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VELYKOS yra viena iŠ linksmiausių krikščioniško pasaulio šven 
čių. Velykos yra Kristaus iš mirties prisikėlimo metinis minėjimas ”Ji« 
prisikėlė, jo nėra čia. Štai vieta, kur jį buvo padėję”._ Mork 16 6

VELYKŲ dieną džiaugsmu nusiteikę žmonės skuba i bažnyčias 
"Džiaukitės broliai ir vėl sakau džiaukitės”. — šy. Povilas Todėl VI tL ' 
dieną krikščioniškų bažnyčių liturgijos kartoja linksmą ir džiau^smino-^ 
ALELIUJA. "Kėlės Kristus, mirtis krito, Aleliuja ...”

Kristaus prisikėlimas skelbia, kad ir mes kelsimės iš mirties. "Kaip Ado 
me visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti”._ I. Kor. 15 22

VELYKŲ ŠVENTĖ daug džiaugsmo, suraminimo ir vilties tei
kia ir lietuvio širdžiai. Ši šventė yra pergalė gėrio prieš blogį ir tiesos prieš 
neteisybę. Žmogus norėjo nužudyti tiesos ir meilės skelbėją. Jį uždarė kape 
ir ant kapo angos užrito akmenį.

--Kokie gražūs velykiniai margučiai {--stebisi Silvija Obelenytė (kairėje) ir Birutė Simaniukštytė 
Onos Karpienės išmargintais margučiais, muzikų Mikulskių namuose suruoštame margučių marginimo 
vakare. Dirvos nuotrauka

LIETUVA yra pikto priešo pavergta. Rankos ir kojos surištos, ir 
užristas priespaudos ir vergijos akmuo. Jos vaikai išblaškyti po visą pa
saulį. Sibiro ir Altajaus vietovėse mūsų broliai ir seserys tebevargsta iš
tremti prieš dešimt ir daugiau metų. O grįžusių į Lietuvą būklė yra labai 
sunki. Grįžusieji neberanda savo namų. Grįžusiems tremtiniams sudaromos 
sunkiausios sąlygos gauti darbą. Agresyvusis priešas, užgrobęs mūsų gim
tąjį kraštą, neketina daryti jokių nuolaidų. Ir Velykų dieną, mes girdim ai
manas. Jos primena Evangelijoje minimas moteris, kurios dejuoja: ”Kas 
atris mums akmenį nuo kapo angos?” — Mork., 16. 13.

Moterų dejonę Velykų rytas pakeitė džiaugsmu. Betliejaus dangiško 
himno dalyvis, plunksnos lengvumu, nustūmė nuo kapo didįjį akmenį.

VELYKŲ ryto saulės sveikinamas, mirties ir neteisybės NUGA
LĖTOJAS prisikėlė. Moterų dejonė virto džiaugsmu, kai jos išvydo 
Kristų, prisikėlusį žmonijos džiaugsmui ir laimei.

Kristaus iš mirties prisikėlimas byloje ir lietuvio širdžiai, kad tiesa 
nebus priešo nugalėta, bet laimės pergalę.

Su Kristumi išgyvenus nežmoniškus kentėjimus LIETUVA pa
grįstai gali laukti iš vergijos prisikėlimo. Prisikėlęs Kristus žadina prisi
kėlimą ne tik pavienio žmogaus, bet ir tautų.

Gal teko matyti, kaip gražiai at
simuša giedrios dienos padangė į 
skaistų ežero vandens paviršių. 
SKAIDRIOS VELYKŲ dienos pro
ga, teatsimuša į kiekvieno lietuvio 
širdį broliškos meilės, vienybės ir 
mūsų praeities didvyrių dvasia.

MIRTIES IR NETEI
SYBĖS NUGALĖTOJAU, 
mes kreipiam šiandieną savo akių 
žvilgsnį į TAVE, kad greičiau 
subyrėtų vergijos uola ir laisvės 
diena nušvistų TĖVYNEI. Stip
rink, kad mes eitumėm LIETUVOS 
PRISIKĖLIMO keliu, kol vėl skam
bės visas mūsų kraštas: Kėlės Kris
tus, mirtis krito, ALELIUJA!

Kun. Zenonas Gelažius

AMERIKA PALEIDO ERDVES ŠVYTURĮ
C

JAV gynybos departa
mentas sėkmingai iškėlė 
bandomąjį erdvės švyturį 
— 265 svarų žemės sateli
tą, pavadintą Transit I-B, 
kuriuo būsianti pradėta 

VAKARŲ VALSTYBIŲ PLANAI 
VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJAI

Vakarų valstybių užsie-
nių reikalų ministeriai, po
sėdžiavę Washingtone dėl 
strategijos 'ateinančiai vir
šūnių konferencijai, apelia
vo į Sovietiją, kad toji 
stengtųsi pasaulines proble
mas išspręsti derybomis, o 
ne jėga.

Vakarų valstybių nuomo
ne, viršūnių konferencijoje 
turinčios būti paliestos trys 
pagrindinės problemos: nu
siginklavimas, Vokiet i j o s 
klausimas, Įskaitant Berly
ną, ir Rytų-Vakarų santy
kiai. Jie tiki, kad Maskva 
sutiks su tuo formulavimu, 
nors Chruščiovas buvo kelis 
kartus minėjęs tokius klau
simus, kaip Europos saugu
mas, Rytų-Vakarų nepuoli
mo paktas ir kiti.

Vakarų valstybių progra-

PIETŲ AFRIKA IEŠKOC
BALTŲ IMIGRANTŲ

Pietą Afrikos vyriausybė pa
skelbė, kad ji pradėsianti pla
taus masto programą baltiesiems 
imigrantams pritraukti. Tapačia 
proga vidaus reikalą ministeris 
Thomas Naude įspėjo Pietą Afri
kos ūkininkus, kad jie turės iš
siversti be juodąją darbininką, 
kurie būdavo įsivežami iš kitą 
Afrikos kraštą.

Ligšiol tūkstančiai juodaodžią 
kasmet atvykdavo iš Rodezijos, 
Nijasijos ir Mozambiko dirbti 
ūkiuose ir kasyklose. Baltąją pa
staraisiais metais į Pietį] Afriką 
atvykdavo po 16,000, bet ir iš
vykdavo maždaug po 11,000. Ypač 
daug pareiškimą leidimams iš
vykti iš krašto buvo gauta pasta
rosiomis savaitėmis, krašte pra
sidėjus neramumams.

Ryšium su tebesitęsiančia kri
ze, teisingumo ministeris pa
skelbė, kad krašto policija bū
sianti padidinta ir daug afrikie- 
čią iš miestą būsią 'išsiųsta at
gal į provincijos rezervatus.

Generalinis gubernatorius pa
skelbė naują atsišaukimą, kvies
damas visus gyventojus išlikti 
"šaltais ir jautriais". 

nauja navigacijos era žemė
je. Sistemą sukūrus, visų 
kraštų laivai ir lėktuvai ga
lės žymiai tiksliau nustaty
ti savo pozicijas, negu da
bar, ir bus nepriklausomi 

moję pirmuoju punktu sta
tomas nusiginklavimo klau
simas, o Berlyno problema 
paliekama paskutinėje eilė
je. Vakarų sąjungininkai ti
ki, kad Berlyno klausimo 
galutinai nesą Įmanoma iš
spręsti tol, kol Vokietija ne
bus sujungta, o tuo tarpu 
numatoma Chruščiovui pa
siūlyti tiktai sujungti ryti
nę ir vakarinę Berlyno dalis, 
ir nieko nedaryti daugiau 
jo, kaip busimosios sujung
tojo krašto sostinės, statu
sui pakeisti.

Yra tikima, kad Chruš
čiovas Į šį planą galis atsa
kyti pasiūlymu pasirašyt’ 
separatines taikos sutartis 
su rytine ir vakarine Vokie
tijos dalimis. Tuo atveju 
Vakarų valstybių šefai vra 
pasiruošę reikalauti, kad 
patys vokiečiai galėtų pa
sisakyti. kuris pasiūlvmas 
jiems priimtinesnis. Tai tu
rėtų būti atlikta laisvų bal
savimų keliu, tarptauti
nėms įstaigoms juos prižiū- 
rint

Taip atrodo Transit I-B satelitas, nuo balandžio 13 veikiąs 
erdvėje. Ant rutulio matomos dvi juostos yra sidabrinės antenos. 
Langeliai jose - solarinės celės, kurios teikia energiją radijo 
siųstuvams.

nuo oro atmainų.
Transit I-B iššovimu taip 

pat užregistruota reikšmin
ga pažanga raketų srityje, 
nes pirmąjį kartą raketos 
motoras buvo iš naujo už
vestas erdvėje. Satelitas bū
siąs naudingas kariniams ir 
civilinio susisiekimo tiks
lams.

1962 metais JAV laivy
nas planuoja erdvėn iššauti 
keturis, vienoduose atstu
muose skrendančius Transit 
I tipo satelitus. Laivai ir 
lėktuvai jų siųstuvų garsus 
galės pagauti specialiais ra
dijo priimtuvais ir nustaty
ti savo pozicijas ketvirčio 
mylios tikslumu.

Transit I-B iššovimu už
registruotas naujas sėkmin
gas JAV šuolis prasiverži
me į erdvę. Paskutinį mėne
sį Amerika sėkmingai iššo
vė tris erdvės vežimus, ku
riais pasiekta pažangos tri
jose erdvės tyrinėjimų sri
tyse. Kovo 11 buvo iššautas 
tarpplanetinis Pionierius V, 
kuris šiuo metu nuo žemės 
yra nutolęs daugiau, kaip 
4.5 milijono mylių; nuo ba
landžio 1 erdvėje veikia me
teorologinis Tiros I, pagel
bėdamas išpranašauti oro 
atmainas.

Nuo „erdvės amžiaus’ 
pradžios” JAV yra sėkmin
gai iššovusi 17 satelitų,- o 
Sovietiją tik keturis. Aštuo- 
ni JAV satelitai tebėra or
bitoje, o sovietų — vienas, 
kuris perdavė antrosios mė
nulio pusės nuotraukas.
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Taip buvo išdavinėjama Amerika

FBI valdininkas varto Harry 
Dexter White bylą. Kaip nedaug 
žinių yra apie jo jaunystę, taip 
gausūs dokumentai papildo‘jo vė
lesnį gyvenimo laikotarpį. 1941 
gruodžio 15, vos tik Amerikai 
įstojus į karą, finansų ministeri
ja Washingtone išleido potvarkį 
Nr. 43, kuris skamba:

"Nuo šios dienos ponas pasek- 
retorius Harry Dexter White 
perima atsakomybę už visus fi
nansinius klausimus, susiju
sius su kitomis valstybėmis. 
Ponas White skiriamas ryši
ninku tarp finansų užsienių rei
kalų ministerijų, tampa finansų 
ministerijos patarėju visuose už
sienių politikos klausimuose, ir 
jam pavedama vadovauti bei ad
ministruoti stabilizacijos fondą. 
Ponas VVhite yra tiesiogiai atsa
kingas ponui finansų minis- 
teriui."

FBI valdininkus nukrečia Šiur
pulys. Tas sovietų agentas buvo 
finansų ministerio Henry Mor- 
ganthau patarėjas užsienių po
litikos klausimais. Faktiškai tai 
reiškia, kad apie viską, kas lie
tė JAV finansinius interesus už
sienių politikos srityje, tuoj pat 
buvo painformuojama sovietinė 
vyriausybė Maskvoje. Tačiau dar 
lemtingesnis yra faktas, kad 
White klausė įsakymų, kurie atei
davo iš Maskvos. Pagal juos jis 
paruošdavo savo "patarimus", 
kurie tarnavo svetimos valstybės 
interesams.

Po keturiolikos mėnesių po
tvarkis Nr. 43 buvo papildytas,

kaip tai rodo kitas dokumentas 
White byloje:

"Nuo šios dienos tamsta su 
pilna atsakomybe perimi prie
žiūrą visų finansų ministeriją 
liečiančių ūkinių ir finansinių 
klausimų... susijusių su armijos 
ir karo laivyno operacijomis bei 
civiliniais reikalais svetimose 
teritorijose, kur mūsų karinės 
pajėgos dabar operuoja arba ope
ruos ateityje. Tai savaime apima 
su šiuo reikalu susijusius klau
simus užsienio, armijos ir karo 
laivyno ministerijose, ryšius su 
kitomis ministerijomis ir įstai
gomis bei svetimų valstybių at
stovybėmis."

FBI valdininkas atsimena la
bai tiksliai. Karo metu jis tar
navo karinės policijos eilėse Ita-

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People 

On Your National Holiday

lijoje. Vos tik okupavus pietinės 
šio krašto provincijas, šiai ar
mijos įstaigai paaiškėjo, kad ten 
masiškai falsifikuojamos JAV 
okupacinės liros. Apyvarton pa
leistų klastotų lirų sumos ga
lėjo siekti šimtus milijonų.

Jau tada pėdsakai vedė į fi
nansų ministeriją Washingtone, 
tačiau FBI valdininkas tikisi tik 
šiandien radęs įrodymų, kad toje 
istorijoje pirštus buvo prikišęs 
Harry Dexter White.

Kitame protokole pasakojamas 
incidentas iš 1943 metų. Dau
gelis smulkmenų rodo, kad jis 
turi ryšio su okupacinių lirų 
klastojimu Italijoje.

Neseniai stalius, pavarde 
Harry White, paliudijo, kad jis 
prieš pat 1943 metų Kalėdas iŠ 
sovietinės pasiuntinybės gavo do
vanų dėžę su ikrą ir degtine. 
Vyras negalėjo išsiaiškinti, ko
dėl būtinai jis turėjo gauti to
kius retus, be muito Ameri
kon įgabentus dalykus bet siunti- 

. nį vis dėlto priėmė.
Praėjus kelioms dienoms, pas 

jį atvyko ministerio pavaduoto
jas Harry Dexter White ir pa
reikalavo atiduoti dėžę, kurią 
siuntinių išvežiojimo bendrovės 
šoferis per klaidą atidavė staliui, 
turinčiam tą pačią pavardę. Ta
čiau siuntinys jau nebebuvo pil
nas. Kas gi iškęstų, per Kalėdas 
neparagavęs jam padovanotos ik- 
ros ir degtinės.

Tikrasis White buvo labai ne
patenkintas, tačiau pagaliau buvo 
susitarta su staliumi pasidalinti 
"fifty-fifty", ir susiraukęs mi
nisterio pavaduotojas išėjo su 
savo dalimi.

Tikrai perliesas atlyginimas 
už šimtų milijonų lirų falsifika
vimą, galvoja FBI valdininkas.

Nors buvusio ministerio pava
duotojo talka, klastojant ameri-
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St. Clair Savings Association, pertvarkiusi ir modernizavusi savo centrinį skyrių 813 East 185 Str. 
pradėjo ir naują akciją pritraukti daugiau indėlių laikytojų. Nuotraukoj banko vadovybė su pirmaisiais 
naujais taupytojais prie banko pastatų. Kiek mums žinoma, nemažai lietuvių ten atidarė savo sąskai
tas. Iš kairės šeštas ir septintas yra prezidentas Paul Schneller su ponia.

kiečių okupacines liras Italijoje 
ir nėra galutinai Įrodyta, tačiau 
jo pagalba, klastojant okupacinius 
pinigus Vokietijoje, yra visiškai 
išaiškinta.

Kad patvirtinus nepaprastąjį 
pranešimą apie pinigų klastoji
mus, kurio pareikalavo FBI še
fas Edgar Hoover, valdininkas 
dar kartą iškvietė Elisabeth 
Bentley, kuri 1945 metais nusi
suko nuo komunizmo, ir kurios 
parodymai išjudino Hisso aferą.

Elisabeth Bentley, mokytoja, 
jau gana anksti įstojo ameriki- 
nėn komunistų partijon--tuo me
tu, kai ji dar tebestudijavo uni
versitete. Lemiamasis akstinas 
buvo įvykiai Vokietijoje, kurie 
pažeidė jos tautinius jausmus.

Tik komunistiniame sąjūdyje ji 
tikėjosi galėsianti efektingai pa
sipriešinti
barizmui ir rasinei neapykan
tai".

Pradžioje 
kitose celėse, vėliau ji buvo pa
skirta į "Ware celę", kurios be
veik visi nariai turėjo ryšių su 
kvekerių sekta. Toje celėje Eli
sabeth Bentley atsitiktinai su
sipažino rusą, pavarde JacobRa
sin, kurį tuojau Įsimylėjo. Pati 
nebūdama graži, nors ir nebū
tinai biauri, ji pajuto stiprų jaus
mą kiek vulgariam rusui, kuris 
Partijoje buvo žinomas Jaša Go
los vardu. Tai buvo tikrai didelė 
meilė, paremta bendra komunis- 
tine pasaulėžiūra.

"fašistiniam bar-

buvusi įvairiose

Rasin arba Golos, Amerikoje 
buvo vienas svarbiausių so
vietinio špionažo narių. Savo my
limąją jis tuojau išmokė visų 
komunistinės veiklos gudrybių. 
Tačiau tik po jo mirties 1943 
metais ji pasidarė viena iš 
"aparato" centrinių figūrų: ji 
tapo tarpininke tarp "Bill", ry
šininko iš sovietų pusės, ir fi
nansų ministerio pavaduotojo 
Harry Dexter White...

—Ar galite mari dar kartą 
tiksliai pavaizduoti, kaip jūs su
ėjote į sąlytį su White?—klausia 
FBI valdininkas.—Prašau nieko 
neužmiršti. Net ir menkiausia 
smulkmena gali būti labai reikš
minga.

(Bus daugiau)
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Celebrate With Us 
through 

Friday, April 29th

WIND-PROOF UMBRELLA

... when you deposit 
$1OO or more 

to a new or existing 
savings account 

at...

Earn Interest from 

APRIL lst
On Ali Savings 

Deposited through 

APRIL 15th

Schackman Brothers 
Sohio Service Station

East 130 th St. and Buckeye Rd. WA 1-9634

BUSINESS HOURS
Monday through Thursday... 9:30 to 2:3q 

Fridays ... 9:30 to 6:00
EUCLID DRIVE-IN WINDOW

Mon. through Thurs., 9:30 to 4:30 • Frl., 9:30 to 6:00

CLAIR 
AVINGS 

association

a,3 EAST 185th STREET 
25000 EUCLID AVENUE 

6235 ST. CLAIR AVENUE



1960 m. balandžio 15 d. DIRVA Nr. 45 — 3

SLAPTASIS KRISTAUS AGENTAS
Lauke audra virto tikru ura

ganu. Stephan atsistojo ir pa
kalbėjo lauko telefonu, kuris sto
vėjo vienoje virtuvės kertėje. 
Paskui grįžo atgal:

--Jus galite čia pasilikti. Kiti 
sėdi tvarte Nr. 3, o tas yra 
pačiame pasaulio gale.

Jis atsisėdo.
--Ir tada?--paklausė Don Ca

millo.
--Taip, ir tada... Tada man 

prasidėjo velniškai sunkus dar
bas. Aš turėjau taisyti visas 
mašinas, iš naujo įrengti dirb
tuvę ir sandėlį ir, kai pagaliau 
atsiminiau save, Karas buvo pa
sibaigęs prieš dvejus metus. 
Lenkaitės tėvas buvo miręs, ir 
ją buvau vedęs. Slinko metai po 
metų, ir mano žmonai ir man 
buvo suteikta sovietinė piliety
bė.

--Ir tu niekad nepagalvojai apie 
grįžimą tėvynėn?--paklausė Don 
Camillo.

--Kam? Ar pamatyti tą griu
vėsių krūvą, po kuria trūnija 
mano tėvas, motina ir brolis? 
Čia aš esu traktuojamas, lyg 
būčiau vienas iš jų. Net geriau, 
nes jie pasitiki mano darbu. O 
kas mane dar beatsimena ten? 
Aš jiems dingau, kaip daugybė 
tų, kurie prapuolė Rusijoje.

Tą akimirką atsitiko ausis kur
tinantis spektaklis, nes staiga 
atsivėrė durys ir kartu su van

NAUJAS RŪBŲ DŽIOVINTUVAS, NAUJA MOTERIS
Ir ji sutaupo, nes tai yra gasas. Palengvikite savo 

darbą ... ir savo biudžetą! Tik cento vertės pasas išdžiovina 
pilną skalbimą, sutaupo jums skalbinių kabinimą ir nešiojimą. 

Centas už kartą, nes Gaso Džiovintuvas kaštuoja pigiau Įstatyti ir 
išlaikyti — degintuvai patvarūs visam laikui, nereikia 

Įvesti specialius laidus.
Specialiai Gaso Džiovintuvu pasirinkite iš 8 geriausių firmų: Easy, 

Frigidaire, Hamilton, Maytag, Norge, RCA Whirlpool, 
Sears-Kenmore, Spced Queen.

Jokio Įmokėjimo. Išsimokėjimas per 36 mėnesius — sąskaita su 
jūsų gaso sąskaitomis.

THE EAST OHIO GAS COMPANY

dens kamuoliu vidun įsiveržė 
keistas žvėris, kažkokios rūšies 
šimtakojis su slidžia, juoda, šla
pia oda.

Iš kažkur atsiradusi Stephano 
žmona klaikiai suriko ir puolė 
uždaryti duris. Bet slidi baidyk
lės oda nukrito ant grindų, ir 
iš po suplyšusio brezento, kuris 
juos saugojo nuo lietaus, išlindo 

Iš po brezento išlindo šeši žvalūs vaikai...

šeši žvalūs vaikai, vienas gra
žesnis už kitą, išsirikiavę gražia 
eile pagal amžių, nuo dvylikos 
iki šešerių metų.

--Šimtas kur!--pasakė Don 
Camillo.--Dabar suprantu, ko
dėl tu pasilikai Rusijoje.

Stephan vėl stebėjo jį.
--Kažkur aš tamstą mačiau,-- 

pasakė jis.

--Greičiausiai ne,--atsakė 
Don Camillo.--Bet jeigu ir bū
tų taip atsitikę, tai dabar už
miršk.

Tai buvo šeši gerai išauklė
ti vaikai. Jie triukšmavo, kaip 
jauni gaidžiukai, bet trijų moti
nos žodžių pakako jiems nutil
dyti. Jie ramiai susėdo ant prie
krosnio ir tyliai šnibždėjosi.

--Jie dar jauni,--pareiškėmo
teris gražia italų kalba.--Jiene
galvoja, kad viršuje serga jų se
nelė.

Don Camillo atsistojo.
--Ar mes galime ją aplankyti? 

--paklausė jis.
--Ji labai nudžiugtų,-- 

džiaugsmingai sušuko moteris. 
--Ji taip retai mato žmones.

Jie užlipo kopėčiomis ir at
sirado žemame pastogės kam
baryje. Liesa moterėlė gulėjo 
mažoje lovoje, kuri buvo paklota 
švaria patalyne.

Stephano žmona lenkiškai pa
sakė jai keletą žodžių, ir senoji 
kažką sušnibždėjo jai atgal.

--Ji sako, kad Dievas telai
mina tuos, kurie lanko ligonius, 
--pareiškė Stephano žmona.--Ji 

yra sena moteris, ir jai reikia 
atleisti, kad ji tebegalvoja pra
eities sąvokomis.

Lovos galvūgalyje kabojo iko
na, ir Don Camillo smalsiai pri
ėjo jos pasižiūrėti.

--Tai Juodoji Madona'--pasa
kė jis.

--Taip--tyliu balsu atsakė 
Stephano žmona.--Ji yra Lenki - 

jos globėja. Visi senieji lenkai 
yra katalikai. Reikia tuos se
nius suprasti.

Stephano žmona tai pasakė la
bai atsargiai ir jos akyse blyks
telėjo susirūpinimas.

Peppone nukreipė pokalbį į tik
ras vėžes.

--Čia nėra ko atleisti,--už
tikrino jis.--Italijoje ne tik se

niai geri katalikai, bet ir jau
nieji. Svarbiausia, kad jie gar
bingi žmonės. Mūsų priešai yra 
tik tie prakeikti ilgaskverniai, 
kurie, vietoj tarnavę Dievui, va
ro politiką.

Vėl Stephano žmona kažką su
šnibždėjo senajai į ausį. Prieš 
prabildama, ši klausiamu žvilgs
niu pažvelgė į savo vyrą.

--Jie neatvyko mums pakenkti, 
--nuramino ją Stephan.

--Ji nori žinoti...--kalbėjo 
moteris parausdama,--kaip se
kasi popiežiui.

--Jam? Karališkai .'--juokda
masis atsakė Peppone.

Don Camillo pasirausė savo 
liemenėje ir ištraukė atviruką, 
kurį perdavė senajai. Ši apžiū
rėjo jį plačiai išplėstomis aki
mis, išsitraukė iš po antklodės 
mažą kaulėtą ranką ir paėmė. 
Paskui susijaudinusi kažką 
šnibždėjo į dukters ausį.

--Ji klausia, ar jis tikras? 
--gėdindamosi ir delsdamas pa
sakė jaunoji moteris.

--Jis pats,--patvirtino Don 
Camilo. — Popiežius Jonas 
XXIII.

Peppone pabalo ir apsidairė. 
Jis sutiko sumišusį Stephano 
žvilgsnį.

--Drauge,--įsakė jam Don 
Camillo, paėmęs už alkūnės ir 
pavedėjęs link durų.--Išeik su 
tuo vyru į virtuvę ir pasižiū
rėkit ten, kaip lauke lyja.

Peppone norėjo protestuoti, bet 
Don Camillo nukirto:

--Nesirūpink mano reikalais, 
drauge, jei nenori turėti ne
malonumų.

Don Camillo, Stephano žmona 
ir senoji liko kambaryje.

--Pasakyk jai, kad gali be 
baimės su manimi kalbėti, nes 
aš esu toks pat geras katalikas, 
kaip ir ji,--įsakė Don Camillo.

Abi moterys ilgai tarėsi, 
paskui jaunesnioji pasakė:

--Ji nori pasakyti, kad dėko
ja tamstai ir laimina tamstą. 
Su tuo paveikslu, kurį jai davė
te, ji jaučiasi geriau pasiruošu
si mirti. Ji labai kentėjo, kad 
mano tėvas turėjo mirti kaip 
šuo, be bažnyčios palaiminimo.

--Bet juk turite kunigų čia, 
apylinkėje,—nustebęs pasakė Don 
Camillo.

Stephano žmona papurtė galvą.
--Jie tik atrodo, kaip kunigai. 

Jie priklauso ne Dievui, o parti
jai,--pareiškė ji.—Jie mums, 
lenkams, nėra geri.

*
Lauke vis dar tebelijo srovė

mis. Don Camillo atsisagstė lie
menę, ištraukė iš pluksnakočio 
krucifiksą su perlenkiamu sker
siniu, įkišo jį bonkos kaklan ir 
pastatė viduryje stalelio, kuris 
stovėjo ties siena, šalia ligonės 
lovos. Paskui ant jo padėjo aliu
mininį dubenėlį, kuris buvo jo 
kielikas.

Ketvirčiu valandos vėliau ne- 
girdėdami viršuje jokio garso, 
užlipo kopėčiomis Stephan ir 
Peppone ir be žodžio sustingo 
tarpdury: Don Camillo celebra- 
vo šventas Mišias.

Senoji sekė jas, pamaldžiai 
sudėjusi rankas, ašarų pilno
mis akimis. Kai ji priėmė Ko
muniją, atrodė, kad į jos be
kraujės gyslas grįžta gyvybė.

"Ite, misa ėst..."
Senoji pasišnibždėjo su dukte

rimi, ir toji vienu šuoliu 
atsirado šalia savo vyro.

--Kilnybe,--prabilo ji, gaudy
dama kvapą,--sutuokite mus 
prieš Dievą. Šiandien tesame su
tuokti tik prieš žmones.

Lauke kaukė vėjas ir plakė 
lietus: atrodė, kad visos Rusijos 
debesys būtų susitelkę virš 
Grevineko.

Trūko vedybinio žiedo, bet se
noji ištiesė ranką ir parodė plo
ną sidabrinį žiedą, kuris greitai 
atsirado ant dukters piršto.

--Viešpatie,-- meldėsi Don 
Camillo,- nekreipk dėmesio, jei 
praleisiu kokį žodį arba net ir 
sakinį!

Peppone stovėjo ties durimis, 
kaip gipsinė statula. Don Ca
millo akimirkai nutraukė šventą
sias apeigas ir nustūmė jį ko
pėčiomis žemyn.

--Greit, atgabenk čia visą 
būrį.

Lietus pagaliau pradėjo mažė
ti, bet Don Camillo buvo pa-

Užsirišti tautinį kaklaraištį nėra taip lengva... Kartais reikia net 
dviejų merginų pagalbos. Čiurlionietės--Gelažytė ir Stasaitė sten
giasi kuo gražiau užrišti kaklaraištį Mindaugui Leknickui.

Dirvos nuotrauka

Spaudos apžvalga

KĄ SAKO JONYNAS APIE 
LIETUVIŠKUS VATIKANO 

PAŠTO ŽENKLUS?
Dail. V. K. Jonynas Drauge 

atspaudė laišką, kuriame nema
ža davinių, kaip iš tikrųjų buvo 
su tais Šv. Kazimiero pašto ženk
lais. Jis rašo:

"Tiesa, dėl šv. Kazimiero pro
jekto į mane buvo kreipęsi trys 
asmenys. Du pirmieji, jų pavar
džių nebeatmenu (vienas dak
taras, antras kunigas), grįžę iš 
Romos į Ameriką man patelefo
navo, teiraudamiesi ar nesutik
čiau tokio pašto ženkliuko pro
jektą padaryti.

Atsakymą daviau teigiamą, pa
prašydamas smulkesnių techniš
kų informacijų. Jų, betgi, niekas 
ir niekad man taip ir neatsiuntė.

Trečias asmuo buvo pats J.E. 
vysk. V. Podolskis. Lankydama
sis 1958 m. vasarą JAV-se jis 
man parašė laišką tuo pačiu šv. 
Kazimiero pašto ženklo reikalu. 
Laiške pažymėjo, kad iš New 
Yorko laikinai išvažiuojąs, bet 
grįžęs jis norėsiąs šiuo reikalu 
plačiau pasikalbėti. Buvau papra
šytas po poros savaičių jam pa
skambinti prel. J. Balkūno tele
fonu. Sutartą dieną J. E. vysk. J. 
Podolskiui paskambinau. Sužino
jau, kad paskutinėmis iš Romos 
gautomis žiniomis šv. Kazimiero 
pašto ženklo projekto reikalas 
jau nebesąs aktualus.

Šių faktų akivaizdoje nesijau
čiu kuriuo būdu uždelsęs ar ap
sunkinęs pašto ženklo paruoši
mą pirmiesiems šv. Kazimiero 
pašto ženklo išleidimo iniciato
riams.

Kiek toliau pasikalbėjime 
"Drauge" sakoma, jogp-lei Dom- 
browskai buvo pasiūlyta šis pašto 
ženklo projektas paruošti. "Siū- 

čiame darbo įkarštyje: tokiu 
greičiu, kuris kitam būtų atė
męs kvapą, krikštijo visus še
šis vaikus. Ir apeigose neišlei
do nė vieno žodžio, nekalbant 
jau apie sakinį. Kas jam davė 
tiek daug kvapo, težino vienas 
Kristus.

Tai visa galėjo tęstis ištisą 
valandą. O gal tik minutę. Don 
Camillo tikrai nežinojo. Jis at
sipeikėjo tik tada, kai sėdėjo prie 
virtuvės stalo, šalia Peppones 
ir priešais Stephaną.

Prasiveržus saulei pro debe
sis, duryse pasirodė draugė 
Nadia Petrovna. .

—Ar viskas gerai praėjo?-- 
paklausė ji.

--Nepaprastai gerai,--atsakė 
Don Camillo, pakildamas iš vie
tos.

--Mes esame labai dėkingi 
draugui Oregovui, kad jis pasky
rė tokį specialistą, kaip pilietis 
Stephan Bordonny,--pasakė Pep
pone, žingsniuodamas link durų.

(Bus daugiau) 

lymas iš mūsų pusės buvo pri
imtas". Tenka spėti, kad nuo šio 
pasiūlymo priėmimo šv. Ka
zimiero pašto ženklo projektas, 
kiek tai liečia mane, kaip nu
matytą autorių, tapo nebeaktu
alus.

Pasirinktas kelias su manimi 
kontaktuotis per trečiuosius as
menis neatrodo buvo tikslus. 
Kontakto su manimi nesudarius, 
apkaltinti mane atsakymo neda
vimu yra neteisinga.

Tame pačiame pasikalbėjime, 
be kita ko, yra štai kas pasa
kyta: "Vatikano pašto techniniai 
specialistai, kaip yra įprasta, V. 
Jonyno projektą kiek pataisė 
(mano pabraukta V.K.J.), pritai- 
kindami spaudos reikalavi
mams.”

Šis nelaimingas pasikalbėjimo 
sakinys vertas dėmesio. Pir
miausiai, Vakarų pasaulyje nie
kur neegzistuoja tokia "įprasta" 
teisė dailininko-autoriaus pro
jektą, be jo žinios ir sutikimo, 
bet kaip pakeisti. Tiesa, yra buvę 
paskirų atvejų, kada projektai 
buvo "savavališkaipataisyti".Iš
kėlus bylas teisme taisyto
jams toks neįprastas "įpratimas" 
brangiai kainavo.

Teisybė, kad kun. V. Mincevi
čiaus buvau paprašytas paruošti 
projektą trimis spalvomis. Rei
kia manyti, kad taip buvo numa
tyta spausdinti. Vėliau šis nu
sistatymas, matyt, buvo pa
keistas. Keičiant spaudos techni
ką, neatrodo tikslu ir teisinga 
tiems "techniškiems specialis
tams" patikėti ir meninį pašto 
ženklo perdirbimą.

Gyvendami žmogaus teisių ne
gerbimo laikotarpyje pradedame 
nebegerbti nei autoriaus -kūrėjo 
teisių net ir tuo atvėju, kai pas
tarąsias saugo valstybių įsta
tymai."
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Prisikėlimo šventės. Danguje ir žemėje. Tėvynėje 
esantiems, svetur išvarytiems ir laisvės kraštus pasieku
siems. Prisikėlimo šventės mirusiems ir gyviesiems. Pri
sikėlimo šventės didžiuose apmąstymuose, kad perilgai 
nužudyta laisvė nesikelia.

Mes, kurią plaukuose jau sidabras įsimaišė, Prisikė
limo švenčių sulaukę mintyse būsim tėvų namuose. Tenai, 
palikusiuose kaimuose, vienkiemiuose ir miesteliuose. Prie 
savų upių, ežerų, pievų ir miškų. Tenai, kur Prisikėlimo 
švenčių sulaukę jaunuose metuose matėm pumpurais pra- 
siplėšusią karklo šakelę, kur žydėjo lazdynas, geltonas 
galvas kėlė purienos.

O jus, kurie buvot per jauni atsiminti ir Prisikėlimo 
šventes šventėt, keliaudami tolyn nuo Tėvynės, jus ne
graudina tie paliktų namų ir savos žemės prisiminimai.. 
Jums neilgu nei ten palikusio beržo, nei klevų. Nei sulos 
ąsočio, iš kurio negėrėt. Jūs Verbų sekmadienį nesinešėt 
dygių kadugio šakelių. Didžiąją savaitę nėjot į savo kai
mo bažnytėlę parsinešti šventos ugnies ir šventinto van
dens. Jūs nebudėjot visą naktį. Jūs nepalikot šventoriuje 
degančių žvilgsnių ir į jus žiūrinčių brangių akių. Jūs 
ten ir nebuvot.h

☆

Ir dabar kai Velykų rytą, laisvuose kraštuose gy
venantieji, sėsime prie bendro stalo, mūsų mintys išsi
skirs. Jūs iš pasakojimų ir spausdinto žodžio teprisimin- 
sit ten palikusius, o visų jaunu gyvenimu būsit čia. Me3 
būsim tenai, kur andai mintą pėdą nei laiko dulkės neuž- 
neša, nei persekiotojai nesunaikina.

Būsime skirtingi kitų kraštų įspaustom įtakom. Bet 
būsime to paties kraujo lietuviai. Negi vyresniųjų kaltė, 
kad negali užmiršti tėviškės rūkstančių kaminų. Negi 
jaunųjų kaltė, kad svetimų kraštų bažnyčių varpai kitaip 
skamba. Visi esam keleiviai per svetimas žemes, kad vie
ną dieną laisvi sugrįžtume namo. Visi tos pačios motinos 
Tėvynės vaikai. Ir visi keliai, kaip jie skirtingi bebūtų, 
tik į ten veda.

Daug skaudžiau bus tiems mūsų broliams, kurie Pri
sikėlimo rytą kentės vergų stovyklose, kalėjimuose, kie
toj tremty. Tie be žodžių minės prarastus namus, nužu
dytą laisvę ir išniekintą Prisikėlimo mintį. Kiek ten bus 
tylios kančios, kiek nubrauktų graudžių ašarų, kiek pa
kely paliktų kapų ir niekad neužmirštamų, nelygioj ko
voj kritusių draugų ...

☆
Prisikėlimo šventės ne vien tik praėjusių dienų pri

kėlimas. Prisikėlimo šventės — ir žvilgsnis atgal, prisi
pažinimas nuodėmėj ir pažadas pasitaisyti. Prisikėlimo 
šventės — žvilgsnis ir pirmyn, žvilgsnis, kad visiems būtų 
geriau gyventi, kad mūsų keliai nesikryžiuotų, kad mes 
darniau pajėgtume didžiųjų tikslų siekti. Ir visi, čia esan
tieji, tenai likusieji, svetur išvaryti.

Prisikėlimo šventės ir savęs įvertinimas. Jei mūsų 
jėgos daugiau leido, o mažiau padarėm — reikia pasitai
syti. Jei daugiau turėjom, o mažiau davėm, reikės daugiau 
duoti. Ir kai Prisikėlimo rytą vieni girdėsime senų varpų 
šauksmą, kiti šių bažnyčių giesmes, treti tik stovyklų ir 
kalėiimų sargvbinių raktų žvangėsi, visi turime būti drau
ge. Drauge ties didžiausiais mūsų Tėvynės vargais, pa
stangomis jai padėti ir nužudytą laisvę prikelti.

B. G.

REPREZENTACIJA. —Vienin
gos, organizuotos ir centra
lizuotos veiklos pasiilgusiems 
tautiečiams "atslūgo širdis", kai 
"Korespondentas" per visus laik
raščius pranešė, kad Pabaltijo 
okupacijos dvidešimtmečio tin
kamu paminėjimu (ir okupantinių 
minėjimų atrėmimu?) rūpintis 
yra susidariusi tam tikra Pabal
tijo Taryba: nors kartą prie rei
kalo prieinama, jei ir ne gana 
anksti, tai bent kaip pridera. Tik 
"Lietuvos atstovų" išskaičia
vimas sukėlė Šiek tiek miglų.

Viena,-- ar pp. V. Sidzikaus
kas, A. Trimakas, J. Balkūnas 
ir J. Šlepetys yra Lietuvos 
ar lietuvių atstovai? Katalikų 
tikėjimas moko, kad neklaidin
gas yra tik popiežius, ir tai tik 
kai oficialiai kalba tikėjimo rei
kalais. Argi ne panašiai yra ir 
su Lietuvos atstovavimu? Lie
tuvos atstovai užsieniuose yra 
tik oficialūs Lietuvos Diplomati
nės (ir konsulinės) tarnybos pa
reigūnai, ir tai tik tada, kai jie 
vykdo tas pareigas. Kitais at
vejais mes čia galime būti tik 
lietuvių arba tik tų ar kitų 
lietuvių grupių atstovai.

Antra,-- politinėmis plony
bėmis besidomintiems krito į akį, 
kad toje taryboje minimi tik LLK, 
Vliko, Vliko fondo, ALB Tary
bos pirmininkai. Kilo klausimas: 
o kurgi LNT ir frontininkai? 
Boikotuoja? Vienybę ardo? Net 
LNT valdybos nariai prirėmė 
prie sienos savo pirmininką: ko
dėl, girdi, nesi tenai? Kas per 
apsileidimas!

Pasirodo, kad kalbamoji taryba 
beesanti ne pabaltiečių visuome
nių, o tik Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos Laisvės Komitetų (vei
kiančių prie Europos Laisvės 
Komiteto) padarinys, sudarytas 
iŠ tų komitetų atstovų. Nuo estų 
ir latvių komitetų taryboje akty
viai dalyvauja tik po vieną asme
nį, nors į posėdžius ateina ir po

vieną ar po du jų antrininkus 
iŠ tų pačių komitetų. Tik lietu
vių komiteto reprezentacija iš
eina už komiteto ribų. Tačiau 
sudaryta ji tikrai "vieningu bū
du": vieno p. Sidzikausko, ko- 
mieteto pirmininko, parinkimu. 
Ar gal ir p. Trimakui, komi
teto sekretoriui, patarus. Kaiku- 
rių komiteto narių kitokios su
gestijos nesusilaukė dėmesio. 
Buvo įtrauktas ir N.Y.L. Tary
bos pirmininkas A. Varnas. Jis 
dalyvavo pirmutiniuose posė
džiuose. Kai išskrido į Maskvą, 
Kor. nebeminėjo jo tame anti- 
maskvinių manifestacijų ko
ordinatorių sąraše.

Taryba nežada pati imtis konk
retaus darbo. Ji tik duosianti 
apsvarstytų ir suderintų pata
rimų estų, latvių bei lietuvių 
kolonijoms, ką jos galėtų ar 
turėtų padaryti. Jei bus galimy
bė ką parašyti bei išspausdinti, 
tai tą darys tarybą sudariusieji 
komitetai kiekvienas sau atski
rai. Komitetai atskirai spręs ir 
kuo bei kurioms kolonijoms už 
Š. Amerikos ribų reiks stengtis 
šiose manifestacijose padėti.

Taigi, tarybos sudarymo bū
das savaime atpalaidoja joje ne
sančius nuo kaltinimų apsileidi
mu vieningai dirbti. O numato
masis tos tarybos vaidmuo vi
suomeninių organizacijų repre
zentacijos reikalingumą joje daro 
labai abejotiną.

ATRĖMIMAS.--Nėra iš ko su- 
sidarinėti iliuzijų, kad užsieniuo
se glūdinčios mūsų organizaci
jos ar komitetai turėtų pajėgu
mo nustelbti ar atremti visą 
Lietuvos okupantų sukaktuvinės 
propagandos triukšmą, kuriam 
okupantinė imperija skiria de
šimtimis milionų skaičiuojamas 
sumas. Bet ir mažas Dovydukas 
kartais gali" pataikyti akmenuku 
Galijotui į akį. Todėl bandyti 
reikia.

LOTERIJŲ GARSINIMŲ 
NEGALIME SKELBTI

Labai dažnai į mus kreipiasi 
įvairių organizacijų atstovai ar 
korespondentai, kad Dirvoje pa
skelbtume jų vykdomas įvairias 
loterijas. Taip pat kartais ateina 
pranešimai apie įvykusias loteri
jas, apie neatsiimtus loterijų lai
mėjimus ir raginimai kad juos 
iki tam tikro laiko atsiimtų.

Labai apgailestaudami turim 
pranešti, kad tokių garsinimų, 
ar tai apie rengiamas ar jau įvy
kusias loterijas, mes negalim 
skelbti. Mus saisto įstatymas, 
kai garsindami loterijas mes ga
lim nustoti turimų pašto privi
legijų. Mat, loterijas skaito 
"gemblinimu", jos čia negali būti 
skelbiamos laikraščiuose, ra
dijo, televizijos ir kituose vie
šuose garsinimuose. O eiti su 
loterijų bilietais per namus, juos 
platinti susirinkimuose, prie 
bažnyčių, nedraudžia. Žinoma, 
keista, bet toks įstatymas ir jo 
mums reikia laikytis.

Tai primindami mes prašome 
visų savo bendradarbių, kad ra
šydami korespondencijas, vyk
domų loterijų neminėtų, nes mes 
tas vietas, kad ir labai nenorė
dami, turime išbraukti.

B.G., 
Dirva

DĖL J. TYSLIAVOS 
PRASIMANYMŲ

"Vienybės" kovo 4 d. numerio 
vedamajame, jos redaktorius J. 
Tysliava mėgina pajuokti lietuvių 
spaudos bendradarbį Bronį Railą 
už tai, kaip šis jį galėjęs mū
sų leidžiamuose "Kalifornijos 
Aiduose" pavadinti piktžole.

Reikia patikslinti, kad "Ka
lifornijos Aiduose" tokio žodžio 
niekad nebuvo pavartota, bet vie
name straipsnyje buvo pavarto
tas išsireiškimas apie "tyslia- 
vines pikžoles", kas reiškia, kad 
atitinkamai veiksmai ir žodžiai 
per J. Tysliavos redaguojamą 
"Vienybę" turėjusieji tikslo

šmeižti tautininkų veikėjus ir 
skaldyti Sąjungą, yra išrauti- 
ni, kaip piktžolės. Jei J. Tys
liava tokį išsireiškimą priskiria 
sau, kad jis pats yra piktžolė, 
tai jau kitas reikalas, bet 
straipsnyje taip nebuvo iš
sireikšta.

"Kalifornijos Aiduose" spaus
dinami straipsniai ir žinios yra 
pirmoje eilėje skiriama Kalifor
nijos lietuvių kolonijai. Tam leid
žiamas ir tas kuklus mūsų in
formacinio pobūdžio biuletenis, o 
ne tam, kad vėliau iš jo "Dirva" 
persispausdintų. Jei "Dirva" 
ką nors persispausdina, tai jos 
reikalas. O jei kas būtų ski
riama "Dirvai", tai mes galime 
jai tiesiai parašyti, tam nebūtų 
reikalo leisti specialų laikraštį.

"Kalifornijos Aidus" reda
guoja atskira redakcinė komisija, 
kuriai B. Raila nepriklauso. 
Laikraštis yra biuletenio pobū
džio ir todėl jo pateikiami 
straipsniai yra be parašo. J. 
Tysliavos tvirtinimas "Vieny
bėje" kad to straipsnio apie pikt
žoles autoriumi buvęs B. Raila 
ir kad jis taip J. Tysliavą iš
vadinęs, yra visai be pagrindo. 
J. Tysliava tai pats prasimanė 
ar buvo kokio savo korespon
dento suklaidintas. Ir jei J. Tys
liava, kaip straipsnyje sakosi, 
nesijaudino, tai ko taip šoko ir 
drožė iš peties asmeninius laiš
kus "džentelmeniškai" mėgino 
cituoti. Ar tik dėl to, kad būtų 
progos pasigirti, kad B. Raila 
jį kažkada privatiniame laiške 
buvo pavadinęs "vienu iš pačių 
geriausių Lietuvos rašytojų"?

"Kalifornijos Aidų" Redakcija

GAILA, KAD PABAIGĖ

Gaila, kad R. Skipitis pabai
gė penktuoju tęsiniu. Tikėjausi, 
kad ištemps iki kokių dvidešimt 
penkių. Žmogus rašo gyvai ir 
įdomiai. Įspūdis, lyg prieš tave 
sėdėdamas pasakotų. Paor- 
ganizuokite daugiau ko panašaus.

St. K.,
Chicago

E. Manio medžio drožinys "Gyvenimas"

LNT, net nelaukdama tam tiks- 
lui sudarytos tarybos patarimų, 
stengiasi toje atrėmimo srityje 
padaryti bent du dalykus:

1. Per Europoje besilankantį 
Tarptautinės Teisininkų Komisi
jos direktorių LNT kreipėsi į 
tos komisijos sekretariatą Gene- 
voje, Šveicarijoje, su pasiūlymu, 
kad komisija įtrauktų savo šių 
metų leidinių programon studiją 
tema "Pabaltijo valstybių būklė 
tarptautinės teisės požiūriu". 
Panašius veikalus komisija yra 
išleidusi apie Vengriją ir apie 
Tibetą. Tokių leidinių spausdina
ma kelios dešimtys tūkstančių 
(atskiros laidos anglų, prancūzų 
arba ir vokiečių kalbomis) ir 
jie išsiuntinėjami visų kraštų 
įžymesniesiems teisininkams, 
ypač besidomintiems tarptau
tiniais klausimais. Jei komisija

pasiūlymu susidomėtų ir ji pri
imtų, ji pati surastų ir studijos 
autorių --redaktorių, tarptauti
nės teisės žinovą iš ne pabaltie
čių tarpo. Pabaltiečiams tektų 
tik patiekti medžiagos, kurios 
jau yra apsčiai surinktos ir su
rašytos vakarų Europos kal
bomis. Ar tas sutikimas bus, 
netrukus turi paaiškėti. Viltys 
tuo tarpu nelabai tvirtos.

2. Panaudojant Vakaruose esa
mą rašytinę bei garsinę doku
mentaciją, surinkti ir paskelbti 
eilę Lietuvos okupavimo ir taria
mo "prisijungimo užkulisinių 
duomenų. Šis užsimojimas reika
lauja lėšų ir dar gerokai darbo, 
tačiau yra beveik visiškai tikra, 
kad jis galės būti šįmet įvykdy
tas.

(Jb)

ELECT

DON DE ROCCO

JUDGE PROBATE COURT

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

NAMI KRAUTUVĖJE

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

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

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Prašau atsiųsti.........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą: ....
Name

No. Street City Stote
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ROMUVOS KORPORACIJAI 30 METU
Romuvos korporacijai, kuri 

buvo įsteigta 1930 m. kovo 2 d„ 
V. Didžiojo metais, yra, turbūt, 
viena iš tų buvusių studentų or
ganizacijų, apie kurią mažiau
siai kalbama paskutinių cįešimt- 
mečių bėgyje, O tai buvo stu
dentų organizacija, kuri ir savo 
aktyvumu ir idėjos savaimingu
mu, buvo žymi ne tik studenti
jos gyvenime, bet ir toli už jos 
ribų.

Kaip prisimename, anais me
tais mūsų studentija pasižymėjo 
dideliu organizacijų įvairumu. 
Neveltui kauniečiai juokdavosi, 
kad kur žvilgsnio nemesi, ten 
eina studentas ir vis su skirtin
ga kepuraite. Bet tas įvairumas 
ir tų organizacijų gausumas nė 
kiek nekenkė mųsų studijuojan-

HENRIKAS ŽEMELIS

davo atgarsį ne tik studentijos 
tarpe, bet plačioje visuomenėje.

Tuo laiku jau pradėjo formuo
tis mintis, kad mums, aiščių 
tautų vaikams, reikia bendradar
biavimo, savo turtingos istorijos 
pažinimo, reikalinga vienybės, 
kad galėtume turėti didesnį bal
są ir pripažinimą. O tai geriau
siai gali atlikti studentai, akty
viausioji visuomenės dalis, per 
aiščių tautų bendradarbiavimą, 
vieni kitų kultūros pažinimą, per 
bendrus suvažiavimus, paskai
tas, atostogų pasikeitimą ir t.t.

Romuvos korporacija pasira
šė su latvių studentų korp. Be- 
veronija draugiškumo sutartį ir

viečiai buvo aktyvūs Lietuvių- 
Latvių Vienybės D-jos nariai. 
Garbės narių tarpe buvo tokios 
žyAiios asmenybės: Dr. Vydū
nas, prof. * M. Biržiška, prof. 
Volteris, min. Merkys ir kt.

Neužilgo įsisteigė broliškos 
studenčių korp. Romuvos Vaidi
lutė. Romuva per ilgesnį laiką 
išvystė gražias lietuviškas tra
dicijas, jos nariai jau nesivadino 
seniorais ar fuksais, bet spal- 
vūnais ir jauniais. Turėjo savo 
išleistą dainyną, vedė įdomų 
korp. metraštį, leido neperijo- 
dinį laikraštėlį "Romuvos Min
tis", kur buvo nagrinėjami įvai
rūs ideologiniai klausimai.

Veiklos dešimtmečiui paminėti 
buvo išleistas gražus leidinys. 
Jos narių tarpe buvo daug be- Dainavos ansamblio nariai po "Vestuvių" premjeros Chicagoje.

J

lt-Hk

čiam jaunimui pasirinkti sau tin
kamą organizaciją ir ne tik ne
šioti gražią kepuraitę, bet labai 
rimtai ruoštis visuomeniniam 
gyvenimui. Ir jeigu dar iki šių 
dienų kursuoja pasakojimas, kad 
mūsų organizuotoji studentija 
mokėjo tik paraduoti ir alų ger
ti, tai niekas negali užginčyti tos 
reikšmės ir naudos, kurią davė 
korporacijos studentų visuome
niniam ir politiniam auklėji
mui ir kiek iš jų tarpo mes su
silaukėme pasiruošusių darbi
ninkų.

Romuva atėjo į gyvenimą šiek 
tiek skirtingu šūkiu, jos nariai 
priesaiką duodavo vėliavai, ku
rion buvo įrašyti šie žodžiai: 

--Aiščių vienybė—aiščiųgaly
bė--

Tai platus ir tais laikais ne
labai populiarus šūkis, bet kor
poracijos įsisteigimas, jos narių 
augimas ir aiščių vienybės idė
jos populiarinimas pomažu 
Romuvos vardą stiprino ir jos 
pasirinktas šūkis vis labiau ras-

Viena iš Romuvos korp. valdybų. Iš kairės H. Žemelis, L. Mar
cinkevičius ir A. Sakevičius.

šia prasme abiejų tautų suarti- 
nimui šis bendradarbiavimas su
vaidino nemažą vaidmenį. Romu-

sireiškiančių kultūros ir valsty
bės gyvenime asmenų. Tarp ki
tų galima būtų paminėti labai 
populiarų studentijos tarpe Albi

ną Briedį, kuris buvo "Verslo” 
redaktorius, žurnalistas, poetas, 
dainų kūrėjas, o okupacijos pir
momis dienomis buvo bolševikų 
nužudytas.

1940 m., prieš pat bolševikų 
antplūdį, Romuva paskutinį kar
tą iškilmingai atšventė savo de
šimtmetį ir po to, prasidėjusios 
okupacijos, korporacijos gyveni
mą sustabdė. Romuva, turbūt, bus 
viena iš tų retų korporacijų, 
kurios nariai buvo taip iš
draskyti, arba dingę nežinomam 
likimui. Šiuo metu tik keli yra 
Vakaruose, keli pavergtoj Tėvy
nėj, o kitų likimas nežinomas.

Nariai išblaškyti, korporaci
ja uždaryta, bet senasis Romuvos 
vardas, jos kilni idėja liko gyva 
ir šiandien, gal dar prasminges
nė, negu tais nerūpestingais Vy
tauto Didžiojo metais, kai 10 
Romuvos steigėjų pasirašė stei
gimo aktą...

DAINAVOS ANSAMBLIO
CLEVELANDE BELAUKIANT

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People 

On Your National Holiday

IOHN M. NOVAK
CANDIDATE FOR

COUNTY CLERK OF COURTS

ON THE DEMOCRATIC PRIMARY
MAY 3,1960 _

"LIETUVOS PAJŪRIUI” PASIRODANT

J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina' 

vimo ir apdraudos įstaiga.
6606 Superior Avė. UT 1-2345
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O.

MONCRIEFohovSS
• ŠALDO vasarą • ŠILDO žiemą

Aplankyk sa\o kaimynystės Monciief panku ėjų

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugija pradėjo leisti "Lietu
vos Pajūrį" ir su pirmuoju 
numeriu atsiuntė tokį pasisaky
mą:

Vokiečiai, iš visų nuo Vokie
tijos atskirtų kraštų, yra atkū- 
rę visus turėtus laikraščius. 
Jų spauda finansiniai remiama 
ne tik vokiečių prekybos ir pra
monės įmonių, bet ir valdiškų 
įstaigų ir ministerijų (Minis- 
terium fur Gesamtdeutsche 
Fragen ir Fluchtlingsministe- 
rium). Mažlietuvių spauda gali 
išsilaikyti tik tam tikrų lietuviš
kų institucijų parama bei pačių 
skaitytojų prenumerata ir dos
numu.

Vokiečių pabėgėlių spauda ir 
politikai šiandien nepailstamai 
įrodinėja Maž. Lietuvos vokiš- 
kumą, kad nebesą daugiau maž
lietuvių ir kad kraštas ateityje 
turįs grįžti Vokietijai. Dar kai 
kurie laikraščiai net įžūliai puo
la lietuvius todėl, kad jie teigia, 
jog 1939 m. Klaipėdos krašto 
anekcija nesiremia teisiniais pa
grindais, ir drįsta reikšti savo 
nuomonę dėl Rytų Prūsijos atei
ties. Todėl jau vien dėl to rei
kalinga, kad Maž. Lietuvos gy
ventojai turėtų savo spaudą, ku
rioje bent retkarčiais galėtų ati
taisyti įvairius šmeižtus, pa
akinti į tūlus užpuolimus ir ginti 
savo teises.

Kadangi toks lietuviškas, laik
raštis, atvirai ginąs ir judinąs 
specifinius Lietuvos Vakarų ir 
pajūrio klausimus dabartinėmis 
mums žinomomis sąlygomis Va
karų Fed. Vokietijoje jau daugiau 
negali išeiti. ( ž. Keleivis), Maž. 
Lietuvos Bičiulių D-jos Centro 
Valdyba Kanadoje, ėmėsi inicia
tyvos užpildyti šią spragą ir iš
leido "LIETUVOS PAJŪRĮ".

Norint išvystyti bet kokią maž
lietuvių veiklą, mums reikalinga 
daugiau žinoti ir apie mus pa
čius. "Lietuvos Pajūris" šiame 
numeryje talpina nemažai žinių 
iš mažlietuvių ir jų bičiulių gy
venimo Kanadoje, Amerikoje ir 
Vokietijoje, Ir kitas numeris 
duos žinių ne tik apie mažlie-

tuvius laisvame pasaulyje, bet 
ir iš rusų okupuotos tėviškės.

"LIETUVOS PAJŪRIS" nori y- 
patingai atkreipti dėmesį ir į 
mūsų jaunimą, jam skiepytį lie
tuviškas jūrines tradicijas ir 
meilę jūrai. Tam specialiai bus 
įvestas jūrų skautų ar jūreivių 
skyrius.

Pats laikraštis darys visas 
pastangas techniškai tobulėti ir 
dažnėti. Šiuo metu daromi žy
giai įsigyti tokią spaustuvę, kuri 
žymiai sutaupytų išlaidas, pa
tenkintų "L. P-rio" techn. spaus
dinimo reikalavimus, ištęsėtų 
skaitytojams savo pažadą ir pa
mažu nustotų prašyti išmaldų.

"LIETUVOS PAJŪRIS" išeis 
reguliariai kas tris mėnesius. 
Šis numeris siunčiamas susipa
žinimui. Toliau įstengsime "L. 
P-rį” siųsti tik tokiems skai
tytojams, kurie juo domėsis ir 
jį užsisakys.

M.L.B. D-jos C. V-ba Ka
nadoje savo užsimojimus nekar
tą pradėjo tuščiomis rankomis , 
ir pesimistiškų atgarsių palydi
mi. Bet mažlietuvių bičiulių gar
bei tenka pasakyti, kad jie niekad 
mūsų darbo ir vilties neapvylė. 
Todėl mes tikime, kad ir ši 
mažlietuviškos spaudos atkūrimo 
bei sustiprinimo akcija susilauks 
tautiečių pritarimo ir bus ata
tinkamai paremta."

Dainavos meno ansamblis yra 
vienas iškiliausiųjų lietuvių kul
tūros reprezentantų išeivijoj. 
Iš kitų ansamblių jis skiriasi 
dažnais religinės muzikos kon
certais ir muzikinių veikalų pa
statymais. Dar Vokietijoje jis 
gražiai pasireiškė, greta koncer
tų, A. Merkelio "Vestuvės be 
piršlybų", J. Krūmino "Pabaig
tuvės" ir M. Steikūnienės "Vai
dilutė" muzikinių veikalų pasta
tymais.

Amerikoje 1951 m. atnaujinta 
G. Veličkos "Nemunas žydi",ku
riuo prieš kelis metus ir cle- 
velandiečiai grožėjosi. 1954 m. 
buvo statyta M. Petrausko--J. 
Sarpaliaus operetė "Šienapiūtė."

Naujausias muzikinis veikalas 
Dainavos ansamblio repertuare 
yra Jeronimo Ignatonio "Vestu
vės". Chicagoje jis vaidinamas 
antrą kartą. Prieš kelias savai
tes Dainava su Vestuvėmis lan
kėsi Detroite. Rengėjai tą mu
zikinį veikalą įrekordavo juoston, 
kuri perduodama Kultūros Fon
dui, kad jis paskleistų plokšte
lėmis.

Atsiliepimai apie Vestuves į- 
vairuoja, kaip įvairus yra mū
sų išlepintos publikos skonis. 
Jame vaizduojama lietuvių vestu

vinių papročių kultūra pagal J. 
Balio surinktą lietuvių tautosa
ką. Veikalas pilnai vertas vi
sų dėmesio. Jį pamatyti vi
siems reikėtų.

Clevelandiečiai Dainavos Ves
tuves pamatys gegužės 7 d.(Šeš
tadienį) 7 vai. Engineering Au
ditorium didžiojoj salėj (St. Clair 
Avė.--Ontario St. kampas). Dai
navos ansamblis atvyksta kvie
čiamas Lietuvių Bendruomenės 
Clevelando I apylinkės valdybos.

Clevelando, Euclido, Akrono, 
Columbus ir kitų vietovių lietu
viai kviečiami gausiai atsilan
kyti.

Edv. Karnėnas

Visais apdraudos 
reikalais, 

kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę
Paulina 

Mozuraitis-Bennett, 
HI 2-4450

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ !

TREČIOKAS ASENCT

Kur tik bcsiruoitumėt keliauti, tuoj ausiriškit su mūsų įstaiga

SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA

Kelionių bilietų parvpinimac ir pinigų persiuntimą* j vi«u» kraštus 

TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA

ALBINAS IR KAZYS TREČIOKAI 
311 Walnut Street, Newark 5, N. Jersey 

Telefonas; MArket 2-4867

KERELIS DROŠ.
CONSTRUCTION CO.

STATOME ĮVAIRIUS RE- 
ZIDENC1N I U S, MEDICI
NOS IR PREKYBOS TIKS
LAMS SKIRTUS PASTA

TUS.
ARCHITEKTAS ATLIEKA 
PLANAVIMĄ PAGAL JŪ

SŲ PAGEIDAVIMĄ.

REpublic 7-8949 
6350 S. ALBANY AVĖ. 

CHICAGO, ILL.

ADV. JONAS BAGDŽIŪNAS-BORDEN 
IR JO ŽMONA ELENA

LINKI SAVO GIMINĖMS, BIČIULIAMS 
IR DIRVOS SKAITYTOJAMS.

V. RICKUS 
PAINT1NG-DECORATIG INC.

RESIDENCINIS IR KOMERCINIS DAŽYMAS
Korporacija turi pilnus apdraudimus. Įkainavimai ne

mokami. Klijentų patogumui turime taip pat specialistus 
medžio, tinko ir kitiems namų remonto darbams.

Dabar jau yra pats laikas tartis dėl pavasario darbų. 

Telefonuokite: PO 1-6035 
658 E. 162 St., Cleveland, Ohio

20 metų tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TELEFUNKEN

Authoriied Factory Service

TELEFUNKEN HI-FI STEREO SETS

SCHWAB RADIO & T. V.

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2. Ohio

Sandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių 
modelių

LAkewood 1-4669
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SPORTO DIENOS
VYRAI, VYKIME Į ROMĄ

Jau kuris laikas atidžiąi seku 
Įvairių laikraščių sporto skyrius. 
Man ypač rūpėjo ir rūpi vienos 
sporto šakos vystimasis. Besido
mint ta sporto šaka man kilo ir 
drąsi idėja (ypač pačiam nesant 
sportininku!). Ilgokai jau ją ne
šioju savyje ir neturėjau net 
drąsos kam nors prasitarti. Ir 
štai, Dirvos sporto skyriuje K. 
B. diskusinis straipsnis „Sporti
nė propaganda” vėl pajudino.

Bijodamas, kad labiau neper- 
simesčiau į humoristinę pusę, aš 
geriau ir gulsiu prie paties rei
kalo. K. B. iškėlė propagandos 
reikalingumą prieš Įvykstančią 
Romos olimpijadą, atskleidžiant 
italams lietuvių, latvių ir kitų 
ne rusų dalyvavimą Sov. Sąjun
gos rinktinėje. Kiek supratau, 
visi kas tik gali, kur tik gali ir 
kada tik gali turėtų pradėti in
formuoti Italijos spaudą, kad 
štai už tiek ir tiek laiko čia at-

PRIEš LATVIUS 
LAIMĖTA

Pereitą šeštadienį, balandžio 
9 d., Clevelando LSK Žaibo 
sportininkai rungtyniavo su Cle
velando latvių sportininkais.

Moterų tinklinyje rungtynia
vo abiejų klubų II komandos, 
kadangi latvių I-ji komanda bu
vo išvykusi. Žaibo II komanda 
parodė visai neblogą žaidimą ir 
nesunkiai įveikė viešnias 2:0 
(15:9) (15:4).

Žaibo II-ją komandą atstova
vo: L. Juodytė, R. Gaidžiūnaitė, 
G. Garlaitė, D. Germanaitė, V. 
Karosaitė, V. Ambrazevičiūtė ir 
R. Dučmanaitė.

Vyrų tinklinyje abi komandos 
žaidė pilnose sudėtyse ir išvys
tė tikrai gerą žaidimą, kokio 
jau seniai mūsiškiai nebuvo pa
rodę. Rungtynes laimėjo Žaibas 
2:1 (13:15) (15:4) (15:9).

Žaibo komandoje žaidė: A. 
Liutkus, A. Bielskus, G. Barz- 
dukas, J. Zorska, R. Babickas, 
A. Penkauskas, M. Leknickas ir 
J. Kijauskas.

Vyrų krepšinyje Žaibas pasi
rodė žymai pranašesnis viene
tas, ir laimėjo 99:61, nors savo 
sudėtyje neturėjo A. Grigaliūno, 
A. Motiejūno ir G. Valaičio.

Ypatingai tenka pažymėti T. 
Brazaitį, Clevelando John Car- 
roll universiteto žaidėją, kuris 
savo veržlumu ir metimais bu
vo pagrindinis žaibo ramstis. 
Gerai sužaidė K. Sumakaris ir 
jaunasis E. Modestavičius. Pir
mą kartą po grįžimo iš armijos 
debiutavęs G. Barzdukas paliko 
gerą įspūdį.

Žaibą atstovavo ir taškų pel
nė: V. Gelgotas (6), K. Suma
karis (30), G. Barzdukas (12), 
E. Modestavičius (20), T. Bra
zaitis (30), A. Simaniūkštis ir. 
Milašius.
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Lituanus žurnalo skaitytojas Unitas (Jonaitis), geriausias ame
rikiečių sportininkas -futbolo žaidėjas, priklausąs Bąltimore Colts 
komandai, kuri jo pastangomis laimėjo pirmą vietą Amerikos pro
fesionalų lygoje.

važiuos Sov. Sąjungos olimpinė 
rinktinė, bus ten lietuvių, o jie 
žaidžia kaip rusai ir pan. Neži
nau, kaip tie skelbimai ar pra
nešimai iš viso būtų formuluoti. 
Tačiau vargu ar jie italams bū
tų labai įdomūs. Šimtai įdomes
nių žinių apie olimpijadą ir spor
tininkus tuos skelbimėlius tik
riausiai "užgniaužtų”. Nesakau, 
kad jie būtų visiškai beverčiai, 
tačiau jiems reiktų paruošti na
šesnę dirvą...

Kaip gražus stebuklas pernai 
vasarą nuskambėjo mūsų krep
šininkų rinktinės viešnagė P. 
Amerikoje. Kiek giedraus entu
ziazmo tie jauni vyrai (garbė 
jiems ir jų vadovams!) sukėlė. 
Kas gi nenorėtų panašiomis nuo
taikomis dažniau pagyventi? Ne 
vienam tautiečiui tada iš susi
jaudinimo stipriau subangavo 
krūtinė. Ir net ašara nuriedėjo. 
Seniokas pasidžiaugė gyva at
žala, jaunuolis užsidegė naujam 
žygiui garsinti savo žemės var
dą.

Štai kur vėl reikia sukti gal
vas mūsų sporto vadovams, 
'krepšininkams ir šio skyriaus 
skaitytojams. O mano idėja bu
vo ir tebėra: matyti mūsų krep
šininkus Europoje. Dėl to ir lau
kiau, dėl to ir sekiau sporto sky
rius laikraščiuose. Dabar, K. B. 
diskusinis straipsnis tiesiog pirš
tu dūrė: Krepšininkai turi pasi
rodyti Italijoj ir pačioj Romoj 
prieš pačią olimpijadą. Tada ne
reikės labai didelių pastangų 
propagandai. Rašys ir spauda, 
kalbės radijas ir televizija ro
dys. Kai tik bus sužinota, kad 
Amerikos liet, krepšininkai vyk
sta Italijon ir kitur, tikrai jiems 
padės ir S. Lozoraitis ir kun. 
Mincevičius ir visi kiti tautie
čiai, kur jie bebūtų ...

Italijos krepšinio pasaulis lie
tuvius tikriausiai dar gerai pri
simena, todėl norimai propa
gandai bus paruošta labai gera 
dirva ir norimos žinios pasklis' 
labai plačiai ir turės labai sva
rų garsą. Šitą svarbų ir didelį 
žygį visada rems lietuviška šir
dis ir ranka.

Gal bus ir tokių, kurie nepri
tars, kitaip šnekės, bet mūsų 
krepšininkams visad pakaks ge
rų draugų, kaip kad ir opera 
visad jų nemaža turi. Norėdami, 
mes ir sportinį ir operinį gyve
nimą pajėgsime išnešti. Entu- 
ziažtų neturėtų stigti. Tad, vy- 
jai, verta pagalvoti! V. ša.

CHICAGOS sporto 
ŽINIOS

Nėries sporto klubo mergai
čių tinklinio komanda laimėjo II 
vietą Chicagos parkų tinklinio 
pirmenybėse. Jos čia rungtynia
vo už Gage parką. Komandoje 
žaidė: D. Maskoliūnaitė, R. 
Kviklytė, A. Valaitytė, M. Riš-

Clevelando Žaibo klubas labai didelį dėmesį skiria į prieauglio paruošimą jį pastoviai treniruodami.
Priklaupę: A. Augis, Stoškus, T. Pikturna, K. Augis ir A. Petkevičius. Stovi: P. Titas, V. Markūnas, 
A. Šarkauskas/R. Dumbrys ir V. Premeneckas.

kūtė, R. šošytė, G. Juškaitė, V. 
Kaniškauskaitė, A. Paliokaitė, I. 
Pavilčiūtė. Ji taip pat iškovojo 
II vietą apygardinėse pirmeny
bėse,

*

Į Chicagą iš Geelongo (Aus
tralijos) netrukus atvyks te
nykščių lietuvių sportininkų or
ganizatorius, _ krepšinio treneris 
ir šachmatininkas J. Jonušas. 
Taip pat atvyksta ir jo duktė 
viena iš geriausių Geelongo 
krepšininkių.

*

Neries vyrų krepšinio koman
da užbaigė pirmenybių rungty
nes Marųuette parko lygoje. Pa
skutinėse rungtynėse Neris įvei. 
kė Polish Union komandą 77:71. 
Lietuviai čia pelnė daugiausią 
laimėjimų — 13 (iš 14 rungty
nių). Kita antroji savo pajėgu
mu komanda — Capitol Federal 
Savings pasiekė 12 pergalių. 
Šios dvi komandos dar turės su
sitikti- ”play-off” rungtynėse.

*

Povilo Tautvaišos, Chicagos 
šachmatų meisterio, simultanas 
ir pagerbimas įvyks gegužės 8 d. 
Jis bus Jaunimo centre. Regis
truotis reikia iš anksto, skam
binant VI. Karpuškai, tel. LU 
5-2337 arba Ed. šulaičiui, tel. 
OL 6-1357. Rengia — LSK Ne
ris.

*

Neries sportininkai rengiasi 
dalyvauti X Š. Amerikos liet, 
sporto žaidynėse Nem Yorke, 
įvykstančiose balandžio 30 ir ge- 
gūžės 1 d. Tam reikalui yra ren
kamos aukos ir platinami laimė
jimų bilietai. Tai pat yra ren
giamas vakaras Brighton parko 
parap. salėje, kuris įvyks balan
džio 23 d.

*

Rimas Dirvonis, Lituanicos 
krepšinio komandos kapitonas, 
kartu su žmona, išvyko 15 dienų 
kelionei po Europą.

*
Lituanicos futbolo komandos 

I vienuolikė pralaimėjo ir antrą
jį pirmenybių susitikimą. Ji bu
vo nugalėta Green-White futbo
lininkų 4:1. Rezervinė lietuvių 
komanda įveikė Green-White 
3:0. E. š.

KAIP SEKASI LIETUVOS 
KREPŠININKAMS IR 

STALO TENISININKAMS
Pradėtas Sovietų Sąjungos 

krepšinio pirmenybių antras ra
tas. Moterų grupėje rungtynės 
vyksta Kijeve, vyrų — Lenin
grade. Nelabai džiuginančios pa
sekmės lietuviams. Pirmose 
rungtynėse Kijeve, lietuvaites 
pralaimėjo Maskvos ELG (elek
tros lempučių gamykla) koman

dai 50:47 (17:16). Labai silpnai 
žaidė vidurio puolėjos, kurios 
trys "padarė” tik septynis taš
kus, tačiau "pelnė” net tryliką 
baudų! Iš kauniečių, geriausia 
metike buvo JAV-ėse matyta 
Daktaraitė, įmesdama 16 taškų 
ir Butautienė su Mileryte r—=

i>o pirmų pralaimėtų rungty
nių, lietuvaičių treneris Stp. Bu
tautas padarė keletą pakeitimų 
pačiame žaidime, tad ir rungty
nės prieš Maskvos Dinamo klubą 
buvo laimėtos 51:47. Ir sekan
čią dieną KPI galėjo laimėti 
rungtynes prieš pirmaujančią 
Leningrado KASK komandą, ta
čiau nepasisekė, šios rungtynės 
buvo gražiausios iš visų pirme
nybių, o pasekmė antrame kėli
nyje, svyravo tai vienos, tai ki
tos komandos naudai. Pabaigo
je, rusaitėms pavyko atsiplėšti 
ir užbaigti rungtynes 61:56 savo 
naudai. Pačios rungtynės skyrė
si nuo kitų tuo, kad čia vyravo 
technika, kai tuo tarpu rusiškas 
moterų krepšinis pasižymi ir fi
zine jėga. To įrodymu buvo ru
siškos SIM komandos rungtynės 
prieš mūsų KPI, laimėtos Mask
vos atstovų 49:46.

Kauno žalgiriečiai pirmose 
■rungtynėse susitiko su Tbilisio 
Dinamo ir pralaimėjo jai 77:62 
Prieš aukštaūgius gruzinus, kau
niečiams sunku buvo atsiginti. 
Tad ir didele staigmena tenka 
laikyti Kauno Žalgirio laimėjimą 
prieš taip pat aukštus Bakų žai
dėjus. Likus minutei iki rungty
nių pabaigos, pasekme 65:64 mū
siškių naudai. Matačiūnas gra
žiu metimu dar kelia į 67:64, ta
čiau krisdamas, smarkiai susi
žeidžia koją. Jo stoka, aiškiai 
atsiliepė rungtynėse prieš Mask
vos Dinamo, kuriai Žalgiris pra
laimėjo 65:75. Paskutinėmis ži
niomis, meisterio vardą užsitik
rino Maskvos GMCSK klubas.

*
Didelis tarptautinis stalo te

niso turnyras pravestas Mask
voje. f pirmą SS rinktinę, nežiū
rint silpnų pasekmių individua
linėse pirmenybėse Kijeve, buvo 
įtraukt: Saunoris. Paškevičius ir 
maskvietis Averin, o moterų 
rinktinių pagrindą sudarė dvi 
estės, maskvietė ir gruzine. Be 
abejo, šalia komandinių rungty
nių (dalyvavo SS, Rumunija, Če
kija) įdomiausi susitikimai bu
vo vienetuose.

ŠĮ kartą lietuviai įrodė savo 
pranašumą prieš rusus. Tiesa, 
jie neužėmė pirmų vietų (jos 
atiteko čekams ir rumunams), 
tačiau Paškevičius buvo penk
tas, Saunoris — šeštas, o naujai 
"iškeptas” Kijeve SS meisteris 
Averin net septintas!

Šios pasekmės, paskatino SS 

stalo teniso federacijos pirm. 
Makarovą, dar kartą savo akis 
atkreipti į lietuvius. Rungty
nėms į rytinę Vokietiją vyksta 
Saunoris, Paškevičius, Averin, 
Ramanauskaitė (dėl mokslo, tur. 
nyre Maskvoje negalėjo daly
vauti), estė Paiserv, gruzinė Za- 
charian. Atkreipkime dėmesį į 
SS rinktinės tautybių sąstatą: 
trys lietuviai, po vieną estę, gru
zinę ir rusą!

Tenka džiaugtis, kad paverg
tos Lietuvos sporto klubai grįž
ta prie lietuviškų vardų, štai SS 
futbolo B klasės pirmenybėse, 
Lietuvą atstovaus naujai įsteig
tas Kauno Bangos futbolo klu
bas, o Vilniaus stalo teniso ko
manda Raudonoji žvaigždė, savo 
vardą pakeitė į "Ramunę”. Jau 
žaisdami nauju vardu, jie lai
mėjo rungtynes prieš Kauno 
Bangą 8:5, Vilniaus Universite
tas (be Ramanauskaitės) Šiau
liuose įveikė vietos JAK 7:6 ir 
tokia pačia pasekme, šeiminin
kai pralaimėjo svečiams iš Kau
no. Komandinėse stalo teniso 
pirmenybėse ir toliau pirmauja 
Kauno Raudonoji vėliava, prieš 
Vilniaus Ramunę. K. Bąronaų

NAUJI RADIO-PATEFONAI

STEREO
Atstovas: S. Grabliauskas

5 Thomas Park
So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8-5467

Didelis pasirinkimas. Priedas du garsiakalbiai*
Dėl smulkesnių informacijų teirautis pas at

stovu Clevelande: . T ,A. Johansonas
609 East 120 Street

Cleveland 8, Ohio Tel. PO 1-1398

TRUMPAI Iš LIETUVOS
Kauno žiemos futbolo turnyre, 

skirtam a. a. H. Kersnausko at
minimui pagerbti, laimėtoju iš
ėjo Inkaro komanda. Nugalėto
jus pasveikino našlė Kersnaus- 
kienė, pasisveikindama su kiek
vienu žaidėju.

*

Europos šuolių nuo bokšto 
meisterė Aldona Kareckaitė-Pi- 
pynienė (žinomo SS meisterio 
Jono Pipynės žmona) užėmė tik 
trečią vietą Maskvos varžybose. 
Ji gyvena Maskvoje ir atstovau
ja vietos GMCSK klubą.

*

Atkakli kova vyksta tarp 
Kauno antrosios vyrų krepšinio 
rinktinės ir Vilniaus švietimo 
komandos. Mat tų rungtynių lai
mėtojas, turės teisę žaisti Sov. 
Sąj. B klasės krepšinio pirmeny
bių. Du susitikimai neišsprendė 
atstovo: pirmąjį laimėjo Kauno 
atstovai 75:66, antrąjį — vilnie
čiai 65:53. Liko dar vienas, pa
skutinis, abiejų komandų susiti
kimas.

*

Naują Lietuvos rekordą vidu
tiniame svoryje pasiekė B. Sta
šaitis, trim veiksmais iškėlęs 
395 kg.

*

Lenkijos moterų krepšinio Va. 
vėl komanda viešėjo Vilniuje ir 
Kaune. Mūsų sostinėje lenkės 
pralaimėjo 60:58, o Kaune įvei
kė KKI 58:52.

*

Lietuvos tinklinio pirmenybė
se moterų grupėje be pralaimė
jimų eina Vilniaus Universiteto 
komanda, prieš KKI, KPI. Vyrų 
grupėje taip pat pirmauja Vil
niaus Dinamo. Abiejose grupėse 
-yra po dešimt komandų. Kaip 
matome, pirmosios vietos tenka 
mūsų sostinės atstovams. Prie 
progos, prisiminkime gražų Vil
niaus Vytauto Didžiojo gimna
zijos pasirodymą Tautinėje 
Olimpijadoje, kada lenkų pa
vergtos Lietuvos dalies broliai, 
iškovojo pirmą vietą ir vienin
telį aukso medalį.

Prasidėjo 1960 m. Lietuvos 
moterų šachmatų pirmenybės, 
šalia pereitų metų meisterės N. 
špikienės (Kaunas) dalyvauja ir 
daugkartinė meisterė M. Karta- 
naitė (Maišiogala), V. Kaušy- 
laitė ir kt. K. Baronas

JAV ir KANADOS JAUNŲJŲ DAINININKŲ, SMUIKININKŲ IR BALETO ŠOKĖJŲ

konkurso KONCERTAS
Įvyksta gegužės 14 d., šeštadieni,
Slovenian Auditorium, Clevelande

Padžia 7 vai. vak. Rengia Dirva
Kviečiame gausiai dalyvauti Clevelando ir vi

so Ohio lietuvius. Taip pat laukiame svečių iš 
Detroito, Pittsburgho ir kitų lietuvių kolonijų. 
Praėjusių metų konkurso koncertas parodė, kad 
tokios progos negalima praleisti ir būtinai rei
kia dalyvauti.



1960 m. balandžio 15 d.

E L E C T

GEORGE

ZIMMERMAN

J U DGE

PROBATE COURT

HIGHEST OUALIFICATIONS — CAPABLE — 
EXPERIENCED — SERVED AS ACTING 

JUDGE IN CLEVELAND HEIGHTS 
MUNICIPAL COURT.

VOTE FOR GEORGE ZIMMERMAN
REPUBLIC PRIMARY MAY 3, 1960.

I. J. S AM A S JEV/ELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai. 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

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

/
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CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Dirva.ateinančią savai
tę, dėl Velykų švenčių, išeis 
du kartus — trečiadienį ir 
penktadienį. Taigi nebus 
pirmadienio laidos.

• Neo Lithuania Korpo
racijos metiniam susirinki
me, įvykusiam balandžio 3 
d., išrinkta nauja valdyba. 
Pirmininku ir toliau liko C. 
M o d estavičius. Vicepirmi
ninkais D. Benokraitytė ir 
V. Šlapelis, iždininku A. 
Matulionis, o sekretorė A. 
Andolytė.

• Neo lithuanų susirinki
mas balandžio 9 d. įvyko p. 
Gasparaičių namuose. Da
lyvavo moksleiviai, jumorai 
ir dalis seniorų. Susirinki
mą pravedė Birutė Augus- 
tinavičiūtė ir Arūnas Gas- 
paraitis. Buvo pašnekesys 
apie lietuvių tautinius pa
pročius. Po pašnekesio pa
dainuota ir pasivaišinta.

• J. A. V. Liet. Bendruo
menės Clevelando I-ji Apy
linkė paaukojo 25 dol. LI- 
TUANiUS žurnalui paremti.

• J. A. V. Liet. Bendruo
menės Clevelando II-ji Apy
linkė 10 dol. auka parėmė 
LITUANUS žurnalo leidi
mą.

Prieš Velykas muzikų Mikulskių namuose įvyko margučių marginimo vakaras, dalyvaujant jauno
sioms kanklininkėms. Ona Karpienė, kuri jau eilę metų artistiškai margina velykinius margučius, 
pademonstravo jaunimui, kaip tai daroma. Nuotraukoje iš kairės: Teresė Idzelevičiūtė, Ona Mikuls
kienė, Stefa Alšėnaitė, Virginija Eimutytė, Silvija Obelenytė, Ona Karpienė, Birutė SimaniukŠtytė, 
Patricija Gražulytė, Gedonė Bačiulytė, Laimutė Martinėnaitė, Teresė Melinauskaitė.

Dirvos nuotrauka
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• Bilietai j konkursinį 
jaunųjų menininkų koncer
tą, įvykstantį gegužės 14 d. 
Slovenian Auditorium, jau 
parduodami Dirvoje. Įsigy
kite iš anksto, kad turėtu
mėt geresnę vietą.

v

JUS KVIEČIA
SEKMADIENIUI, BALANDŽIO 24 D.,

SLOVĖNŲ SALĖN (6409 ST. CLAIR AVENUE)
DALYVAUJANT

• Grandinėlės koncerto 
bilietai yra platinami Dir
voje, Spaudos kioskuose, p. 
Dabrilos maisto krautuvėje 
ir pas Vyt. Kamantą (MU 
1-6767). Jų kainos nuo 1 
dol. iki 2.50 dol. Mokslei
viams ir studentams po 75 
centus. Visos vietos nuo 1 
dol. yra rezervuotos, tad 
anksčiau užsisakę gaus ge
resnes vietas.

Koncertas įvyks balan
džio 24, sekmadienį, 5 vai. 
po pietų Slovenian Audito
rium, 6409 St. Clair Avė. 
Programą atliks Grandinė
lės kolektyvas su baleto šo
kėja Livija Kasperavičiūte 
ir smuikininku Saulium Al- 
kaičiu. Po programos bus 
turtingas bufetas ir šokiai, 
grojant Melody Orchestra.

Koncertą ruošia LITUA- 
.NUS Žurnalui Remti ir 
Grandinėlės Tėvu komite
tai.

Išnuomojamas
5 didelių kambarių butas ir 
garažas. Pageidaujama su
augę. 455 E. 123 St. Telef.: 
JIE 1-4747. (46)

GERA PROGA 
LIETUVIAMS

Seniai ir gerai veikianti 
delikatesų krautuvė, lietu
vių rajone, išeinant savinin
kui į pensiją, parduodama. 
Kreiptis: 6510 Superior 
Avė., EN 1-6739,

NUOLATINIAI $6.95 IR
DAUGIAU

KIRPIMAS IR DAŽYMAS

TERRACE BEAUTY 
SALON

1161 E. 71 St., UT 1-1641
LIETUVAITĖS SAVININKĖS 

Uždaryta pirmadieniais.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti Dirvą.

LIVIJAI KASPERAVIČIŪTEI ir SAULIUI ALKAIČIU1

GRANDINĖLE
PUBLIC HALL ❖

April 25, Eve.: Faust
April 26, Eve.: Gypsy Saron
April 27, Eve.: II Trovatore
April 28, Eve.: Andrea Chenier

Tickets $2, $3, $4, $5, $6,

NORTHERN OHIO OPERA BOX OFFICE
UNION COMMERCE BANK - EUCLID AT 9th

Opera
APRIL 25 - MAY 1

April 29, Eve.: Marriage of Figaro 
April 30, Mat.: Madama Butterfly 
April 30, Eve.: Simon Boccanegra 
May 1, Mat.: La Traviata

$7, $8, $10, $12 - No Tax

1. šokio, muzikos koncertui,
2. vaišėms, pramoginiams šokiams.

KONCERTO PRADŽIA 5 VAL. P. P. (PUNKTUALIAI)^
(Ateisi vėliau, matysi mažiau).

Lituanui Remti ir Grandinėlės Tėvų Komitetai

I^AST^^VELAN^^EUC^^^^UPERJOR^^eTI

SAVINGS 
EARN

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR
/0 SAVINGS

D. L. K. BIRUTĖS DRAUGIJOS CLEVELANDO SKYRIUS KVIEČIA VISUS I

PAVASARIO KARTŪNU BALIU
gražiai išpuoštoj Lietuvių salėje, balandžio 23 d., 7:30 vai. vak,
Programoje dalyvauja buv. operos dainininkė VLADA SABALIAUSKIENĖ, iš 

Rochester, N. Y. Baletą šoks TERESĖ STASAITĖ.

DVI ĮDOMIAUSIOS KARTŪNŲ SUKNELĖS LAIMĖS 
GRAŽIAS DOVANAS

Staliukus galima užsisakyti telef. MU 1-2762 nuo 5 vai. vakaro ir-pas V. Morkūnienę 
PO 1-5614 nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. vak.

Šokiai ir trumpa įdomi programa

ACCOUNTS
INSURED TO

•10.000 ►
 HOME AND J

REMODEUNG LOANS

F CORNER 68™ — SUPERIOR AVEN1JE

JAKUBS <& SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta E. Jakubs & William J. Jakubs

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

6621 Edna Avenue 
EN 1-1763

936 East 185 St.
KE 1-7770
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I KAS IR KUR?
L-____________________________________________ _

• Dirva ateinančią savaitę, 
dėl Velykų švenčių, išeis du 
kartus — -trečiadienį ir 
penktadienį. Taigi nebus 
pirmadienio laidos.
• Arnoldas Voketaitis ge
gužės 5 d. dainuos New 
Yorke, Carnegie Hali, su 
New York Philharmonic or
kestru.
• Jaunųjų dainininkų, smui
kininkų ir baleto šokėjų 
varžybas, kurias rengia Dir
va gegužės 14 d. Clevelan
de, gražiai paminėjo Drau
gas, Darbininkas ir Tėviš
kės žiburiai. Mes iš savo 
pusės kviečiame jaunuosius 
menininkus pasiskubinti įsi
registruoti.

• Lietuviai studentai Pary
žiuj, Prancūzijoj, suorgani
zavo tautinių šokių grupę, 
kuriai vadovauja L. Pabe
dinskas, akordeonu groja B. 
Venckuvienė. šokėjų grupę 
sudaro: J. Huebneris, A. 
Martinkaitė, D. žilionytė, 
D. Parokaitė, F. Mončienė, 
A. Pagnier, B. Vrublevičius 
ir P. Klimas. Repeticijos 
vyksta Mončienės tėvų Mar- 
tel namuose.

šokėjai jau gražiai pasi
rodė kovo 13 d. Sorbonne 
u n i v e rsiteto suruoštame 
tarptautiniam šokių festi
valy, kur šoko 25 kraštų 
grupės. Lietuviai buvo ge
rai įvertinti ir jų tautinių 
drabužių puošnumu ir tur
tingumu žavėjosi kitatau
čiai. ši grupė atliko pro
gramą ii’ Vasario 16 d. mi
nėjime.

• Mažosios Lietuvos veikė
jai, susirinkę Montrealyje 
pasidžiaugti naujai išleistu 
laikraščiu "Lietuvos Pajū
ris", atsiuntė geriausius lin
kėjimus Dirvai.

• Dr. V. Bagdonas, iš Mis- 
souri, mokėdamas metinę 
prenumeratą atsiuntė ir 
$5.00 auką.

• Buvo pranešta apie sun
kią Pasaulio Lietuvių Ar
chyvo būklę. Dabar šios 
įstaigos direktorius prane
ša, kad padėtis žymiai pa
gerėjo.

Tinkamų PLA veiklai ki
tų patalpų greitu laiku ne
pavyko surasti, tad šv. Ka
zimiero Seserų vienuolyno 
generole viršininkė Motina 
M. Adorata, atsižvelgdama 
į tai, Pasaulio Lietuvių Ar
chyvui leido pasilikti esa
mose patalpose iki 1961 me
tų liepos mėnesio.
• Balandžio 30 d. Grandinė
lė, trečią kartą vyksta į De
troitą, kur 7 vai. p. p. Holy 
Redeemer Auditorijoje duos 
pilną koncertą. Detroito lie
tuviai Grandinėlę pažįsta 
nuo jos pirmųjų žingsnių: 
jie matė ją augančią ir bręs
tančią ir visuomet širdingai 
sutiko, šį kartą Grandinėlė 
pasirodys visiškai naujoje 
programoje, kurią atliks 2 
solistai ir 33 šokėjai, muzi
kantai.

CHICAGO
Visi kviečiami j žibuoklių 

balių
Balandžio 30 d., 8 v. vak. 

A. L. Tautinės S-gos Chica- 
gos skyrius ruošia žibuok
lių balių, kuris įvyks Mid- 
west Hotel, 6 N. Hamlin 
Avė. Programą išpildys so
listė Nerija Linkevičiūtė, 
akomp. prof. VI. Jakubėnui.

Veiks savas gėrimų bu
fetas ir šokiams gros pui
kus orkestras. Įėjimas, su 
vakariene, 5 dol. Studen
tams 3 dol. Staliukai užsa
komi ir pinigai iš anksto su
mokami iki balandžio 28 d. 
imtinai, šiuo adresu: Stasys 
Maukus, 6915 So. Artesian 
Avė. Tel. PR 6-4701 (nuo 
7-9 v. vak.).

Gėlių valso surinkti pini
gai skiriami Lietuvių Ben
druomenei paremti, lietuvių 
dalyvavimą Tarptaut i n ė j 
Chicągos parodoje.

Kviečiami vis u o m e n § 
skaitlingai dalyvauti.

Kun. Zenonas Gelažius, taurus dvasiškis ir lietuvis, musų papra
šytas, Dirvos numeriui parašęs Velykinį straipsnį. Jis yra gimęs 
1903 m. birželio 23 d. Joniškyje. Čia lankė pradžios mokyklą, 
gimnaziją pradėjo lankyti Mintaujoj, Latvijoj, o baigė, pirmajam 
pasauliniam karui pasibaigus, Šiauliuose.

Baigęs Kauno Kunigų Seminariją, kunigu išventintas 1927 metais, 
kovo 2 d. Bažnytinės teisės licenciatą gavo Kauno Vytauto D. 
Universitete 1930 metais.

Vikaro pareigas ėjo: Kovarsko, Siesikų, Josvainių ir Viduklės 
parapijose. Prieš bolševikų okupaciją buvo 10 metų Girdžių para
pijos klebonu.

Bolševikams okupuojant Lietuvą antrą kartą, pasitraukė į Vokie
tiją, kur iki karo pabaigos buvo Saksonijos lietuvių dekanu. Karui 
pasibaigus, buvo Wunsiedel ir Hanau lietuvių stovyklos klebonu ir 
Hesseno dekanu.

Į, JAV atvyko 1949 metais gruodžio 14 d. Pastoracijos darbą 
dirba kitataučių parapijoje St. Thomas of Aąuin Parish, St. Louis, 
Mo.

Būdamas gimnazijoje, kunigų seminarijoje ir tapęs kunigu,visuo
met rėmė ir remia tautines organizacijas ir tautinę spaudą.

Kartais nelengva atskirti, kur sportininkai ir kur Čiurlionio ansamblio dainininkai... Sportininkų 
vadovas A. Bielskus, besisielojąs jaunųjų sportininkų prieaugliu, aktyviai dalyvauja ir Čiurlionio an
samblyje. Nuotraukoje Čirulionio ansamblio repeticijos metu, (iš kairės) A. Bielskus, J. Laikūnaitė, 
V. Vaivadaitė ir daiL V. Raulinaitis. Dirvos nuotrauka

JAUNŲJŲ DAILININKŲ PARODA NEW YORKE
Akademinio. Skautų Sąjūdžio 

New Yorko skyrius, kurio valdy
bą sudaro: V. Ramanauskas, V. 
Montvila, R. Kezys, ir D. Aly- 
taitė, bal. 9-10 d., Lietuvių Pi
liečių klube, Brooklyne, suruo
šė pačių jauniausių lietuvių dai
lininkų kūrinių parodą, kurioje 
savo kūrinius išstatė apie 10 
jaunųjų.

Iš jų stipriausias, dail. A. Gal
diko nuomone, Viktoras Vizbarą, 
trečios kartos lietuvis, išstatęs 
litografiją. Jis lanko Pratt meno 
institutą Brooklyne ir yra dar 
tik 21 metų. Jame glūdi ryškus 
ir daug vilčių žadantis dailininko 
talentas.

Antroji vieta greičiausiai tektų 
Aldonai Simutytei, kurios kūri-

nys "Moterys" itin patraukė A. 
Galdiko ir kitų dėmesį. Būdingi 
ir kiti kūriniai, malonūs spalvų 
deriniai.

Jinos Totilas (Totilaitės)pa- 
traukiantis spalvų žaidimas.

Be to dalyvauja V. Abromai
tis, A. Valys, V. Virbickas, G. 
Labanauskaitė irk. Dėmesio ver
tas vienas kūrinys ir Vido Mont
vilos, kaip mėgėjo, studijuojan
čio inžineriją.

Skautai akademikai žada šį už
simojimą, jei sulauks visuo
menės dėmesio, palikti tradicija 
ir tokias parodas kasmet ruošti,

Ta proga dail. V. Jonynas skai-

Kai trys lietuviai jūrininkai susitinka... Ilgai nesimatę, Vene- 
zueloj susitiko Amerikos keleivinio laivo "Santa Rosa" kapitono 
padėjėjas Kostas Burbulis (vidury) su kapitonu Zigmu Domeika 
(dešinėj), jo viloj "Juragy”, Caracas priemiesty La Carlotta. Seni 
draugai, buriuotojai iš Lietuvos nepriklausomybės laikų, pirmą 
kartą susitiko po 15 metų. Kap. Domeika, atvykęs iŠ Vokietijos, 
kurį laiką vadovavo olandų naftlaiviui. Paskui perėjo į Sears and 
Roebuck Co. tarnybą. Jis yra šios Amerikos prekybos kompanijos 
sandėlių direktorius Caracas mieste. Prie jų prisijungė kitas lie
tuvis jūrininkas, Amerikoj gimęs ir augęs lietuvis Jurgis Tamu- 
laitis, "Santa Rosa" kapitono padėjėjas, kuris kalba lietuviškai 
geriau už daugelį naujųjų ateivių vaikų.

ir
baleto šokėjai I

Varžyboms reikia įsiregistruoti iki balandžio 23 d.

Jaunųjų dainininku, smuikininku ir baleto 
šokėju, gyvenančiu JAV ir Kanadoje, varžybos 
įvyksta gegužės mėn. 14 d., Clevelande, Slovenian 
Auditorium. Kviečiami dalyvauti mergaitės ir vy
rai, nevvresni kaip 28 m. amžiaus.

šių trijų šakų varžybų nugalėtojams paskirta 
trys pirmosios fpo $200.00) ir trys antrosios (po 
$100.00) premijos. Taigi iš viso premijoms pa
skirta $900.00.

Varžyboms reikia įsiregistruoti iki balandžio 
23 d. pranešant Dirvai, kur mokosi, kiek turi me- 
metų, ir atsiųsti fotografiją, tinkančią laikraš
čiui. Užsiregistravusieji tuoj gaus platesnius var
žybų pranešimus.

Mes kviečiame jaunuosius šių šakų meninin
kus varžybų nepraleisti, dalyvauti ir laimėti. Drau
ge prašome jų tėvus ar globėjus paraginti, kad 
varžyboms laiku įsiregistruotų.

Varžybų sprendėjais bus pakviesti tų meno 
šakų specialistai, o drauge savo nuomonę turės 
teisę balsuodami pasakyti ir visi varžybų koncer
to dalyviai,

tė paskaitą "Kūryba lietuvis me
nininkas ir modernusis menas".

Lietuvių Moterų Atstovybės 
klubas New Yorke balandžio 24 
d., per Atvelykį, ruošia tradicinį 
Velykų stalą ir literatūrinę po
pietę, kur paskaitą skaitys Al
dona Augustinavičienė, iš Cleve- 
lando.

Šiemet ši šventė įvyks Carne
gie Endowment puošniose salėse, 
kad sutilptų visi norintieji daly
vauti,'todėl maloniai kviečiami 
atsilankyti.

*

Lilija Kaminskienė, iš Los 
Angeles atvyko į New Yorką ap
lankyti savo tėvų Z. ir O. Stanai
čių, L. ir B. Bieliukų ir kitų 
giminių bei pažįstamų. Ji žada 
būti vieną savaitę.

*

Maironio šeštadieninė mokyk
la gegužės 21 d., Brooklyn, N.Y. 
iškilmingai minės dešimtmetį. 
Tai šventei aktyviai ruošiasi mo
kytojai, mokiniai ir tėvų komite
tas.

LNF nauja vadovybė 
pradėjo darbą

Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondo naujai išrinktoji valdyba 
balandžio 10 dieną buvo susirin
kusi posėdžio, kuriame dalyvavo 
LNT pirm. V. Rastenis ir trum
pai apibūdino dabartines LNT 
nuotaikas ir veiklą. Šiuo metu 
vykdomi pasirengimai LNT tary
bos suvažiavimui, įvyksiančiam 
gegužės mėn. gale, Chicagoje.

Posėdyje dalyvavo ir buv. LNF 
pirm. A. Senikas, kuris išsamiai 
nušvietė dabartinį LNF stovį,
supažindino su LNF rėmėjais ir. 
atsakydamas į Dirvoj bal. 6 d. 
tilpusį pastabų skyriuje nusiste
bėjimą, "kodėl tas fondas toks 
kuklus ir beveik neprašo pi
nigų"... pabrėžė, kad rėmėjai, 
sekdami spaudoj skelbiamą apy
skaitą ir žinodami LNT naudo
jamas tik būtiniems Lietuvos 
laisvinimo akcijai vesti rei
kalams lėšas, patys aukas pri
siunčia be ypatingų prašymų, ra
ginimų ar rėkiančių šūkių.

P. Narvydas papasakojo iš pra
eities Amerikos lietuvių fondų 
organizacijos, o ižd. A. Diržys 
įnešė naujų pasiūlymų bei pla
nų. Visi valdybos nariai perėmė 
pareigas ir pradėjo darbą.

Dailininkas Vytautas Ignas, gyvenantis Clevelande, kurio velyki
nės iliustracijos spausdinamos pirmame ir ketvirtame puslapy, 
šiuo metu ruošiasi buv. Freiburgo meno instituto mokinių parodai 
Chicagoje. Be to, artimu laiku žada suruošti savo darbų parodą 
Clevelande. Dirvos nuotrauka

PRADĖKITE SIŲSTI DIRVĄ

Kam

Kur

Susipažinti šešius numerius □
Kaip mano dovaną, už kurią apmoku nau 

jiems skaitytojams taikomu papigintu tarifu:

už 3 mėnesius — $2.00 □
už 6 mėnesius — $4.00 □ 
už pirmus metus — $8.00 □

(Pažymėkite atitinkame langelyje savo užsa
kymą ir pridėkite atitinkamą mokestį, jei užsa
kote kaip dovaną).

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas)
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