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SOVIETU SĄJUNGAI

Ultimatumas dėl kišimosi į Laoso karą
Prezidentas Kennedy ir 

britų premjeras Macmilla- 
nas bendroje notoje parei
kalavo SovietijOs diktatorių 
Chruščiovą tuoj pat nu
traukti karo veiksmus Lao
se arba laukti konflikto pa
didėjimo, į jį įsikišant Va
karų sąjungininkams.

Nota, kurią aprobavo pre
zidentas Kennedy, buvo 
Kremliui įteikta britų am
basadoriaus Sir Frank Ro- 
berts, kuris yra buvęs Indo- 
kinijos ginklų paliaubų ko
misijos vicepirmininkas.

Nota, kuri laikoma gal
būt paskutiniu Maskvos in
tencijų bandymu, siekiant 
taikos Laose, daugelio poli
tinių stebėtojų vadinama 
terminuotu u 11 i m atumu, 
nors dalis Washingtono po
litinių sluoksnių vengia to 
vardo. Oficialiai nebuvo pa
skelbta, ar Chruščiovui tik
rai nustatytas terminas at
sakyti į tą notą, tačiau ta 
galimybė prileidžiama, atsi
žvelgiant į tai, kad prez. 
Kennedy kelis kartus ati
dėliojo savaitinę spaudos 
konferenciją ir pareikalavo, 
kad ta konferencija būtų 
tiesiog iš salės transliuoja
ma per televizijos ir radijo 
tinklus.

Lauktina SEATO 
intervencija

Stebėtojai mano, kad 
spaudos konferencijos nu
kėlimai reiškią, jog prez. 
Kennedy lauksiąs Chruščio
vo atsakymo, o jo negavęs 
iki tam tikros valandos, pa
darysiąs svarbų pareiškimą 
Laoso klausimu.. Tame pa
reiškime greičiausiai bū
sianti paskelbta sustiprinta 
karinė pagalba Laosui ir 
SEATO nariams, nes abe
jojama, ar JAV siųs savo 
kariuomenę į Laosą, kur jai 
neįprastos kariavimo sąly
gos esančios "dešimtį kartų 
blogesnės, negu Korėjoje”.

šiuo metu tikima, kad so
vietams atsisakius kalbėtis 
dėl ginklų paliaubų, Laoso 
gelbėti nuo komunistinės 
agresijos bus pasiųsta Tai
lando kariuomenė, kuri vė
liau bus papildyta Filipinų 
ir Pakistano daliniais, pa
ruoštais kalnų ir džiunglių 
kautynėms.

Nepaisant tų prielaidų, 
yra konstatuoti JAV laivy
no ir aviacijos judėjimas 

Azijos kryptimi, o notos 
įteikimo išvakarėse specia
lūs JAV kariniai vienetai, 
ruošti džiunglių kautynėms, 
staiga pradėjo vykdyti kau
tynių manevrus.

JAV valstybės sekreto
rius Dean Rusk išvyko į 
Bangkoką, kur prasidėjo 
nepaprasta SEATO narių- 
konferencija. Joje nagrinė
jama, kokių žingsnių imtis 
Laoso apsaugai. JAV kartu 
su kitais SEATO nariais 
yra įsipareigojusi ginti Pie- 

. tų Vietnamą, Laosą ir Kam- 
bodiją komunistinės agresi
jos atveju.

JAV grįžimas į griežtesnę 
liniją

Vakarų įspėjime Chruš
čiovui, kaip iš Londono gau
tos žinios sako, reikalauja
ma nutraukti karinę pagal
bą prokomunistiniams suki
lėliams ir nędelsiant siekti 
tarptautinės kontrolės ko
misijos atgaivinimo. Nota 
buvo paruošta po ilgų ir in
tensyvių pasitarimų tarp 
Londono ir Washingtono. 
Kvalifikuoti sluoksniai sa
ko, kad tarp abiejų sostinių 
dabar viešpataująs visiškas 
sutarimas Laoso klausimu, 
Jungtinėms Amerikos Vals
tybėms pastarosiomis die
nomis revizavus savo pažiū
rą. Ji dabar sutampanti ir 
su Prancūzijos bei kitų są
jungininkų pažiūromis.

”New York Times’’ poli
tinis korespondentas Wal- 
lace Carroll ta proga paste
bi, kad dabartinės JAV ad
ministracijos "uvertiūras", 
siekiančias pagerinti santy
kius su sovietais, jau ištiko 
tas pats likimas, kaip ir 
ankstesnių administrac i j ų 
bandymus, ir to pasėkoje 
prezidento Kennedžio vy
riausybė grįžta į ankstes
nės JAV užsienių politikos 
vėžes, tik su tuo skirtumu, 
kad tai atsitinka po "nema
žų staigmenų", sovietams 
greit ir grubiai atmetinė- 
jant JAV administracijos 
pastangas.

Atviri Stevensono žodžiai
Viena iš tų "staigmenų” 

buvo ir pastarasis Sovieti- 
jos užs. reik, ministerio 
Gromyko siautėjimas Jung
tinėse Tautose. Nepaisant 
eilės užkulisinių pasitarimų, 

kuriuose amb. Stevenson 
bandė susitarti, kad iš da
bartinės JT'plenumo darbo
tvarkės būtų išimti šaltojo 
karo klausimai, Gromyko iš 
viešos tribūnos paskelbė ei
lę grubių puolimų prieš 
Jungtines Tautas, jų gene
ralinį sekretorių Dagą Ha- 
mmarskjoldą, kurį išvadino 
Lumumbos žudiku (jo žo
džiais : "ne tas yra žudikas, 
kuris mosikuoja peiliu ar 
revolveriu — pagrindinis 
nusikaltėlis yra tas, kuris 
įdavė jam ginklą į rankas”), 
ir paskelbė eilę reikalavimų, 
jų tarpe nušalinti gen. sekr. 
Hammarskjoldą, atitraukti 
Jungt. Tautų misijas iš 
Kongo, areštuoti visus anti
komunistinius Kongo lyde
rius ir t.t.

Savo puolimuose jis kolio- 
jo JT narius, daugiausiai 
belgus. Vienu metu, primin
damas Tautų Sąjungos be
jėgiškumą, jis puolė italus 
už Etiopijos užpuolimą. Tuo 
metu italų delegatas Gaeta- 
no Martino garsiai šūktelė
jo: "O kaip su Suomija?” — 
tuo primindamas sovietų 
agresiją 1939 metais.

Tuoj po Gromyko kalbos 
balso paprašęs amb. Steven
son, kuris nebuvo ruošęsis 
tą dieną kalbėti, pasmerkė 
Gromyko kalbą, kaip "pik
čiausią ir destruktyviškiau- 
sią šaltojo karo tradiciją”. 
Jis pareiškė, kad Sovietija 
vykdanti "laukinius, neat
sakingus ir absurdiškus" 
puolimus, nenorėdama, kad 
Jungt. Tautos pasiektų lai
mėjimų Konge. Jis Įspėjo 
Sovietija, kad JAV visomis 
jėgimis kovosianti prieš so
vietų pradėtą Jungtinių 
Tautų griovimą.

DEMONSTRACIJOS PRIEŠ JAV 
ANGOLOJE

Keturi šimtai portugalų rėka
vo ir kėlė triukšmą priešais JAV 
konsulatą Luandoje, Angolos sos
tinėje. Demonstrantai protes
tavo prieš JAV neigiamą pasi
sakymą dėl portugalų koloniji
nės politikos.

Minia nustūmė į uostą ir ap
daužė oficialų JAV konsulato 
automobilį ir vertė visus prava
žiuojančius jungtis į triukšmo 
kėlimą. Tai buvo pirmas anti- 
amerikinės riaušės Angoloje.

Tuo pat metu šiaurinėje Ango-

Norime taikos, bet ginsime 
Laoso nepriklausomybę

— pareiškė prezidentas Kennedy

Dainininkė ANITA NAVICKAITE-KARNS (Karnavičienė), Amerikoje gimusi lietuvaitė, prieš karą 
su Pirmyn choru buvo nuvykusi į Lietuvą ir ten iki 1940 metų studijavo dainavimą Kauno konservato
rijoje. Grįžusi Amerikon, kurį laiką aktyviai reiškėsi tarp Chicagos lietuvių, vėliau persikėlė gyventi 
į Floridą, 1777 Meridian Ąve., Miami Beach, kur su latvių ir estų dainininkėm suorganizavo Baltic 
Trio ir vadovauja Miami lietuvių chorui, dažnai pasirodydama vietinio radijo ir televizijos progra
mose. Anita Navickaitė Miami, Fla., turi atidariusi muzikos studiją, kurioj duoda dainavimo ir smuiko 
pamokas.

Prezidentas Kennedy įtemptai 
lauktoje spaudos konferencijoje 
išryškino taikai gresiančius pa

loję kilo afrikiečių riaušės, ku
rių metu išskersta apie 200 por
tugalų, įskaitant europiečius ū- 
kininkus, jų žmonas ir vaikus. 
Išžudyta ir eilė lojalių negrų 
arba mišrios'rasės asmenų.

Per 3,500 pabėgėlių iš šiau
rinės Angolos atvyko į Luandą 
nuo praeito trečiadienio, kada 
ten neramumai prasidėjo. Jų pa
sakojimai kelia siaubą, kaitinda
mi anti-amerikines nuotaikas.

Portugalų įstaigos Angoloje 
gavo Kongo prez. Kasavubu tele
gramą, kurioje sakoma, kad An
golos pasienin esanti pasiųsta 
kariuomenė, kuri turinti sukliu
dyti kairiųjų teroristų ir agita
torių veržimąsi į šiaurines An- 
golos provincijas. Angolos admi
nistracija nebuvo to prašiusi iš 
Kongo vyriausybės, bet telegra
ma oficialiuose sluoksniuose su
kėlė teigiamą reakciją.

Portugalų administraciniai or
ganai sako, kad šiaurinėje Ango
loje tebesiaučią keli tūkstančiai 
ginkluotų plėšikų gaujomis nuo 
50 iki 200. Jie esą ginkluoti 
moderniais automatiniais gink
lais. Portugalų įstaigos sako tu
rinčios dokumentus, pagal ku
riuos tie ginklai esą atgabena-

KAIRĖJE: Amerikoj gimusios 
Bostono Baltijos tunto jaunosios 
skautės (iš dešinės) Birutė Ado
mavičiūtė, Milda Dačinskaitė, 
Regina Baikaitė ir Birutė Vaič- 
jurgytė, iškilmingoje sueigoje 
gieda Lietuvos himną.

R. Bričkaus nuotrauka 

vojus Laose ir įspėjo komunisti
nį pasaulį, kad "nė vienam ne
liktų abejonių dėl mūsų apsi
sprendimo" ginti nepriklausomą, 
neutralų Laosą.

Spaudos konferencija buvo pra
dėta ilgoku, labai rūpestingai su
redaguotu pareiškimu, kuris buvo 
pailiustruotas trim iš anksto pa
ruoštais žemėlapiais, pavaizduo
jančiais komunistinę agresiją.

Trumpai apibūdinęs Laoso 
būklės kritiškumą, prezidentas 
pareiškė:

"Ta vietos komunistų jėgų, ži
nomų Pathet Lao vardu, karinė 
ofenzyva buvo vis didesniu mastu 
yra remiama ir diriguojama iš 
užsienio. Apgailestaudamas turiu 
pasakyti, kad sovietų lėktuvai 
plataus masto orinėmis operaci
jomis nuo gruodžio 13 į kauty
nių zoną gabeno karinius spe
cialistus, daugiausiai iš Šiaur. 
Vietnamo, ir sunkius ginklus, 
karine akcija siekdami sugriauti 
sutartą Laoso neutralumą."

JAV vyriausybės nusistatymą 
prez. Kennedy išreiškė šiais 
punktais:

Pirma: "mes griežtai ir be 
jokių rezervų remiame nepri
klausomo ir neutralaus Laoso, 
nesurišto su jokia pašaline jėga 
ar jėgų grupe".

mi sovietų povandeninių laivų 
ir iškeliami 1000 mylių ilgio An
golos pakrantėje. Plėšikams vo- 
dovaują džiunglių kautynėms ge
rai paruošti, specialistai.

Oficialūs sluoksniai neslepia 
įsitikinimo, kad tvarkos atstaty
mas būsiąs ilgas ir sunkus, gal
būt net pareikalausiąs didesnių 
kariuomenės papildymų. Iš ad
ministracijos kontroliuojamų 
šiaurinės Angolos sričių evakuo
tos europietės moterys ir vai
kai, o vyrai organizuojami įgink
luotą miliciją portugalų armijos 
vadovybėje.

Antra: jei yra koks taikus prob
lemos sprendimas, tai jis turi 
būti pradėtas, sustabdant iš ša
lies remiamų komunistų karinius 
veiksmus. "Jei tie puolimai nebus 
sustabdyti, tie, kurie remia tik
rai neutralų Laosą, turės apsvar
styti savo atsakymą". Tas at
sakymas būsiąs rūpestingai 
išnagrinėtas ne tik Washingto- 
ne, bet ir SEATO konferencijo
je.

Trečia: JAV vyriausybė nori 
konstruktyvių derybų su tomis 
valstybėmis, kurios tikrai re
mia Laoso nepriklausomybę ir 
neutralumą.

Pareiškimą baigdamas, prez. 
Kennedy kreipėsi į tautą:

"Mieli amerikiečiai, Laosas 
yra toli nuo Amerikos, bet jo 
neutralios nepriklausomybės 
praradimas sukeltų pavojų visai 
Pietryčių Azijai. Jo saugumas 
yra susijęs su mūsų visų sau
gumu.

Aš noriu aiškiai pasakyti Ame
rikos gyventojams ir visam pa
sauliui, kad Laose mes norime 
taikos, ne karo: tikrai neutralios 
vyriausybės, ne šaltojo karo į- 
kaitų; sprendimo, pasiekto prie 
konferencijos stalo, bet ne mū
šio lauke.

Mūsų atsakymas bus paruoš
tas, glaudžiai bendradarbiaujant 
su mūsų sąjungininkais ir Laoso 
vyriausybe. Mes nebūsime išpro
vokuoti, įvilioti į spąstus arba 
įtraukti į kitokią situaciją".

Chruščiovo atsakymas I britų 
notą iki spaudos konferencijos 
nebuvo gautas. Jis, kaip prez. 
Kennedy į vieno laikraštininko 
klausimą atsakė, nebuvęs termi
nuotas, bet esąs savaime supran
tamas skubaus atsakymo reika
lingumas. Prez. Kennedy atsi
sakė komentuoti, ar Azijos pa
krantėse padidėjęs JAV karinių 
vienetų judrumas turįs ryšio su 
Laoso Įvykiais.
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GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

CLEVELAND AMBULANCE 
SERVICE, INC.

Remember the Maroon and Cream Colored 
Cars with the Men in White

Called and Recommended by Cleveland's 
Leading Physicians and Surgeons

ENdicott 1-0770

GREETINGS and BEST WISHES 

ST. CLAIR RUIIDERS 
& SUPPLY co.

BUILDERS SUPPLIES - BRICK - 
CEMENT - LIME

20020 ST. CLAIR AVĖ KE 1_6°'

BEST WISHES
/ To Ali The Lithuanian People

CAROL BRIDAL SHOP

1800 Euclid Avė. Call CH 1-0191

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

CONCRETE PIPE CO. 
OF OHIO

21200 MILĖS AVĖ.
MO 3-8733

GREETINGS and BEST W1SHES

Harvey M. Young Insurance
17522 Harvard Avė.

R E P R E S E N T I N G

WA 1-5577 

ATIONWIDI
MUTUAl IMMMANCI COMFAMY

ho«« o«»ki • cmuMtvt o*o

GREETINGS and BEST WISHES
FRENCH CUISINE

DUCK ORANGE — LORSTER AMERICAINE 
A VARIETY OF TOVRNEDOS — FROG LEGS 

ŠAUTE PROVENCAL — PREPARED BY 
CHF ETIENNE

THE WAGON WHEEL
AIR CONDITIONING — AMPLE PARKING 

13114 AVoodland Avė. For RESERVATIONS Call LO 1-6900

BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

DAIRYMEN ICE CREAM
COMPANY

3068 WEST 106th STREET

OR 1-2300

---------- ;-------------------------------------------------

Pragos komunistai tvirtinasi 
Vidurio Afrikoje

Čekų orinio susisiekimo ben
drovės planai Afrikos kontinente 
vis plečiami. Lyg didžiulėmis 
replėmis dvi naujos linijos ap- 
gniaužia centrinę Afriką: viena 
linija iš Pragos, per Zuerichą 
ir Dakarą, su sustojimu Kona- 
kryje, pasiekia Malio Respubli
kos sostinę Bamaką; antroji šiuo 
metu gyvai naudojama linija eina 
per Kairą į Stanleyvilę.

Konakris ir Stanleyvilė yra 
pagrindinės čekų komunistų ba
zės. Nuo to laiko, kai toki žy
mūs "studentai"' kaipSėkouTou- 
rė, Antoine Gizenga arba Gvinė
jos vidaus reikalų ministeris 
Keita Fedeba išryškino, kad jie 
iš Pragos apmokymo laikų par
sigabeno gerus atsiminimus apie 
"čekų antikolonistus" - sovietai 
Pragos komunistams pavedė bol
ševizmui perauklėti gana didelį 
Vidurio Afrikos sektorių.

Tik Gizengos vietininkas Kivu 
provincijoje, Anicetas Kašamu- 
ra, turėjo "dėl šalčio" išskubėti, 
baigiamųjų egzaminų nebaigęs, 
iš Pragos iš karštąjį Kongą. Gal
būt atsilygindami už nedėkingą 
Pragos klimatą, komunistai pas
kui jį pasiuntė banknotų maišą. 
Madame Blouin, mišraus kraujo 
partietė ir artima Sėkou Tourė 
draugė, tą dovaną perdavė iš 
Akros. Kašamura, Lumumbos 
vyriausybės informacijos minis
teris, žinojo kaip sunaudoti an- 
tikapitalistinį kapitalą. Jis rinko 
savo įstaigon gražiausias krašto 
merginas, iki Leopoldvilės per
versmas jį iš sostinės ištrėmė 
į gimtinę Kivu provinciją.

Ten jis įsikūręs Rivieros vieš
butyje. Bet ten jo gyvenimas 
nėra pavydėtinas. Jo partijoje 
vis stipresnę įtaką įgyja Gizen
gos režimo vidaus reikalų mi
nisteris Gbendye. Valstybės sau
gumo kareiviai, kuriems patikė
ta jo "apsauga" ir kurie dėvi 
raudonas kepures su baltomis 
sovietinėmis žvaigždėmis, yra 
vidaus reikalų ministerio Gben
dye parinkti iš bakusų (Lumum
bos kilties). Daugelis jų yra pra
ėję apmokymą Kaire ir žiūri iš 
aukšto į Kašamuros žmones.

Žinoma, Kašamuros patarė
jas yra čekas, nors jis atsargoje 
turi ir sovietinės zonos pasą; 
Mvabu Kasanda, kuriam Kaša
mura yra pavedęs švietimo rei
kalus Kivu provincijoje, mėgsta 
pasididžiuoti ir pusmetinėmis 
"studijomis" Rytų Berlyne.

StanleyVilėje veikia Jaroslavo 
Bouceko, buvusio partijos organo. 
Pragoję redaktoriaus, vadovau
jama čekų specialistų grupė. Ji 
atsigabeno techninius įrengimus 
ir visą reikalingą personalą, kad 
Lumumbos partijos laikraštis 
"Uhuru" galėtų išeiti kiekvieną 
dieną. Šiomis dienomis į Gizen
gos sostinę iš Pragos taip pat 
atvyko radijo technikų grupė, ku
ri turi Stanleyvilėje įrengti stip
resnį radijo siųstuvą.

Gvinėjos agitatoriai, paruošti 
Sovietijoje ir Pragoję, jau kelias 
savaites Konakryje, Gvinėjos 
sostinėje, apmoko jaunus sava
norius aukštojo komunistinės 
propagandos meno. Anksčiau

buvęs vienas iš svarbiųjų ko
munistų diriguojamos profesinių 
sąjungų federacijos valdininkų, 
dabartinis Gvinėjos informacijos 
ministeris Ben Gali Gamara rū
pinasi, kad šis naujas komunistų 
paruošimo centrasKonakryjene- 
gaištų laiko. Kas tris mėnesius 
čia iki 50 "studentų" turi patirti, 
kaip Afriką laimėti komunizmui.

Tam pačiam tikslui tarnauja 
ir visa - afrikinis stiprus radijo 
siųstuvas, kuris anksčiau turėjo 
būti įrengtas Leopoldvilėje, bet 
dabar stovės Konakryje. Jau už 
poros savaičių tas čekų technikų 
statytas siųstuvas turės pradėti 
transliacijų bandymus.

Ir kaimyniniame Malyje čekų 
komunistai jau užmezgė pirmuo
sius ryšius Bamako informacijos 
ministeris Momada Gologo jau 
susitarė su čekų žinių agentūra 
CTK, kad toji suorganizuos Ma
lio žinių centrinę.

(tp)

AIRIS GEOFFREY BING
GANOS 'PIKTOJI DVASIA’

Vis kairėjančią Ganos prezi
dento Nkrumos laikyseną, kas
kart vis labiauparemiančiąMas
kvos taktiką Jungtinėse Tautose, 
politiniai Afrikos stebėtojai iš
veda iš vis labiau stiprėjančios 
vieno baltojo patarėjo, Akroje 
jau vadinamo "prezidento piktąja 
dvasia", įtakos. Tas asmuo yra 
airis teisininkas, buvęs darbie- 
čių partijos atstovas britų Že
muosiuose Rūmuose, Geoffrey 
Bing.

Kai 1956 metais vadinamoji 
Aukso Pakrantė atgavo nepri
klausomybę, pasivadindama Ga
na, Bing pralaimėjęs rinkimus 
Anglijoje ir atvykęs Afrikon, tapo 
vienu svarbiausių Nkrumos pa
tarėjų. Jis, ruošdamas konsti
tucijos projektą, jai suteikė to
kią formą, kuri užtikrino krašto 
"bosui" praktiškai neribotą, to
talitarinę galią. Vėliau jis buvo 
paskirtas Ganos generaliniu pro
kuroru - faktiniu teisingumo mi- 
nisteriu. Augant Nkrumos galiai, 
stiprėjo ir jo pozicijos.

Sakoma, kad jo pastangomis 
sovietų, komunistinės Kinijos ir 
čekų "technikai" buvo infiltruoti 
į Kongą. Jo pastangomis tų agentų 
veikla Konge buvo plečiama: in
strukcijos jiems buvo perduoda
mos per Ganos sostinę.

Vėliau, Leopoldvilės vyriausy
bei išvarius komunistinio bloko 
vadinamus "technikus" iš Kongo, 
Bing grįžo į Angliją tariamų a- 
tostogų. Tada pasklido gandai, 
kad jis esąs atsistatydinęs arba 
Nkrumos atleistas iš posto. Ta
čiau šiomis dienomis jis vėl 
grįžo į Akrą, kas parodo, kad 
jis Nkrumai yra labai reikalin
gas.

Apie Ganos prezidentą dažnai 
sakoma, kad jis nejaučiąs savo 
krašto nuotaikų, bet turįs labai 
gerą uoslę politinei kitų Afrikos 
kraštų būklei. Bingo grįžimas 
laikomas ženklu, kad netrukus 
Afrikoje reikia laukti dar dides
nių painiavių.

J.S.AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio

Mašinų viršaus taisymas ir dažymas. Motorų, 
stabdžių patikrinimas ir taisymas.

24 hours towing
Atidaryta nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.

Dienos telef.: HE 1-6352 Nakties tel.: JLI 1-4611

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką duoną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiojame j namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

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

mėsos produktus.
Kreipkitės i mus ir būsit patenkinti.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People 

SOUTH SIDE FEDERAL 
SAVING & LOAN ASSN.

SAVING INSURED UP TO $10,000 
By an Agency of the United Statės 

Govemment

Current Dividend Rate 4% Per Year 
on Saving

2184 Warrenrnlle Center Rd. 
South of Ceder

AND' 5 OTHERS OFFICES FOR CITY WIDE 
SERVICE

FAirmount 1-1543

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

YOUNG’S AMERICAN & 
CHINESE RESTAURANT

CHINESE FOOD TO TAKE OUT 
Cantonese Family Dinners

OPEN DAILY11A. M. TO 1:00 A. M. SAT. 
TO 3:00 A. M.

OPEN SUNDAYS AIR CONDITIONING
2172 WARRENSVILLE CENTER FA 1-9676

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

MONARCH FINER 
FOODS

QUALITY FOODS FOR OVER

100 YEARS

6560 Juanita HE 1-6868

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

FROM A FRIEND

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

HILDEBRANDT PROVISION CO

3619 WALTON ME 1-3700

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

USHER WASTE OIL SERVICE

2171 West 3rd St TO 1-1907
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Visuotinas tautos sukilimas 
prieš 20 metų

Šiemet sueina dvidešimtmetis nuo visuotino tautos 
sukilimo, įvykusio 1941 m. birželio mėnesio antroje pu
sėje, prasidėjus Vokietijos-Rusijos karui. Sukilimas įvy
ko visose Lietuvos vietose. Tuo pačiu metu sukilėliai 
pastatė ne tik laikinąją Lietuvos vyriausybę, bet ir visų 
miestų, miestelių ir kaimų savas savivaldas. Tai buvo 
lietuvių tautos laisvės išsiveržimas, pareikalavęs nemažai 
kraujo aukų ir pasauliui parodęs, kokia niekinga buvo 
Maskvos pagrobimo ir „savanoriško” įjungimo į sąjungą 
komedija.

Lietuvių Fronto Bičiulių Valdyba tuo reikalu išleido 
atsišaukimą, kuriame sako:

Sukilimo negali nutylėti nė okupantas. Sukilimo su
kaktis pakurstė okupanto pastangas juodinti sukilimą,, 
apkloti jį melais. Sukilimo sukaktis erzina okupacijos 
agentus, nes pats sukilimo faktas nepaneigiamai liudija,- 
kad sukilimas išreiškė visuotinį lietuvių tautos troškimą 
nusikratyti svetima okupacija; demaskavo ir sovietinį 
melą, kad lietuvių tauta buvo savanoriškai prašiusis pri
imama į Sovietų Sąjungos vergiją.

Pasiryžimas sukilti už nepriklausomybės atstatymą 
buvo be kompromisų. Jo nepalaužė ir nacinės Vokietijos 
įspėjimai, paskum grasinimai ir represijos. Tai sugriovė 
ir sovietinį mitą, kad sukilimą rengę „hitlerininkai”.

Sukilimui vadovavusios organizacijos vadų, pačių 
pirmųjų, išvežimas į kacetą, kaip ankstesnės ir vėlesnės 
sovietinės deportacijos, patvirtino, jog nacinė Vokietija 
ir jos sąjungininkas Sovietai ėjo tuo pačiu keliu — kalė
jimais, deportacijomis, žudymais gniaužė lietuvių laisvės 
siekimą. Nors Sovietų Sąjunga dirbtiniais teismais Lietu
voje dabar stengiasi pridengta savus nusikaltimus nuo 
pasaulio akių, tačiau šimtų tūkstančių deportavimas, de
šimčių tūkstančių nužudymas, išniekinimas aikštėse tų,, 
kurie nenusilenkė smurtui; tebevykdomas sąžinės, min
ties, kūrybos, tikėjimo ir jo skelbėjų prievartavimas; 
agentų pristatymas ganytojais ir kitos klastos — virsta 
didžiu šauksmu, kad sovietinis nusikaltimas susilauktų 
taip pat naujo Niurnbergo.

Atsiminkime 1941 birželio 23! — tokio skatinimo 
balsai mus pasiekė iš Europos ir Amerikos bičiulių bei 
kitų lietuvių. Manome, būtų prasminga ir tikslinga anuos 
individualinius balsus paversti bendru kolektyviniu balsu, 
kuris nubanguotų per visą laisvų lietuvių bendruomenę. 
Imamės tad iniciatyvos kviesti asmenis ir kolektyvus, kad 
sau prieinamu būdu 1941 birželio sukilimo idėją pada
rytų gyvą savoj aplinkoj.

Spaudos pasisakymai, specialūs minėjimai ar trum
pas sukilimo prisiminimas tinkamu žodžiu mokykloje, 
organizacijos susirinkime, studijų savaitėje gali virsti 
tarp mūsų nauja minties šviesa ir panaujinta valios stip
rybe kovoje už laisvę Lietuvoje.

Tegul sukilimo atminimas išsaugoja pasipriešinimo 
idėją šviesią ir laisvą nuo oportunistinių kolaboravimo 
pagundų.

Tegul pažadina mūsų intensyvų dėmesį Lietuvos žmo
nių gyvenimui ir kūrybai kaip tos pačios nepriklausomos 
dvasios prasiveržimui,

Tegul sukelia pagarbą pasipriešinimo eigoje žuvu- 
siems — pagarbą tiek visuotinę, kiek visuotinis buvo 
entuziazmas, kai 1941 birželio 23 rytą išgirdo prabilus 
Kauno radiją Nepriklausomos Lietuvos vardu ir seniai 
pasiilgtus, nes draudžiamus, žodžius:

„Lietuva, Tėvyne mūsų ...”

KODĖL UŽMIRŠTI KITI 
NUSIKALTĖLIAI?

Mūsų spaudoje buvo {dėta fil
mų artistės R. Kilmonytės nuo
trauka ir po ja parašyta, kad ji 
vaidina TV filme "Operation 
Eichmann". Operation Eichmann 
yra specifinis žydų-vokiečių rei
kalas. Su Eichmannu lietuviai 
nieko bendro neturi, nes jie nė
ra nei žydai, nei vokiečiai, o 
yra tik lietuviai.

Eichmano veiksmai yra pa
daryti prieš 20-17 metų! Tuo
met dar nebuvo Izraelio val
stybės. Pagal New York Times, 
jeigu Sovietų S-gos suimti šni
pai Soblen, Sobolevič yra lietu
viai, tai Eichmanas ne vieno žy
do nenužudė, bet tiktai vokie
čius, lenkus, čekus, rusus, lietu
vius ir kitus siuntė į koncen
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Issued in Cleveland every 
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in case of Holidays • Pub- 
lished by American Lithu
anian Press Radio Ass’n 
VILTIS, Ine. (Non-profit) 
• Editor - in - chief: Balys 
Gaidžiūnas • Subscription per 
year: $10.00. Single copy 10 
cents • Second Class Postage 
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tracijos stovyklas.
Nors karas jau prieš 16 metų 

yra baigtas Vokietija nugalėta 
ir sudemokratinta, bet, deja, dar 
daug koncentracijos stovyklų vei
kia "demokratinėje darbo žmo
nių valstybėje Sovietų Sąjungoje" 
ir jos užimtuose kraštuose. Net 
ir toje pačioje Rytų Vokietijoje, 
kur iki šiol nekalti žmonės žiau
riausiai kankinami... Kodėl iki 
šiol, net 16 metų praėjus po ka
ro, nebesant Hitlerio, "demok
ratinė" darbo žmonių valstybė 
nepaleidžia nekaltų žmonių iš 
Sibiro priverčiamų darbo stovyk
lų?

Kyla klausimas, kodėl mūsų 
spaudoje net neužsimenama apie 
didesnius ir daugeliui tautų pa
darytus ir dar dabar daromus 
žiauresnius nusikaltimus, kada 
kalbama apie mažesnius prasi-

Miami lietuvių choras su vadove Anita Navickaite-Karns, kuris kovo d. rengia gražų pobūvį 
su menine programa.

TAMSŲ ŠEŠĖLI BALTE GALIMA PAŠALINTI
Kalbant apie vieningą ar su

skaldytą šalpą, negalima apsiri
boti tiktai vienu klausimu, kai 
tuo tarpu Balfui daromų skriaudų 
yra visa eilė. Net didesnių, 
negu naujo "Balfuko" įsteigimas, 
apie kurį Dirvoje gana plačiai 
rašė K. Jurgutis ir Juozas J. 
Bachunas.

J. Bachunas vasario 22 d. savo 
straipsnyje rašo: "Maniau, kad 
Balfas tai tįk šalpa, šventas 
žmogiškas darbas, parama var
ge ir nelaimėse atsidurusiems 
lietuviams. Maniau, kad parti
niams sroviniams ar skirtin
giems religiniams galvojimams 
čia nėra vietos."

Nesinori tikėti, kad J. Ba
chunas nebūtų žinojęs apie poli
tinius skersvėjus Balfe. Tiesa, 
Balfas pagal įstatus yra neparti
nis, nepolitinis ir nesrovinis, tik 
grynai šalpos organizacija. Taip 
rašoma Balfo įstatuose. Bet, de
ja praktikoje randame visai ką 
kitą -- be politinio elemento 
nei žingsnio.

Polit. partijos Balfui nei cento 
neduoda, net savo suvažiavimuo
se neranda reikalo Balfą prisi
minti, bet Balfui vadovauti ver
žiasi net per jėgą. 1944 m. stei
giant Balfo organizaciją polit. 
partijos (dažnai vadinamos sro
vės), sudarė Balfo direktoriatą, 
o 1956 m. Balfo aštuntąjame 
seime, šalia lietuviškų partijų, 
jau pasireiškė ir amerikoniškos 
polit. partijos. Ir rezultate iš 
Balfo direktorių tapo išstumtas 
respublikonų žymus veikėjas ir 
Tautinės Sąjungos pirm. adv. A. 
Olis ir sandariečit] pirmininkas 
S. Gegužis. Šis, su kan. Kon
čiaus pritarimu padarytas netak
tas, gerokai apgriovė Balfo veik
lą. Kad panašių kurjozų neatsi
tiktų ir nebūtų Balfo organizaci- 

žengimus vien tik prieš žydus, 
kurie dėl to sukelia didžiausią 
audrą pasaulyje. Būtų gražus ir 
sveikintinas lietuvaitės artistės 
gestas, jeigu ji vaidintų "Ope
ration Eichmann, Berija, Stalių, 
Kozlov, Suslov,Chruščiov ir Co." 
Tai būtų istorinis filmas, rodan
tis visur ir visiems padarytus 
nusikaltimus prieš žmoniškumą!

M. Razgaitis, 
Brooklyn

GRAŽINKIME VYTIJ

Jau eilė metų, kai Bostono 
Vasario 16 minėjimuose, tarp 
Lietuvos, J. A. Valstybių ir jau
nimo organizacijų vėliavų, vietoj 
Vyčio, kabo kumelaitė, J atbulą 
pusę nusisukusi! Ji panaši į 
karusėlėse sutinkamą medinį 
vaikų arkliuką, negu į didingą 
mūsų tautos herbą.

Būtų pats laikas ten pakabin
ti tikrą Vytį. Palikime tą ultra- 
modernišką ’Vytį* geriau kam
bario tapetams ar pašto ženkliu
kams pamarginti, o ne Vasario 
16 iškilmes, kada skamba Lie
tuva tėvynė mūsų, kada kabo 
trispalve, reikia ir Vyčio, bet ne 
kumelaitės.

Romas Bričkus, 
Boston, Massachusetts

K. Bružas
ja sugriauta, Balfo skyriai pra
dėjo aktyviau reikštis, reikalauti 
priklausomų teisių rinkti savos 
organizacijos vadovybę neparti
niais pagrindais.

Balfo IX seime Newarke 1958 
m. buvo perskaityta Balfo Chica- 
gos apskrities priimta rezoliu
ciją: "Po praeito seimo Detroi
te, kuris Balfui atnešė žalos ir 
pasiejo piktą sėklą, Balfo Chi
cagos nariai, randa reikalą pasi
sakyti: narius laikyti beteisiais, 
neleidžiant rinkti savos organi
zacijos vadovybę, amžinai nega
li tęstis. Jei partijos būtinai 
nori pasilaikyti teisę skirti vi
sus direktorius, tada jos privalo 
sudaryti skyrius ir imtis visiškos 
atsakomybės šalpos darbe.

Mes, Chicagos Balfo nariai, 
siūlome seimui pusę direktorių 
rinkti iš narių tarpo ir pusę, 
paprašyti, kad sudarytų parti
jos - grupės tuo išlaikant Bal
fo vienybę."

BAIMĖ TURI DIDELES AKIS

Perskaičius Chicagos rezo
liuciją -- sugestijas, politinių 
partijų lyderiai -- VLIKO na
riai šoko kaip įgelti, nes įvedus 
demokratinius rinkimus Balfe, 
gali tekti tą patį padaryti ALTe 
VLIKe ir kitur. Nežiūrint į par
tiečių protestus, Chicagos pasiū
lomas buvo priimtas ir pirmą 
kartą Balfo seimas išrinko pu
sę direktoriato. Taip pat seime 
pirmą kartą buvo išrinkta revi
zijos komisija. Bet tas nepatiko 
kan. Končiui. Jis po seimo pra
dėjo organizuoti kitą Balfą. Kon
čiaus planams pritarė kai kas 
iš Kunigų Vienybės ir tuo rei
kalu 1959 m. kovo 10 d. įvyko 
pirmas posėdis. Naujagimiui 
duotas vardas LAC (Lithuanian 
Priest Aid Kommittee). Reikalų 
vedėju pasamdytas kun. S. Rai
la.

TOLIAU DAR "GRAŽIAU"

Balfo X seime 1960 m. lap
kričio 25 d. Chicagoje, parti
jos, su kan. Končiaus pritari
mu, įprastu būdų ignoravo Bal
fo narius. Veltui kai kurie chi- 
cagiškiai siūlė į nominacijų ko
misiją aktyvius Balfo narius. Be 
to kan. Končius pareiškė, kad 
jokių rinkimų nebus, tai atliks 
jo sudaryta nominacijų komisi
ja. It tai buvo narių jautriai re
aguota ir atsakyta, kad Balfo 
nariai seimo dalyviai nėra Kongo 
juodukai ar Indijos beraščiai, 
kuriems neleidžiama balsuoti.

Deja, skyrių balsas liko ty
ruose -- neišgirstas. Visagalin
ti nominacijų komisija buvo su
daryta partiniais ALTo pagrin
dais ne iš Balfo narių, kuri ak
tyviai skriningavo skyrių pasiū
lytus kandidatus. Du komisijos 
nariai -- dr. K. Drangelis ir 
J. Talalas balfiečių tarpe net 
per 11 metų nepasirodė nei kar
tą. Kiti du nariai -- M. Rudienė 
ir A. Trečiokas kandidatavo į 
direktorius, bet iš komisijos ne
pasitraukė.

Nom. komisija savo neteisėtu 
elgesiu spiovė Balfo nariams į 
akis, iš chicagiškių pasiūlytų 
kandidatų išbraukė Cicero Bal
fo 14-to skyr. sekretorių inž. 
J. Arštykį, vieną iš veikliausių 
Balfo veikėjų Chicagoje. Mato
mai, nei viena partija nenorėjo 
jo prisiimti. Gerai, kad visa 
tai seimo dalyviai kiaurai per
matė ir nominacijų komisijos 
skriningo nepripažino. Nušvil
pus nom. komisijos išrinktus di
rektorius, buvo sudarytas 20-ties 
kandidatų sąrašas, iš kurių sei
mas išrinko 13 direktorių ir ran
kų plojimu priėmė grupių - par
tijų skirtus 12. Iš viso išrinkta 
25 direktoriai.

Po seimo direktorių posėdyje, 
kan. Končius pareiškė apgailes
tavimą kad buvo išrinkti ne tie 
asmenys. Partinės nom. komi
sijos nerekomenduoti buvo iš
rinkti: adv. E. Armanienė, O. 
Labanauskaitė, kun. V. Mar- 
tinkus ir kun. B. Sugintas.

APLENKTA KATALIKŲ 
FEDERACIJA

Tame pačiame posėdyje kan. 
Končiui pasiūlius buvo priimtas 
naujos Balfo Centro valdybos 
sąstatas, kuriame nėra Kat. Fe
deracijos atstovo. Šį įvykį Kat. 
Federacija apgailestavo ir pa
rašė raštą Balfo Centro Valdy- 
dybai, pažymėdama, kad ALRK 
Federacija jaučiasi diskriminuo
jama ir t.t. Daleidžiama, kad kat. 
Federacija iš Balfo Cent
ro Valdybos išstumta už 
tai, kam jinai nepalankiai 
žiūri J LAC (balfuką). 
Be to, gal tyčia planuojama taip, 
kad visi kunigai ir aktyvūs ka
talikai pamirštų Balfą ir rikuo- 
tųs apie "balfuką". Tą pa
tį galima pasakyti ir apie 

YOURSELF

HAVE YOU PAID

. . . and have you paid yourself first . . . before you 

started spending? Saving a portion of all you earn 

i$ a maįor stop toward success and a secure future. 

St. Clair Savings will help you plan for your future by 

providing a safe place for your savings while paying 

you a generous return . . . 4% interest . . . computed 

quarterly and paid twice each year.

813 East 185th St. 
25000 Euclid Avė.
6235 St. Clair Avė.

Three 
Convenient 
locations...

T. CLAIR 
AVINGS

kunigų Balfo X seime varymo 
akciją prieš kunigus kandidatus į 
Balfo direktorius.

VIENA RANKA VADOVAUJA, O 
KITA GRIAUNA

Buvo laukta, kad Balfo X sei
mas svarstys, kaip išplėsti sky
rių tinklą ir padidinti narių 
skaičių bei pakelti nuotaikas, kad 
dar su didesnių pasiaukojimų 
temptų broliškos šalpos naštą. 
Deja, pasielgta visai priešin
gai. Nenoras pripažinti nariams 
priklausomų teisių yra paties 
Balfo griovimas iš pagrindų. To
kiai padėčiai esant netenka ste
bėtis, kad Balfo gretos retėja 
ir skyriai užsidaro. Vien Chica
goje praeitų metų pabaigoje už
sidarė 3 Balfo skyriai. Kiti taip 
pat turi sunkumų kai reikia val
dybą sudaryti.

Seimo metu diskusijų beveik 
kaip ir nebuvo, nes tik seimą 
pradėjus buvo aišku, kad dis
kusijos be pykčio neįmanomos. 
Taigi seimo dalyviai suprasda
mi ir vengdami triukšmo, nesi
priešino Revizijos Komisijos 
pirmininkui, kuris vietoj atlikęs 
pareigą, davęs seimui savo darbų 
ataskaitą, pasidarė seimo pir
mininkas, kad apsaugojus naują 
"balfuką".

BALFO STOVIS
Nežiūrint į tai, kad Balfas 

tapo apskriaustas, Balfo paja
mos tuo tarpu nesumažėjo, bet 
priešingai, padidėjo. 1956 -- 
1958 metais pajamų turėta 
176,293,00 dol., o 1958-1960 
metais vien tik iš lietuvių gauta 
273,776,00 dol. Per tą patį lai
kotarpį administraciniams rei
kalams išlaidų padaryta septy
niais tūkstančiais mažiau negu 
ankščiau, o pajamų 97 tūkstan
čius dolerių gauta daugiau.

Šie skaičiai kalba, kad bend
roji šalpos įdėja dar gyva ir ją 
tik reikia skatinti, šalinti nege
roves, kurių dalį čia išvardi
nau. Aukojančių broliškai šalpai 
yra, tik visa bėda, kad gali 
pritrukti tą šalpą surenkančių. 
Ar galėtų padėtį pagerinti at
vykęs iš Europos, kad ir Rugie
nius? Labai abejoju.

Norint Balfą atitiesti, reikia 
pradėti nuo viršaus. Pirmiausia, 
pašalinti diktatūrinius meto
dus. Pašalinti partinius ginčus 
ne tik Balfe, bet ir kitur. Ne
steigti naujų šalpos organizaci
jų, o esamas sujungti. Be to 
partijos neturėtų kišti pirštų prie 
skyrių pasiūlytų ir renkamų di
rektorių.

BALFO PAGRINDAS
Šiuo metu veikiančių Balfo sky

rių yra 62, kurie turi apie tris 
tūkstančius narių. Pastarųjų 
dviejų metų laikotarpyje Balfo 
skyriai surinko aukų ir į Balfo 
Centrą pristatė 69,629,66 dol. 
Balfo narių ir aukų skaičius tu
rėtų bent 10 kartų padidėti. Ta
da, anot mūsų himno autoriaus 
dr. Vinco Kudirkos, nesakysime, 
kad dingome tėvynei dėl trupi
nio aukso, gardaus valgio šaukš
to.

Paraginki  t savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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To Ali the Lithuanian People

COUNCILMAN

STEPHEN E. GflSPAR
WARD 29th

DRUSKOS KATEDRA EŽERO DUGNE

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People 

FROM

MAYŪR ANTHONY CEIEBREZZE
AND

RALPH S. LOCHER —
LAW DIRECTOR

EDWARD C. K.NUTH —
FINANCE DIRECTOR

BRONIS J. KLEMENTOWITZ —
ŪTILITIES DIRECTOR

WILLIAM J. ROGERS —
PORT CONTROL DIRECTOR

LOUIS L. DRASLER —
SERVICE DIRECTOR

M. LAV1MIA WARNER —
WELFARE DIRECTOR

JOHN M. McCORMICK —
SAFETY DIRECTOR

HAROLD G. LAUSCHE —
PROPERTIES DIRECTOR

Tai nėra pramanyta pasaka. 
Tai amžių bėgyje požemės veido 
raukšlėmis susidaręs natūra
lus, šiek tiek žmogaus rankų 
padabintas druskos katedros pas
tatas. Bet kad būtų suprantama 
druskos katedros atsiradimo 
istorija, reikia šiek tiek pažinti 
tą gamtos aplinkumą, kurioje tas 
nuostabus Dievo garbei tarnaująs 
kūrinys susiklostė.

Pietų Amerikos žemyne yra 
toks kraštas Kolumbija. Jos pa
viršius yra pasišiaušęs didingais 
Andų kalnais, uolų keteromis ir 
nuostabiai šiurpulingomis daubo
mis. Bet tas kraštas tam tik
rais momentais sudaro turi
ningą gamtos spalvų ir vaizdų 
paveikslą, kurį neįmanoma atpa
sakoti. Ir iš tikrųjų, žiūrint iš 
aukšto kalno, argi galima vienu 
momentu atvaizduoti kada po ta
vo kojomis plaukia baltapūkiai 
debesėliai, apačioje jų įvairiom 
spalvom bujoja augmenija, 
viršum tavo galvos žaidžia ze
nitiniame soste saule, ir, rodo
si, vienos rankos mostu gali pa
siekti baltos katedros saulės 
spinduliuose besimaudančius 
bokštus. Bet jei pabandytum pa
tikrinti tų daiktų artumą tikro
vėje, tektų sugaišti gerą pusdie
nį.

Bet pagaliau man rūpi rašyti 
ne apie tai, kokie gražūs gam
tos vaizdai reiškiasi Kolumbijos 
krašte. Aš noriu skaitytojui pa
rodyti gabaliuką Kolumbijos že-

Ign. Andrašiūnas

GREETINGS and 
BEST WISHES

LUCY’S BAKERY

and

STRUDEL SHOP

12516 Buckeye Rd

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

FRANK M.BRENNAN
County Treasurer

SK 2-0828

mės, kurioje yra visai netoli 
vienas kito: garsus 140 metų 
aukščio Teąuendamos krioklys, 
druskos katedra ir aukštajame 
Kalne baltoji Monseratės vienuo
lyno bažnyčia. Ir jei kas sakosi 
yra buvęs Kolumbijoje ir nema
tęs tų trijų didingų dalykų, tam 
drąsiai galima pasakyti kad tu 
brolau, gal ir buvai toje šalyje, 
bet nieko nuostabaus nematei.

Kondinamarkos "savana", ar
ba buvusio ežero dugno lyguma 
yra įdomus žemės gabalas. Geo
logui tai yra didelė gyva bib
lioteka. Kalnų pramonės inžinie
rių pavergia kalnagūbrių išky- 
šalai ir žemės paviršuje beky
šą akmens anglies klodai ar va
rio rados išsidrikę gyslos. 
Visi tie reiškiniai rodo ir vaiz
džiai byloja, kad ežero dugno 
plokštumoje ir jos gelmėse yra 
paslėpti dideli turtai.

Bet "savanos" lygumos pavir- 
šias pasižymi žemės gerumu ir 
derlingumu. Toje 2600 metų 
plokštumoje nuo jūros lygio ga
lima rasti visus vidurio Euro
poje augančius augalus ir gyve
nančius naminius gyvulius. Todėl 
netenka stebėtis, kad Bogotos 
miestą ir jo aplinkumoje esan
čią "savanos" lygumą yra pamė
gę europiečiai. Beveik tai vietai 
nori suteikti europietišką skonį, 
stilių ir toną. Žodžiu europiečiai 
nori būti šios būdingos vietos 
mokytojai, vadovai ir gyvenimo 
ateities kūrėjai. Bet europietį 
domina ir jo dėmesį patraukia 
tie reti žemės veido reiškiniai.

Vieną ankstyvą sekmadienio 
rytą mano kaimynai, senyvi o- 
landai, su savo "Pontiac" su
stojo prie gyvenamo namo durų. 
Be jokių įžanginių kalbų pasiū
lė su jais praleisti šią dieną 
ir aplankyti Kondinamarkos a- 
pylinkės gamtos įžymybes.

Po pusvalandžio mes atsirado
me gražiame Zipaąuiros plente. 
Tą rytą buvo pilnas Zipaąuiros 
plentas gražių mašinų su dar 
gražesniais ir įvairesniais ke
leiviais. Visos mašinos riedėjo 
viena kryptimi. Keleiviai turėjo 
aiškų tikslą. Jie norėjo tą die
ną pamatyti stebuklų stebuklą 
--druskos katedrą.

Netoli Zipaąuiros miesto mes 
pasukome į juodą tunelio angą. 
Įvažiavę į ją patekome tarytum 
į tamsią prarają, kuri sukalio
josi tarp daugelio išėjimo olų, 
silpnų elektros lempučių ap
šviestų. Iš pradžių kelias tęsė
si juodu akmenynu, vėliau žvil
gančiu druskos klodu.

Pagaliau mus apėmė įspūdin
gas jausmas, artėjome prie la
bai lygaus druskos parketo. Prieš 
mūsų akis atsiskleidė aikštė. 
Joje druskos trobelė. Šalia jos 
kioskas, kuriame pusiau mie
guistas indėnas nelabai stropiai 
pardavinėjo druskos katedros ka
talogą vadovą. Paprasta iškaba 
bylojo, kad kiekvieną sekmadie
nį 9 vai ryto yra laikomos šv. 
Mišios druskos katedroje.

Druskos katedra, -- tai nėra 
joks tuščias vardas. Tai yra 
iš negyvosios gamtos, sukurtas 
didelis meniškas katedros natū
ralus paveikslas: tikrai didingas 
dievnamis ir tik ne vienintelis 
visoje Pietų Amerikoje.

Keturias arkas dalina masivi 
kolona iš švarios druskos. Pa
gal bizaptišką stilių sukurtas 120

metų ilgio ir apie 30 metų plo
čio Dievo garbei kūrinys. Kris
taus kalvarijų paveikslai labai 
moderniškai druskos sienose iš
kalti, tik neturi jokių žibančių 
pagražinimų. Paveiksluose pa
vaizduotas, pagal vietos ūkinin
kų supratimą, kietas gyvenimo 
natūralizmas 120 metų druskos 
salėje, tarp Kristaus kančios pa
veikslų; įspūdinga iš druskos su
kurta gailestingumą vaizduojanti 
statula.

Didysis altorius atidalytas 
kryžminės tvoros, kurį padaryta 
iš visai permatomos druskos ma
sės ir papuošta skoningais orna
mentais gražus druskos laiptų 
derinys, vedąs prie jėgą simbo
lizuojančio balto didelio iš drus
kos iškalto kryžiaus. Baltų lubų 
išlenktas skliautas, neturįs ap
čiuopiamos išorės, kažkokį sa
votišką rimtumą suteikia tai po 
žemių kukliai balto pastato mi
niatiūrai.

Tas kuklus iš negyvos gamtos, 
žmogaus rankomis sukurtas kū
rinys patraukia dėmesį nedidelio 
skaičiaus turistų. Bet vis dėlto 
per metus tą nuostabią vietovę 
aplanko tiek maldininkų, kiek jų 
susirenka į Paryžiaus Notre Da- 
me tik vieną sekmadienį.

(Bus daugiau)

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

JUDGE

Bernard J. Conway

MUNICIPAl COURT

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

JUDGE
ANTHONY A. RUTKOWSKI

MUNICIPAL COURT

GREETINGS and BEST WISHES

RABB JOSKA'S 
6YPSY CELLAR

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People

CHiEF JUSTICE

AUGUST PRYATEL
GREETINGS and BEST WISHES

JUDGE
ALBERT A. WOLDMAN

JUVENILE COURT
WILLIAM GINTER

BAIL1FF

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People

JUDGE JOHN J. MAHON

Common Pleas Court

11123 BUCKEYE RD

VVE SPECIALIZE IN CHICKEN, PAPRIKASH
AND HUNGARIAN STEAK BROUGHT TO YOU

ON A WOODEN PLATTER

Call GA 1-9220

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People

FROM

JUDGE

CLEVELAND

MUNICIPAL COURT

BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

JUDGE

HUGH BRENNAN

GREETINGS and BEST WISHES

SCHACKMAN BROS. SOHIO SERVICE STATION
130 and Buckeye Rd.

MUNICIPAL COURT
MUNICIPAL COURT

\



1961 m. kovo 24 d. DIRVA Nr. 35 — 5

DETROITO, CHICAGOS IR CLEVELANDO 
SPORTININKU VARŽYBOS K0V025-26 CHICAGOJE 

G
/

Nebe už kalnų didžiosios lie
tuvių sportinės žaidynės. Jos 
šiemet bus Toronto mieste. Da
bar visu įkarščiu vykdomos apy- 
gardinės - kvalifikacinės pirme
nybės. Vidurinių Vakarų sporto 
apygardos vyrų ir moterų krep
šinio ir tinklinio pirmenybės jau 
praėjo. Jos buvo Chicagoje ir 
jų laimėtojai jau buvo suminėti 
Dirvos puslapiuose.

Kovo 25 - 26 d.d. Chicagoje. 
rinksis tos pačios apygardos 

ROMAS KINČINAS, Chicagos 
Neries jaun. krepšininkų koman
dos krepšininkas.

Z. Degučio nuotrauka

prieauglis varžytis krepšinyje ir 
tinklinyje. Drauge bus pravestos 
ir apygardinės visų klasių stalo 
teniso pirmenybės. Pirmeny
bėms rezervuotos visos trys 
Foster parko salės. Adresas: 
8400 So. Loomis Blvd. Varžy
bos pradedamos šeštadienį 10 
vai. ir tęsis iki 6 vai. vak. 
Toks pat varžybų laikas ir sek
madienį. Pirmenybes vykdo Aka
deminis Sporto Klubas Litua
nica.

Praėjusiose vyrų ir moterų 
klasės pirmenybėse neapseita 
be staigmenų. Didžiausia (gal 
keisčiausia?) staigmena laikytina 
Chicagos Jūros vyrų pergalė 
krepšinyje. Tačiau jų pergalė 
paliko tam tikrą, sakytume, kar
tėlį. Mat Jūros sąstate buvo keli

PUIKI DOVANA 
BET KURIA PROGA!

Nesenai pagaminta,lietuviškai Įdainuota
11 ŠOKIŲ MUZIKOS 

Hi-Fi Plokštelė.
Galite gauti Clevelande; DIRVA , 6907 Superior 
Avė. ir Detroite pas A. Ambrosienę — 1559 —25 
St., Neringa Gift Shop — 1906 Twenty-Fift St. 
ir R. Valatka, Boot Broadcasting Co. Plokštelės 

kaina $6.00.
Plokštelę išleido ABC Records.

P. Jurgaitis, 7403 South Western Avė., 
Chicago 36, Illinois

Chicagos LSK Aro uniformoje 
Tomas Pankus, dviejų metukų. 
Tomukas kovo 25 - 26 d. d. 
pirmenybėse dar nedalyvaus, bet 
pasižiūrėti vyresniųjų atvažiuos. 
Atvažiuokite ir Jūs visi.

Povilo Žumbakio nuotrauka

neregėti ir negirdėti veidai ir 
vardai. Visi geri krepšininkai. 
Jie ir nulėmė laimėjimą.. Tie 
nauji ir nepažįstami sukėlė aibes 
spėliojimų, įtarinėjimų bei pasi
piktinimų.

Vienos iš įdomesnių buvo Neris 
I - Lituanica I rungtynės. Nor
malus laikas baigėsi lygiomis. 
Po pratęsimo Neris laimėjo 49:

DALIA MASKOLIUNAITE, jau
na Chicagos Neries sportininkė, 
džiaugiasi laimėta dovana. Ji 
gražiai reiškiasi tinklinyje.

Z. Degučio nuotrauka 

47. Gana‘įtemptai praėjo rung- 
tynėe, susitikus Jūrai ir Aro I 
komandoms. Aro jaunieji krep
šininkai pajėgė būti visai lygiu 
priešu ir kurį laiką net vedė 
4 taškais. Rungtynės laimėtos 
Jūros 67:59 pasekme. Aras žaidė 
be savo nuolatinio centro puo

liko Augiaus.
Labai blankiai pasirodė De

troito Kovas. Net gaila. Juk tai 
mūsų 1959 m. pažiba - Šiaurės 
Amerikos lietuvių meisteris. Ko
vas pirmas rungtynes prieš Li
tuanica II laimėjo 47:41. Antrose 
rungtynėse suklupta prieš Cle
velando Žaibą 35:64. Po šio pra
laimėjimo, Kovas tolimesnėje 
eigoje nebesirodė. Žinia, nėra 
ko Kovu perdaug ir piktintis. Jo 
sąstatas visiškai pakitęs. Iš 1959 
m. beliko tik Memėnas, Montrė I 
ir Racka.

Nieko iškilesnio nepastebėta 
Neries I komandoje. Žaidė lyg 

Chicagos Neries jaunių B. klasės krepšinio komanda, kuri da
lyvauja sportinėse varžybose kovo 25 - 26 d. Chicagoje. Pirmoj eilėj 
klupo iš kairės: R. Mikelionis, J. Blažys, A. Vitkauskas. Stovi: L. 
Česnauskas, E. Tervydis, R. Kanauka, V. Valaitis, C. Kybartas.

Z. Degučio nuotrauka

be nuotaikos ir per prievartą. 
Nevisose rungtynėse matėsi Va
laitis, Varnas ir Žvinakis. Po
puliarioje Neries komandoje jo
kios pažangos. Vyrai žengia at
galios. O gal nuovargis, persi- 
žaidimas kaltas? Keli jų žaidžia 
universitetų komandose.

Neblogą įspūdį paliko Cleve
lando Žaibas, nors ir žaidė ne
pilname sąstate. Reikia manyti, 
kad Žaibas bus atkaklus prie
šas žaidynėse ir rimtai sieks 
pirmosios vietos.

Vyrų tinklinyje šiemet užtik
rintu laimėtoju išėjo Chicagos 
Neris. Neriečiai abu setus lai
mėjo lygia 15:8 pasekme. Norė
tųsi neriečiams pranašauti lai
mėjimą ir pačiose žaidynėse.

Moterų tinklinio varžybose 
chicagiečiai pranašavo pergalę 
Neries I komandai. Apsirikta. 
Clevelando Žaibo I komanda ir 
šiemet buvo pranašesnė ir su
tvarkė visas savo priešininkes.

CHICAGOS LITUANICA ŽAIDŽIA 
IR ŠVENČIA

Salės futbolo pirmenybės jau 
pasibaigė. Lemiamos rungtynės 
buvo prieš Fortūną. LFK Litua- 
nica šiuo kartu stipriai pasitem
pė. Nuo pradžios iki pat galo žai
dimas buvo iškilus ir be priekaiš
to. Rungtynių eiga galėjo paten
kinti net ir priekabų beieškantį 
žiūrovą.

Dienos didvyrio vardą pelnė 
mūsų M. Mc Clousky - Mikalaus
kas (Škotijos lietuvis) ir J. Kau
nas. J. Kaunui teko ginti vartus. 
Tokios neįprastos pareigos jam 
teko netikėtai. Jis ne vartinin
kas ir nemano tokiu būti. Kaip 
ten bebūtų, bet jis pakankamai 
įrodė, kad ir vartininko vieta nė
ra svetima. Žodžiu J. Kaunas 
nepakeičiamas. Tinka visur. Ir 
tai nevien tik futbole, bet ir krep-- 
šinyje, tinklinyje ir t.t. J. Kauną 
į vartus įprašė komandos vadovas 
R. Kožėnas. Priežastis: nuola
tinis vartininkas A. Jurkšaitis 
susižeidė, o kiti du atsarginiai 
buvo išvažiavę.

J. Kaunui heroiškai beginant 
vartus, centro puolikas M. Mc 
Clousky pavaišino Fortūną trimis

Chicagos LFK Lituanicos komanda, dalyvavusi salės pirmenybėse. Nuotrauka daryta po paskutinių 
rungtynių prieš Fortūną. Iš kairės į dešinę klūpo: R. Jenigas, J. Kaunas ir A. Malinauskas. Stovi iš 
kairės į dešinę: komandos vadovas R. Kožėnas, A. Stulga, A. Damušis, J. Žukauskas, M. Mc Clousky- 
Mikalauskas, H. Gavėnia, komandos kapitonas H. Jenigas ir pastovus komandos vartininkas A. Jurkšai- 
tis* P. Petručio nuotrauka

Tenka pastebėti, jog moterų tin
klinyje aiškiai matosi pažanga. 
Ypatingai jaunesniųjų tarpe.

Grįžtant prie kovo 25-26 d.d. 
įvykstančių pirmenybių, norisi 
daugiau sudominti lietuviškąją 
visuomenę. Minėtomis dienomis 
Chicagoje susirinks mūsų prie
auglis, mūsų spotinio gyvenimo 
ateitis. Bus vienoje pastogėje 
daugiau kaip 200 sportininkų. A- 
teikime jų pasižiūrėti. Jie jauni 
ir nori žaisti. Jaunimui būtinas 
žaidimas. Klubų vadovybės 
trokšta jaunimui sudaryti lietu
višką aplinką. Trokštamos aplin
kos nesudarys tuščios žiūro
vams skirtos vietos. Užpildykime 
jas. Parodykime, kad jaunimu 
domimės nevien žodžiais,bet su- 
jais būdami. Jaunimas bus dė
kingas ir galima tvirtinti, kad 
savo žaidimu atsilankiusiųjų ne
apvils.

P. Ptr.

nelaikomais įvarčiais. Rungty
nės baigėsi 3:1 laimėjimu. Lai
mėjimas Lituanicai užtikrino 
septintą vietą ir teisę likti "Ma- 
jor" divizijoje. Šioje divizijoje 
varžėsi dešimt komandų. Tokia 
salės futbolo pabaiga.

Kovo 12 ir 19 d.d. Lituanica 
žaidė "Peel Cup" rungtynes. Abi 
laimėtos. Pirmas rungtynes žai
dė prieš čekų Spartą. Na, ir su
žaidė. Sužaidė, kaip niekad, at- 
skaitydami Spartai devynetą ga- 
bali). Pirmame kėlinyje mūsiš
kiai įkirto penkis, o antrame 
dar ketvertą pridėjo.

KAS DIRVOS NESKAITO 
- DAUG NUSTOIA!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Antras rungtynes teko žaisti 
prieš vokiečių Wanderers. Ir šiuo 
kartu veik viskas ėjo pagal pla
ną. Laimėta 3:1. Du įvarčiai M. 

Mc Clousky ir vienas A. Stulgos.

Taurės varžybos pravedamos 
vieno minuso sistema. Iš varžy
bas pradėjusių komandų beliko 
tik aštuonios. Jei ir toliau taip 
seksis, Lituanica vėl gali iškopti 
į baigmę. Pernai mūsų futboli
ninkai baigminėse rungtynėse 
prieš vokiečių Kickers pralai
mėjo 3:1.

*

Kovo 18 d. LFK Lituanica ir 
būrys ištikimų klubui bičiulių at
šventė veiklos dešimtmetį. Švęs
ta B. Pakšto svetainėje. Oficialią 
minėjimo dalį pravedė A. Visoc
kis. Apie klubo veiklą, tikslus 
bei planus šnekėjo klubo pir
mininkas J. Juška. Žodžiu svei
kino Lietuvių Bendruomenės 
Chicagos Apygardos pirminin
kas J. Jasaitis, Lietuvių Bend
ruomenės Marųuete Apylinkės 
pirmininkas B. Nainys, buvęs 
FASK-to pirmininkas Br. Ketur
akis, visuomenininkas ir klubo 
rėmėjas V. Šimkus. Iškilmėse 
dalyvavo ir Illinois Soccer Com- 
mission sekretorius F. W. Ne
to ir Midwest Soccer Promotion 
Commitee sekretorius A. Kor- 
sower. Pasakytose kalbose abu 
teigiamai atsiliepė apie lietu
vius futbolininkus. F. W. Neto 
I-mos komandos žaidikams įteikė 
po medalį už II-ros vietos lai
mėjimą 1960 m. taurės varžy
bose. A. Korsower kiekvieną ap
dovanojo diplomais už sėkmingą 
futbolo propogavimą. Raštu svei
kino Lietuvos konsulas Dr. P. 
Daužvardis, FASK-to pirminin
kas A. Vakselis ir Vid. Va
karų Sporto Apygardos pirmi
ninkas A. Bielskus. Šia proga, 
R. Kožėnas, A. Martinkus ir 
J. Perkūnas, išbuvę klubo ei
lėse dešimtį metų, buvo apdova
noti specialiomis dovanomis. Jas 
įteikė klubo pirmininkas J. Juška. 

Dešimtmetį švenčiančios Chicagos LFK Lituanicos iškovotos 
dovanos įvairiose vietinėse varžybose bei lietuvių rengiamose 
pirmenybėse.

Nuotrauka V. Noreikos

Meninėje minėjimo programoje 
gražiai pasirodė Cicero Lietu
vių Studentų sekstetas, vadovau
jamas muziko A. Skridulio.

*

Beje, Lituanica laikinai nusto
jo vieno savo iškilaus žaidiko. 
A. Damušis atsisveikino ir iš
vyko atiduoti duoklę Dėdei Ša
mui. Jam teks pakareiviautiporą 
metų. Bet nėra to blogo, kad ne
išeitų į gerą. Susilaukta iš Det
roito nepakeičiamo ir užtikrinto 
gyniko V. Baziliausko.

P. Ptr.

LFK Lituanicos žaidikas Al
girdas Damušis, prieš savaitę 
išvykęs atlikti karinę prievolę. 

P. Petručio nuotrauka
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GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

NEW LOCATION

DODDS - ROSS & 
Associates

GENERAL INSURANCE AGENCY

LIFE INSURANCE — AUTOMOBILE 
FIRE — CASUALTY AND BOND

7010 ST. CLAIR AVENUE EX 1-0682

DAR TRYS VALANDOS NAKTIES (61J

"Aš paėmiau 3 žvakes
DESZO ARVAY

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

HILLTOP REALTY, INC.
WHERE FRIENDLY SERVICE IS OUR M0TT0

5088 Mayfield Road Call HI 2-0700

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

CLEVELAND HARVARD 
LUMBER & DOOR CO.

6000 Harvard Avė. Call VU 3-6000

dovanos ._
U*

PADĖJUS $500.00 AR DAUGIAU KOVO IR

J O S E P H F. GRIBAUSKAS,v«dija»

1447 S. 4 S U COURT. CICERO 50, ILL./ll 2-1397, TO 3-1131

20:10 VALANDĄ vienas radijo 
reporteris paskleidė melus apie 
didvyrišką bendrą AVO dalinių 
ir darbininkų kovą su plėšikais, 
žudikais ir reakciniais banditais. 
Etelė grįžo iš pieno ieškojimo. 
Ji parsinešė namo šiektiekpieno 
miltelių. Juos buvo gavusi vie
noje ligoninėje iš gydytojo, kuris 
sustojo ligoninės automobily ties 
pienine, stovinčias moteris ir 
merginas paprašė paaukoti krau
jo ir pasižadėjusias aplinkiniais 
keliais, vengdamas kautynių 
zonų, nuvežė į ligoninę.

20:13 VALANDĄ žinojo Kuzi- 
nas, kur Ilona buvo: ties Ulloi 
gatvės ir Juozapo Rato susikir
timu.

20:17 VALANDĄ Budapešto ra
dijas perdavė pirmą tikrą prane
šimą apie būklę visoje Vengrijo
je.

METEOROLOGUOS INSTITU
TAS PRANEŠA: MŪSŲ KRAŠTE 
ŠIANDIEN VIEŠPATAVO SAU
SAS, DUNOJAUS ŽEMUMOSE - 
MIGLOTAS ORAS.

Budapešte ir tuo jau nebeti
kėjo; nes Budapešto migla spa
lio dvidešimt ketvirtą maišėsi 
su padegtų namų ir butų dūmais. 
Ir Etelė tarė:

--Jie jau meluoja ir apie orą.
Kuzinas perjungė radijo apara

tą trumpas bangas.
—Kiekvieną valandą duodamos 

žinios vengrų kalba.
—Užsienio stotis?
--Taip.
--Trukdoma?
—Dar ne, neseniai pradėjo 

veikti. Ir prašau užsirašinėti; 
gali būti svarbu.

20:25 VALANDĄ pabudo vai
kas. Etelė sumaišė truputį sau
so pieno su milt,ais.

20:26 VALANDĄ pasakė Kuzi
nas:

--Jūs turite žinoti, iš kur aš 
pažįstu Iloną.

.20:28 VALANDĄ žinojo Etelė, 
kas Kuzinas buvo.

20:29 VALANDĄ ji sušuko iš
einančiam:

--Ilona užsidėjusi rusišką šal
mą.

21:00 VALANDĄ Etelė buvo 
aprūpinusi vaiką. Jis netrukus 
užmigo. Lauke aptilo patrankų 
dundėjimas. Trumpųjų bangų 
siųstuvas kas valandą buvo gir
dimas vis aiškiau. Allegro mode
rato -- Vivace a burlesca -- 
Andante semplice -- Allegro con 
spirito -- Žinios lenkų kalba. 
Tano -- Samba -- Slow - Rum
ba -- Fox -- Mambo -- Cha- 
cha -- Žinios čekų kalba. Alleg
ro briliante -- in moda d’una 
marčia -- Presto--Žinios veng
rų kalba. Etelė užsirašinėjo:

Vengrijoje rusai malšina su
kilimą. Vengrų tragedija. Nau
dojami tankai ir lėktuvai. Nagy 
vėl ministeris pirmininkas, pa
skelbė nepaprastojo meto būk
lę, pasišaukė rusus. Ultimatu
mas sukilėliams prailgintas nuo 
14 iki 18 valandos. Sukilėliai te
bekovoja. Kraujas liejasi upe
liais. Vengrų kariuomenė prie
šinasi. Austrija stiprina savo 
sienas...

Kuzinas grįžo rytą, jis buvo 
mirtinai pavargęs, užmigo, mie
gojo Ilonos lovoje, buvo penkias
dešimt dvi valandas nemiegojęs, 
miegojo dešimtį valandų, pabudo 
nuo pagalvėlės kvapo, stipraus 
ir malonaus, kaip alyvų žiedai, 
gėrė arbatą, mielai būtų nieko 
negėręs, turėjo ieškoti Ilonos, 
jos nerado, kitą rytą skaitė:

Revoliucija be vadovybės. Su
kilimas išplito į Debreceną, Gy- 
orą, Miskolcą. Mikojanas ir Su- 
slovas atskrido J Budapeštą. Ka
daras pirmasis partijos sekre
torius, Gero nušalintas. Austri
ja ruošiasi priimti pabėgėlius. 
Kruvinos vyro prieš vyrą kovos. 
Kareiviai sukilėlių tarpe. Tai
kių demonstrantų skerdynės par
lamento aikštėje. Dvylika sunk
vežimių žuvusių. Visuotinis

streikas. Maldaująs Nagio atsi
šaukimas į kareivius, jaunus vy
rus, jaunus darbininkus, stu
dentus. Visur barikados. AVO 
sušaudo nepavojingą naivių ko
munistų delegaciją. Amerikos 
širdis su Vengrija --Eisenhowe- 
ris. 2000 sukilėlių priešais bri
tų pasiuntinybę šaukiasi Jungtinių 
Tautų intervencijos. Rusų puoli
mas tęsėsi keturias valandas, 
prieš Nagiui tampant ministe- 
riu pirmininku. Nagy nori iško
voti rusų atsitraukimą. Atžy
giuoja dvi naujos sovietų divizi
jos. Didžiųjų kautynių rajonai: 
Corvino blokas, Killiano karei
vinės, Ulloi gatvė. Ilona, o Die
ve, Ilona! -- buvo prirašiusi 
Etelė. Ilona, Ulloi gatvės ir Juo
zapo Rato sankryža, buvo pa
sakęs berniukas, ir Kuzinas 
atėjo ir skaitė ir tylėjo ir gė
rė karštą arbatą, kurią bruko 
į nublankusias lūpas; nes jis 
vėl norėjo tuoj pat išeiti ir iš
ėjo, išėjo ir grįžo kitą rytą, 
kuris buvo jau šeštadienio ry
tas, parėjo ir puolė prie Etelės 
užrašų ir skaitė:

Kariuomenė dalyvauja sukili
me, Paskutiniai telegrafo ryšiai 
su Budapeštu nutrūko. Vien tik 
radijo ryšys. Vyriausybė visiškai 
bejėgė. Vakarinė Vengrija suki
lėlių rankose. Nagy prižada tė
vynės fronto vyriausybę. Kovos 
jau senai būtų baigtos, jeigu rusai 
nebūtų atsiuntę rinktinių dalinių; 
atskiri sovietų tankai perėjo į 
sukilėlių pusę. Belgradas: suki
lėliai nėra fašistai. Maskva: su
kilimas -- kontrarevoliucionie- 
rių, didžiųjų žemvaldžių, ban
kininkų darbas. Sugautieji suki
lėliai kariami ant lempų stulpų 
ir vėliavų stiebų. Vakarų val
stybės svarsto Jungtinių Tautų 
įsikišimą. Ekspertai nagrinėja 
teisines galimybes. Budapešte ir 
provincijoje sudaryti tautiniai 
darbininkų, studentų, ūkininkų ir 
kareivių komitetai. Skerdynės 
Magyarovare, 22,000 gyventojų, 
AVO šaudo į neginkluotus de
monstrantus. Maskva: užsienių 
reikalų ministeris Šepilovas, per 
diplomatinį priėmimą Belgijos 
ministerio pirmininko paklaustas 
apie Vengriją: Mano ponai, že
mė sukasi toliau; žinoma, ma
no ponai, ji suksis toliau, die
ną ir naktį. Ir dieną ir naktį, 
mano ponai. Kuzinas ieškojo Ilo
nos, vėl vieną naktį ir vieną die
ną ir dar vieną naktį nemiegojo, 
ir skaitė ir užmigo lovoje, ma
no damos, toje lovoje, kurioje 
Ilona miegodavo, stipri ir svai
gi, kaip žydinčios alyvos, bet 
jos mirusioji motina pasakė, 
kad ji žuvusi ir Etelė verkė, ir 
Erszebeta verkė visi verkė, tik 
jis neverkė, jis bučiavo ją, bu
čiavo sagę, išdegintą kūne sagę, 
įdubime tarp krūtų, ir ji atmer
kė akis, ir Kuzinas praplėšė 
akis ir gulėjo lovoje, Ilonos lo-

H
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voje, ir buvo popietė, buvo sek
madienio popietė tūkstantis de
vyni šimtai penkiasdešimt šeš
tų spalio dvidešimt septintą.

O per tą laiką, mano ponai, 
žemė sukosi toliau, bet įsivaiz
duokite miesto gatvę tą popie
tę: stiklų šukės, mūrų griuvė
siai, iš grindinio išplėšti ak
menys, sušaudytos barikados iš 
tramvajų, sudegintų automobilių, 
nukirstų alėjų medžių, tankų li
kučių ir butų mantos sudaro 
gatvės butaforiją. Namai leng
vai, sunkiai arba iš dalies su
naikinti. Kai kurie dar tebede
ga. Kai kurie dar pakenčiami. 
Tik užuolaidos kabo pro išby
rėjusius langus ir raudonos - 
baltos - žalios vėliavos ir juodos, 
taip, labai daug juodų vėliavų: 
nes gatvėse guli lavonai. Kitoje 
gatvėje dar tebesišaudoma, bet 
jūsų tai nesukliudys. Lavonai 
puošia gatves. Ir įsivaizduokite, 
damos taip pat, prašau; nes ir 
damoms žemė sukosi toliau, tai
gi įsivaizduokite vieno autobuso 
keleivius, kurie rytą važiavo į 
darbą ir mokyklas ir staiga tu
rėjo išlipti ir užsidėti raudo
nus - baltus - žalius raiščius 
ir buvo sušaudyti. Tai, mano 
damos ir ponai, yra laisvės ko
votojų lavonai, išblaškyti tarp 
rudens lapų, keletas jau užlie
ta kalkėmis, kiti pridengti vė
liavomis. Yra pora užlietų pa
šaipa ir apdengtų banknotais jų 
atlyginimo, tai, mano damos ir 
ponai, yra AVO lavonai. Jų pini
gų niekas neliečia. Rusų karei
vių lavonai dažniausiai guli po 
komunistų partijos knygutėmis 
arba raudonosios armijos para
dų paveikslais. Šalutinėje gat
vėje stiprėja šaudymas iš tan
kų pabūklų. Kuzinas nekreipė J 
tai dėmesio. Jis atėjo iš skers
gatvio, vedančio ligoninėn, kur jis 
gailestingąsias seseris ir slau

gomąjį personalą klausinėjo su
žeistos Ilonos Farkasch ir skai
tė iškabintus žuvusiųjų sąrašus, 
ir dabar ėjo gatve, sustojo ties 
viena vyno prkyba, išsigando ne 
dėlto, kad užkliudė sudaužy
tų vyno ir kraujo kvapą -- vyno, 
kurio niekad negėrė, kuris te
kėjo kaip kraujas jau vieną, dvi, 
tris dienas, ar ne tiesa, drauge 
keleneri! Kuzinas ėjo, kaip ap
svaigęs tolyn, ir vėl sustojo, šį 
kartą ties maisto produktų krau
tuve, skaitė raštelius. Jis jau va
kar ir užvakar perskaitė šim
tus tokių raštelių, kuriuos "plė
šikai” buvo prikabinėję prie ap
leistų arba sunaikintų krautuvių 
durų ar langų rėmų. Ir staiga 
perskaitė jis:

"Aš paėmiau: 2 kilogramus 
duonos, 200 gramų sausainių, 3 
žvakes, 1956 spalio 25, Ilona 
Farkasch, Buda, Sucs-uta 27".

(Bus daugiau)

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

BIRGIT NILSSON, švedų dai- 
i nininkė, nuostabus sopranas, dai
nuos Princesės Turandot rolėje 
Metropolitan operos pastatymuo
se Clevelande balandžio 26 d.

MOKAME

metinį dividendų už 
visas taupymo sąs
kaitas.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 

,Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

DIDELIS ĮVYKIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS GYVENIME
Tik ką neseniai išleistos lietuviškos plokšteles 

viso 123 kūriniai. Visus plokštelių pavadinimus, dai
nininkus bei muzikus išvardinti neįmanima.

Prašome prisiųsti savo adresą ir tuojau išsiųsime 
katalogą, kuriame rasite, ne tik visas lietuviškas 

plokšteles, bet ir knygas bei kitas prekes, kurios labai 
tinka net ir Į Lietuvą pasiųsti.

J. KARVELIS, 3322 So. Halsted St., 
Chicago 8, III. Tel. YArds 7-0677.

P. S. Taip pat galite gauti ČIURLIONIO ansamb
lio plokšteles ”MES PADAINUOSIME”, A. Stephens 
ir J. Stuko pavergtos TĖVYNĖS muzika, ir Br Jonušo 
12 lietuviškų maršų ”GAUDŽIA TRIMITAI”.

J
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CLEVELAND E
Ir apylinkėse

• Lietuvių Studentų Są
jungos skyriaus narių susi
rinkimas įvyks šeštadienį, 
kovo 25 d., 7 vai. vak. Čiur
lionio ansamblio namuose, 
Visi skyriaus nariai kvie
čiami būtinai dalyvauti.

• Lituanistinės Vysk. Va
lančiaus Mokyklos Tėvų Ko
miteto rengiamas tradicinis 
vakaras įvyks balandžio 8 
d., 7 vai. vakare Lietuvių 
salėje (šeštadienį prieš At
velykį). Visi lietuviai yra 
kviečiami atsilankyti į tą 
vakarą. Savo atsilankymu 
prisidėsite prie mūsų jauni
mo auklėjimo lietuviškoje 
dvasioje ir išgirsite įdomią 
programą, dar niekad ne
girdėtą. Be to, bus bufetas 
ir šokiai, šokiams grieš šau
nus Clevelando studentų 
neolithuanų orkestras. Ne
sigailėsite atvykę. Visi yra 
laukiami.

Bilietai gaunami spaudos 
kioske sekmadieniais po pa
maldų, pas tėvų komiteto 
narius ir prie įėjimo. Vietos 
numeruotos.

Taip pat primename mo
kinių tėvams, kad laikas jau 
apsimokėti už mokslą, ku
rie to dar nepadarė.

Tėvų Komitetas

• L. Bendruomenės pir
mos apylinkės narių susi
rinkimas įvyksta kovo 26 
d., 11:30 vai. Lietuvių salė
je. Visi kviečiami gausiai 
dalyvauti.

Geri namai
Vienos, dviejų ir keturių 

šeimų namai Naujosios lie
tuvių parapijos rajone.

Norintieji namus pirkti 
ar parduoti paskambinkite:

East Shore Realty
Juozas Mikonis — Realtor

780 East 185 Street
IV 1-6561 arba MU 1-2154 

(38)

IŠ TORONTO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS GYVENIMO

BOSTONO LIETUVIO ŽINIOS
Komp. Jeronimas Kačinskas

— simfoninio orkestro 
dirigentas

Išnuomojamas 5 kamb. 
butas

883 E. 141 St. 
Teirautis telef. EN 1-6477.

• Norintieji prieš' Vely
kas gauti paršiukų, prašo
mi užsisakyti pas p. Šukį 
(Lietuvių klube). Vieno 
paršiuko kaina tarp 12-13 
dol. Paršiukus iš Lietuvių 
Klubo bus galima atsiimti 
Did. Ketvirtadienį — kovo 
29 d., po pietų.

Malvina Neura
(37)

Kanados Lietuvių Bend
ruomenė suskirstyta į 20 
apylinkių, iš kurių Toronto 
apylinkė skaitoma didžiau
sia, su maždaug 7000 gy
ventojų. Toliau, pagal didu
mą, seka Montrealis ir Ha
miltonas.

Did žiausiose apylinkėse 
(Toronte ir Montrealyje) 
vietos bendruomenės reika
lus sprendžia apylinkių ta
rybos (Montrealyje apyl. 
taryba vadinama seimeliu, 
apyl. valdyba — seimelio 
prezidiumu). Mažę s n ė s e 
apylinkėse vietos tarybų nė
ra ir ten vietos reikalus 
sprendžia visuotini susirin
kimai;

Toronto apylinkėje valdo
mieji organai renkami ne 
tiesioginiu būdu, bet per 
apylinkes tarybą, kurią su
daro 25 rinkti atstovai ir 
organizacijų pirmin inkai 
arba jų įgaliotiniai. Įvairių 
organizacijų Toronte yra 
apie 60, tai bendruomenės 
organus sudaryti nėra leng
va. Praeitais metais gruo
džio mėnesį įvykusiame ta
rybos posėdyje nepavyko iš
rinkti naujos apyl. valdy
bos.

LB Toronto apylinkės pir
muoju pirmininku buvo J. 
Beržinskas. Toliau apie sep
tynerius metus pirminin
kauja J. R. Simanavičius. 
1958 m. jam pasitraukus, 
pirmininkavo J. Senkus ir 
L. Tamošauskas.

Praeitais metais apyl. 
ūkio reikalai gerokai šušlu- 
bavo: nebuvo surinktas so
lidarumo mokestis, šalpos 
reikalai apleisti, VII Liet, 
dienos pelnas neproduktin
gai sunaudotas, spaudos va
jus nepravestas ir kt. š. m. 
kovo 11 d. šv. Jono parapi
jos salėje įvykęs apylinkės 
tarybos posėdis su vaišėmis 
ir jame numatyta Dr. A. 
Šapokos paskaita apie Ben
druomenės uždavinius buvo 

ilyg simbolinis vienos ben
druomeninio gyvenimo epo
chos užbaigimas, tačiau tra
giška prelegento mirtis pa
liko posėdžio dalyviams liū
desio antsaudą ir posėdis 
praėjo rezignacijos ženkle.

Į posėdį buvo atsilankę 35 
tarybos nariai (iš rinktų ir 
apie 20 organizacijų atsto
vų). Susirinkimui pirminin
ku pakviestas J. Gustainis, 
sekretorium P. Butkevičie
nė.

Perskaičius praeito posė
džio protokolą, kuris priim
tas be pataisų, pirm. Simo
na vičius pareiškė, kad jis

savo pranešimą padarys 
prieš valdomųjų organų rin
kimus. Iždininkas V. Bačė- 
nas trumpai pranešė, kad 
per tuos tris mėnesius (nuo 
praeito posėdžio) iš dides
nių darbų galima paminėti 
tik Vasario 16 šventės su
ruošimą. Be to jis yra pa
ruošęs ir atsinešęs lietuvių 
kartoteką, sudarytą pagal 
^gatves. Kvietė tarybos na
rius kiekvienam paimti po 
sąrašą, aplankyti išvardin
tus asmenis ir paimti iš jų 
solidarumo mokestį, ši kar
toteka sudaryta sutelkimui 
2000 dolerių sumos. P. Lelis 
abejojo ar šis darbas pa
sieks tikslo, nes reikalas yra 
pavėluotas ir šiandien iš
rinktoji naujoji valdyba ga
li priimti visai kitokį mo
kesčio surinkimo metodą. 
Anksčiau be kartotekų bu
vo surenkama solidarumo 
mokesčio iki 1500, o praei
tais metais, kaip pradėtos 
ruošti kartotekos surinkta 
tik ... $180.00.

Diskutuojant Vasario 16 
šventės minėjimą, kai kas 
kėlė klausimą, ar verta 
kviesti į minėjimus svetim
taučius atstovus, kurie sa
vo kalbomis mums nieko 
gero nepasako, nes visos jų 
kalbos esą šabloniškos ir iš 
anksto jau žinomos.

Dr. M. Anysas įrodinėjo, 
kad tų svečių dalyvavimas 
mums naudingas, nes jie 
turi progos pažinti mūsų 
siekimus ir Lietuvos laisvi
nimo reikalą. Priėjus prie 
apylinkės valdybos rinkimų, 
pirm. Simanavičius padaro 
pranešimą. Jis kalbėjo ne 
tiek apie valdybos atliktus 
darbus, kiek apie naujų or
ganų sudarymą. Esą, vis 
sunkiau surasti naujų žmo
nių, kurie galėtų bendruo
menei pasidarbuoti, niekas 
į valdybas nebenori eiti, nes 
tai užima daug laiko ir pa
reikalauja šiek tiek lėšų 
įvairiems važi nėjimams. 
Kai kas mano, kad reikėtų 
valdybų nariams šiek tiek 
atlyginti už sugaišta laiką, 
kaip tai yra daroma Para
mos kooperatyve. (Para
mos kooperatyvo valdybų ir 
komisijų nariai gauna atly
ginimo 350-400 dol. į me
tus. P. L.). Ten niekad kan
didatų i valdybas netrūksta. 
Prisikėlimo parapija pasiū
lė pirkti prie bendruomenės 
pareigūnų atlyginimo ir jau 
prisiuntusi 100 dol. čekį. Jis 
pats — prisidedąs 20 dol., o 
taip pat numatoma ir dau-

Kovo' mėn. 5 d., 3 vai. 15 
min. po piet, Melrose simfo
ninis orkestras, vadovauja
mas kompozitoriaus Jeroni
mo Kačinsko, Bostono prie
miesty — Melrose Memorial 
Hali, atliko trečią šio sezono 
koncertą.

Koncerto soliste buvo ži
noma Bostono dainininkė 
Alice Famsworth Foffetti, 
galingo .nepaprastai išlygin
to ir šiito tembro dramati
nis sopranas. Ji su dideliu 
pasisekimu padainavo Ai
dos ir Toscos arijas ir pran
cūzų kompozitoriaus Bačhe- 
let dainą ”Chere Nuit”. 
Publikai nenurimstant ji 
turėjo padainuoti ariją iš 
Mozarto operos „Figaro 
Vestuvės”.

giau gauti tam fondui, kuris 
bus visai atskiras nuo val
dybos kasos. Jis kvietė at
stovus tuo reikalu pasisa- 
klti.

S. Banelis atsakė, kad ko
operatyvas Parama ir ben-; 
druomenė yra skirtingi da
lykai, ir už atlyginimą dirb
ti bendruomenei būtų ne
tikslu. Panašiai pasisakė ir 
kiti atstovai.

Pirmininkas siūlo statyti 
kandidatus į naują valdybą, 
ir praneša, kad yra gauti 
raštiški sutikimai iš penkių 
asmenų, kurie sutinka būti 
renkami. L. Tamošauskas 
praneša, kad jis gavo dar 
dviejų asmenų sutikimą. 
Valdyla renkama iš 7 asme
nų, taigi tiek kandidatų ir 
yra.

Iš posėdyje dalyvavusių 
4 pastatyti kandidatai atsi
sakė, išskyrus St. Juozapa
vičių ir J. Mažeiką. Kiti 6 
kandidatai, kurių sutikimas 
buvo gautas — posėdyje ne
dalyvavo. Jie yra nauji žmo
nės, iki šiol bendruomenės 
valdomuose organuose nėra 
buvę.

Slaptu balsavimu buvo į 
valdybą išrinkti: P. Augus- 
tinavičius, P. Barauskas, 
inž. V. Stabašinskas, V. Bu- 
belis, J. Vailokaitis, J. Ma
žeika, S. Juozapavičius ir li
ko kand. J. Nacevičius.

Į Kontrolės komisiją V. 
Bačėnas, Aug. Kuolas ir A. 
Bumbulis.

Naujų jėgų įtraukimas į 
bendruomeninį darbą yra 
sveikintinas reiškinys ir 
šiai naujai valdybai linkėti
na pataisyti pairusius mūsų 
apylinkės ūkiškus reikalus.

PQ Lelis

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN

ACCOUNTS
INSURED TO

•10.000

SINGLE SEAT SALE OPENS MONDAY, MARCH 27

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

SAVE BY MAIL 
POSTAGE PAID BOTH WAYS

INTOIVN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST,

DEPOSITS MADE BY APRIL 20 EARN INTEREST FROM APRIL 1

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

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

Metropolitan Opera
Public Hali-April 24 tu 30
April 24, Ėve.-: AIDA

April 25, Eve.: RIGOLETTO

April 26, Eve.: TURANDOT

April 27, Eve.: MANON
LESCAUT

April 28, Eve.: LA BOHEME

April 29, Mat.: THE ELIXIR
OF LOVE

APRIL 29, Eve.: LA TRAVIATA
April 30, Mat.: MARTHA

Tickets $2, $3, $4, $5, $6, $7, $8, $10, $12 - No Tox

Simfoninis orkestras at
liko Mendelssohn’o Itališką
ją Simfoniją, B. Bartok 
„Rumuniškus šokius” ir la
bai dramatišką J. Massenet 
overtiūrą „Phedre”.

Nors koncerto programa 
buvo labai įvairi, įdomi ir 
lietuvio dirigento vadovau
jama, bet Bostono lietuvių į 
šią muzikinę popietę atsi
lankė tik keletas.

Aiškiai galima buvo pa
stebėti publikos ir orkes
trantų prielankumą dirigen
tui Jeronimui Kačinskui, 
kurie po koncerto jį karštai 
sveikino. Vėliau dirigentas 
Jer. Kačinskas gavo ir iš 
orkestro direktoriato padė
kos laišką už padarytą pa
žangą.

Linkime jam sėkmės ir 
tikimės, kad ateity išgirsi
me dar ne vieną komp. J. 
Kačinsko vadovaujamą kon
certą, į kurį atsilankys dau
giau lietuvių muzikos mė
gėjų. E. č.

*
Velykų sekmadienį, ba

landžio 2 d., Liet. Piliečių 
D-jos Auditorijoje, 368 
Broadway, So. Bostone, Sk. 
Vyčių Lapinų būrelis rengia 
tradicinį vakarą „PO SVE
TIMU DANGUM”. Spalvin
gą ir gyvą TARPTAUTINĘ 
programą išpildys Pietų 
Amerikos, Filipinų salų ir 
Rusijos studentai. Linksmo
je Velykų švenčių nuotaiko
je šokiams gros kapelmeis
teris VINCENT MARINO 
ir jo orkestras. Pradžia 7:30 
vai. vak. Pelno dalis skiria
ma Skautų spaudai ir Va
sario 16 Gimnazijai.

*
Balandžio 23 d., So. Bos

tono gimnazijos salėje, 
įvyks St. Dariaus Amerikos 
Legijonierių Posto 317 ren
giamas koncertas. Progra
mą išpildys solistė Lionė 
Jodytė ir Bostono Liet, miš
rus choras, vad. komp. J. 
Gaidelio. Pradžia 2 vai. p. p.

*
Bostone baigėsi „Skautų 

Aido” vajus gražiais rezul
tatais. Surinkta 130 prenu
meratų. Jų tarpe 10 garbės 
prenumeratorių, aukojusių 
po $10.00. Tai A. Andriulio
nis, B. Bajerčius, M. Mano- 
maitis, K. Nenortas, A. 
Treinys, Ponas X, J. Vaič- 
jurgis, A. Vilėniškis, I. Vi- 
lėniškis ir ALT Brocktono 
Sandaros 24 kuopa.

*
Bostono Dirvos skaityto

jų šeimon si jungė Ona Gi- 
rulienė, Danutė Venckutė ir 
Vytautas Dambrauskas.

(rb)

žuvo stud. T. Šležas
Bostono lietuvių visuome

nę sukrėtė šiurpus įvykis —- 
balandžio 18 d. vakare, ne
laimingai nukritęs nuo mo- 
ticiklo, pravažiuojančio au
tomobilio buvo vietoj už
muštas stud. Tautvy
das Šležas. Tai buvo 
šviesus ir susipratęs jau
nuolis, aktyvus Bostono lie
tuvių jaunimo organizacijų 
dalyvis.

Gili ir nuoširdi užuojauta 
velionio tėvams, broliui ir 
artimiesiems.

Dubois Septyni Kristaus 
žodžiai Cambridge

Smuikininkas Iz. Vasyliū-

nas, kuris yra Cambridge’o 
liet, parapijos vargoninin
kas, Palmių sekmadienį, ko
vo 26 d., 3 vai. po pietų, lie
tuvių bažnyčioj rengia baž
nytinės muzikos koncertą. 
Bus atlikta Dubois oratori
ja Septyni Kristaus žodžiai. 
Solistai — Daiva Mongir- 
daitė, Stasys Liepas ir Jur
gis Lisauskas. Vargonais 
gros Vytenis Vasyliūnas, 
koncerto dirigentas Iz. Va
syliūnas. Bostono lietuviai 
kviečiami gausiai į koncertą 
atsilankyti.

Muzikos kūriniams leisti 
fondas auga

Po koncertų, kuriuos 
smuikininkas Iz. Vasyliūnas 
surengė So. Bostone, Cam
bridge ir Norwoode, jo vie. 
no kuriamas fondas paūgė
jo 309 doleriais. Dabar Iz. 
Vasyliūno fonde jau yra 
1066 dol. ir 34 centai.

Kaip žinom, fondas buvo 
įsteigtas liet, kompozitorių 
kūriniams leisti. Pats vie
nas savo koncertais smuiki
ninkas Iz. Vasyliūnas minė
tą sumą surinko.

Paraginkit savo pažįstamus 
užsiprenumeruoti DIRVĄ.

DETROIT
Kur. savanoriai ir ramo- 

vėnai, talkinant vietinėms 
birutininkėms, šauliams ir 
Dariaus bei Girėno Klubo 
nariams, gegužės 20 d. ren
gia vakarą su menine ir 
linksmąja dalimi. Veiks ir 
bufetas, šokiams gros jau
nimo geras orkestras.

Vakaro pradžia 7 vai. 
Įvyks čekų namuose — 3009 
Tillman (tarp 23 ir 24 gt.). 
kuriuos Dariaus ir Girėno 
Klubas rengiasi nupirkti 
Detroito lietuviams.

Kūr.-sav. ir ramovėnai 
prašo visus lietuvius skait
lingiausiai į vakarą atsilan
kyti, nes visas vakaro pel
nas skiriamas pastatyto, 
Chicagoje, paminklo žuvu- 
siems dėl Lietuvos laisvės 
skolai padengti.

Ta pačia proga atsilan
kiusieji galės pamatyti per
kamo namo visas sales, ba
rą, skaityklą, sportui salę, 
dušus ir kitus namo įrengi
mus.

Salės tikrai didelės ir jos 
primena Fordo auditoriją, 
kurioje 1960 m. sausio mėn. 
30 d. buvo LB Detroito apy
linkės suruoštas vakaras.

J. M.
Jaunimo dėmesiui!*

Automobilių ir bedarbių 
centro — Detroito — jauni
mui pranešame, kad Velykų 
sekmadienį, Liet. Stud. Są
jungos Detroito skyrius 
ruošia šokius! Manome, kad 
po tokios ilgos ir sausos ga
vėnios, jums suteikiame 
puikią progą atsigriebti už 
prarastą laiką.

Kviečiame f i 1 i s t erius, 
alumnus, studentus, abitu
rientus. Vienu žodžiu, visą 
Detroito jaunimą. Valdyba 
taip pat užtikrina, jog sve
čių iš provincijos (Chica
gos, Clevelando) neišmes. 
Iš tikro, formalių kvietimų 
nepaisančių, poros valandų 
kelionės nesibijančių, ne
svietiškai laukiame.

Šokiai ruošiami Dannebo 
salėje, 1753 W. Hancock. 
Pradžia 8:00 P. M.

£X

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

2&SZ3S&DCSSSffl333333E&S

Quik Auto Service, Ine.
1304 East 9 Str. Tel. TO 1-1673

Vietinių ir užsieninių automobilių taisymas. 
Visų rūšių mechaninis ir „Auto Body” taisymas, 
gerai išbaigtas — garantuotas dažymas Prano 
Grigonio priežiūroj.

Jei jūsų mašiną reikia taisyti, ilgiau nelau
kit ir susitaisyki! dabar, kada dar galit gauti 
nuolaidą.

fHOUSES ) 
Į WEAR PUT!

REPAIR OR IMPROVE YOURS 
WITH A CLEVELAND TRUST LOAN

I Che Cleveland Crust Compamj I

✓



DIRVA
Nr. 35 1961 m. kovo 24 d.

KAS IR KUR?
• Dr. P. Rėklaitis, Vokieti
jos Lietuvių Bendruomenės 
vicepirmininkas, kovo 19 d, 
išskrido į JAV. čia išbus iki 
birželio mėnesio. Jis lanky
sis JAV lietuvių kolonijose 
ir judins Vasario 16 Gimna
zijos statyboms lėšų telki
mų.

• Lietuvos Atsiminimų Ra
dijo Valanda, vadovaujama 
J. Stuko, balandžio 30 d. 
Webster Hali — 119 E. 11 
St., New Yorke, rengia 20 
metų sukakties koncertą ir 
balių. Programą išpildys 
Alice Stephens mergaičių 
ansamblis, Rūtos dainų ir 
tautinių šokių ansamblis, 
Vitalis Žukauskas ir Alfon
sas Petrutis bei kiti.

• Aldona Dulaitis, iš Royal 
Oak, Mich., mokėdama už 
Dirvą atsiuntė ir $5.00 au
ką.

• Vasario 16-tos Gimnazi
jai remti komitetas prane
ša, kad Dolerio vajaus pro
ga, Vasario 16-tos Gimna
zijos išlaikymui dar gauta 
aukų:

Korp. Giedra, per p. E. 
Juknevičienę — $10.00, J.
A. Urbonas, Dayton, Ohio
— 5.00, Rockfordo ALT 
skyrius per p. P. A. Deltuvą
— $50.00, V. Mašalaitis, 
Bryn Madr, Pa. — $10.00,
B. L. P. ”Krivulės” klubas
— Chicagoje — $10.00, Kri
stijono Donelaičio Mokykla
— $91.00, Brighten Parko 
Šv. Vardo Draugijos nariai 
per p. J. Budrionį — $16.40,
N. L. K. Kęstučio Wisconsin 
šaulių kuopa vietoje gėlių 
mirus a. a. kpt. V. Abrami- 
kui — $10.00.

Gilaus skausmo valandoje, netekus mylimo 
sūnaus a. t a. Tautvydo, kuris kovo mėn. 18 d. 
tragiškai žuvo, mielam ramovėnui

Kpt. ALBINUI ŠLEŽUI
bei jo žmonelei ONAI, sūnui ROMUI ir kitiems 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia ir kar
tu liūdi

L. V. S-gos Ramovė Bostono skyr. nariai

Netikėtai mirus

TAUTVYDUI ŠLEŽUI

jo tėvus, brolį ROMĄ ir KAVALIAUSKŲ šeimą,

giliai užjaučia ir kartu liūdi

Makaičių šeima

-Didžioje skausmo valandoje, netikėtai
A. A.

TAUTVYDUI ŠLEŽUI
mirus, jo tėvus, brolį ir artimiesiems užuojautą 
reiškia ir drauge liūdi

Jūratė ir Vitas Kokliai

Mielam Kolegai

DR. BRONIUI DIRMEIKIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir kartu

liūdime

Worcesterio Neolithuanai

• Vasario 16 Gimnazijoje 
vyksta kai kuriose klasėse 
keliamieji egzaminai. Jie 
baigiami kovo 23 d. Abitu
rientų atsakomieji egzami
nai vyksta kovo 23-24 die
nomis, o mokslo metai bai
giami kovo 29 d.

• St. Malinauskas, iš De
troito, mokėdamas už pre
numeratą įteikė ir $5.00 
auką.

WATERBURY
Nauja Tautinės Sąjungos 

valdyba
ALT Sąjungos Waterbu- 

ry skyrius savo metiniame 
narių susirinkime vasario 
19 d. išrinko 1961 metams 
valdybą: Mykolas Gureckas 
— pirmininkas, Albinas 
Kušlis — vicepirmininkas, 
Martynas Kiemaitis — se
kretorius ir Juozas Valkaus
kas — iždininkas. Naujoji 
valdyba yra pasiryžusi su
stiprinti skyrių naujais na
riais ir pagyvinti susilpnė
jusią skyriaus veiklą.

Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondo įgaliotinis Wa- 
terbury — Juozas Valkaus
kas susirinkimo metu su
rinko apie $50.00 aukų LNF 
reikalams.

Koncertas
Solistė Daiva Mongirdai- 

tė savo maloniu sopranu ir 
muzikas J. Gaidelis su savo 
gerai paruoštais mišrių ir 
vyrų chorais balandžio 16 
dieną, sekmadienį, 3 vai. p. 
p. koncertuos Waterbury, 
Conn. Koncertas įvyks šv. 
Juozapo parapijos didžiojo
je salėje — John St.

Waterbury ir apylinkėse 
būsimu koncertu susidomė
jimas didelis. C. B.

Milijoninio Fondo steigimo reikalu kovo 19 d. Chicagoje A. Rūgytės bute įvyko pasitarimas, daly
vaujant Fondo steigimo iniciatoriams ir LB atstovams, kurie sutarė, kad Fondas būtų steigiamas 
prie JAV Bendruomenės, Fondo lėšas telkia Bendruomenė, Fondą saugoja ir jo neliečiamumą laiduoja 
patikėtiniai, rinkti iš aukotojų, Fondo pelną kasmet paskirsto komisija iš LB ir aukotojų atstovų. 
Aukoms siųsti einamąsias sąskaitas atidaro Dr. A. Razma su Dr. G. Baluku ir JAV LB Centro Val
dyba kartu. Aukos didumas nenustatytas. Nuotraukoje pasitarimo dalyviai. Pirmoj eilėj: J. Liorentas, 
V. Ignaitis, A. Rūgytė, prel. M. Krupavičius, Dr. A. Razma, St. Barzdukas, J. Breivė, J. Švedas. 
Antroj eilėj: Inž. D. Bielskus, J. Jasaitis, inž. V. Naudžius, A. Pupelis, B. Babrauskas, V. Šmulkštys, 
Dr. G. Balukas, Dr. jnž. A. Nasvytis, Dr. A. Rugienė, Dr. B. Paškus, Dr. K. Ambrazaitis, A. Kareiva, 
Dr. Kaunas, V. Dzenkauskas.

E. CHICAGO

Diskusijos dėl milijoninio fondo buvo gyvos ir ilgos. Nuotraukoj 
B. Babrauskas "remia prie sienos" savo oponentą... Sėdi iš kairės: 
B. Babrauskas, Dr. G. Balukas, Dr. inž. A. Nasvytis, inž. V, 
Naudžius.

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS•r

Sukaktuviniame Dainavos 
ansamblio koncerte, kuris 
įvyks balandžio mėn. 9 d., 
Chicagos Marijos aukšt. 
mokyklos salėje, pirmą kar
tą Amerikoje bus išpildyta 
komp. Juliaus Siniaus kan
tata „Troškimas laisvės”, 
ši kantata kelis kartus buvo 
atlikta Neprikl. Lietuvoje. 
Ją Neprikl. Lietuvoje yra 
dirigavęs Stepas Sodeika, 
kuris dabar yra Dainavos 
ansamblio dirigentu - vado- 
vu,

*
Prof. Vlado Jakubėno kū

rinys ”Tremtinių ir išvežtų-
jų giesmė’’ (žodžiai B. Braz
džionio), kuris yra skirtas 
specialiai Dainavos ansamb
liui, pirmą kartą bus atlik
tas šio ansamblio 15 metų 
suka ktuviniame koncerte 
balandžio 9 d., Chicagoje. 
šį kūrinį išpildys ansamblio 
mišrus choras.

♦

„Dainavos” meno ansam
blis, kuris šiemet mini savo 
15 metų veiklos ir 10 metų 
gyvavimo Amerikoje su
kaktį, per paskutiniuosius 
10 metų yra turėjęs 78 pa
sirodymus. Daugumoje dai- 
naviečiai pasirodė lietuvių 
publikai, tačiau jie davė 
koncertų ir kitataučiams., 
dalyvaudami ukrain iečių 
muzikos festivalyje (1953 
m.), latvių dainų šventėje 
(1953 m.), „Theatre of Na- 
tions” — Michigan City, 
Ind. (1954 ir 1956 m.) ir kt.

♦

Liet, žurnalistų Sąjungos 
Chicagos skyrius kiekvieną 
savaitgalį rengia žurnalisti
nes popietes, kurių metu 
būna įvairių asmenų prane
šimai kultūrinio ar politinio 
pobūdžio klausimais. Po 
pranešimų vyksta diskusi

jos, padedančios išgvildenti 
pasirinktąją temą. Praneši
mus yra darę: G. Galva, St. 
Daunys, J. Tamulis, V. Za
latorius, kun. P. Garšva ir 
kt. LZS Chicagos skyriaus 
valdybą sudaro: A. Gintne- 
ris, P. šulas, J. Vaičiūnas, 
E. šulaitis, V. Zalatorius.

• Prisiųsta paminėti J. Vai- 
čeliūno naujai išleista kny
ga — Antrasis pasaulinis 
karas. Knygos kaina 5 do
leriai. Gaunama pas knygų 
platintojus ir pas autorių 
(195 Drinkwater St., Sud- 
bury, Ont. Canada).

Dainavos ansamblio 15 metų jubiliejinis koncertas įvyks balandžio 9 d. Marijos Aukšt. Mokyklos 
salėje, Chicagoje. Be chorinių dainų, programoje pasirodys solistai D. Stankaitytė, A. Brazis, J. 
Vaznelis ir ansamblio tautinių šokių grupė. Koncertui dekoracijas piešia dail. V. Petravičius. Sce
niniais efektais rūpinasi A. Rūkas. Nuotraukoje dabartinė ansamblio valdyba, kuri rūpinasi koncerto 
pasisekimu. Iš kairės: E. Slavinskas, A. Putrius, V. Radys, A. Smilgevičius, G. Pernaravičiūtė, J. 
Paštukas.

ALT skyriaus susirinkimas
East Chicagos apylinkių 

ALT skyriaus valdybos na
rių ir organizacijų atstovų 
pasitarimas įvyko kovo 11 
d., 3 vai. p. p. šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos patal
pose, Gary, Indiana. Susi
rinkimui pirmininkavo ALT 
skyriaus pirmininkas Al
bertas Vinikas, sekretoria
vo kun. dr. Petras Celiešius.

Tautinės Sąjungos East 
Chicagos skyrių atstovavo 
pirmininkas Kazimieras Po
cius, Jonas Rimkūnas ir An
tanas Steikūnas. East Chi
cagos apylinkės lietuvių 
Bendruomenę atstovavo pir
mininkas Kazimieras Valei
ka.

.Skyriaus pirmininkas Al
bertas Vinikas tartame sa
vo žodyje nuoširdžiai padė
kojo visiems, prisidėjusiems 
suruošti Vasario 16 d. mi
nėjimą.

Buvo priimta Vasario 16 
d. minėjimo pajamų-išlaidų 
apyskaita, apsvarstyti visi 
reikalai, susiję su sekančių 
metų Vasario 16 d. minėji
mo geresniu pasisekimu.

Kun. Dr. Ignas Urbonas 
savo žodyje plačiau nušvie
tė Vasario 16 d. minėjimo 
pasiruošimo darbus, jog 
ruošiant minėjimą per ma
žai susilaukta talkos iš kitų 
vietos organizacijų atstovų. 
Jo teigimu iš pakviestųjų 
per 50 organizacijų atstovų, 
dalyvavo ir darbais prisidė
jo labai mažas skaičius.

Skautų reikalu kalbėjo 
Jonas Rimkūnas, kuris pa
stebėjęs, jog East Chicagos 
jūrų skautai aktyviai daly

vavo Vasario 16 d. minėji
me, bet dėl nežinomų prie
žasčių jie visiškai nebuvo 
paminėti spaudoje, kur bu
vo pareikšta visiems padė
ka. Jo įsitikinimu ateityje 
reikėtų skautus ne tik į dar
bą kviesti, bet atitinkamai 
įvertinti jų atliktus darbus 
ir už tai padėkoti, kaip ir 
visiems kitiems buvo padė
kota.

Po pasikalbėjimo-diskusi- 
jų Vasario 16 d. minėjimo 
Kautas pelnas buvo paskirs
tytas taip: Amerikos Lietu
vių Tarybai $400.00, Dainų 
Šventės Rengimo Komitetui 
$50i00 ur East Chicagos 
apylinkės lietuvių Bendruo
menės valdybai $30.00. Ki
tas likęs pelnas bus laiko
mas skyriaus kasoje ki
tiems reikalams.

Pažymėtina, kad jau ket- 
veri metai iš eilės East Chi
cagos ALT skyriaus valdy
ba Vasario 16 d. minėjimą 
ruošia su užkandžiais ir 
įėjimas apmokamas. Ketve- 
rių metų praktika yra įro
džiusi, jog tai nėra praktiš
ka ir pelninga, nes pasiruo
šimas darbų žvilgsniu dide
lis, o pelnas mažas. Be to 
pas minėjimas užsitęsia 3-4 
valandas ir tai žmones at
baido. Pakenė

Graži dovana Velykų 
proga

Plokštelės tik neseniai 
pagamintos 

LITHUANIAN - AMERICAN 
Long PIay Hi-Fi Records

Sol. LIONĖ JUODYTĖ-Ma- 
thews yra įdainavusi naują 
lietuviškų dainų plokštelę —
”MAN0

LIETUVOS 
PRISIMINIMAI”

(My Lithuanian Memories) 
Kaina $4.98

Antrąją mažą (angliškai) — 
„Christmas Carols” 

Shepherd Boy and 
Sleeping Child.

Kaina 98c. 
Išleistos Mill Marlboro Co. 
Platintojams užsakius didesniais 
kiekiais — duodama nuolaida.

UŽSAKYMUS SIUSTI:
ALEX MATHEWS
256 Union Avenue, 
Brooklyn 11, N. Y. 

arba
gaunama visose 
radijo stotyse
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