
Tadas Meckauskas 
4222 Euclid Str- 
E-Chicago,Ind*

Nr. 61

DIRVA
Gegužis-May 26, 1961 Cleveland, Ohio

AMERIKOS SANTYKIAI SU PIETŲ KORĖJOS 
REŽIMU BLOGĖJA

JAV vyriausybė katego
riškai atmetė naujojo Pietų 
Korėjos režimo lyderio gen. 
ltn. Chang Do Youngo pla
nuotų skubų susitikimų su 
prezidentu Kennedžiu.

Pas tarosiomis dienomis 
įvyko eilė naujojo režimo 
atstovų pasitarimų su JAV 
ambasados reikalų vedėju 
Marshall Green ir ameri
kiečių karinių pajėgų virši
ninku gen. Carter B. Magru- 
der. Juose nepasiekta jokių 
susitarimų, ypač kiek tai 
lietė P. Korėjos armijos 
operatyvinę kontrolę.

P. Korėjoje stovinčių JAV 
karinių pajėgų radijo tink
las paskelbė, kad amerikie
čių aukštieji karininkai ten 
jaučių, jog perversmas ten 
"pavojingai suardęs’’ Jungt. 
Tautų karinę vadovybę. 
Gen. Bagruder, kuris yra 
Jungt. Tautų karinių pajė
gų viršininkas, pareikalavo 
maištininkus, griaunančius 
jo autoritetų, grįžti į "se
nas vėžes". Tačiau kraštų 
valdanti karinė junta prieš
tarauja nurodydama, kad 
ankstesnioji sistema, sukur
ta Korėjos karo pabaigoje, 
esanti pasenusi.

Režimo užs. reik, m mis
terio Hong U Kim pasitari-

Prancūzų pasiūlymas Laoso 
neutralumui išlaikyti

Keturiolikos valstybių konfe
rencijoje dėl Laoso ateities 
Prancūzija pasiūlė, kad Rytai 
ir Vakarai priimtų tarptautinę 
chartą Laoso neutralumui už
tikrinti, kaip esminj reikalavi
mą taikai pasiekti.

Ambasadorius Jean Chauvel, 
vadovaująs prancūzų delegaci
jai, pasiūlė dviejų rezoliucijų 
projektus. Viename jų numato
ma būsimosios Laoso vyriau
sybės neutralumo deklaracija, 
kitame -- visų tarptautinės kon
ferencijos dalyvių pasirašyta 
deklaracija respektuoti tą neu
tralumą ir nesikišti J Laoso vi
daus reikalus.

Šis projektas buvo pritaria
mai sutiktas JAV ir kitų Vaka
rų delegacijų.

Tailando atstovas pasiūlė kon
ferenciją praplėsti, J ją pakvie
čiant dar Indoneziją ir Mala
jus, tuos abu kraštus vėliau Į- 
traukiant ir j tarptautinę kontro
lės komisiją, kurią dabar sudaro 
Indija, Kanda ir Lenkija.

Tuo tarpu komunistinis blokas 
tęsė puolimus prieš JAV ir 
SEATO. Raudonoji Kinija kaltino 
Ameriką, kad toji savo pagalba 
siekianti Laose sukurti savo ko
loniją. Anksčiau Gromyko aiš
kino, kad Laoso visų nelaimių 
priežastis esanti SEATO orga
nizacija.

Kambodijos valstybės šefas, 
princas Norodom Sihanouk, Že
nevoje pareiškė, kad jo pastan
gos suderinti visas tris besivar- 
žančiaą. Laoso fakcijas koalici
nei vyriausybei sudaryti nuėju
sios niekais.

Jis buvo kreipęsis j tris Laoso 
princus, atstovaujančius tris 
grupes, kviesdamas susitiktiže- 
nevoje ir paskubinti Laoso kri
zės sprendimą. Kvietimai buvo 
pasiųsti princui Phoumai, vadi
namam neut^alistų lyderiui, jo 
pusbroliui Souphanavongui, pro
komunistinio Pathet Lao vadui, 
ir karaliui Vatanai, kuris turėjo 
Ženevon pasiųsti provakarietiš
kos vyriausybės premjerą prin
cą Boun Oum.

Prokomunistinio Pathet Lao 
lyderis nieko neatsakėt kvietimą. 

me su JAV ambasada buvo 
svarstomas projektas pa
siųsti režimo atstovų į Wa- 
shingtonų, kuris'čia tiesio
giai išdėstytų juntos politi
nius, ekonominius ir socia
linius tikslus. Ambasados 
reikalų vedėjas Green, ku
ris viešai reiškė pasiprieši
nimų perversmui nuo pat 
pirmojo momento, davęs su
prasti, jog tie tikslai išaiš- 
kėsių iš naujojo režimo 
veiksmų.

Taip nesutarimams didė
jant, karinės juntos lyderis 
Chang Do Young paskelbė, 
kad jis vykstųs į Washing- 
tona pasikalbėti su pačiu 
prez. Kennedžiu. Jis jau bu
vo pradėjęs kelionės pasi
ruošimus.

JAV valstybės departa
mentas į tai reagavo pareiš
kimu, kad prez. Kennedy 
dabar esąs perdaug užsi
ėmęs pasiruošimais susitik
ti su prez. De Gaulle ir So
vietijos diktatorium Chruš
čiovu, JAV iš tikrųjų domi
si tik tuo, ką režimas vyk
do, ne jo planuojamais tiks
lais, o visi klausimai galį 
būti išaiškinti per tenykš
tes JAV atstovybes. Be to, 
esą, tokio staigaus vizito 
priėmimas atidarytų kelia

Neutralistas Phouma savo tele
gramoje pažymėjo, kad "gal bus 
galima" tą problemą išspręsti 
pačiame Laose. "Tuo pačiu tonu" 
atsakius ir Boun Oum vyriausy
bė.

Kambodijos valstybės šefas, 
kurio pasiūlymu Ženevoje su
šaukta 14 valstybių konferenci
ją, pareiškė, kad trijų fakcijų 
lyderiams ir toliau priešinantis, 
"Laosas bus baigtas. Jis bus vi
siškai prarastas laisvajam pa
sauliui per ateinančias kelias sa
vaites." 

Inž. EUGENIJUS BARTKUS, dabartinis Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos pirmininkas, šiose pareigose išbuvę dvi kadenci
jas.

kitiems panašiems, nepla
nuotiems vizitams į Wa- 
shingtonų.

Tokia Washingtono reak
cija yra neabejotinas smū
gis P. Korėjos karinei jun- 
tai, kuri vienu iš pirmųjų ir 
svarbiųjų tikslų buvo pa
skelbusi kovų su komuniz
mu ir korupcija. Savaime 
aišku, kad santykiai tarp P. 
Korėjos naujojo režimo ir 
JAV vyriausybės pablogės, 
nors kai kurie stebėtojai 
bando raminti, kad Wa- 
shingtonas faktiškai pali
kęs atviras duris vėlesniems 
pasitarimams.

JAV ambasados reikalų 
vedėjas Marshall Green, 
kaip iš informuotų sluoks
nių patiriama, pasmerkęs 
karinės juntos paskelbtus 
politinius varžymus, parti
jų uždarymų ir masinius 
areštus. Jis nurodęs, kad 
santykiai su JAV priklau
sys nuo juntos vadų politi
kos.

Konsoliduodama kontro
lę, P. Korėjos karinė junta 
pakeitė išrinktuosius pro
vincijų gubernatorius ka
riniais atstovais. Teismai 
paskubomis baudžia tuos, 
kurie nusižengė nepapras
tojo meto nuostatams. Bu
vusiojo režimo valdininkų, 
kaltinamų korupcija, areš
tai siekia tūkstančius. Prieš 
kelias dienas dalis jų buvo 
pravesta "gėdos parade", 
juos vedant surištus Seoulo 
gatvėmis, prieš tai ant krū
tinių užkabinus užrašus, 
skelbiančius jų nusikalti
mus, daugiausiai korupcijų.

* ALŽIRO nacionalistų provi
zorinės vyriausybės delegacija 
derybose su prancūzais griežtai 
pabrėžė, kad bet koks Alžiro 
padalinimas kraštui neatneštų 
taikos. Tai reiškia, kad Alžiro 
nacionalistai yra nusistatę reika
lauti Alžiro suverenumo Saharos 
dykumoje, turtingoje nafta irmi- 
neralais.

§| šeštadieni, gegužės 27 d. Chicagoje, Sheraton viešbutyje, 506 N. Michigan Avė., (vyksta Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos Seimas. Iškilmingas šeinio posėdis prasidės 1 vai. po pietų Boulvard Room, 
5 aukšte. Seimo atidarymą praves Chicagos skyriaus pirm. A. Janukaitis. Seime pranešimus padarys 
pirmininkas E. Bartkus, vicepirm. J. Jurkūnas, V. Rastenis,T. Blinstrubas, A. Trečiokas, B. Nemickas, 
A. Senikas, K. Pocius ir kiti. Gegužės 27 vakare tame pačiame viešbuty, puošniame Grand Bali Room 
(vyks banketas, kurio meninę programą išpildys solistės Vita Valikonytė ir Nerija Linkevičiūtė. 
SekmadienJ, gegužės 28 d. 10 vai. ryto seimo dalyviai dalyvauja pamaldose Tėvų Jėzuitų kolplyčioje, 
5620 So. Claremont Avė., kurių metu giedos solistė Monika Kripkauskienė. Po seimo uždarymo Sheraton 
viešbutyje (vyks Vilties Draugijos narių susirinkimas.

RAGINA AUKUTI TRAKTORIŲ PIRKIMUI
Prezidentas Kennedy ape

liavo į visus amerikiečius, 
kad jie siųstų aukas pirkti 
traktoriams, už kuriuos tu
rės būti išlaisvinta 1200 be- 
laisvėn patekusių Kubos 
laisvės kovotojų. Specialia
me pareiškime prezidentas 
pabrėžė: "Kiekvienas ame
rikietis turi jiems pagelbė
ti, kaip savo broliams, atsi- 
dūrusiems totalitarini ame 
kalėjime."

Atsiųstieji į Amerika l)e- 
laisvių atstovai grįžo atgal 
į Kuba, kaip režimas, išleis
damas juos deryboms, buvo 
reikalavęs. Iš jų turėtų in
strukcijų ryškėja eilė neaiš
kumų, todėl traktorių pir
kimo komiteto atstovai tu
rės vykti į Havana galuti
nai susitarti dėl traktorių 
dydžio ir priedų.

Nors Baltieji Rūmai pri
pažino, kad iniciatyva trak
torių fondui sudaryti išėjo 
iš paties prezidento, bet ofi
cialiuose p a r e i š kiniuose, 
kaip ir pei’ televizija, pa- 
brėžinėjama, kad ”JAV vy
riausybė nebuvo ir negali 
būti tų derybų dalis." Bet 
senate eilė senatorių parei
kalavo, kad būtų iškviestas 
valst. sekr. Rusk paaiškinti, 
kokia dabar yra JAV poli
tika.

Tuo tarpu Kuboje vis aš
trėja puolimai prieš JAV 
laivyno bazę Guantaname. 
Režimo gynybos ministeris 
Raoul Castro pareiškė, kad 
toji bazė esanti "vėžys ir 
nuolatinės provokacijos ži
dinys". Jis kaltino, kad 
amerikiniai lėktuvai iš tos 

bazės pažeidę Kubos terito
riją 259 kartus, greičiausiai 
fotografuodami. Jis nenuro
dė, ar vyriausybė planuoja 
bandyti jėga išspausti JAV 
iš tos bazės, bet pastebėjo, 
kad anksčiau jie to siekę 
taikiomis priemonėmis.

Pramonės ministeris Gu- 
evara, kalbėdamas 47 "de
legatams" iš kitų Lotynų 
Amerikos kraštu, pareiškė, 
kad Kuba "iki 1965 metų 
padvigubins savo gyvenimo 
standartą, jei amerikiečiai 
mums nekliudys."

Šiame krašte veikęs Ku
bos demokratinis revoliuci
nis frontas suskilo, iš jo pa
sitraukus Liaudies Revoliu
ciniam Sąjūdžiui, kuris va
dovauja partizanams Kubos 
kalnuose, bet kurio dalis bu
vo išjungta iš invazijos 
veiksmų. Jo vadai kaltino, 
kad ČIA "vis dar žaidžia 
Kubos politiką", o svarbiau
sia, neteikiama jokia pagal
ba kovotojams Kuboje.

Kongreso leidiny nurodo
ma, kad invazija Amerikai 
kainavusi apie 45 mil. do
lerių. Prezidento sudaryto
ji komisija jau gavo ČIA 
viršininko Allen Dulles ir 
jo pavaduotojo R. Rissel 
liudijimus. Tardymai tebe- 
tęsiami.

74 Kubos universitetų 
profesoriai, politiniai pabė
gėliai, paskelbė atsišauki
mą, kviesdami JAV ir kitus 
Lotynų Amerikos kraštus 
jungtinei akcijai prieš ko
munistų režimą Kuboje. 
Šiuo atsišaukimu jie siekia 

atremti amerikiečių inte
lektualų grupės, daugiau
siai Harvardo profesorių, 
pastangas "sukliudyti Ame
rikos slinkimą į kišimąsi 
Kuboje”,

TRUMPAI
♦ VICEPREZ. JOHNSON, grį

žęs iš dvi svaitės trukusios ke
lionės po Azijos kraštus, pa
reiškė, kad JAV administracija 
planuoja prašyti kongresą 100 bil. 
dolerių papildomai ekonominei ir 
karinei pagalbai Pietryčių Azijos 
kraštuose.

♦ 27 "laisvės keliauninkai", 
siekią integracijos pietinių JAV 
valstijų susisiekime, iš Alaba- 
mos, ginkluotiems nacionalinės 
gvardijos kariams lydint, išvyko 
| Jackson, Miss., kur jie areš
tuoti už triukšmo kėlimą.

♦ JUNGT. TAUTŲ komisija 
Angolos reikalams buvo susi
rinkusi slapto posėdžio, Portu
galija į Angolą atsiuntė naujus 
kariuomenės kontingentus, Sa
koma, kad dabar jau trečdalis 
Portugalijos kariuomenės esąs 
perkeltas Į Angolą. Neoficialiais 
duomenimis, Angoloje žuvusių 
negrų skaičius siekiąs 8,000 o 
baltųjų esą žuvę apie 1200. Por
tugalijos užjūrių ministerija pa
skelbė, kad ankstesni teigimai 
apie 72 ganiečių sugavimą te
roristų tarpe buvę klaidingi; klai
da kilusi iš to, kad tie negrai 
kalbėję angliškai ir prisilaikę 
ganiečių papročių, nukirsdinė- 
dami savo žuvusiųjų rankas ir 
galvas, kaip tai daro Ganos gy
ventojai. Kiti belaisviai taip pat 
juos laikę ganiečiais, bet iš kur 
jie tikrai kilę, neaišku ir dabar.
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Kauno vaizdas nuo Vytauto kalno žiūrint.

CHRUŠČIOVAS REVIDUOJA GENERALINE LINIJA
Sovietijos gyvenimo lygis tik truputį aukštesnis už amerikinį...

AMERIKOS PROBLEMOS PIETŲ KORĖJOJE

Praeitą savaitgalį Chruščio
vas paskelbė, kad Sovietija nu
sistatė padidinti kasdienio var
tojimo prekių gamybą. Kai kurie 
autoritetingi Vakarų sluoksniai 
tai laiko išdava ilgų debatų, eilę 
metų vykusių tarp Kremliaus vir
šūnių.

Jie prisimena, kad prieš aštuo
nerius metus tuometinis prem
jeras Georgi M. Malenkov pa
siūlęs teikti aukštesnį pirmumą 
kasdienio vartojimo prekių ga
mybai, negu Stalino laikais. 
Chruščiovas tada pasipriešinęs 
ir 1955 metais privertęs jį "re
zignuoti".

Visa tai tiesa, bet klystama 
ir klaidinama įtaigojant, kad da
bartinis Chruščiovo linijos re
vidavimas buvęs tik varžybų tarp 
dviejų Kremliaus frakcijų išdava. 
Linijos keitimo priežastys yra 
daug gilesnės.

Atsimintina, kad šis nutarimas 
padarytas po to, kai Chruščio
vas visą mėnesį išvažinėjo po 
svarbiausias ‘ Sovietijos agra
rines provincijas --nuo Ukrainos 
iki Sibire esančių "plėšininių 
plotų" -- ir pats savo akimis 
pamatė, jog reikia kreipti kursą, 
jei norima išvengti ūkinės katas
trofos.

Praeitų metų pabaioje įvykęs 
Sovietijos komunistų partijos 
centro komiteto plenumas ne tik 
visu ryškumu patvirtino "anti- 
sovietiniu kurstymu" vadintus 
Vakarų spaudos pranešimus, bet 
turėjo dar pripažinti eilę Va
karuose anksčiau nežinotų fak
tų, už kuriuos kaltė oficialiai su
versta mažesniesiems partijos 
pareigūnams.

1959 metų rudenį Chruščiovas 
lankėsi Amerikoje ir National 
Press Club spaudos konferen
cijoje, Washingtone, pasigyrė, 
kad Sovietija jau 1960 metais 
pralenksianti Ameriką mėsos, 
sviesto ir pieno gamyboje, išda
linant produkciją gyventojų skai
čiui. Nepraėjus nė pusantrų me
tų, centro komiteto rezoliucijoje 
buvo konstatuota:

"Gyvulininkystės produktų ga
mybos didinimas smarkiai atsi
liko nuo plano 1960 metais. Mė
sos, pieno, sviesto ir kitų mais
to produktų pareikalavimas ne
galėjo būti pilnai padengtas."

Toliau rezoliucijoje išvardi-

MOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

koks buvo 1890 metais!
jama eilė sričių, kur planas ne 
tik neišpildytas, bet ir atsilikęs 
nuo 1959 metų gamybos skaičių-- 
nuo tų metų, kurie oficialiai pri
pažinti reikšmingo nederliaus 
metais.

1960 metų produkcijos trūku
mus sudėjus su 1959 metų de
ficitu, 1960 metų planui išpil
dyti stigo: 30% javų, 22% pieno, 
18% mėsos, 40% cukrinių runke
lių, 19% bulvių ir 13.4% medvil
nės.

♦

Tuo metu, kai vadinamasis 
"socialistinis sektorius", kaip 
skelbiama, pasiekęs 99% plano, 
iš oficialų sovietinių duomenų 
aiškėja, kad tas "sektorius" nė
ra pajėgus Sovietijos gyvento
jams išmaitinti. Dar tebetole- 
ruojami privatiniai kolchozinin- 
kų gyvulėliai valstybinį planą pa
rėmė nemažiau 51% pieno, 51% 
mėsos ir 82% kiaušinių. Jeigu 
kam dar reikėtų įrodymų, kad 
komunistų šmeižiamoji privati
nė ūkio sistema yra pranašes
nė už "socialistinę", tepanagri- 
nėja paskutiniųjų metų oficia
lius Sovietijos duomenis! 
Savaime aišku, kad trūkumas 

kelia pagrįstą Sovietijos gyven
tojų nepasitenkinimą esama 
būkle. Pats Chruščiovas tai pri
pažino eilėje pastaraisiais me
tais pasakytų kalbų.

Šioje vietoje prisimintina viena 
preciziška gyvenimo lygio A- 
merikoje ir Sovietijoje analizė, 
atlikta amerikinės Rand korpo
racijos pavedimu. Ją atliko Mrs. 
Chapman, daugiau kaip dešimtį 
metų nagrinėjusi sovietų gyveni
mo lygį ir giminingus klausimus.

Toje studijoje, glaustai kalbant, 
konstatuojama, kad sovietinis gy
venimo lygis praeitais metais 
siekė tik trečdalį amerikinio, ir 
jis yra tik truputį geresnis, negu 
amerikiečio gyvenimo lygis 1890 
metais! Mrs. Chapman studija 
tai smulkmeniškai įrodo, naudo
dama oficialius sovietų duomenis 
ir palygindama Sovietijos ir A- 
merikos gyventojų maitinimą, 
apsirengimą, namų apyvokos 
reikmenis, butus ir 1.1.

Grįžtant prie praeitų metų So
vietijos plano, aiškėja trūkumai 
ne tik žemės ūkyje. "Pravda" 
paskelbė sovietinės pramonės 

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
leri.

• 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 
Pitone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

plano duomenis už praeitus me
tus, kur nurodoma, kad svar
biausieji plano tikslai buvę ne 
tik pasiekti, bet net ir pralenkti. 
Tačiau giliau panagrinėjus iš
aiškėja kad pirmykščiai plano 
tikslai buvo tylomis pakeisti 
ir po to visiškai užmiršti -- tik 
tuo keliu gautas toks išorinis 
vaizdas.

Sulyginus pirmykščius plano 
tikslus su faktine produkcija, iš
ryškėja tokios tuštumos: anglių 
produkcija -- 513 mil. tonų vie
toj planuotų 593 mil. tonų; gele
žies -- 46.8 mil. tonų vietoj pla
nuotų 53 mil. tonų; nepaprastai 
dabar forsuojama cemento pra
monė -- 45.5 mil. tonų vietoj 
planuotų 55 mil. tonų.

Šie antrųjų septynmečio pla
no metų duomenys iššaukė ne tik 
naujus kivirčus partijos viršūnė
se, kurių pasėkoje prezidiumo 
narys A. B. Aristovas ištumtas 
į Varšuvos pasiuntinybę, bet ir 
privertė radikaliai keisti ūkinės 
politikos kursą, kuris jau sukre
čia komunistų generalinės lini
jos pagrindus.

*

Pirmuosius to kurso keitimo 
ženklus paskelbė valstybinės pla
no komisijos pirmininkas W. I. 
Novikovas 196O.XII.21 Prav- 
doje, nurodydamas, kad da
bartinė plieno produkcija pa
dengsianti ir ateinančių metų pa
reikalavimą, atseit, nėra reikalo 
jos didinti.

Panašiai šių metų sausio 6 
pareiškė ir Chruščiovas (tos kal
bos ištraukas Maskvos radijas 
paskelbė tik sausio 19). Jis 
aiškino, kad dabartinėmetalurgi- 
nės pramonės plėtimo politika 
nesanti tęstiną, reikią žymią da
lį jai skirtų kapitalo investicijų 
nukreipti į žemės ūkį ir kas
dienio vartojimo prekių produk
ciją: "Nėra įmanoma komunizmą 
kurti vien mašinų ir plieno ga
myba. Žmonės turi apsirengti 
ir pavalgyti, jiems reikia butų 
ir kitokių dalykų."

Paprasčiau kalbant, tai reiš
kia, kad plieno produkcija iki- 
septynmečio plano pabaigos (1965 
m.) bus laikoma dabartiniame 
lygyje -- po 77 mil. tonų per 
metus (tuo tarpu septynios Va
karų Europos ūkinei bendruo
menei priklausančios valstybės

Gegužės 16 amerikiečių ap
mokoma ir apmokama Pietų Ko
rėjos armija sukilo ir nuvertė 
civilinę krašto vyriausybę, kuri 
buvo Amerikos finansuojama 
ir vispusiškai remiama. Per
versmas buvo toks netikėtas, 
kad ten esą JAV pareigūnai vi
siškai nesusigaudė, kas iš tik
rųjų dedasi.

Jie pareikalavo perversmo 
vykdytojus tuojau grąžinti valdžią 
legaliai vyriausybei, pastarieji 
atsisakė, po to nuverstasis prem
jeras oficialiai rezignavo, pre
zidentas Posun Yun bandė rezig
nuoti, bet, perversmininkų "į- 
tikintas’-, pasiliko savo poste, 
perversmininkai sudarė krašto 
vyriausybę ir paskelbė nepripa
žįstą Jungt. Tautų karinės va
dovybės, kurią faktiškai sudaro 
amerikiečiai, tuo siekdami, kaip 
jie skelbia, pagerinti santykius 
su JAV, palaužti stiprėjantį ko
munizmą ir išvalyti korupciją.

Rezultate: didėjąs netikrumas 
ne tik P. Korėjos ūkinei ir po
litinei ateičiai, bet ir visam ka
rinės jėgos balansui Azijoje.

Perversmu, kaip jo nominali
nis lyderis, P. Korėjos armi
jos generalinio štabo viršinin
kas Chang Do Young, skelbė, 
buvo siekiama sustabdyti P. Ko
rėjos slinkimą į komunizmą. P. 
Korėjoje nėra vietinio komunistų 
sąjūdžio, bet komunistų agentai 
įlenda iš Š. Korėjos, skleisdami 
propagandą ir sėdami nepasiten
kinimą.

Armijos vadai buvę susirūpinę 
vis didėjančiu palankumų komu
nizmui studentų, intelektualų ir 
kai kurių politikų tarpe. Tos gru
pės pastaruoju metu rodė vis di
dėjantį aktyvumą, jau ir viešai 
reikalaudamos susijungimo su 
komunistine Šiaurės Korėja. Ar
mijai ta eiga buvo pradėjusi kelti 
vis didesnio susirūpinimo.

Kitas perversmininkų tikslas 
buvęs pašalinti "korupcingus ir 
nepajėgius" politikus ir "iš
spręsti masių skurdą".

Daugumas stebėtojų sutinka, 
kad P. Korėja pastaruoju metu 
buvusi palaida bala. Kai kurios 
negerovės iššaukė prezidento 
Syngman Rhee kritimą prieš 13 
mėnesių, bet jos po to nemažėjo. 
Nedarbas pakilo iki 2 milijonų 
miestuose, provincijoje buvo 
.pastebimas didesnis skurdas, ne
gu anksčiau. Ir gyventojais per
pildyta P. Korėja--25 mil. pa- 

praeitais metais pagamino 73 
mil. tonų plieno). Toji naujau
sioji XXI-me partijos suvažia
vime priimto septynmečio plano 
korektūra reiškia esminę revi
ziją komunistų partijos ūkinės 
politikos, kurios alfa ir omega 
ligšiol buvo: pirmumas sunkiajai 
pramonei prieš lengvąją pramo
nę ir žemės ūkį.

Niekas kitas, kaip pats Chruš
čiovas, 1955 metais už tą "here- 
ziją" -- skiriant daugiau dėme
sio lengvajai pramonei ir že
mės ūkiui -- privertėpasitraukti 
tuometinį premjerą Malenkovą. 
Niekas kitas, kaip pats Chruš
čiovas, įsakė sušaudyti vengrą 
Imre Nagy, kuris panašaus kur
so buvo bandęs siekti Vengrijo
je (prieš sukilimą). Dabar tuo ke
liu pasuko tas pats Chruščio
vas.

Savaime aišku, kad neišven
giamos. priežastys privertė jį 
griebtis to posūkio, pažadant gy
ventojams "panem et circen- 
ses", o šiame šimtmetyje "panem 
et circenses" reiškia ne tik 
maisto produktus ir pasilinksmi
nimus, bet pirmoje eilėje kasdie
nio vartojimo reikmenis. Ūkinė 
krizė privertė Chruščiovą sko
lintis nušalintojo Malenkovo idė
jas.

T uo būd u pi r m y k št i s d eba r t i n i o 
septynmečio planas nebus pa
siektas. Jį ištinka tas pats li
kimas, kuris ištiko paskutinį 
penkmečio planą, kurio tikslai 
1956 metais buvo paskelbti "ne
realiais" ir pagaliau 1957 metais 
panaikinti, vietoj jo pereinant 
į dabartinį septynmečio planą.

Galbūt spalio 17 prasidedančio
je XXII-je partijos konferenci
joje bus sugalvotas naujas pla
nas, o šis paprasčiausiai "už
mirštas", kaip tai atsitiko su 
pastaruoju penkmečio planu. Tai 
rodo, kad Chruščiovo skelbiamos 
utopijos apie Amerikosprisiviji- 
mą ir pralenkimą nuveda į ab
surdus ir išryškėja, kaip neį
manomos realizuoti. 

gal paskutinį surašymą -- des
peratiškai kovojo su infliacija.

Milžiniška JAV pagalba, sie
kianti apie pusę bilijono dole
rių kasmet, išlaikė P. Korėją 
nuo ūkinio žlugimo, bet iš kitos 
pusės didino sunkumus infliaci
jai kontroliuoti. Didelė dalis tos 
pagalbos ėjo į privatines "poli
tikų" kišenes.

Premjeras John M. Chung, lai
mėjęs rinkimus labai abejotina 
balsų persvara (8:1), buvo lai
komas padoriu žmogumi, bet la
bai silpnu politiku.

Amerikai, susirūpinusiai poli
tiniu ir ūkiniu stabilumu P. Ko
rėjoje, jau tuometinė būklė kėlė 
didelį nerimą. Amerikos mokes
čių mokėtojai yra atidavę P. Ko
rėjai daug didesnę duoklę, negu 
bet kuriai kitai valstybei -- apie 
4 bilijonus dolerių nuo Korėjos 
karo pabaigos. Pridėjus dar 18 
bilijonų, išleistų karui, ir apie 
130,000 žuvusių ir sužeistų kare, 
aiškėja tos pagalbos apimtis.

Washingtono susirūpinimas po 
perversmo dar padidėjo. Kiek
vienas perversmas susilpnina 
demokratiją, kurios ugdymu A- 
zijoje Amerika rūpinosi. Būkš- 
taujama, kad dabartinė maiša
tis galinti sulėtinti ir ekonomi
nes programas, sukeldama dar 
didesnį skurdą ir gyventojų ne
pasitenkinimą.

Kariniai sluoksniai taip pat 
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susirūpinę, kad armijos vado
vybė, įsivėlusi į politiką, galinti 
susilpninti armijos pajėgumą ir 
patikimumą karo atvejui. Toji 
armija yra ne tik pagrindinis 
ramstis Šiaurės Rytų Azijai gin
ti, bet ir atrama prieš masyves 
raudonosios Kinijos jėgas. 
Pakrikus santykiams, tarp ame
rikinių karinių jėgų ir P. Korė
jos armijos, ten liktų tik 50,000 
amerikiečių karių prieš pusę mi
lijono komunistinės armijos ki
toje 38 paralelės pusėje.

Bet iš kitos pusės, optimistai 
sako, kad nereikią tikėtis liūdnų 
perspektyvų. Radikalių politikos 
permainų _ nesitikima: karinė 
junta žada glaudžiai bendradar
biauti su JAV ir kitomis Vakarų 
valstybėmis, o dalis dabartinės 
painiavos kylanti tik dėl nesuta
rimų su dabartiniu JAV aštunto
sios armijos vadu gen. ltn. 
Magruder, kuris netrukus grįš 
į Ameriką. Karinė junta pažadėjo 
valdžią grąžinti civiliams, kai 
tik pasieksianti savo tikslus: ap
valysianti kraštą nuo komunistų 
ir korupcionierių. Tikima, kad ji 
tada pasitrauksianti iš politikos, 
nors galinti pasilikti "sargo" ro
lėje.

Bet tuo tarpu perversmas ne- 
įnešė didesnio aiškumo, ir pa
grindinės problemos tebelieka 
neišspręstos, kaip ir anksčiau.
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Traktoriai ir žmonės...
Iki šiol tai negirdėtas lyginimo mastas. Bet dabar 

realybė, sugalvota Kubos diktatoriaus Castro. Greičiau
sia sugalvota su tais pačiais talkininkais tariantis, kurie 
dabar Kubą padeda „paversti” socialistine respublika. 
Paversti tokia respublika, kuri bus valdoma be rinkimų 
arba tik klastotais rinkimais. Sugalvota, kad galėtų ciniš
kai pasijuokti iš Amerikos, pačios Kubos laisvės kovotojų 
ir visų tos kovos rėmėjų.

Dabar dar peranksti tvirtinti, kad Kubos laisvės ko
votojai tikrai sklandžiai bus iškeisti į traktorius. Grei
čiausia, Amerikos visuomenės atstovams sutikus tokius 
mainus priimti, atsiras papildomų užsiprašymų. Jų jau 
girdėti, bet jų bus ir daugiau. Juk toks ciniškumas neturi 
ribų.

Už 1200 Kubos laisvės kovotojų Castro užsiprašė 500 
gerų traktorių. Taigi beveik už pustrečio žmogaus vieną 
traktorių. O tas vienas traktorius kaštuoja tarp $3000 — 
$6000. Taigi Castro skaičiavimu, vienas laisvės kovotojas 
vertinamas tarp $1200 — $2400. Atseit, tokio žmogaus 
kaina nedidelė, į ją tik nusispiaut. Ir jis tik taip tuos 
laisvės kovotojus tevertina.

Kodėl Castro būtinai pareikalavo traktorių, o ne ku
rių kitų mašinų, kurių dabar, JAV prekybą su Kuba su
varžius, stinga? žinovai teigia, kad žemės ūkyje jau da
bar pastebimas atsilikimas. O tas atsilikimas, socialistinę 
ūkininkavimo formą kuriant, neabejotinai kaskart labiau 
ir labiau didės. Taigi reikia jau dabar rūpintis, kad greit 
neišvirstų į didelę nelaimę. O antra — traktorius laiko
mas, kaip ankstesniais laikais plūgas, paprasčiausia, bet 
būtina žemės dirbimo priemone. Atseit, tie laisvės kovo
tojai tiek ir teverti, kiek plūgas žemei arti, ar dabar trak
torius ją ir kitaip gerinti.

Šio paskutiniojo karo metu buvo ir dar ciniškesnių 
žmogaus vertinimų. Nacinėj vokiečių propagandinėj lite
ratūroj buvo užtinkama tokių išsireiškimų: kiekvienas 
žydas tėra tiek vertas, kiek vertas tokio pat svorio pa
prasčiausio muilo gabalas. Atseit, tuo pačiu buvo suda
roma nuomonė, kad žydai ir tetinka muilo gamybai.

Castro, atrodo, nuo anos propagandos kiek pirmyn 
pažengė. Jis Kubos laisvės kovotojus prilygino kiek aukš- 
tesniai rūšiai — traktoriams, kurių jam dabar labai rei
kia ir kurių sovietai taip greit nepristato. Bet, esmėje, 
lyginimas turi tą pačią prasmę. Ir iš to galima tik vieną 
išvadą daryti, kad diktatoriai vienas nuo kito toli nenu
žengia ir vėlesnieji iš jų vis mina į ankstesniųjų pėdas, 
kol prieina liepto galą.

Amerikos prezidentas palaimino visuomenės pastan
gas surinkti pinigus reikalaujamiems traktoriams pirkti. 
Ir visai be reikalo toks laiminimas buvo pareikštas. Vi
suomenė, kada 1200 padorių žmonių grąsia mirties baus
mė, pati žino ką reikia daryti. O dar žinant, kad tokio 
turtingo krašto visuomenei sudėti sumą 500 traktorių 
nupirkti, nėra jau koks atmintinas žygis, kuris reikalin
gas ir paties prezidento padrąsinimo.

Jei Castro apetitas, kaip jau minėjome, nepakils ir 
nebus daugiau užsiprašyta, tie 1200 laisvės kovotojų išeis 
j laisvę. Bet jie, reikia tikėti, bus daugiau verti, negu tie 
ciniškai užprašyti traktoriai.

Šioj istorijoj ypatingai primintina, kad lazda tikrai 
turi du galus. Kada nors tas traktorių ir žmonių maini
kavimo lazdos antrasis galas tikrai pataikys Į paties 
Castro kaktą. Ir tai bus už viską atsilyginta. B. G.

TAI BUVO 1905 METAI

Mano straipsnyje Dirvos Nr. 
57, "Pažiūrėkime į antrąją me
dalio pusę", yra klaida, kurią 
reikia atitaisyti. Dr. Jonas Šliu
pas ir J. O. Širvydas įsteigė 
socialistų partiją 1905 metais 
(ne 1915 metais), kaip toliau 
straipsnyje vėl paminima, nes 
kalbamar apie 1905 metų laiko
tarpį.

K. S. Karpius, 
Cleveland

KĄ GALI PADARYTI 
KABLELIAI!

Š. m. Dirvos 57 Nr. tilpo 
dvi K.L. MUSTEIKIO fotografuo
tos nuotraukos, iliustruojančios 
Omahos miesto auditorijoje įvy
kusios parodos lietuviškąjį sky
rių bei jos rengėjas skautes ir 
ateitininkes. Mano pasiųstame po 
nuotraukomis tekste (greičiausia 
raidžių rinkėjui per neapsižiū
rėjimą sukeitus kablelius) Oma
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hos skaučių tunto tuntininkės ir 
ateitininkių būrelio globėjos ti
tulai atiteko visai tų vietų ne
užimančioms mergaitėms.Svar- 
biausia tačiau, ši klaida čia su
kėlė kai kurių visai nepamatuotų 
kalbų.

Paaiškindamas šią nemalonią 
klaidą, jaučiu pareigą pranešti, 
kad skaučių tunto tuntininkė Omą - 
hoje yra G. REŠKEVIČIENE, o 
ateitininkių būrelio globėja 
V. RIBOKAITĖ. Jos abi mato
mos ir minėtoje nuotraukoje.

V. Šarka, 
Omaha

SVARBU ŽINOTI

Prieš keletą metų viename 
dienraštyje tilpo buvusio Lie
tuvos policijos vado, P. Mačin- 
sko labai sufrizuoti atsiminimai.

Tuose atsiminimuose buvo 
trumpai paminėtos plečkaitinin- 
kų gaujos, bet nebuvo paaiškin
ta, kad pabėgęs į Lenkiją (1927 
m) su pagrobtais iš Lietuvos 
Banko Tauragės sk. pinigais, J. 
Plečkaitis už tuos pinigus or
ganizavo Lenkijoje taip vadina
mas plečkaitininkų gaujas, kurių 
uždavinys buvo: terorizuoti, e- 
sant reikalui žudyti jiems (pleč- 
kaitininkams) nepatinkamus -- 
nepalankius Lietuvos gyventojus 
bei pareigūnus.

Tų, plečkaitininkų bandų or-

Reikia daugiau ir daugiau tokių,
/

koks Tu buvai, Jonai!...
Jonas Mažionis mirti grįžo j fą patį miestą, 

kuriamo buvo gimęs...
Mirė Jonas Mažionis. Taip, 

toji žinia, pasiekusi mus iš a- 
napus Atlanto tik prieš keletą 
dienų, įsitvirtino, įaugo, tapo 
žiauriai neatšaukiama. Jo ne
bematysime.

Žinojote jį?
Tas klausimas keistai suskam

bės kiekvieno dar iš Nepriklau

Kas nežinojo Jono Mažionio, kam neteko būti paliestam jo už
krečiamai vitališkos šypsenos, jo gyvybinės energijos, jo suge
bėjimo lengvai prieiti prie sunkiausio uždavinio ir jautriai iš
gyventi kasdieninę aktualiją... Nuotraukoje Jonas Mažionis pasi
vaikščiojimo metu Paryžiaus apylinkėse.

Dirvos nuotrauka

somos Lietuvos atvykusio neoli- 
thuano ausyse. Kas jo nežinojo, 
kam neteko būti paliestam jo už
krečiamai vitališkos šypsenos, 
jo gyvybinės energijos, jo suge
bėjimo lengvai prie sunkiausio 
uždavinio ir jautriai išgyventi 
kasdieninę aktualiją. Jaunesnieji 
neolithuanai gal ne visi jį bus 
pažinę gyvenime, jį matę, su
tikę, su juo kalbėję, su juo vieną 
darbą talkoje dirbę.

ganizavimą, jų veiklos planų su
darymą ir vykdymą. J. Pleč
kaitis buvo pavedęs vienam 
gabiam ir apsukriam vyrukui 
--plečkaitininkui.

Tam jaunam ir gabiam jauni
kaičiui už tokį "didelį ir gar
bingą" darbą J. Plečkaitis mo
kėdavo po 400 litų algos mėne
siui.

Laikui bėgant J. Plečkaitis su
žinojo, kad tas gabus ir apsuk
rus jaunikaitis turi ir kitą pa
šalinę tarnybą, dirba ir rusams 
bolševikams ir gauna iš jų irgi 
po 400 litų algos mėnesiui. Tai 
patiręs J. Plečkaitis tą gabų 
ir apsukrų jaunikaitį gerokai ap
daužė ir išvijo ne tik iš savųjų 
tarpo, bet ir iš tos savos apy
linkės.

Nuo to laiko Vilniaus krašto 
lietuviai, kurie žinojo apie tą 
įvykį neturėdavo su tuo gabiu 
ir apsukriu jaunikaičiu jokių san
tykių, jo vengdavo.

Neabejoju, kad lietuviams būtų 
ne tik įdomu, bet ir svarbu 
žinoti, kur šiuo metu tas gabus 
ir apsukrus jaunikaitis yra ir 
kokioje tarnyboje jis darbuojasi.

P.K., 
Chicago

STEPAS MACKEVIČIUS
Žvilgterėkite į jo atvaizdą Dir

vos gegužės 5 d. 52 n-rio pir
majame puslapyje. Pažiūrėkite, 
net fotografijoje iš jo akių trykš
tančius žiburėlius, -- nors tie 
atspindžiai neatkurs jums jo gy

vo, tačiau bent padės suprasti tą 
magnetinę jėgą, kuria jis visada 
savin traukė visus, jo aplinkoje, 
besirandančius.

Su Jonu susitikau pirmą kartą, 
kur? -- aišku, Korporacijoje, 
Parodos gatvės Rūmuose. Buvo 
ten tuo metu ir daugiau jaunų 
vyrų. O vistiek, jo taiklios pa
stabos, jo aštrūs komentarai gy
vose diskusijose, jo skardus juo
kas palydint kurį tikslesnį api
būdinimą, -- visa tąi traukė 
į jį, ir skyrė iš kitų. Nesupras
kite klaidingai: jo visada sąmo
jingos, dažnai net kertančios, 
replikos niekada nežeidė draugo, 
į kurį jos buvo taikomos. Kiek
vienoje jų visada žėrėjo Jono 
meilė draugui, pasiryžimas už
stoti jį visomis jėgomis jei tik 
pasirodytų kita, priešiška grės
mė. Korporantiškas solidaru
mas, draugiška ištikimybė veržte 
veržėsi iš kiekvieno jo poelgio, 
iš jo pačios esmės.

Jonas Mažionis negimė Lietu
voje. Tėvynėn atvežė jį iš Lon
dono, dar pradedantį augti, jauną 
lietuviuką, jo tėvas, pirmasis 
pirmosios lietuviškos bažnyčios 
Anglijoje savamokslis vargo
nininkas, nei ordenais apdova
notas, nei laikraščiuose links
niuotas patriotas lietuvis, visą 
savo gražų amžių sielojęsis Tė
vynės reikalais. Ir savo sieloji- 
mąsi reiškęs ne žodžiais, ne 
dūsavimais, bet akcija: veiksmu 
ten, kur jo reikėjo, neieškoda
mas didžiųjų žygdarbių, bet 
įsijungdamas į kiekvieną kasdie
nišką darbą už lietuviškos dva
sios atgimimą, už lietuviškumo 
įsitvirtinimą kasdieniniame gy
venime.

Gal iš tėvo, vyresniosios kar
tos pilkųjų gretų kovotojo, Jonas 
įgijo savo bekompromisinį pat

riotizmą. Gal jam, dar gimnazis
tui, įkvėpė pirmieji moderninin 
amžiun žengiančios lietuviškos 
aplinkos žingsniai. Ar tai svar
bu? Faktas, kad tas patriotizmas 
lydėjo visą jo gyvenimo kelią, 
kuris nebuvo jau taip tiesus, ly
gus ir be vingių: -- Londonas, 
Kaunas, Maskva, Stockholmas, 
Washingtonas, New Yorkas, Pa
ryžius, vėl Washingtonas, ir 
pagaliau vėl Londonas. Jonas 
mirti grįžo į tą patį miestą, 
kuriame buvo gimęs.

Sunku buvo nesistebėti jo ne
išsenkančia energija. Niekam ne 
paslaptis, kad Kaune, ypač Tei
sių fakultete, turėjome eilę "am
žinų studentų". Daug jų dirbo 
įstaigose, daugiau ar mažiau 
reiškėsi' visuomeniškame stu
dentų gyvenime, žymiai mažiau 
rodėsi universiteto auditorijose. 
Jonas taip pat "dirbo įstaigoje" 
--ir žymiai ilgesnes valandas, 
negu daugumas jo kolegų. Pa
čioje mokymosi pradžioje jis 
pradėjo karjerą, kurią vėliau tę
sė iki mirties -- dirbo Jungti
nių Amerikos Valstybių Užsienių 
Tarnyboje. Šias eilutes rašančiam 
dar šiandien ausyse skamba Jo
no balsas, pasigirstąs telefono 
ragelyje, jam įstaigon paskam
binus: --"Amerikos Konsulatas!"

Lietuviškų įstaigų tarnautojai 
iš darbo išeidavo anksti -- 2 vai. 
p. p. Ir būdavo pavargę, nebe- 
paslankūs. Jonas "laisvę atgau
davo" tik trimis valandomis vė
liau — 5 vai.: ir tuoj būdavo 
pilnas jo visas Kaunas. Ir kur 
jo nebuvo: ir Korporacijoje, ir 
draugų tarpe, ir linksmuose po
būviuose, ir sporte, ir studen
tiškose demonstracijose, - o 
svarbiausia, visur kur reikėjo 
aiškaus, konkretaus darbo.

Sunku bepasakyti, kuriojeKor- 
poracijos darbo komisijoje jis 
nėra dalyvavęs: ir ne žodžiais, 
ne patarimais, bet akcija ir dar
bu. Prisiminkite dar Jaunosios 
Lietuvos organizaciją, jos už
sienių propagandos skyrių: Jono 
radiofoninės transliacijos į An
glijos ir JAV lietuviškąjį jauni
mą, taip gyvos dėl jo kalbų ir 
to jaunimo psichologijos žinoji
mo. O nežiūrint tos jau pilniau
siai užpildytos dienotvarkės - 
vieną dieną visiems, net ir arti
miems draugams, staigmena:Jo- 
nas Mažionis kviečia atšvęst sa
vo studijų užbaigą - "dilplomo 
aplaistyti". Jonas rado laiko ir 
energijos, šalia visų kitų rei
kalų, tapti diplomuotu ekonomis
tu.

Jonas Mažionis sukūrė šeimą su simpatiška, iŠ švedu tautos 
kilusia Karin, kuri gyvai susidomi lietuviškais reikalais, daly
vauja lietuvių rateliuose, šoka lietuviškų tautinių šokių grupėse, 
ir lietuviškai išmoksta tiek, kad net ne retą lietuvį dėl savo tik
rosios tautybės prigauna. Nuotraukoje Jonas Mažionis, apsilankęs 
Dirvoje žmonai Karin rodo Vaižganto monagrafiją.

Dirvos nuotrauka

Studijų užbaiga beveik sutapo 
su mūsų Tautos tragedijos at
sinaujinimu. Palyginus, nedidelę 
savo amžiaus dalį Tėvynėje pra
gyvenęs, Jonas vėl atsiranda už
sieniuose. Su JAV diplomatine 
tarnyba, karo pabaigoje, jį ran
dame Stockholme. Čia jis sukuria 
šeimą su simpatiška iš švedų 
tautos kilusia Karin. Ir neap
siriksite - sukuria lietuvišką šei
mą. Karin gyvai susidomi lie
tuviškais reikalais, dalyvauja 
lietuvių rateliuose, šoka lietu
viškų tautinių šokių grupėse, ir
lietuviškai išmoksta tiek, kad 
net ne retą lietuvį dėl savo tik
rosios tautybės prigauna. O visa 
tai* vyksta ne Lietuvoje, ne tie
sioginėje lietuviškoje aplinkoje, 
tik vieno žmogaus - lietuvio iki 
kaulų smegenų - Jono Mažionio 
įtakoje.

Dirbdamas JAV diplomatinėje 
tarnyboje, negalėjo būti daugiau 
ar mažiau politinį atspalvį tu
rinčių mūsų tautinių organiza
cijų oficialiu nariu. Tačiau šir
dyje visada ėjo su mūsų veikla. 
Ir ne tik širdyje: paaiškinimais, 
tarpininkavimu, talka. Ne vienas 
mūsų diplomatinės misijos at
stovas ir visuomeninės kovos 
už laisvės atgavimą veikėjas ga
lės kada nors savo memuaruose 
paminėti, kiek Mažionio įtaka 
yra gelbėjusi sudarant svarbius 
kontaktus, kiek atsakingi asme
nys buvo jo palankiai Lietuvos 
reikalams dokumentuoti. Nuolat 
bendraudamas su pasaulio poli
tika, viena ar kita kryptimi vai
ruojančiais pareigūnais, jis davė 
jiems idėjų ir faktų, nušviečian
čių Lietuvos padėtį, padėdamas 
teisingiau ir palankiau susiorien
tuoti mūsų Tėvynės reikaluose.

Ir nežiūrint laiko tėkmės, ne
žiūrint išorės sąlygų kaitalioji- 
mosi, nežiūrint palankesnių ar 
mažiau palankių gyvenimo po
sūkių, nežiūrint prieš porą metų 
jį lemtingai puolusios širdies 
ligos, Jonas nei vienam momen
tui nenustojo savo vitališkumo. 
Jis nenustojo taip pat pagrindi
nio, dar jaunystėje jame lyg dei
mantu įsirėžusio, idealistinio 
charakterio bruožo - korporan- 
tiškumo. Neolithuanu Jonas buvo 
visas. Vienais paskutiniųjų žo
džių, kuriuos iš jo teko išgirsti 
šias eilutes rašančiam, buvo: 
Neužmirškit, Korporacijai rei
kia daugiau ir daugiau jaunų jėgų, 
ir jaunoms jėgoms - reikia Kor
poracijos! Žiūrėkit, kad Korpo
racija ir jaunimas - klestėtų!

Taip, tikime, Jonai, kad Kor
poracija, ir lietuviškas jaunimas 
joje, klestės. Reikia tik, kad 
jaunimo tarpe būtų daugiau ir 
daugiau tokių, koks Tu buvai. 
Trūksta mums Tavęs.

Šiandien Tu ilsisiesi Švedijos 
žemėje, ten iš savo gimimo ir 
mirties vietos pervežtas - vis 
arčiau Lietuvos. Baltijos bangos 
skalauja abu krantus. Teatneša 
Tau rytų vėjas atodūsį tos Tė
vynės, kurios Tu ilgėjaisi, ir 
kurios pamatyti Tau nebeteko.

1961 m. gegužės 20-ją -- 
Jono Mažionio laidojimo dieną.
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Dalis dabar įsigyto Prano Odino šeimos vasarvietės "Venta-Irena" Union Pier, Mich. Iš viso čia 
yra 84 kambariai su visais patogumais.

PRIE CHICAGOS KURIASI NAUJAS 
LIETUVIŠKAS MIESTAS m

(Reportažas apie lietuvių naujas pastangas ir didelius užsimojimus]
Einu žvalgydamąsis toliau. Ne

toli nuo buvusio milijonierių va
saros dvaro pamatau prie vartų 
padėtą seną iškabą: "Zilberman’s 
Resort", o jos vietoje pakabintą 
naują: "Vila Venta -- Irena". 
O aplink vasarvietę betriūsianti 
visa talka: baletininkas Simas

naujoji vasarvietė "Gordon BeachJuozo ir Petronėlės Kinderių 
Hotel", Union Pier, Michigane.

Velbasis, solistė Alė Kalvaitytė 
-Velbasienė ir dar visas būrys.

--Ar šieną jau taip anksti grė
biate?, -- pasiteiravau.

--Tikras velnio šienas... -- 
purto galvą Simas Velbasis. Koks 
šimtas tonų pernykščių lapų pri
birę. Tegu bala... Kad yra tiek 
daug medžių, tai gražu. Bet tų 
lapų kad nebūtų...

Galvojau sau: kad būtų medžiai 
be lapų... Naujas išradimas...

Dalyvauk savo bažnyčioj

MEMORIAL DIENOJ
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Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis
MEMORIAL DIENOJ

CHIN S RED PRAGON 
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SERVING THE FINEST CHINESE-
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ALBINAS VALENTINAS

--Tai kam šita vasarvietė be
priklauso?

--Tai Prano Odino šeimos nau
ja nuosavybė.

—Ar to doro žemaičio nuo 
Ylakių?

--Taip, taip. To paties, doro
jo...

--Tai ko pats čia dabar lapus 
grėbi?

--Tai vot! Juk mes pasidarė

Petro ir Marijos Lengvinų vasarvietės viena vilų. Iš viso jų 
dideliame parke yra trys vilos.

me giminės.
Odinų šeimos vila "Venta -- 

Irena" yra viena pačių didžiau
sių. Ji turi 16 butų po 4 kamba- 
rius ir 6 po 3 kambarius. Taigi 
--viso 84 kambariai. Visi mo
derniškiausiai (rengti, kiekvie

nas butas turi savo virtuves, 
dušus, tualetus. Jeigu šalta vi
sur yra elektrinis apšildymas, 
jeigu karšta -- visur yra oro 
vėsintuvai -- "airkondišenas".

Visa vasarvietė jau skęsta de
koratyvinių medžių žalume ir 
pirmųjų tulpių ir lelijų žieduose, 
o dabar tik pernykščius lapus 
grėbia... Tai vis tos "šapos", 
darbai. Žmogus čia laiko turi sau 
tik pripuolamai...

Odinų šeimą pažįstu nuo 
seniau. Keisti žmonės... Patys 
atvyko į šią šalį tik 1951 m., 
o spėjo pasilikusiems Vokietijos 
stovyklose tremtiniams sudaryti 
dar 269 sutartis, jų tarpe 28 
našlėms su būriais vaikų. Vi
sus priglaudė, maitino, rūpinosi, 
pats gi sunkiai dirbdamas 
fabrike. Jų butas Omahoje, Nebr., 
visada būdavo pilnas naujų atvy
kėlių, o jo šeimai tekdavo mie
goti ' rūsyje... Tat, padėk Dieve, 
tam doram žemaičiui!

♦

"Gordon Beach Hotel" --tebe
stovi dar scena iškaba. Nespėta 
dar pakeisti lietuviška. Bet va
sarvietės savininkai jau nauji. 
Tai -- chicagiečiai Juozas ir 
Petronėlė Kinderiai. Mūsų ma
šina sustoja dideliame vasarvie
tės kieme -- parke. Savininkas 
su talka dengia naują stogą vie
nam iš vasarvietės pastatų.

—Ar jau laukiate vasarotojų? 
--Jau pradedame pamažu 

laukti, -- sako Juozas Kinderis 
--Tvarkomės ir skubame, kaip 
beišmanydami.

--Vai, kiek daug medžių, kiek 
daug pavėsio turite...

--Yra dar 57 medžiai. Septyni 
buvo nudžiūvę, tai nesenai nuplo
vėme.

Ponia Kinderienė mus pa
vaišina tų medžių pavėsyje ska
niomis naminėmis dešrelėmis su 
kopūstais. Po to aprodo savo nau
jąją vasarvietę. Didelė, graži 
vila, dviejų aukštų. 29 šviesūs 
kambariai: 22po dvi--tris lovas, 
7 -- po vieną lovą. Viskas į- 
rengta puikiai ir švariai. Di
delis valgomasis, virtuvės. Vis
kas spindi.

Atsisveikindami palinkime ge
ros sėkmės naujiems savinin
kams.

KITI RAŠO

JAV prezidento apsisprendimas
"Darbininkas" paskutiniam nu

meryje rašo:
"Washingtonas buvo likęs be 

vyriausios valdžios prezi
dentas buvo Kandoje, vicepre
zidentas Azijoje, valstybės sek
retorius Ženevoje. Spaudoje tuo 
metu pradėjo kalbėti, kad Wash- 
ingtonas liks ir be politikos. 
Spauda, kuri lig šiol labai pa
lankiai vertino prezidentą, pra
dėjo atsargiai, bet atvirai ir 
kritikuoti.

Būdingas tuo yra James Res- 
ton (NYT); jis priminė, kad pre
zidentas ‘ tautą prašęs paramos. 
Bet ką tauta turi paremti, net 
ir įsakmiai klausiamas, atsakė 
maža ką pasakančiais žodžiais. 
Ar jis prašė paramos blokuoti 
komunistų veržimuisi iš ribų 
Laose, kitose Azijos dalyse, Per
sijoje? Ar atsisakyti nuo pra
eities įsipareigojimų ginti, kas 
neapginama -- niekas to nežino. 
Esą viceprezidentas dosniai dali
na pažadus . Azijoje, tačiau jo 
bendradarbiai tikina, kad nėra 
nuspręstas pagrindinis klausi
mas -- ginti ar neginti jų sienas 
nuo komunizmo. Vyriausybės e- 
santi klaida, kad ji pirmiau kal
ba, o tik paskiau apsisprendžia; 
kad pažada daugiau, nei gali iš
tesėti; kad ji neturi darbų svar
bumo eilės.

Šitas netikrumas, neapsi
sprendimas vyriausybės viršū
nėse davęs netikrumą ir spau
dai. Spauda davinėja vyriausy
bei patarimus daryti tą ir ki
tą. Henry Luce giria interven-

Ant aukšto kalniuko, prie ežero 
kranto, stovi senų medžių ap
supta balta vila, it pilis. Ir 
ji jau turi naują vardą --"Rūta", 
tai trijų sesučių. Laisvėnai- 
čių naujoji nuosavybė. Su
tinkame betriūsiančius apie 
"kotažius" seną pažįstamą kau
nietį Albertą Laisvėną ir jo žmo
ną. Senai, senai jai nebuvau ma
tęs.

--Iš kur jūs čia atsiradote? 
Niekad nemačiau Chicagoje...

--Dar vos tik metai kaip iš 
Australijos...

--Tai dabar nuspirkote vasar
vietę?

--Senas, niekas į darbą nebe
priima čia. Visur liepia eiti į 
"garbyčių". Dukros nusipirko čia 
vilą, o mane paskyrė "adminis
tratoriumi". Tai taip čia ir su
kuos... — sako Alb. Laisvėnas.

Apžiūrime "Rūtos" dvarą. Ir 
čia, kaip ir visur, gražu, erdvu, 
ištaiginga, salionai, kilimai...

♦

Dabar aplankome pirmuosius 
Union Pier pionierius Petrą ir 
Mariją Lengvinus. Jie "kažkaip" 
čia nusipirko vasarvietę jau prieš 
trejus metus.

--Tai gal Jūs senieji ateiviai?
--Kas duos... Dar tik vienuo

lika metų šioje šalyje.
--Kaip sekasi?
--Labai gerai. Šiemet jau tre

čią vasarą čia vasarosime.
--Ar vasarotojų daug turėda

vote?
--Oi, daug lietuvių čia suva

žiuoja. Būtume galėję priimti de
šimtį kartų tiek, kiek mums 
leidžia vieta...

--Bet šią vasarą jau turėsite 
daug naujų kaimynų lietuvių?

--Tai labai puiku ir didžiau
sias malonumas. Kad tik lietuviai 
visą Union Pier nupirktų. Būtų 
didis džiaugsmas. Vasarotojų už
teks visiems. Tiktai nereikia 
vieni kitiems pavydėti. Visi čia 
gali gražiai gyventi. Ir gyvensime 
visi lietuviškoje taikoje ir vie
nybėje. Kad tik Dievas duotų, kad 
visą Union Pier tik lietuviai nu
pirktų.

♦

Šitame naujajame lietuvių 
mieste -- kurorte, prie daug 
dar esamų vilų ir vasarviečių 
yra lentelės su parašu: "For 
Sale". Tokių nuosavybių dar 
yra virš penkiasdešimts. Ir jos 
parduodamos "beveik veltui". 
Reikia žinoti, kad visos vasar
vietės, ar atskiros’ vilos, par
duodamos su visais baldais, į- 
rengimais ir visu reikalingu na
mų inventoriumi. Gali ateiti tik 
rankas į kišenius susikišęs ir 
pradėti...

Senieji savininkai savo nuosa
vybes parduoti yra pavedę Algi
manto J. Grigo Real Estate į- 
staigai, 2501 West 69 St., Chi
cago 29, III. Tel. HE 6-2500. 

ciją. W. Lippmann ragina at
sisakyti nuo praeities įsiparei
gojimų, nuo to, kas neatlaiko
ma. Ir tie, kurie mano, kad ne
išmintinga viską ir visur ginti, 
susilaukia izoliacionistų, paci
fistų, appeasemento šalininkų 
vardo. Kita pusė, kurie nori viską 
atlaikyti, pasmerkiami kaip karo 
kurstytojai. Vieni ir kiti sutinka, 
kad taip negali tęstis. Per porą 
savaičių prezidentas turės ap
sispręsti.

Prezidento padėtis nelengva ir 
dėl to, kad nevienodo apsispren
dimo iš jo laukia.

Tie, kurie norėtų iš prezidento 
greitesnės koegzistencijos su ko
munizmu ir kalba apie prezi
dento neapsisprendimą, turi gal
voje, kad jis per lėtai eina koeg
zistencijos link--reiktų didesnio 
tempo. Tie, kurie norėtų iš pre
zidento pasipriešinimo komuniz
mui ir kalba apie jo neapsispren
dimą, turi galvoje per greitas 
nuolaidas nuo prezidento užsian
gažavimų -- pvz. Laose, Žene
voje, o , The Tablet aliarmavo 
ir kitas prezidento nuolaidas ko
munistam, nieko negaunant už 
jas: sovietinės propagandos
laisvas gabenimas į Ameriką, 
apmokant pašto išlaidas Ame
rikos mokesčių mokėtojų pini
gais; padidinti pinigus komunis
tinei Jugoslavijos vyriausybei, 
Lenkijos, kuri deklaracijoje pri
pažino Jungtines Valstybes "viso 
pasaulio tautų priešu"; dabar dar 
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VISAD TURĖK PO RANKA 
GERĄ DOVANĄ

Skundžiamasi, kad lietuviškos knygos skaitytojų 
skaičius labai sumažėjęs. O mes galvojame, kad lietuviška 
knyga dar gali skaitytojų surasti. Ypač gera knyga, ko
kia yra R. Spalio Alma Mater.

Įsigyk ją savo bibliotekai. Įsigyk ir vieną dovanoms. 
Kai ateis kokia proga sveikinti artimuosius, tada nerei
kės rūpintis, o dovana bus jūsų namuose, įrišta gražiais, 
kietais viršeliais.

Įsigydamas Almą Mater paremsi lietuvį rašytoją, lie
tuviškos knygos leidyklą ir svarbiausia, įrodysi, kad gera 
lietuviška knyga skaitytojų dar turi.

Užsisakant naudokis pridedama atkarpa.

DIRVA
69o7 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio.

Siunčiu $5.oo ir prašau man išsiųsti R. Spalio 
naują knygą "Alma Mater".

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas)

nori duoti Čekoslovakijai, kuri 
padėjo sustiprėti Kuboje Castro 
ir rengia komunizmo specialistus 
Kongui ir kitom Afrikos dalim...

Įtampa tarp dvejopos Amerikos 
auga, prieš tariant prezidentui 
apsisprendimo žodį. Bet laiko ir 
jis turi nedaug, nes jau reikės 
jį tarti susitikus su de Gaulle 
ir su Chruščiovu."

Dalyvauk savo bažnyčioj
MEMORIAL DIENOJ

M. 0. MATTUN
SPINET PIANOS OF

DISTINCTION

E ašy Terms can be
Arranged

2027 EUCLID AVENUE
PR 1-7833

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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Į TALKA DAINUOJANČIAM JAUNIMUI
Tik mėnuo beliko ligi antro

sios JAV ir Kanados lietuvių 
Dainų šventės, įvykstančios lie
pos 2 d. Chicagoje. Chicagos lie
tuviai jau gyvena Dainų šventės 

JOHN PAKEL, Sr., Chicago Savings and Loan Association pre
zidentas, 6245 So. Western Avė., Chicagoje, mielai sutiko būti 
II Dainų Šventės Rėmėjų Komiteto pirmininku. Panašias parei
gas jis yra ėjęs pirmajai Dainų šventei ir Tautinių šokių šventei. 
Šiuo metu jis rūpinasi sutelkti Chicagos prekybininkus profesiona
lus į rėmėjų eiles Dainų šventei. Iki šiol John Pakel niekad nėra 
atsisakęs remti svarbių lietuviškų reikalų, todėl ir Dainų šventei 
skiria daug laiko, nes vien iš bilietų šventės išlaidų nebus galima 
padengti.

nuotaikomis. Po visą Chicagą 
mirguliuoja Dainų šventės pla
katai, gražioje Dainų šventės 
būstinėje didelis judėjimas, be 
pertraukos skamba telefonai,pa
stebimai tirpsta bilietai. Dainų 
švente susidomėjimas didelis.

Paraginkit savo pažįstamus 
užsiprenumeruoti DIRVA

DIRVA

6907 Superior Avė., 
CLEVELAND 3, Ohio 

PRADĖKITE SIŲSTI DIRVĄ

Kam

Kur
Susipažinti šešius numerius □
Už metus — $8.00 □
Už 6. mėnesius — $5.00 □

(Tos kainos yra tik naujiems skaitytojams)

(Pažymėkite atitinkame lankelyje savo užsaky
mą ir pridėkite atitinkamą mokestį, jei užsakote 
sau ar kaip dovaną).

Užsakytojas;

(Vardas, pavardė)

(Adresas)

Nenuostabu, nes JAV ir Kanados 
lietuvių Dainų šventė didžiau- 
sis lietuvių kultūrinis įvykis 1961 
metais.

Dainų šventės komitetas jau šių 

metų pradžioje patyrė, kad par
duoti bilietai nepadengs visų iš
laidų, kai įsipareigojo į Dainų 
šventę atvykstančiam dainuo
jančiam lietuvių jaunimui pa
dengti pusę kelionės išlaidų, 
kai pakilo salės nuomos kaina 

ir padidėjo kitos išlaidos. Dai
nų šventės komitetas kreipėsi 
į bankininką John Pakel, s r., 
kviesdamas jį sudaryti ir vado
vauti Dai’nų šventės rėmėjų ko
mitetui, kuris finansineparama 
užtikrintų Dainų šventės pasise
kimą. Kvietimas buvo priimtas.

Neseniai John Pakel, sr., savo 
gražioje rezidencijoje sukvietė 
Dainų šventės komiteto narius, 
iškilius Chicagos lietuvius biz
nierius, profesionalus ir spau
dos atstovus pasitarti. John Pa
kel, sr., pabrėžė, jog jis myli 
lietuvišką dainą, remia gerus 
darbus ir mielai sutinka vado
vauti Dainų šventės rėmėjų ko
mitetui. Į komitetą pakvietė ban
kininką Mackevičių, stambų au
tomobilių prekybininką Stanley 
Balzeką, p. Kazin ir kitus. Ko
miteto pirmininkas pakvietė Dai
nų šventės vicepirmininką ir iž
dininką Teodorą Blinstrubą pa
daryti išsamų pranešimą.

VISŲ LIETUVIŲ ŠVENTE
T. Blinstrubas pabrėžė Dainų 

šventės reikšmę. Ji rengiama, 
kad stiprėtų lietuviški chorai, 
kad daina skambėtų lietuvių jau
nimo lūpose. Rengiamoji Dainų 
šventė turi virsti visų lietuvių 
švente. Mes galirrte atlikti dide
lius darbus ir nugalėti sunkiau
sias kliūtis, jei ankstesnieji 
lietuviai ateiviai ir naujai at
vykusieji einame kartu, bendra
darbiaujame. Dainų šventės ren
gimo darbe šitas visų lietuvių 
bendradarbiavimas nuoširdus. 
Tai geriausias užtikrinimas Dai
nų šventės pasisekimui.

Teodoras Blinstrubas išryš
kino realią Dainų šventės finan
sinę padėtį. Jei parduosime vi
sus bilietus, gausime 15,000 dol. 
Iš buvusio Dainų šventės komi
teto gauta per 2,000 dol. Ligi 
šiol aukų gauta tik apie 800 
dol. Būtinai aukų reikia nuo 6000 
ligi 8000 dol. T. Blinstrubas 
nurodė išlaidas. Atvykstantiems 
chorams pusei kelionės išlaidų 
padengti reikės apie 12,000 dol., 
salės nuoma kraštuose 3000 — 
4000 dol., gaidų išspausdinimas 
2000 dol. Bus daug kitų išlaidų. 
Išlaidos gali pakilti ligi 22.000. 
--24.000 dol. T. Blinstrubas pa
sidžiaugė, jog John Pakel suti
kimas prisiimti Dainų Šventės 
rėmėjų komiteto pirmininko pa
reigas yra užtikrinimas, jog 
finansinė našta bus pakelta.

Po T. Blinstrubo realaus pra
nešimo John Pakel, sr., pabrė
žė, jog jis mielai priima jam 
skirtas pareigas ir jungiasi į 
lietuvišką darbą dainuojančiam 
lietuvių jaunimui padėti.

John Pakel, sr. yra didelis 
lietuviškos dainos mylėtojas, lie
tuviškų darbų rėmėjas ir tal- 
kihinkas. Gimęs Utenos apskri
tyje. Gyvendamas JAV gyvai 
reiškėsi lietuviškoje veikloje ir 
suorganizavo didelį lietuvišką 
banką -- Chicago Savings And 
Loan Association. Jis vadovavo 
finansų komisijai rengiant pir
mąją lietuvių dainų šventę. Jo 
pastangomis buvo surinkta kele
tas tūkstančių aukų. Jis vado
vavo finansų komisijai rengiant 
tautinių šokių šventę, kur vėl 
buvo sutelkta keletas tūkstančių. 
Dabar John Pakel, sr., prisi
imdamas Dainų Šventės Rėmėjų 
Komiteto pirmininko pareigas, 
ryžosi užtikrinti antrosios JAV 
ir Kanados lietuvių Dainų šventės 
pasisekimą.

Rūpintis lietuviška daina ir ją

Kun. B. Pacevičiaus vadovaujamas Toronto jaunųjų lietuviukų choras, gegužės 14 d. dalyvavęs motinos 
dienos meninėj programoj.

Lietuvos įgaliotas ministeris Anglijoje B. K. Balutis, einąs 82 metus, mėgsta susitikti ir pakalbėti 
su lietuviškuoju jaunimu. Nuotraukoje min. B. K. Balutis ir pasiuntinybės reikalų vedėjas Balickas tarp 
lietuvių skautų prie Lietuvos pasiuntinybės namų.

A. Banionio nuotrauka

TREMTINIU ŠAIPOS REIKALAI
Balfo siuntiniai Lenkijon
Patyrus, kad vartotų rū

bų siuntoms iš JAV į Len
kiją mažiau uždedama mui
to, Balfo centre pradėta rū
pintis kuo daugiau pasiųsti 
tokių siuntinių iš JAV. At
rodo, kad ir siuntiniams iš 
Kanados į Lenkiją daromos 
lengvatos. Tačiau ne visada 
ir iš JAV į Lenkiją lengvai 
praleidžiami siuntiniai. Jie 
turi būti nedideli, nevienos 
rūšies dalykais sudėti ir ne
daug siuntų tam pačiam as
meniui vienu laiku. Priva
tinių siuntų siuntėjai į tai 
turėtų atkreipti dėmesį. 
Tikras dalykas, kad turin
tiems didesnį žemės sklype
lį, tarnybą ar įtartiems spe
kuliacija, muitai vistiek už
dedami gana aukšti. Yra ži
nių, kad muitus nustato vie
toje, bet dažnai apeliacijos 
dėl jų siunčiamos į Varšu
vą.

išsaugoti yra šventa tautinė pa
reiga, kai pavergtoje Lietuvoje 
lietuviška daina jau išstumiama 
iš viešojo gyvenimą. Šią vasarą 
Vilniuje taipgi rengiama dainų 
šventė, kurioje lietuviškai daina 
beveik nepalikta vietos. Pir
menybė atiduota rusiškom, gu
diškom, ukrainietiškom dainom. 
Kaip į tai reaguos kultūrinio 
bendradarbiavimo piršliai iš lie
tuvių tarpo? .

Kai lietuviškai daina nebėra 
vietos pavergtoje Lietuvoje, lie
tuviškoji daina turi būti išsau
gota svetimuose kraštuose, lais
vėje, visų lietuvių širdyse ir 
lūpose.

St. Dns.

Vaistai iki 1 sv. pralei
džiami lengvai. Ir Lenkijos 
lietuviai stebėtinai daug jų 
prašo.

Balfas daro kas galima 
Lenkijos lietuviams padėti, 
nes jų padėtis tikrai nepa
vydėtina, ypač, kad Lenki
joj užsiliko gerokas skaičius 
II Pas. karo Lietuvos treu- 
tinių, į Lenkiją daug ”re- 
patriavo” iš Lietuvos, ir 
Lenkijon, ieškodami sau
gesnio kampo, nuvyko kai 
kurie Sibiro tremtiniai.

Siuntas Lenkijon supa
kuoti ir siųsti atima daug 
laiko ir lėšų, todėl privačiai 
siunčiantieji gerai padary
tų, jei praneštų Balfui, kam 
siuntinius pasiuntė betar
piai.

Atlyginimas nukentėju- 
siems nuo nacių Vokietijoj

Vakarų Vokietijos fede
ralinė vyriausybė kreipėsi į 
Tarpt. Raudonąjį Kryžių, 
kad tarpininkautų išmokant 
atlyginimą tiems nuo nacių 
nukentėjusiems, kurie bu
vo naudojami koncentraci
jos stovyklose medicinos 
eksperimentams.

Šis Tarpt. Raud. Kry
žiaus tarpininkavimas rei
kalingas tiems kraštams, su 
kuriais V. Vokietijos vy
riausybė neturi diplomati
nių santykių, kaip pvz. Ven
grija, Lenkija.

Nacių aukos laisvame pa
saulyje panašaus atlygini
mo reikalu gali visad kreip
tis į artimiausi V. Vokieti
jos konsulatą arba tiesiog 
į Bonos vyriausybę. Balfo 
o r g a nizacija prašantiems 
mielai padeda.

S. Dabkaus nuotrauka

Tremtiniai invalidai 
įkurdinami

Jungtinių Tautų Komisa
ras Tremtiniams paskelbė 
įkurdintų invalidų statisti
ką, kuri apima paskutinius 
9 metus. Per tą laiką arti 
5,000 invalidų tremtinių bu
vo perkelta į nuolatinio ap
sigyvenimo vietoves. Kai 
kurie iškelti su visais šei
mos nariais. Daugumai jų 
reikėjo surasti prieglaudas, 
specialias ligonines ar pan. 
Į šią perkeliamųjų grupę 
yra patekę ir keletas lietu
vių, išvykusių iš V. Vokie
tijos į Angliją, Norvegiją, 
JAV, Kanadą. Jų emigraci
jai visur padėjo Balfas. Ke
letas lietuvių, antrojo karo 
tremtinių ir invalidų yra 
Lenkijoj, kuriems padeda 
Balfas specialiais siunti
niais.

Lietuvos repatriantai 
V. Vokietijoj

Kasmet į V. Vokietiją at
bėga iš Sovietų okupuotų 
sričių apie 200,000 naujų 
tremtinių; jų tarpe lietuvių 
beveik nėra. Tačiau geras 
lietuvių skaičius atvyko su 
vokiečiu repatriantais iš 
SSSR. "

Jų padėtis komplikuota, 
nes repatrijuodami pareiš
kė ir dokumentavo, kad yra 
vokiečiai. Atvykusioms į V. 
Vokietiją buvo suteikta pa
rama, bet lietuviai lengvai 
galėtų ir daugelis jų norėtų 
atvykti į JAV, jei gautų 
tremtinio privilegijas. Bal
fas tuo reikalu deda daug 
pastangų.

Tremtinių įkurdinimas 
V. Vokietijoj

Daugelio kraštų vyriau
sybės ir ypač Jungtinių 
Tautų Tremtinių Komisaro 
įstaiga stengiasi kuo grei
čiau uždaryti stovyklas Eu
ropoje ir tremtinius perkel
ti į privačius namus, šį rei
kalą norima užbaigti sekan
čiais metais.

Pirmoje eilėje įkurdina
mos šeimos su mažais vai
kais, viengungiai turės il
giau palaukti. V. Vokietijo
je darbų netrūksta, deja, 
daugelis lietuvių yra ligo
niai, invalidai, bejėgiai dar
bams, todėl jų šalpa dar vis 
teb.ėra Balfo darbų planuo
se.

Kun. L. .Tankus,
Balfo Reikalų Vedėjas

Nepamiršk nusipirkti 
knygą ALMA MATER!



Nr. 61 — 6 DIRVA 1961 m. gegužės 26 d.

KANADOS GYVENTOJŲ SURAŠYME LIETUVIŲ PAREIGA

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis
MEMORIAL DIENOJ

HILLTOP REALTY, INC.
WHERE FRIENDLY SERVICE IS OUR MOTTO

5088 Mayfield Road Call HI 2-0700

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis 
MEMORIAL DIENOJ

A-TA Z PLUMBING CO.
YOUR PLUMBING SERVICE BY THE YEAR

3528 St. Clair Avė. EX 1-8052

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis
MEMORIAL DIENOJ

OMER W. SCHROEDER
GENERAL INSURANCE OF ALL TYPES

1105 Chester Avė. Call PR 1-6000

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis 
MEMORIAL DIENOJ

HILDEBRANDT PROVISION CO

3619 WALTON ME 1-3700

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis
MEMORIAL DIENOJ

FROM A FRIEND
Z

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis
MEMORIAL DIENOJ

CONCRETE PIPE CO. 
OF OHIO

21200 MILĖS AVĖ.
MO 3-8733

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis 
MEMORIAL DIENOJ

Harvey M. Young Insurance
17522 Harvard Avė. WA 1-5577

■ |ationwidb
R E P R E S E N T I N G Tyr!

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis 
MEMORIAL DIENOJ

CLEVELAND HARVARD 
LUMBER & DOOR CO.

6000 Harvard Avė. Call VU 3-6000

C. Is this dvvelling on a farm or small agricultural holding? Yes □ No □

2. Surname or family name......... .....»__
A Relationship to head of household?

Head of household O Wife of head □ Son of hoad □ Daughter of head □
If not listed, write here, as: son-in-law, grandson, mother, uncle, niece, employee, partner, lodger, lodger*s wife, lodger’i daughter, 
inmate, etc.....

4. Sex: malė □

Given name and initiala

5. Age at lašt birthday? (before J u ne 1,1961)____

single □ widowed □ married (includes eeparated) □ divoroed □
7. In what provinoe (or country) were you born? (If^utslde Cana^^n^^u^t^accord^J^

□ C “
□ i
□ >
□ t
□ E
C <
□ I
□ . f
□ F
□ 5

If not listed, write here:..... lmX...L..^..^sl..

8. In what year did you immigrate to Canada?__
” '---------- □

□
O
□
□

6. Marital status

NfM.
N.B. 
Man.
B.C. 
Austria 
Denmark 
France 
Hungary 
Northern Ireland 
Ftepublicof Ireland 
S*ėdon 
U.S.S.R

female □

P.E.I. 
Que.
Sask.
Yukon 
Belgium 
England 
Germany 
Italy 
Norway 
Roumania 
Svvitzerland

□ 
□ 
□
□
□ •
□
□ 
□ 
□
□ 
.□

Ont
Altą. 
N.W.T, 
Czechoelovakla 
Finland
Greece 
Netheriands 
Poland 
Scotland 
U.SA. 
Yugoslavia

Born in Canada 
1951-1955 
1958-1957 
1958-1959
1960
1961

□
□ 
□
□
□ 
O

Before 1921
1921-1930
1931-1940
1941-1945
194G-1950

9. Country of cftizenship
Canada K □
Unitcd Kingdom □
U.SA □
Germany □
If not listed, write here:.....

tO. To what ethnicorcultural group did you or your ancestor ęon the malėside) belong on coming to thit continent? ... - zx---- u
□
□
□

Austrian 
Danish 
Finnish 
Greek 

,__ lush— ------»
Į Lithuanian Į

Norwegiaif 
Russian 
Swedish 
Yugoslavic 
Belgian

□
□

If not listed, writo hore:.

Are you a Canadian? (If no t, of what country are you a national or a citizen?) 
□
□
C
□

Italy
Netheriands 
Poland 
U.S.S.R.

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis
MEMORIAL DIENOJ

UNITED PROVISION
CLEVELAND and COLUMBUS, OHIO

English 
French 
Hungarian 
Italian
Negro 
Polish
Scottish 
Ukrainian 
Nativelndian 
Bandmember
Non-8and

□ 
□ 
□
□ 
□
□ 
□ 
□
□ 
□ 
□

Czecti 
Estonian 
German 
Icelandic 
Jevvish 
Netheriands 
Roumanian 
S lova k
Weish

□ 
,□
□
□
□
□
□
□
□

Kanados ir gyventojų surašymo blanko pavyzdys.

Nuo birželio mėn. 1 d. 
pradedamas Kanados gy
ventojų surašymas. Jame 
bus paliestas mūsų tėvų 
kraštas, tat ir kviečiame vi
sus Kanados lietuvius, su
rašinėtojui labai atidžiai at
sakyti ypatingai į du klau
simus, kurie liečia ir mūsų 
tautybę.

Septintas surašymo klau
simas skamba taip:- ”in 
what province (or country) 
were you born. If outside 
Canada, give country ac- 
cording to present bounda- 
ries”. Kadangi 1) išvardin
tų valstybių tarpe nėra Lie
tuvos, 2) Lietuvos inkorpo
ravimas į Sov. Sąjungą ne
pripažįstamas nei Kanados 
nei JAV, tad mūsų visų pa
reiga yra reikalauti iš su
rašinėtojo, kad Lietuvoje 
gimusių vieta būtų įrašyta

į eilutę, kuri angliškai pa
žymėta : ”if not listed, write 
here”. Joje įrašoma ”Lithu- 
ania”. Jokiu būdu, gimę 
Lietuvoje, neįtraukiami į 
USSR valstybę.

Dešimtas surašymo punk
tas sako: ”to what ethnic 
or cultural group did you 
or your ancestor (on the 
malė side) belond on coming 
to this continent.” Po aust
rų, danų, suomių, graikų, 
airių tautybių yra įrašyta 
”Lithuanian”.

Prašome visų Kanados 
lietuvių surašinėtojui pa
reikšti savo lietuvių tauty
bę, kartu patikrinant, ar 
prie žodžio ”Lithuanian” 
bus padėtas atitinkamas 
ženklas.

KLB Hamiltono 
apylinkės valdyba

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis 
MEMORIAL DIENOJ

JUDGE JOHN J. MAHON

Common Pleas Court

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis
MEMORIAL DIENOJ

EMERSON RADIO OF OHIO
EMERSON RADIOS, STERIO

AIR COND1TIONERS, DUMONT T. V.

4300 Euclid Avė. HE 1-1822

Z. Orentienės baleto studijos 
minėjime gegužės 14 d. Toronte.

mokinės išpildo vaizdelį motinos
S. Dabkaus nuotrauka

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis
MEMORIAL DIENOJ

FRENCH CUISINE
DUCK ORANGE — LORSTER AMERICAINE 

A VARIETY OF TOURNEDOS — FROG LEGS 
ŠAUTE PROVENCAL — PREI’ARED BY 

CHF ETIENNE

THE WAGON WHEEL
AIR CONDITIONING — AMPLE PARKING 

13114 Woodland Avė. For RESERVATIONS Call LO 1-6900

TORONTO

L i t u a nistinė Maironio 
šeštadieninė mokykla gegu
žės 20 d. baigė mokslo me
tus. Tą pačią dieną išlei
džiamųjų skyrių mokiniams 
buvo padaryti atsakomieji 
egzaminai.

S ė k m ingai baigusiems, 
gegužės 21 d. Prisikėlimo 
parapijos salėje, buvo įtei
kiami pažymėjimai ir dova
nos. O po to vaišės, kurias 
paruošė mokyklos tėvų ko
mitetas.

♦

Toronto vyskupija pa
skelbė katalikiškoms mo
kykloms statyti 7 milijonų 
dolerių vajų. Toji suma yra 
numatoma sutelkti per tre
jus metus. Į ši vajų ir jo 
pravedimą yra Įtrauktos ir 
lietuviškos parapijos. Vien 
Prisikėlimo parapijai uždė
ta $225,000 suma.

KLTS Centro Valdybos 
posėdis, ryšium su tautinės 
veiklos svarbių reikalų ap
tarimu, buvo sukviestas ge
gužės 18 d.

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

atstovę

PAULINA
MOZURAITIS BENNETT 

HI 2-4450 
642 Meadow Laie Dr. 

Cleveland 24

I.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.: LI 1-4611

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis 
MEMORIAL DIENOJ

IACK KLUM REALTY CO
259 East 156 Street IV 1-2901

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis
MEMORIAL DIENOJ

PARSONS AND PARSONS
MAKERS OF WATERPR00F FABRIC 

COLLARS AND CUFFS
Main Office and Factory — 413-15 Huron Rd.
413 HURON ROAD CH 1-7723

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis
MEMORIAL DIENOJ

FORSBERG ENAMELING 
COMPANY

5103 LAKESIDE AVĖ. EX 1-9269

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis 
MEMORIAL DIENOJ

THE OHIO SANITARY 
SPECIALTY CO.

PLUMBING, HEATING, SHEET METAL AND 
ROOFING SUPPLIES

6000 Euclid Avė. Call EX 1-0500
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BOSTONO LIETUVIŲ ŽINIOS
Pavasarinė jaunimo šventė

Tautinės Sąjungos ir L.S. 
T. Korp! Neo-Lithuania sek
madienį, birželio 4 d., 5 vai. 
p. p. Lietuvių Amerikos Pi
liečių D-jos namuose, tre
čio aukšto salėj, rengia Pa
vasarinę jaunimo šventę. 
Programą, kuri žada būti 
įvairi ir įdomi, atliks jauni
mas, padeklamuodamas, pa- 
smuikuodamas, paskambin
damas kanklėmisir fortepio- 
nu, padainuodamas ir pa
šokdamas lietuvių tautinius 
šokius. Po programos, gro
jant geram orkestrui, bus 
šokiai ir vaišės. Taigi kaip 
toj dainoj: — Bus linksma, 
smagu ir malonu ...

Ta proga minėtas organi
zacijas, kurios, ėmėsi šios 
iniciatyvos — suburti jau
nimą ir leisti jiems patiems 
kūrybiškai pasireikšti ir bei 
gražiai pasilinksminti, ten
ka tik pasveikinti ir palin
kėti geros sėkmės. Ir duok, 
Dieve, kad tai prigytų, virs
tų tradicija. Tradicija, ku
ri bent kartą metuose, pa
vasariui einant, duotų pro
gos lietuviškajam jaunimui, 
nežiūrint jų skirtingų įsiti
kinimų, susieiti, pabendrau
ti ir smagiai, linksmai už
baigti mokslo metus.

O, reikia manyti, kad ir 
senimui bus reta proga pa
sigerėti atžalynu, prisimin
ti savąją jaunystę bei pa
dūsauti, kad tai jau buvo. . .

Tad visi alei vieno į Pa
vasarinę jaunimo šventę!

T,

Akademinio Skautų 
Sąjūdžio Bostono skyriaus 

metinė šventė
Metinė šventė įvyks bir

želio 3 d. A.L.T.S. Namuo
se, 484 E. Fourth Street, 
South Boston, Mass.

2 vai. Akademinės Skau
čių Draugovės ir Studentų 
Korp! Vytis susirinkimas. 
Kandidačių ir junjorų pakė
limas į tikrąsias nares ir 
senjorus. Naujų filisterių 
priėmimas. A.S.S. Garbės 
Nario prof. Igno Končiaus 
žodis.

3:30 vai. Viešas susirin
kimas su svečiais, Skyriaus 
pirmininkas Dr. J. Gimbu
tas supažindins su Akade
miniu Skautų • Sąjūdžiu. 
Korp! Vytis senj. Aloyzo

Mučinsko paskaita: „Da
bartinės jaunimo proble
mos.”

5 vai. Lietuvių dailininkų 
parodos atidarymas. Dail. 
Viktoro Vizgirdos žodis. 
Svečio- iš New Yorko, dail. 
prof. Vytauto K. Jonyno 
paskaita: „šių dienų kūrėjo 
santykis su realybe”.

Paroda bus atidaryta 
šeštadienį ir sekmadienį, 
(birželio 3 ir 4) nuo 10 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. Bus iš
statyta keliolikos lietuvių 
dailininkų apie 60 paveiks
iu.

8 vai. šokių vakaras Lie
tuvių Piliečių Klubo salėje, 
E Street ir Broadway, So. 
Boston, Mass0

VISIEMS BALFO 
SKYRIAMS

Birželio mėnuo jau čia 
pat. Minėsime liūdną 20 
metų sukaktį, kai raudona
sis tvanas, užliejęs Nemuno 
krantus, pradėjo traiškinti 
jaunutį Lietuvos kūną, iš
gabendamas jos vaikus į to
limą šiaurę.

Dar žiauresnis lietuvių 
trėmimas į Sibirą įvyko ru
sams 1944 m. į Lietuvą su
grįžus. Beveik kas ketvirtas 
padorus lietuvis atsidūrė už 
Uralo, žemės galo, iš kur tik 
po dešimties metų pradėjo 
grįžt atgal, arčiau Baltijos, 
bet be sveikatos, invalidai, 
nekieno nelaukiami.

žmogaus kūnas gražiai 
sutvarkytas: jei vieną ran
ką skauda — sveikoji ją už
vaduoja, jei viena akis ap
temo — sveikoji kūną veda. 
Tauta irgi yra vienalytis 
kūnas, todėl mes, sveikieji, 
ypač JAV gyveną, turėtu
mėm prisiminti savo tautos 
kankinius, Sibiro tremti
nius, V. Vokietijoj vargs
tančius.

Todėl Balfo centro valdy
bos ir direktoriato pavestas 
labai prašau, kur tik gali
ma, birželio minėjimo proga 
padaryti rinkliavas tremti
nių, ypač Sibiro kankinių 
labui.

Birželis turėtų būti as
meninės aukos, o ne vien 
tik žodinių minėjimų, pro
testų mėnuo.

Kun. L. Jankus,
Balfo Reikalų Vedėjas

CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Difva ateinančią savai
tę dėl Memorial šventės ir 
Vilties Draugijos narių su
sirinkimo gegužės 29 d.- 
Chicagoje, išeis tik pirma
dienį ir penktadienį. Taigi 
trečiadienio numerio nebus.-
• Į Tautinės Sąjungos sei
mą iš Clevelando vyksta O. 
ir K. Karpiai, J. Smetona, 
V. Blinstrubas, B. Gaidžiū
nas, V. Gedgaudas, J. P. 
Palukaitis ir kiti. Kiek ži
nia, tą savaitgalį į Chica
gą taip pat vyksta ir daug 
pavienių asmenų. O taip 
pat Čiurlionio ansamblis 
koncertuoti Chicagoje įvyk
stančiam koncerte, kurį 
rengia Dainavos stovyklos 
rėmimo komitetas.

Šešių kamb. vienos šeimos 
namas

Plytų ir šingelių. Du ga
ražai. Poilsio kambarys.

REPAIR OR IMPROVE YOURS 
WITH A CLEVELAND TRUST LOAN

| Che Cleveland Crust Company I

70 CONVENIENT, HELPFUL BANKS

VANDENTEKIS IR ŠILDYMAS
ĮVEDIMAS ir pataisymas

Vandeniu ir' pečiais šildymas, vonios kamba
rių įrengimas. Pristatymas į jūsų namus ar pilnas 
įrengimas.

Nelaimei atsitikus skubus pataisymas. Nemokamas 
numatomų darbų įkainavimas.

Mes esame, pertvarkę šildymų Dirvoje, atlikę nemažai 
patarnavimų lietuviams ir mūsų darbu visi patenkinti.

W. F. HANN & SONS C0.
15533 EUCLID AVĖ. MU 1-4200

East 185 St., netoli Naujo
sios lietuvių parapijos. Par
duoda savininkas, šaukti 
vakarais telef.: IV 1-5290.

2-JŲ ŠEIMŲ NAMAS
Į pietus nuo Euclid gat

vės, po 5 kambarius kiek
vienam bute ir 2 kamba
riai 3-čiam aukšte, naujos 
gaso krosnys, garažas. Pra- 
šo $21,500.

Kreiptis:
J. širvaitis 
WM. T. BYRNE 
REAL ESTATE

Office MU 1-6100; 
home KE 1-4080 

1535 Hayden Avė.

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!

Paraginklt savo pažystamus 
užsiprenumeruoti DIRVĄ.

Robert Hilcrest, talkinęs Vaidilos Teatrui pastatyme "Vieno kiemo 
gyventojai", jam priklausantį honorarą 25 dol. paaukojo Vasario 
16 Gimnazijai. Nuotraukoje po vaidinimo scenoje P. Maželis priima 
iš R. Hilcrest auką.

V. Pliodžinsko nuotrauka

7 n' t

■SI 1 f

OUT!
Mes kepame visokius pyragus, lietu

višką dueną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

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

mėsos produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti.

P. J. KERSIS
609 Society for Savings Blgd. — Cleveland. Ohio 

Ofiso telef.: MAin 1-1773 
Rezidencija: OL 7-2521

Turėdami reikalų prašom į mane kreip
tis namų telefonu OL 7-2521 — Peninsula.

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER 
ATOSTOGAS

GARSIAME CAPE COD — OSTERVILLE. MASS, KU
RORTE PRIE ATVIRO ATLANTO, LONG BEACH PLIA
ŽO, PUŠŲ PAVĖSYJE. GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE VA

SARVIETĖS VILOJE

„AUDRONĖ“
87 East Bay Rd., Osterville. Cape Cod, Mass. 

TEL. GA 8-8125

Ištaiking-a vila, erdvūs kambariai • Gražus privatus 2 
akrų pušynas — parkas • šiltos Golfstromo srovės, atvi
ras jūros pliažas 5 min. pėsčiom • Rami aplinkuma, daug 
vietos poilsiui ir žaidimams • Geras lietuviškas maistas 

ir. malonus patarnavimas.
VILA ATIDAROMA NUO BIRŽELIO MĖN. 10 IKI 

RUGSĖJO 15 D.
Lietuviai savininkai Dr. Eduardas ir Marija 

Jansonai visus maloniai kviečia atvykti. 
Kreiptis: E. Jansonas, 89 Mt. Ida Rd., 

Boston 22, Mass. Tel. A V 8-5999 
arba nuo birželio 10 d.

AUDRONĖ JANSONAS.
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 

Tel. GA 8-8425.

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.

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN ETERY SATURDAY UNTIL 2:30
SAVINGS 

EARN

SUPERIOR 
SAVINGS
NEW SATURDAY HOURS

9:30 to 2:30
15 TOWX OFFICE — 6712 SLTEB1OR AT EAST 68 ST.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delia E. Jakubs & William 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

STANDARTINIAI MAISTO 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ!

Ateina žinios, kad Lietuvoje šiuo metu stinga 
maisto, todėl sudarėme šiuos gana vertingus siun
tinius, kuriuos galite užsakyti galiniai žemiausio

mis kainomis tik per,

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC,
CLEVELAND SKYRIŲ

Adresas: 1313 Addison Rd., Cleveland 3, O. 
Tel. UT 1-0806

Siunt. No. C-l $32.00
20 sv. cukraus
9 sv. kiaul. taukų
10 sv. kviet. miltų

Siunt. No. C-2 $31.50
18 sv. kiaul. tautų
20 sv. cukraus

Siunt. No. C-3 $44.00
10 sv. cukraus
9 sv. kiaul. taukų
5 sv. salami
10 sv. kviet. miltų
2 sv. kavos
1 sv. pipirų
10 pok. Amer. cigar.

Siunt. No. C-4 $32.00
30 sv. cukraus
9 sv. kiaul. taukų

Siunt. No. C.5 $18.00
4 U sv. kiaul. taukų
5 sv. salami
5 sv. rieb. ar liesiu 
lašinių
10 sv. cukraus
5 sv. kviet. miltų
2 sv. kavos
2 sv. kakao
1 sv. pipirų
2 sv. ryžių
10 pok. Amer. cigr.

Siunt. No. C-6 $18.00
2 sv. kavos
5 s v. cukraus
9 sv. kiaul. taukų
5 sv. salami
5.sv. riebių lašinių 
5 sv. liesiu lašinių 
5 sv. kviet. miltų 
2 sv. pipirų

Į šias kainas yra įskaitytas muitas, pašto, pro
duktų bei pakavimo išlaidos, šie siuntiniai bus 

pasiųsti iš Europos.
Skelbimas laikinas — prašome išsikirpti.
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KAS IR KUR?
• Dirvą ateinančią savaitę 
dėl Memorial šventės ir 
Vilties Draugijos narių su
sirinkimo gegužės 29 d. 
Chicagoje, išeis tik pirma
dienį ir penktadienį.- Taigi 
trečiadienio numerio nebus.

• Dail. Viktoras Andriušis, 
gyvenąs Bostono praėjusią 
savaitę staiga susirgo ir bu
vo į Carney ligoninę pagul
dytas. Jau kurks laikas jis 
guodėsi savo sveikata. Tuo 
tarpu yra daromi tyrimai, 
ieškoma susirgimo priežas
tis. Ligonis yra JAV gimu
sio ir pasižymėjusi chirur
go dr. St. Mikai priežiū
roje. Linkim dail. Vikt. An- 
driušiui negales greitai 
įveikti ir vėl grįžti į svei
kųjų gretas.'
• Studentai, kurie ateinan
čiais mokslo metais galvoja 
lankyti Pedagoginį Litua
nistikos Institutą Chicago
je, kviečiami registruotis 
dabar. Registracijos pa
reiškimus (žodžiu ar raštu) 
priima Instituto vicedirek
torium Domas Velička, 7838
S. Green St., Chicago 20, 
Ilk, tek VI 6-7624, ir Insti
tuto Globos K-to ižd. kun.
J. Kubilius, S. J., Jaunimo 
Centre. — Studentams, ku
rie nėra išėję aukštesnio
sios lituanistinės mokyklos 
kurso, prie Instituto veikia 
speciali lietuvių kalbos 
klausytojų grupė, kur dės
tomi rašybos pagrindai, sin
taksės dalykai, tartis bei 
kirčiavimas, kalbos istorija 
ir kt. Darbas vyksta mokslo 
metų šeštadieniais ir atski
rai susitartu laiku. Smul
kesniu žinių apie Instituto 
darbą bei programą galima 

BIRUTE BOGUŠAITE, iš St. Catharine, studijuojanti akordijonc 
muziką, birželio 17 d. dalyvaus meninėj programoj Mellande, 
Ont. ruošiamose Joninėse.

Pranešame, kad 1961 m. gegužės mėn. 19 d., 
Detroite, JAV. mirė musu Kori)! Fil.. Kontrolės 
Komisijos Pirmininkas

A. A.

VIKTORAS ORIŠKOMS.
Korporacijai skelbiamas gedulas

LST Korp! Neo-Lithuania 
Vyriausioji Valdyba Chicagos '‘Aušros Vartų" tunto jaunesniosios skautės su vadove 

D. Jankauskaite pirmoje pavasario iškyloje.

AMERIKOS LIETUVIU TAUTINĖS SĄJUNGOS SEIMAS
CHICAGOJE

GEGUŽES 27
RENGIA

kuris įvyks Sheraton-Towers viešbučio didžiojoj 
salėj, 505 N. Michigan Avė. Gros Bob Roberts 
15-kos žmonių ir Clevelando Neo-Lithuanų kapelos.
Pradžia 7:30, vakarienė 8:30.

Bilietus galima gauti ir vietos rezervuojamos 
iki gegužės mėn. 20 d. „Marginiuose” — 2511 W. 
69 St., Marguty — 6755 So. Westem Avė., štan- 
genbergų kraut. — 1447 So. 50 Avė., Cicero ir pas 
P. Vėbrą, telef. CR 7-2478, 2645 W. 18 St., Chicago 
8, Ulinois.

rasti Inst. leidinyje „Peda
goginis Lituanistikos Insti
tutas’’.
• Vasario 16-sios Gimnazi
jai remti c. komitetas ren
gia gegužės 28 d., 12 vai., 
gimnazijos rėmėjų ir bičiu
lių susirinkimą, kuris įvyks 
Jaunimo Centre, 203-me 
kambaryje. Susirinkimo me
tu pranešimą padarys PLB 
Vokietijos krašto valdybos 
vicepirm. Dr. P. Rėklaitis. 
Drauge bus aptarti gimna
zijos reikalai ir jos rėmimo 
darbas. Atsižvelgiant į pa
rengimų gausumą šio mė
nesio būvyje, susirinkimas 
bus trumpas, bet turinin
gas. Tikimasi, kad jame at
silankys visi, kuriems Va
sario 16-sios Gimnazija rū
pi. Specialių kvietimų ren
gėjai nesiuntinės, bet prašo 
kronikines žinias spaudoje 
apie susirinkimą laikyti jau 
pakvietimu.
'• Amerikos ir Kanados lie
tuvių gydytojų ir dantų gy
dytojų suvažiavimas įvyks
ta 1961 m. birželio 24-25 d. 
New Yorke, Park Sheraton 
viešbutyje, kampas 7 Avė 
ir 55 St.
• Niagaros pusiasalvj, St. 
Catherines, Wellando ir ki
tų joms artimų vietovių lie
tuviai Lietuvos Nepriklau
somybės Fondui suaukojo 
91 dol. 45 c. Aukų telkime 
talkininkavo aktyvūs visuo
menininkai ir lietuviškų 
darbų vykdytojai Juozas 
Satkus ir Kazys Žukauskas.

• Beverly Shore, Ind. va
sarvietėje jau prasidėjo va
saros sezonas. Leonaitienės 
viloje šiuo metu atostogau
ja Danutė Tautvilaitė su 
mamyte Bronislava iš Wa- 
shingtono, D. C.

Chicagieties sportininkas Vilius Baziliauskas ir Danutė Mar
cinkutė, susituokę gegužės 13 d. Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, 
povestuvinei kelionei buvo nuvykę į New Orleaną.

Albert nuotrauka

ALTS-gos Rytų Apygardos 
suvažiavimas New Yorke

Senai lauktas ALT S-gos 
Rytų Apygardos suvažiavi
mas įvyko gegužės 21 dieną 
gražiose Onos ir Jono Va
laičių restorano patalpose 
Brooklyne. čia susirinko 
abiejų New Yorko ir Ne
tvarko bei Elizabetho sky
rių pirmininkai ir valdybų 
nariai. Prie jų prisijungė 
ir kiti aktyvūs skyrių na
riai, sudarydami gražų da
lyviu būrį. Suvažiavimui 
pirmininkavo Alb. Trečio
kas, sekretoriavo Mikas 
Klimas.

Šio suvažiavimo uždavi
nys buvo pasitarti busimo
jo Sąjungos Seimo ir kitais 
reikalais. Gaila tik, kad ne
galėjo atvykti Philadelphi- 
jos ir Waterburio skyrių 
atstovai.

Pranešimus padarė Vyt. 
Abraitis ir Ant. Senikas 
tais klausimais, kurie šiuo 
metu rūpi Tautinės Sąjun
gos nariams ir kurie dau
giau ar mažiau yra susiję 
su busimuoju Sąjungos sei
mu. Diskusijose labai gyvai 
dalyvavo beveik visi suva
žiavimo dalyviai, pareikš- 
dami pozityviu minčių atei
ties veiklai pagyvinti. Ypa
čiai gyvai diskusijose reiš
kėsi Ona ir Jonas Valaičiai, 
V. Alksninis, St. Gudas, 
Ant. Diržys, Alb. Trečiokas, 
Vyt. Abraitis ir kiti.

Rytu Apygardos valdy
bos vardu pranešimus pa
darė pirm. St. Gudas ir ižd. 
Ant. Senikas. Iš pranešimų 
paaiškėjo, kad Apygardos 

valdybos veikla per pusant
rų egzistencijos metų ypa
tingų rezultatų nedavė. Bet 
tam esą buvę ir pateisina
mų priežasčių.

Apygardos valdybos pir
mininkui St. Gudui atsista
tydinus, ilgesnį laiką užtru
ko pasitarimai skyrių pir
mininku tarpe dėl naujosios 
valdybos sudarymo. To pa
sitarimo pasėkoje naujuoju 
Apygardos valdybos pirmi
ninku išrinktas Albinas 
Trečiokas, Newarko sky
riaus pirmininkas; sekreto
rium — Mikas Klimas ir iž
dininku — Juozas Juška, 
abu Elizabetho skyriaus 
valdybos nariai.

Suvažiavimas praėjo jau
kiai ir darbingai, Onos ir 
Jono Valaičių skaniai paga
mintais valgiais vaišina
mas. Suvažiavimo dalyviai 
skirstėsi linkėdami naujai 
valdybai sėkmės ateities 
veikloje. O Valaičiai pirma
jai pradžiai paaukojo 10 
doleriu Apygardos iždui.

B. V.

DETROIT

šv. Antano parapijos 
gegužinė

Nepamirškime, kad šio 
mėn. 28 d., sekmadienį, Ncw 
Liberty parke įvyksta šv. 
Antano parapijos gegužinė.

Detroito lietuviai turi tris 
parapijas, bet nė vienoj ne- 
susiburia tiek lietuviu, ypač 
nauju ateiviu, kiek susibu-

Lietuviškai meninei veiklai 
mūsų kolonijose palengva blės
tant, koncertų ir kitų augštesnio 
meninio lygio parengimų vietą 
vis dažniau užimant baliams ir 
pagerbimų vakarienėms, ne vie
nas mūsų menininkų kartais su
sigundo išbandyti savo laimę ir 
grynai amerikiečių publikoj. Ir 
tikrai, jie ten kartais susilaukia 
net daugiau šilimos ir palankes
nių kritikos vertinimų, negu iš 
savųjų.

Malonu pastebėti, kad į ame
rikiečių sceną su pasisekimu į- 
žengė ir operos solistas Stasys 
Liepas, kuris tiktai gegužės mė
nesį jau dalyvavo net dviejuos 
koncertuos Bostone ir Belmonte, 
Mass.

Gegužės 6 d. jis, kaip solis
tas, pasirodė Bostono JordanHall 
koncertinių F. Schuberto G-dur 
mišių pastatyme, dalyvaujant di
džiuliam 200 asmenų Independent 
Schools chorui, styginiam orkes
trui ir ameikiečių solistams

ria šv. Antano parapijos 
bažnyčioj. Kas juos čia taip 
subūrė ir dabar išlaiko? 
Manau, kad kiekvienas, il
gai negalvojęs, greit ir 
trumpai atsakytų: „A. a.
klebonas kun. dr. I. Borei- 
šis”.

Taip. Tas didis patriotas, 
kuris kiekviename pamoks
le prisimindavo savo pa
vergtą šalį ir ašaromis val
gydavo skruostus, ištaręs 
jos vardą, mus čia subūrė. 
Jis statė šv. Antano bažny
čią, jis ją rūpinosi iki su
krito išvargintas jo kūnas 
prie altoriaus, prie kurio 
per 30 metų kasdien Aukš
čiausiam lenkėsi, šv. mišias 
atnašavo.

Savaime aišku, kad jis 
troško savo kūrinio augimo 
ir gražaus klestėjimo. To
dėl, pagerbdami a. a. kun. I. 
Boreišį, privalome ir šian
dien tą jo kūrinį — šv. An
tano parapiją stiprinti ir 
visokeriopai remti.

Parapijai bus didelė pa

Chicagos vyr. skaučių būrelis su mamytėmis prie Jaunimo Centro 
namų po suruošto motinų pagerbimo.

Ella Mae Dimmock (sopranui) 
ir Ralph McFarlane (tenoriui). 
Gegužės 16 d. St. Liepas vėl 
dainavo Spring Music and Art 
Festival Belmonte, kur atliko 
solisto boso partiją didingame 
A. Dvorak kūriny Stabat Mater. 
Šio kūrinio pastatyme dalyvavo 
Belmont Community choras ir 
solistai: Linda Sanford (sopra
nas), Jenneke Barton (altas) 
bei Robert Bennett (tenoras).

Abu koncertai, kuriuos diri
gavo žinomas amerikiečių kom
pozitorius John Bavicchi, buvo 
palydėti triukšmingais publikos 
aplodismentais. Amerikiečių 
muzikai ir festivalio rengėjai 
apie mūsų solistą atsiliepė labai 
palankiai, didžiai vertindami jo 
rimtą meninį pasiruošimą, tvirtą 
ir plačios skalės balsą bei gerą 
atlikimo formą.

Kiek tenka patirti, Stasys Lie
pas rengiasi dar eilei didesnių 
muzikinių įvykių, kurie numa
tomi kitą sezoną. (kl)

rama, jei visi aplankysime 
jos organizuojamą geguži
nę, kur žadama puiki pro
grama, šaunios vaišės ir 
gausios dovanos.

Patriotas prie patrioto
š. mėn. 22 d. gausokas 

vienminčių būrelis palydėjo 
į Holy Supholker kapines 
teisininką Viktorą Griško- 
nį-Griškevičių. Prie karsto 
jautrų atsisveikinimo žodį 
pasakė Tautinės S-gos De
troito sk. pirmininkas inž.
J. Gaižutis, šalia didžio tė
vynės mylėtojo a. a. kleb. 
kun. I. Boreišio gražaus pa
minklo supiltas patrioto a. 
a. Viktoro Griškonio kapas. 
Apie a. a. Viktorą Griškonį 
artimiausiu metu bus pla
čiau parašyta. K. J.

Paraginki  t savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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