių 

pagal savo skoni ii’ jų kokybę.
• PADĖS suderinti Visasąjunginės importo-ekspor

to "VNEšPOSYLTORGUI" priimti užsakymus 
kitu įmonių prekėms, nenurodytoms kataloge.

• NUSTEBINS JUS SAVO PIRKĖ.JIšKA SPECIA
LYBE.

Išimtinai palankūs kainomis-kelialapiai Jūsų artimie
siems gyvenantiems USSR i KURORTUS SOVIETŲ 
SĄJUNGOJE. Jų vaizdai išstatyti PODAROGIFTS, 

INC. Parodinėje Salėje.
Rašykite, skambinkite, reikalaukite informacijų iš 
PODAROGIFTS, INC. — vienintelės firmos J.A.V-se 
turinčios specialią sutartį su VZO ”VNEŠPOSYL- 
TORG” išpildvti dovanu užsakymus Jūsų giminėms 

USSR.

PODAROGIFTS, INC.
220 PAR K AVENUE SOUTH (corner 18th Street) 

New York, N.Y. 10003. Phone 212 - 228-9547

toriams susipažinti ir kri
tiškai įvertinti.

2. Iš kitų kraštų atvyks
tą į kongresą dalyviai tu
rėtų : a) kreiptis į savo 
kraštų valdžias, kad jos pa
rūpintų pasimatymus tarp 
atvykstančių jaunimo at
stovų ir tos valstybės at
stovybių JT-se; b) stengtis 
gauti iš JT delegacijos raš
tišką patvirtinimą apie pa
simatymo laiką ir vietą; 
c).surinktus savo valstybė
je parašus įteikti tos vals
tybės atstovybei JT-se 
draug su peticija; d) prieš 
vykstant, paruošti to kraš
to lietuvių kilmės žmonių 
vardu pasisakymą Lietuvos 
laisvės reikalu, šis doku
mentas .taip kaip ir petici
jos tekstas,turėtų būti su
rašytas oficialia tos vals
tybės kalba.

3. PLJK rengėjai turėtų 
atkreipti didesnį dėmesį į 
kongreso, o taip pat ir pa
vergtosios Lietuvos būklės 
informavimą nelietuviškai 
visuomenei. Norime, kad 
apie konkrečias pastangas 
šioje srityje būtų infor
muojama visuomenė ir 
kviečiama talki ninkauti. 
Stipri iniciatyva iš viršaus 
ir platus spaudimas iš vi
suomenės gali priversti di
džiąją spaudą ir TV at
kreipti dėmesį Į kongresą.

1. Kongreso darbotvar
kėje turi būti Įtrauktos te
mos, liečiančios Lietuvos 
laisvinimo kovą. Ypatingai 
diskutuotinos priemonės ir 
metodai bei pavieniai pro
jektai, kaip išgarsinti Lie
tuvos vardą ir jos dabarti
nę padėti Laisvajame Pa
saulyje; ieškoti kelių, kaip 
jaunesnioji karta galėtų or
ganizuotai jungtis į pras
mingą Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo darbą.

Jei PLJK rengėjai 

įtrauks į savo darbų pro
gramą aukščiau patiektus 
pasiūlymus, tai be sąžinės 
graužimo kongreso rengė
jams įteiksime 1,000 dol. 
auką. Jei Lietuvos laisvini
mo pastangose bus dar la
biau užsimota, tai ir mūsų 
auka atitinkamai padidės.

Ne dėl gražbylystės ar 
savireklamos rašome Jums 
šį laišką. Tokios sąlyginės 
aukos siūlymu siekiame tik 
vieno — tinkamai išnaudo
ti tokią retą ir dėkingą pro
gą paremti Lietuvos laisvi
nimo pastangas ir paskatin
ti bei padrąsinti visus tuos, 
kurie nori aktyviai jungtis 
į Lietuvos nepriklausomy
bes atstatymo darbą. Nuo
širdžiai tikime, kad ši dva
sia jungs mus ir Jus į orga
nišką vienybę.

Lapkričio 13 
Manifestacijos 
Organizatoriai

BOSTONO 
LIETUVIU 
ŽINIOS
Pasaulio Lietuvių Jaunimų 

Kongreso reikalu kovo mėn. 11 d. 
Lietuvių Piliečių Draugijos klu
bo salėje L. B-nės pirmininkas 
A. Matjoška sušaukė Bostono lie
tuviškų organizacijų atstovų su
sirinkimą.

Po diskusijų, kuriose organi
zacijų atstovai vieningai sutarė 
remti P. L. Jaunimo Kongreso 
darbus, buvo išrinkta daugumo
je iš Bostono jaunimo organiza
cijų šios sudėties vykdomasis 
komitetas: Kiliulis Česlovas -- 
pirmininkas, Irena Veitienė -- 
vicepirm., Nijolė Vaičaitytė -- 
sekretorius, Henrikas Čepas -- 
iždininkas ir Jonas Vizbaras -- 
spaudos reikalams.

Prie komiteto buvo sudarytos 
trys komisijos: 1) Parašų Rinki
mo Komisija: Irena Veitienė, 
pirm., Ogintas Kubilius, Juozas 
Venckus. 2) Finansų Komisija: 
Henrikas Čepas, pirm., Povi
las Martinkus, Stasys Augonis.
3) Svečių priėmimo ir Globos Ko
misija: A. Lapšys, pirm., N. 
Vaičaitytė.

L. V. S. "RAMOVĖ" Bostono 
skyriaus valdyba šių metų kovo 
6 d. posėdyje pasiskirstė parei
gomis sekančiai: Jonas Vizba
ras — pirm., Juozas Krutulis -- 
vicepirm., Antanas Vilėniškis — 
sekretorius, Pranas Martinkus - 
iždininkas.

NAUJI LIETUVIU FONDO NA
RIAI. Jonas ir Birutė Vizbarai 
įstojo į Lietuvių Fondą su $200.00 
įnašu.

KOMPOZITORIAUS DARIAUS 
LAPINSKO KONCERTAS Jordan 
Hali Bostone šių metų kovo 12 
d., nežiūrint blogo oro, sutrau
kė daug žmonių iš Bostono ir 
aplinkinių kolonijų. The Boston 
Union Orchestrą dirigavo komp. 
D. Lapinskas. Solistais buvo A. 
Stempužienė ir pianistė A, Ke
pa laite.

Koncerte buvo nemažai vieti
nių amerikonų ir spaudos atsto

"Aušros Vartų" tunto paviljonas Kaziuko mugėj Chicagoje. M. ’.'agio nuotrauka

Lietuvos gen. konsulas dr. P. Daužvardis atidaro Kaziuko mugę Chicagoje, lydimas LSS Tarybos 
pirm. v. s. E. Korzono ir "Aušros Vartų" tuntininkės s. R. Kučienės. M. Nagio nuotrauka

KAZIUKO MUGE CHICAGOJE APLANKIUS
Chicagos Jaunimo Centre kovo 

mėn. 6 d. buvo suruošta Kaziuko 
Mugė.

Kas metai vis geriau pasiruoš- 
dami, vis gausiau žmonių su
traukdami Chicagos skautų ir 
skaučių tuntai šiais metais vėl 
pralenkė ankstyvesnes muges 
rankdarbių gausumu, jų įvairu
mu. Vilniaus verbos, Kaziuko 
širdys, tautinės lėlės, tautinės 
juostos, pagalvėlės, siuviniai, 
meniški drožiniai iš medžio, pra
dedant Geležiniu Vilku ir baigiant 
didžiule stalo lempa, bei šešių 
pėdų kryžiumi pripildė "Lituani- 
cos", "Aušros Vartų" ir "Kerna
vės" tuntų didžiulius paviljonus, 
ištiestus Jaunimo Centro didžio
sios salės pasieniais.

Akademikai skautai atkeliavo 
gausiu lietuviškų knygų paviljo
nu, prie kurio irgi netruko 
klientų, o jūrų skautų Algimanto 
laivo "Laimės Ratas" ypač prie 
savęs traukė jaunimą, grįžusi iš 
"šaudyklės" rūsyje.

Skautų "Lituanicos" tuntas 
šiais metais į mugę atvežė daugy
bę naujų gaminių. Lentynose sto
vėjo puikūs iš dail. V. Vijeikio 
pečiaus porceliano gaminiai: va
zos, puodai, lėkštės su daugia
spalviais tautiniais ornamentais, 
kurių gražiausi buvo ant trijų 
lėkščių meistriški lietuviškų ves
tuvių piešiniai. Penketas desėtkų 
New Yorko pasaulinės parodos 
modelio lietuviškų kryžių viliojo 
lankytojus savo grožiu, skautams 
vyčiams prie šios kolekcijos pri
dėjus du didžiulius kryžius, ku
rių pirkėjai pirma turėjo išma
tuoti savo salionų aukštį... "Auš
ros Vartų" tuntas šiais metais 
ypač viliojo pirkėjus su meniškai 
pieštomis ir degintomis medžio 
lėkštėmis. "Kernavės" tuntas do
minavo su Vilniaus Verbomis, 
džiovintų gėlių bukietais ir meis
triškomis lietuviškomis sodybo

vų. Tačiau labai gaila, kad vyks
tąs Bostone laikraščių streikas 
sutrukdys koncerto vertinimą 
angliškoje spaudoje.

Š. m. kovo 13 d. A. L. T. 
Sąjungos namuose Bostone ra
šyt. St. Santvaras atidarė daili
ninko K. Zoromskio meno pa
veikslų parodą. Paroda veiks 
kiekvieną diena iki kovo mėn. 
20 d. Ją globoja Bostono Liet. 
Studentų valdyba.

J. V. Sūdą va s

Spalvotų balionų pardavinėtojos Kaziuko mugėj Chicagoj.
M. Nagio nuotrauka

mis. Ak, visko net suminėti ne
įmanoma.

Tuntų šešios kavinės ir svetai
nės puikiomis dekoracijomis ir 
visokiais pyragais viliojo sve
čius. Vienoje jauteisi, kaip gė
lių darželyje, kitoje kaip miško 
stovykloje, trečioje, kaip jūros 
dugne, ketvirtoje kaip senoje pi
lyje, o jūrų skautės savo kavinę 
buvo pavertę Jūratės rūmais. 
Svečių gausumu ir muzikalia, 
meniška atmosfera niekas nega
lėjo konkuruoti ASS kavinei, kur 
uoliai dirbo akademikai skautai. 
Labai originalus buvo "Aušros 
Vartų" skaučių kambarys ma
žiesiems, su laimės šuliniu, vi
sokiais pajacais ir lietuvaitėmis 
prie seklyčios. Jdomi buvo ir 
skautiškų darbų parodėlė būkle, 
kur vyravo oro skautų įvairių 

"Aušros Vartų" tunto jaunesnės skautės Kaziuko mugės vaikų 
žaidimų kambaryje prie lietuviškos seklyčios su lėlėmis laukia 
pirkėjų. M. Nagio nuotrauka

lėktuvų modeliai.
Apatinėje salėje kvepėjo val

giai, užgeriami lietuviška gira. 
Čia veikė visų tuntų valgyklos, 
nespėjančios aptarnauti gausius 
svečius.

Svečių gausumas Kaziuko Mu
gėje tikriausiai viršijo pusės me
tų visų parengimų dalyvius Chi
cagoje. Gal tik Jungtinių Tautų 
žygis bus pralenkęs savo daly
viais Chicagos Kaziuko Mugę. 
Jau iš vakaro atvažiavo trys ma
šinos su svečiais iš Toronto, 
atveždamos rajono vadą v. s. 
V. Skrinską, ps. D. Skrinskaitę, 
ps. B. Žolpį, ps. G. Stanionį, 
ps. J. Karasiejų, sesę tuntinin- 
kę ir kitus. Į mugę atvažiavo 
ir vyriausia amerikiečių skautų 
valdžia Chicagoje, Chicago Area 
Executive A. Barber ir jo pavad.

J. Anglim, kuriuos labai nuste
bino mūsų skautiškos šeimos su
gebėjimai. Mugę aplankė ir ukrai
niečių, lenkų, latvių ir amerikie
čių skautų-čių grupės.

Mugę, atidarė Lietuvos gener. 
konsulas d r. P. Daužvardis su 
ponia, lydimi LSS Tarybos pir
mininko v. s. E. Korzono, vy
riausių skautininkų v. s. O. Zails- 
kienės ir j. s. Br. Juodelio, ra
jono vado v. s. V. Tallat-Kelp- 
šos ir vadeivos s. P. Bučo. Mu
gei atidarymo iškilmes pravedė 
"Aušros Vartų" skaučių tuntas, 
vadovaujant tuntininkei s. R. Ku- 
čienei, dalyvaujant visų tuntų 
skautams-tėms.

Stebint Kaziuko Mugę, davusią 
ir gražių pajamų tuntams, lengva 
buvo matyti nepaprastai daug 
darbo iš vadovų, tėvų ir vyres
niųjų skautų-čių , pareikalavusį 
jos surengimą. Tai buvo įvykdy
ta dideliu ir nuoširdžiu vadovy
bės ir tėvų bendradarbiavimu.

b. j.
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DETROIT
P. JURKAUS PARODA
New Yorke gyvenančio 

rašytojo - dailininko Pau-

M A L E

WANTED AT ONCE

JOURNEYMEN

TOOLROOM 
MILL

MACHINE 
REPAIRMEN

MUŠT HAVE 
JOURNEYMEN STATUS.

BOWER ROLLER
BEAR1NG D1V.

11811 Charlevoix 
Detroit, Mich.

An Equal Opportunity 
Employer 

(27-33)

liaus Jurkaus tapybos pa
roda vyks kovo 19-21 d. Lie
tuvių namuose. Parodą bus 
galima lankyti šeštadienį 
nuo 2 vai. iki 10 vai., sek
madienį nuo 11 iki 8 vai. ir 
pirmadienį nuo 4 iki 8 vai.

PRESS BRAKE SETUP MAN AND 
OPERATE AT TIMES. MUŠT HOLD 
CLOSE TOLERANCES FROM DRAW- 
INGS FOR CHASSIS, CABINETS, 
PANELS & BRACKETS. GOOD 
OPPTY & FREE MEDICAL HOSP. 
PLAN.

ARROW METAL FABRICATORS
19 1 MT PLEASANT AVĖ., 

NEWARK, N. J.
201 — 485-6076

(32-3'6)

TOOL & CUTTER 
GRINDERS

Permanent positions paying up to 
$3 per hr. for men on lst and 2nd 
shifts to set-up and operate surface 
and other grinders to grind tools, 
cutters, etc. Liberal vacations, profit 
sharing, siek leave and insurance 
plans. Steady jobs with a grovving 
company. Call Mr. Kanouse, 438-8000 
for intervievv.

LESLIE CO.
425 VALLEY BROOK AVĖ., 

LYNDHURST, N. J.
An Equal Opportunity Employer 

(30-32)

SIUNTINIAI I LIETUVA<- c.

Licenzijuotą lietuvių Įmonė , registruota 
U. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2608 ir 2501 W. 69 St., Chicago, III. 60629. 
Telef. WA 5-2737

3212 So. Halsted St.. Chicago. III. 60608.
Telef. 225-1864

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS i mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos Į Lietuvą. 
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

, PLANINGAS TAUPYMAS
%Į'mokag&iu4 dividendu#
SS , .^PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

Bnudi.nį, mtradieaĮ ir
aa. 9 »al. ryto iki 4 vaL po pi. t*. 
Ko<Tirtadion| aao 9 Tai. ryto iki 8 t. rak. 
Seitadlaai aao 9 ral. ryto iki 1 Tai. po piotiį 
Tro&adi«aĮ aidaryta riaĄ dlea%

Chartcred aad Suparvieed by tbe Unitcd Statas Govcraseat 

2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILUNOK

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOKU ĮSTAIGOS

Phone Vlrgtata 7-7747 Jobą J. Kazaaaoaicat, Praa.

Parodos atidarymas bus 
šeštadienį, 8 vai. vakare.

Paulius Jurkus jau yra 
pagarsėjęs savo darbais ry
tiniame pakraštyje. Tačiau 
vakaruose jo tapyba bus 
matoma pirmą kartą. De
troito LB apyl. valdyba, 
rengianti šią parodą, visus 
menu besidominčius detroi- 
tiečius kviečia atsilankyti.

K.

JOURNEYMEN
DIE MAKERS

To build small progressive Dies from 
Part Print. Full or part time. Steady 
work. Top vvages & overtime. Life & 
Hospitalization, fringe benefits.

CASS MACHINE
691 ANTOINETTE 
DETROIT, MICH.

(29-35)

BENDRUOMENĖS 
SUSIRINKIMAS

Ateinantį sekmadienį, ko
vo 20 d., 12 vai. Lietuvių 
namuose įvyks metinis De
troito LB apylinkės susirin
kimas. Pereitų metų veik
los apžvalga, planai atei
nantiems metams ir naujos 
apylinkės valdybos rinkimai 
bus svarbiausi susirinkimo 
punktai. Detroito apylinkės 
gyvavimas priklausys nuo 
visuomenės dėmesio, gau
saus ir atsakingo dalyvavi
mo susirinkime, visiems 
svarbių klausimų sprendi
me ir vadovybės pasirinki
me. Užtat kviečiame visus 
Detroito ir apylinkių lietu
vius atsilankyti į šį svarbų 
susirinkimą.

LB apyl. valdyba

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

OR
lst CLASS MEN 

TOOL & DIE MAKERS 
AND 

PRESSMEN
SHEET METAL PROTOTYPE 

LAYOUT MEN
Able to do hand vvork from blue- 
prints. Steady vvork. Top rates. All 
benefits & profit sharing.

APPLY IN PERSON 
HOFLEY MANUFACTURING 

CO.
22534 GROESBECK HWY. 

WARREN, MICH.
(29-35)

lst CLASS SKILED MEN
DIE CAST

TRIM DIE MAKERS 
SHAPER HAND 

PUNCH FINISHER 
M o d e r n airconditioned 

shop. Profit sharing. Re- 
tirement plan. Blue Cross 
etc.

25185 Easy St. 
Warren, Mich.

313 — 777-2141
(31-33)

ŽIEMINIAI LANGAI IR DURYS
ĮVAIRIAUSIU IŠDIRBINIU TVOROS. STOGELIAI IR KITI 

MODERNŪS NAMŲ PAGERINIMAI 

KOSTAS BUTKUS
Chic ago j e

Telef. PR 8-2781 rytais ir vakarais; LU 5-6291 bet kuriuo laiku

OWNER OPERATOR
PERMANENT LEASE

HENNIS Freight Temperature Cont- 
rol Division, 1960 tractor or later, 
tandem axle with sleeper. For in- 
formation call Charlotte, North 
Carolina 704 — 596-5131.

An Equal Opportunity Employer 
(27-33)

• Jau yra gauta V. Dau- 
girdaitės-Sruogienės* Lietu
vos Istorija, šeštoji laida. 
Terros išleista. Kietais vir
šeliais. Kaina 6 dol. Galite 
įsigyti Dirvoje.

M A L E

GENERAL W0RKERS
M.D.T.A. GRADUATES

TECHNICAL SCHOOL GRADUATES 
EARLY RETIREES 

CAN YOU QUALIFY?
1 lere's a golden opportunity to join one of the country's leading machine 
tool companies. If you are ambitious, ntechanically inclined and can 
read micrometers and verniers we would likę to discuss your future. 
Our rapidly expanding operation can mean the start of an exciting 
career for "you". Valuable training in specialized machine vvork, 
plūs excellent Co. Benefits vvhich include:

Pd. vacations
Group Life Ins. & Etc.

JOB OPPORTUNITIES ARE: 
on both lst & 2nd shifts 

ASSEMBLERS
PLANNER OPERATORS 

SNAGGERS
DRILL HAND

GEAR CUTTERS 
RADIAL DRILL OPERATORS 

THREAD MILL AND ENGRAVING OPERATORS 
VERTICAL BORING MILL OPERATORS 

HORIZONTAL BORING MILL OPERATORS
THE
BLANCHARD MACHINE

COMPANY

64 Statė St., Cambridge 
TR 6-8870

Dlv. cf Pneumo Dynamlcs Corp.

(32-33)
An Equai Opportunity Employer

36-ių metų veiklos jubilejine

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 
viena iš pirmųjų ir seniausių siuntinių firmų Ame
rikoje, įgaliota V/O “VNEŠPOSYLTORG” priimti Siun 
tinius-Dovanas Į visas U.S.S.R. dalis.

PASIŪLO dėmesiui daugeliui mūsų klijentų ir 
suinteresuotiems asmenims didelį pasirinkimą pre
kių, audinių ir dirbinių mūsų vyriausioje kontoroje 
ir visuose mūsų skyriuose
YPATINGAI ATPIGINTOMIS JUBILIEJINĖMIS

' KAINOMIS.
GARANTUOJAME — U.S.S.R.

• Pristatymą Jūsų siuntinių Jūsų giminėms pil
numoje ir saugiai per trumpiausį laiką.

• Pilną Jūsų siuntinių apdraudą, nuo bet kokio 
požiūrio rizikos.

• Paliuosavimą siuntinio gavėjo nuo bet kokios 
papildomos rinkliavos.

• Neatidėliotiną patvirtinimą ir išsiuntimą sąs
kaitos klijentams, atsiuntusiems paštu siuntinius į 
mūsų kontoras.

• Pranešimą apie siuntinio įteikimą su gavėju 
parašu.

• Įteikimą gauto siuntinio paštui laike 24 va
landų, patvirtintu atitinkamu pakvitavimu.

Reikalaukite informacijų ir mūsų katalogų
VYRIAUSIA IŠTAIGA

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
716 Walnut Street
Philadelphia, Pa. 19106 
Telefonas: 215 WA 5-3455

Receiving Station New York
GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.

220 Park Avenue South (18 g-vės kampas) 
New York 10003
Telefonas: 212 982-8410
Kreipkitės j visus mūsų skyrius visuose didžiuo

se J. A. V-bių miestuose.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Deila E. Jakubs & VViIliam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

PRIEŠ PIRKDAMI .JŪSŲ PAGEIDAUJAMĄ AUTO MAŠINĄ, PIRMA TEIRAUKITĖS DĖL KAINOS IR 
MODELIO

”BUICK” ATSTOVYBĖJE

SIMS BROS INC.
21601 Euclid Avė.

Publikos mėgiama BUICK auto mašina patvari ir ekonomiška kelyje.
Jūsų patogumui naujame moderniškame pastate visų rūšių modeliai. 60 mašinų išstatyta kasdieną kli

jentų apžiūrėjimui ir demonstravimui.
Mandagus ir sąžiningas patarnavimas, kreipkitės Į PETRĄ MORKŪNĄ G. M. ’ BUICK ’ atstovą

Tel. 481-8800 Euclid, Ohio
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

MALONI STAIGMENA
Ateinantį sekmadienį M.

K. Čiurlionio gimimo ir 
mirties sukakties minėji
mo programoje Clevelando 
lietuvių laukia labai malo
ni staigmena — Lietuvių 
Styginis Kvartetas iš Chi
cagos atliks M. K. Čiurlio
nio kvartetą c-moll. Jį su
daro mūsų žymūs instru
mentalistai artistai. I smui
kas — Povilas Matiukas, II 
smuikas — Alfonsas Paukš
tys, viola — Vytautas Jan- 
čys, kurį susižeidusį pakei
čia malonus Clevelando 
simfoninio orkestro artis
tas Vytautas Kušleika ir 
violenčele — Petras Armė
nas.

.Kvartetas įsikūrė 1964 
metais ir davė eilę koncer
tų, savo programose atlik
damas žymiųjų kamerinės 
muzikos kūrėjų kūrinius, 
jų tarpe ir mūsų V. Jančio 
ir M. K. Čiurlionio kvarte
tus.

Muzikos nepastudijavu
siems nuskamba truputį 
keistokai: — kvartetas at
liks kvartetą. Muzikos in
strumento artistas koncer
to programoje atliks tam 
tikro muzikos instrumento 
koncertą, simfoninis orkes
tras atliks simfoniją Nr. 3, 
Nr. 5-7.

Absoliutinė muzika, ku
rioje kūrėjas savo jausmus 
reiškia vien tik muzikos 
garsais, pagal tam tikrą 
formą, bet be konkrečios 
programos, jokių konkrečių 
pavadinimų — vardų netu
ri. Nuo pat šios rūšies — 
formos muzikos pradžios, 
16-to šimtmečio vidurio, 
kūrinius vadina pagal jų 
muzikinę formą (sonata, 
koncertas, preliudas, fuga 
ir t.t.),., pagal muzikos in
strumentų sąstatą (duetas, 
trio, kvartetas, nonetas), 
arba leidimo opuso numerį

Įsigykit šią Churchillio prisiminimui 
mokamai, atidarant naują taupymo
normalią ar specialią čekių sąskaitą 
50 dol. ar daugiau. Tik po vieną mo
netą klijentui. Kol išteksime. Spe
cialus siūlymas? Aišku. Gi ir jūs esa
te mums specialus

skirtą monetą ne- 
sąskaitą, ar naują

Member F.D.I.C.

Pianistas Andrius KUPREVIČIUS išpildys dalį meninės pro
gramos M, K. Čiurlionio minėjime kovo 20 d. Naujosios parapijos 
salėje Clevelande.

(simfonija op. Nr. 3-5), pa
ryškinimui kartais jungia 
kūrinio tonaciją (c-moll, 
A-dur).

Kvartetai yra keturių ar 
trijų dalių skirtingo ritmo, 
tempo bei nuotaikos, kūri
niai. Laukiamasis M. K. 
Čiurlionio kvartetas, su
kurtas Varšuvoje 1903 me
tais, kur ir buvo atliktas su 
nemažu pasisekimu bei šil
tais klausytojų atsiliepi
mais.

Alf. Mikulskis

* PETRAS ŠIKŠNIUS, ilgesnį 
laiką gyvenęs su šeima Clevelan
de, vėliau persikėlęs gyventi į 
Nashingtoną, D, C., pas dukrą 
Vadopalienę, po ilgesnės ligos, 
mirė kovo 12 d. ir buvo palai
dotas kovo 15 d. Washingtono 
Gate of Heaven kapinėse.

Bažnytines apeigas sekmadie

nį, kovo 13 d., įspūdingai ir jau
dinančiai atliko kun. Znotinas.

* RELIGINIS KONCERTAS, 
suruoštas Liet. Studentų S-gos 
Clevelando skyriaus kovo 12 d. 
šv. Jurgio parapijos bažnyčioj, 
nežiūrint lietingo oro ir kitų tuo 
metu ruoštų parengimų, susilau
kė pusėtinai gausaus Clevelando 
lietuvių visuomenės atsilankymo.

Virš valandos trukusioje pro
gramoje svečiai iš Kanados: Ja
nina Liustikaitė -- sopranas, Ste
pas Kairys -- smuikininkas ir 
kun. Bronius Jrukšas pakaitomis 
ir kartu išpildė klasikinių kom
pozitorių (Bach, HandeI, Mozart 
Rossini, Stradella, Naviel.Core- 
lli, Cherubini, Teleman) ir musų 
Žilevičiaus, Ambrazo ir Dam
brausko kūrinius.

J. Liustikaitės ir St. Kairio 
solo partijas lydėjo vargonais 
kun. B. Jurkšas, tiek toje palydo
je tiek vargonų solo kūriniuose

Po sėkmingai pavykusio religinio koncerto Clevelande šv. Jurgio parapijos bažnyčioje organiza
toriai su koncerto išpildyto jais. Pirmoj eilėj stovi iš kairės: kun. K. Žemaitis, kun. B. Jurkšas, G. 
Stuogytė, T. Idzelytė, Stp. Kairys, J. Karaliūtė, J. Liustikaitė, kleb. kun. Ivanauskas. Antroj eilėj: 
R. Saikus, J. Šenbergas, V. Stankus ir B. Grigaliūnas. V. Pliodžinsko nuotrauka

parodęs aiškų savo srityje muzi
kinį brandumą. Janinos Liusti
kaitės balsas dėkingame bažny
čios akustikos fone skambėjo už
tikrintai ir neforsuotai, balsinę 
medžiagą naudojant ne balsui de
monstruoti, o kompozitorių kū
rybai meniškai, su įsijautimu, 
perduoti.

St. Kairys smuiku išpildė ne
lengvus Handelio, Stradellos ir 
Corelli kūrinius įtikinančiai, tik 
trio partijose kai kur gal turėjo 
labiau prisiderinti prie daininin
kės ir vargonų garso.

Koncertas klausytojams paliko 
malonų įspūdį išpildymu ir nuo
taikomis, o atsilankę prisidėjo 
prie gražaus mūsų studentijos 
tikslo --paremiant Jaunimo Kon
gresą.

Po koncerto parapijos salėje 
buvo suruoštos kuklios vaišės, 
kurių metu koncerto dalyviai ir 
svečiai ilgai dar dalinosi kultū
ringomis to vakaro nuotaikomis.

REIKALINGA 
MAŠININKĖ

Dirvos redakcijai ir ad
ministracijai reikalinga pri- 
Tyrūši mašininkė laikinam 
darbui prie elektrinės rašo
mosios mašinėlės.

Dėl darbo laiko ir sąly
gų prašome teirautis telef. 
431-6344 arba atėjus į Dir
vos administraciją 6907 Su
perior Avė.

HELP WANTED FEMALE

RESTAURANT 
COMPANY 

NEEDS W0MEN FOR 
INDUSTRIAL 
CAFETERIAS 

GENERAL 
K1TCHEN HELP 

COOKS 
WAGON GIRLS 

NO EXPER1ENCE 
NECESSARY 

WE WILL TRAIN YOU. 
ON EAST SIDE AND 

SOUTH SIDE 
PART TIME or FULL TIME 

DAYS o r EVENINGS 
GOOD WAGES, 

PAID VACATIONS, 
UNIFORMS, MEALS ETC„ 

CALL DAILY 
2:30 P. M. TO 5:00 P. M.

HE. 1-5097
(32-33)

POWER
SEWING MACHINE 

, OPERATORS 
Experieneed to sew on canvas 
products. Steady employment, 
company benefits, hourly rate. 

The Wagner Awning 
and M f g. Co.

2G58 Scranton Rd.

• D. L. K. Birutės Drau
gijos Clevelando Skyriaus 
narės š. m. kovo mėn. 20 d., 
9 vai. ryto šv. Jurgio para
pijos salėje pardavinės sa
vo pagamintus skanėstus; 
tortus, pyragaičius ir šal
dytus koldūnus.

Pelnas skiriamas Čiurlio
nio Ansamblio Sidabrinio 
Jubiliejaus leidiniui išleis
ti.

HELP WANTED FEMALE

SEWING MACHINE 
OPERATORS 

Immediate openings for BAND 
SETTERS on ladies’ skirts. 
Mušt be experienced; minimum 
guarantee, high pieeevvork rates. 
Excellent working conditions in 
new, modern plant. Steady em- 
ployment.

Lampl Sportsvvear 
2570 Superior 

3d Floor

SECRETARY
German Language

Interesting position now availablc 
working with Division Sales Manager 
of established East Side industrial 
firm. Mušt be able to take and tran- 
scribe German dictation as well as 
English. Mušt have provious secre- 
tarial experience. '

Gali Miss Berg 
451-9080

National Acme Co.
170 E. 131 at Coit

HELP WANTED MALĖ

SEWING MACHINE 
MECHANIC 

Reliable man with experience, 
or some knowledge in repairing 
povver sewing machines, womens 
clothing factory, permanent 
steady emplovment.

PRIN T,Z 
BIEDERMAN CO. 

1974 E. Glst St. (N. of Euclid)AMERICAN MONORAIL
OPPORTUNITIES

for

ELECTRICAL 
MECHANICAL 

or 

STRUCTURAL 
ENGINEERS 

and 

DRAFTSMAN 
With manufacturer of national 
handling equipment. Day shift. 
Steady emplovment. Excellent 
fringe benefits. Apply in person.

American Monorail 
Co.

1111 E. 200 486-5000
(Located between Euclid & St. 

Clair Avė.)
Public transportation via CTS 
bus from Windermere station.

An Equal Opportunity Employer 
(32-33)

TINKLINIO TURNYRAS
Šį šeštadienį, kovo 19 d., Cle

velande įvyks 5-sis Clevelando 
Kviestinis Vyrų Tinklinio Tur
nyras, kuriame dalyvaus 12 rink
tinių komandų iš JAV-bių Vidur- 
vakarių ir rytinės dalies. Pirmą 
kartą šiame turnyre dalyvaus 
ir Clevelando LSK Žaibo koman
da.

Turnyras vyks Myron T. 
Herrick Junior High School, 5407 
McBride Avė. (Ši gatvė jungia 
Broadway ir E. 55 St., visai ne
toli nuo jų susikirtimo). Salė yra 
visai prie St. Alexis ligoninės. 
Ten pat vyko moterų turnyras 
sausio mėnesį

Turnyro pradžia 9:00 vai. ryto, 
finalinio rato -- apie 5:00 vaL 
po pietų. Turnyras tęsis be per
traukos iki, apytikriai, 9:00 vai. 
vakaro.

LSK Žaibo moterų komanda 
jau kelinti metai dalyvauja tokios 
apimties turnyruose. Vyrai pra
dėjo dar tik Šiais metais. Šiuo 
metu mūsų vyrai pirmauja Cle
velando miesto lygoje ir yra pa
darę didžiulę pažangą, pasida
rydami vien iš pajėgesnių Ohio 
komandų.

Komandoje žaidžia: M. Titas, 
S. Titas, R. Zylė, V. Laniaus- 
kas, G. Barzdukas, A. Penkaus- 
kas, M. Leknickas, A. Motiejū
nas, S. Venclauskas, L. Kedys. 
Komandos kapitonai -- M. Titas 
ir R. Zylė. Komandai vadovauja 
Rytas Babickas.

Lietuvių publika kviečiama 
gausiai atsilankyti ir netik pasi
gerėti geru žaidimu, bet kartu ir 
paskatinti saviškius.

• Nedelskime ilgiau ir 
padidinkime savo gyvybės 
draudimą, kol dar nė vėlu. 
Dėl informacijų skambinki
te prityrusiam draudimo 
atstovui — V. Giedraičiui 
tel. 914-6835.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi i Z. Obe- 
lenj tel. 531-2211.

PARDUODAMAS NEDI
DELIS NAMAS

Gražus vaizdas į ežerą. 
Arti Euclid paplūdimio ir 
(LT.S. Teirautis telefonu: 
KE 1-3227. (30-32)

ELECTRICIAN
Panel and machine tool 
wiring position, good 
company benefits, apply 
in person.

AMERICAN
MONORAIL CO.

1111 East 200 St.
Phone: 486-5000

(LOCATED BI.TWEEN EUCLID & 
ST. CLAIR AVĖ.)

SPECIAL VIA C. T. S. BUS FROM 
W1NDERMERE STATION

An Equal Opportunity Employer 
(32-33)
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LB TARYBOS SESIJA
JAV Lietuvių Bendruo

menės Tarybos sesija šiais 
metais vyks Detroite, Lie
tuvių Namuose, balandžio 
30 ir gegužės 1 dienomis. Ji 
atidaroma šeštadienį, ba
landžio mėn. 30 d., 10 vai. 
ryte.

Sesijoje dalyvauja rink
tieji Tarybos nariai, LB 
Centro Valdybos nariai ir 
Apygardų pirmininkai ar
ba jų įgalioti atstovai. Be 
to, svečiais kviečiami visi 
LB gyvenimu besidomį lie
tuviai.

Šioje sesijoje pagrindinis 
dėmesys bus kreipiamas į 
šiandieninius JAV LB or
ganizacinius bruožus, nepa
mirštant žvilgsnio į toli
mesnę ateitį.

Sesiją globoja JAV LB 
Detroito apylinkė.

• Stasys Rudys sutiko 
eiti lituanistinių mokyklų 
i n s p e k t oriaus pareigas. 
JAV LB švietimo Tarybą 
ir Centro Valdybą jį patvir
tino litunanistinių mokyk
lų inspektoriumi neribotam 
terminui. Stasys Rudys, ži
nomas pedagogas ir visuo
menininkas, baigęs Vytau
to Did. universitetą teologi
jos - i il.osofijos fakult e t ą, 
buvęs Švėkšnos, Biržų, 
Eichstaetto gimnazijos mo
kytojas, atvykęs Amerikon 
1949-51 metais organizavo 
lituanistines mokyklas Chi
cagoje ir Aukštesn. Litua

Vilties Draugijos nariui ir Dir

vos bendradarbiui

TOMUI ŠIDIŠKIUI

Vokietijoje mirus, jo šeimai ir ar- 

miesiems reiškiame gilią užuojau

tą

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirvos Redakcija

A. A.

JUSTINUI BITEI

Lietuvoje mirus, gilaus liūdesio 
prislėgtas jo dukteris Onutę, 
Michaliną, Janiną ir sū
nus Stasį ir Liudą bei jų šei
mas nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdime

Henriko Bitėno šeima

Teisėjui

JOSEPH P. UVICK’UI

mirus, reiškiu gilią užuojautą jo žmonai PATRI

CIJAI, sūnums, dukroms ir visiems artimiesiems

Marija Sims

nistinės mokyklos direkto
rius 1950 metais. Lituanis
tinių mokyklų vedėjai pra
šomi suteikti galimybes 
Stasiui Rudžiui inspektuoti 
mokyklas.

• Lietuvių mokytojų stu
dijų savaitė, pirmoji išeivi
joje, įvyks 1967 m. rugpjū
čio pradžioje Dainavos sto
vykloje. Ją rengia LB švie
timo taryba ir kviečia da
lyvauti visus mokytojus, 
dirbusius, dirbančius ar be
sirengiančius dirbti lietu
vių mokyklose. Laukiami 
visi mokytojai ir jų šeimos. 
Rengiama turininga darbo
tvarkė, o jauki stovyklavie
tės aplinka sudarys puikias 
sąlygas ir poilsiui. Tai, pra
nešama jau dabar, kad visi 
galėtų iš anksto pasitvar
kyti laiką ir atostogas.

• Atlanto Rajono Skautų 
Stovyklavietės valymo ir 
medžių kirtimo pirmoji tal
ka įvyko 1966 m. kovo 12 
d. Nors oras buvo nepalan
kus, lijo ir snigo,bet talki
ninkų prisirinko didelis bū
rys iš artimų ir tolimų vie
tovių. Dirbančiųjų tarpe 
matėsi kun. V. Bitinas, 
skt. J. Raškys, Samušis, 
Kidolis, Kiliulis, Bobelis ir 
daug kitų skautininkų ir 
skautų vyčių bei tėvų, sto
vyklavietės pirkimo komi
teto nariai p. Siemaška ir 
p. Liobis. Iš elizabetiečių 
talkininkavo Algis ir Rimas 
Bitėnai, Jonas ir Kazys

Kaspariunai ir Arūnas Jar- 
mas.

• Malonėkite priimti šią 
'mažą auką 100 dol. žuvu
siam partizanui D. V. 
įamžinti. Jis buvo aukštai
tis, ūkininkas, aktyvus šau
lys, sportininkas ir aktyvus 
pogrindžio veikėjas.

Norėčiau pasiūlyti, kad 
už visus mirusius LF na
rius kasmet būtų užprašo
mos šv. Mišios. Tai būtų 
gražus mostas mums kata
likiško krašto ainiams.

Taip rašo nežinomas lie
tuvis patriotas, įrašydamas 
savo žuvusį kaimyną parti
zaną į Lietuvių Fondo na
rių eiles.

Lietuvių Fondas 
6643 So. Maplewood 
Chicago, III. 60629 
PR 8-2858 (Sk.)

ROCHESTER

DR. A. RAZMA ATVYKS 
TA PAS RĖMĖJUS!

Rochesterio lietuviai jau 
sudėjo LF-dui virš $10,000 
ir pasižadėjusieji vis papil
do savo įnašus, artėjant 
prie užsibrėžto tikslo — 
$14,000 sumos.

Kovo 19 d., 6 vai. šv. Jur
gio parapijos patalpose ruo
šiama vakarienė, kurios 
metu dr. A. Razma, LF 
pirm, duos pranešimą apie 
LF-do atsiektus laimėjimus 
ir numatytus planus pa
siekti pilno milijono. Taip 
pat svečias turės progos iš 
arčiau susipažinti su ro- 
chesteriečiu veikla bei iš
girsti sugestijų.

Vakarienę ruošia vietos 
LF-do vajaus komitetas, 
kuriam vadovauja kleb. 
kun. Pr. Valukevičius.

J. Jurkus

NEW YORK

• "Lietuvos Atsiminimų’’ 
Radijo Valanda, plačiai gir
dima New York, New Jer- 
sey ir Connecticut valsty
bėse, iškilmingai švęs 25 
metų sidabrinę gyvenimo 
sukaktį š. m. balandžio 23
— 24 dd., šeštadienį ir sek
madienį. Direktorius, prof. 
dr. J. Stukas praneša, kad 
balandžio 23 d., 7 v. v., Šv. 
Trejybės lietuvių parapijos 
naujoje salėje, Newark, N.
J., įvyks didžiulis banke
tas, su menine programa, 
kurią išpildys: solistai L. 
Stukas, F. Schirm, E. Ki- 
džiūtė, taip pat "Dviejų 
Mamyčių ir Dukryčių” 
kvartetas — ponios Kidžie- 
nė ir Mėlynienė su dukro
mis. Į banketą žada atvyk
ti didelis skaičius garbingų 
svečių iš arti bei toli.

Sekančią dieną, sekma
dienį, balandžio 24 d., 4 v. 
p. p., Webster Hali, 119 E. 
11 St., New Yorke, įvyks 
nepaprastas, sukaktuvinis 
koncertas ir balius. Kon
certo programoje dalyvaus; 
op. solistas Algirdas Bra
zys, iš Chicagos: solistė 
Lionė Juodytė; "Rūtos” an
samblis, vad. Alg. Kača- 
nausko; naujas moterų sek
stetas "žibuoklės", dirig. 
Liudui Stukui, ir juokdariai
— "Dominykas ir Motie
jus” — akt. Vitalis Žukaus
kas ir Alfonsas Petrulis, iš 
Washingtono. Koncerto pro
grama bus įrašyta į juos
teles, ir vėliau išleista ilgo 
grojimo "sukaktuvinė radi
jo plokštelėje".

Be to, balandžio 24 d., 
sekmadienį, 10:30 v. ryto. 
Šv. Trejybės liet, parapijos 
bažnyčioje, Nevvark, N. J. 
bus iškilmingos mišios už 
radijo geradarius ir rėmė
jus. (Sk.)

• Chicagos lietuviai jė
zuitai sutiko pravesti reli
ginėmis temomis pokalbius 
kiekvieną sekmadienį per 
naująją "Laisvės žiburio" 
radijo programą New Yor
ke. Programa girdima kiek
vieną sekmadienį nuo 10 iki 
11 vai. ryte FM radijo pri
imtuvais 105.9 banga.

Elizabetho skautai gautą uždarbį per Kaziuko mugę $38.55 paskyrė skautą stovyklavietei. Skilti- 
ninkas Jonas Kaspariūnas auką įteikė Stovyklavietės pirkimo komiteto pirmininkui inž. J. Butkui.

R, Kisieliaus nuotrauka

ELIZABETH
• ALT S-gos Elizabetho 

skyriaus narių susirinki
mas įvyks 1966 m. kovo 
men. 19 d., 17 vai. Lietuvių 
Laisvės salėje 11-ame aukš
te, Dirvos ir Vilties Drau
gijos vajaus reikalu. Pašne
kesį tema — tautinės min
ties spaudos reikšmė ir jos 
išlaikymas — pakviestas 
pravesti p. Vytautas Abrai
tis. Po susirinkimo įvyks 
vaišės.

• Elizabetho Skautams 
Remti Komitetas kviečia 
skautų ir skaučių tėvų, rė
mėjų ir prijaučiančių asme
nų susirinkimą 1966 m. ko
vo mėn. 27 d., 12 vai. Lie
tuvių Laisvės salėje apati
niame kambary. Bus svar
stoma svarbūs reikalai są
ryšy su įgyta-nupirkta 
skautų stovyklavietė. Visus, 
kam rūpi lietuviško jauni
mo ateitis ( kviečiami susi
rinkime dalyvauti.

KEARNY
VASARIO 16 MINĖJIMAS

48 metų Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimas įvyko š. m. 
vasario 13 d.

Minėjimą suruošė LB Kearny- 
Harrison Apylinkės v-ba ir para
pijos vadovybė.

Sopulingos Dievo Motinos baž
nyčioje atlaikyta pamaldos: para
pijos choras, vargonininkės F. 
Schirm vedamas sugiedojo Pul
kim ant kelių, sukalbėta malda už 
Lietuvos laisvę, pritaikintą pa
mokslą pasakė kun. C.Kasinskas, 
po to atlikta procesija prie Liet. 
Kryžiaus.

Parapijos salėje minėjimą- 
programą pradėjo klebonas kun.

Per Vasario 16 priėmimą Lietuvos pasiuntinybėje Washingtone, 
p. O, Kajeckienė sega gėlę į priėmimą atsilankiusiai Valstybės 
pasekretoriaus George Bali žmonai. Vidury Lietuvos atstovas J. 
Rajeckas.

Elizabetho skautai per pamaldas šv. Kazimieto šventėje New 
Yorke. Iš kairės: Arūnas Bitėnas, Juozas Juška, Alvydas Jarmas, 
Antanas Kaspariūnas, Arūnas Jarmas, Jonas Kaspariūnas ir Ri
mantas Bitėnas. R. Kisieliausnuotrauka

J. Scharnus. Toliau, F. Schirm 
pritariant pianinu, buvo sugie
dota JAV ir Lietuvos himnai. 
Kun. R. Tamošiūnas atkalbėjo 
invokaciją. Svečias, Romas Ke- 
zys kalbėjo apie Lapkričio ma
nifestacijos reikšmę ir gautus 
įspūdžius, o angliškai praneši
mą padarė senosios ateivių kar
tos lietuviu sūnus Katilius. Jis 
nustebino puikiu Lietuvos istori
jos pažinimu ir jos supratimu.

J. Kiaušas pravedė meninę 
programos dalį.

Šeštadieninės liet, mokyklos 
mokiniai padeklamavo eiles, su
dainavo 2 liaudies dainas ir. su
šoko 3 tautinius šokius. Sesutės 
Angelė ir Danutė sudainavo 
"Tremtinukui” dainą.

Meninę programos dalį pa
ruošė, šokiams ir dainoms pri
tarė pianinu ir akordeonu mo
kyklos vedėja Natalija Staknytė- 
Kiaušienė.

Minėjimas užbaigtas malda, 
kurią atkalbėjo kun. C. Kasinskas, 
C. P.

Lietuvos išlaisvinimo reika

lams suaukota 180 dol.
Ta proga dail. Jonas Subačius 

suruošė savo paveikslų parodą, 
kurių salį susirinkusieji įsigyjo. 
Atvykę buvo ir Tėvai Pranciško
nai iš Brooklyno su knygomis, 
laikraščiais ir plokštelėmis.

Eng.

JAUNIMO CENTRE
Balandžio mėn. 2 d., 8

PRAMOGINĖS
MUZIKOS 

VAKARAS

Staliukus užsakyti tel.7 7 8-1 3 3 0 
nuo 4 v p.p. iki 10 ».».

SANTARA-ŠVIESA

TORONTO

• Lietuvių kredito koope
ratyvo Paramos valdyba sa
vo pirmame po metinio su
sirinkimo įvykusiame kovo 
9 d. posėdyje pasiskirstė 
pareigomis: H. Stepaitis — 
pirm., P. Bastys — vice
pirm., S. Grigaliūnas — 
sekr., E. Jurkevičienė-Yur- 
kus — ižd. ir dr. J. Yčas — 
narys.

• Augustinas Kuolas su 
ponia ir artimaisiais pralei
do savo žiemos atostogas 
Floridoje. Jie grįžta į To
ronto kartu parsiveždami 
su savimi ir pavasario pra
džią.

• SLA 236 kuopos susi
rinkime, kuris įvyko kovo 
13 d., be kitų svarbių orga
nizacinių reikalų, narių dė
mesys buvo nukreiptas į 
SLA Pildomosios Tarybos 
rinkimus. Kanadiečiai yra 
išstatę kandidatą į iždo 
globėjus Toronto kuopos 
pirmininką Stasį Jokūbaitį.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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