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SOVIETAI, VIETOI MAŽINĘ, DIDINA GINKLAVIMAS!
Atrodo, kad Nikitos 

Chruščiovo sunegalavimas 
kiek pristabdė sovietinės 
politikos ekspansiją, tačiau 
ginklavimosi srityje Sov. 
Sąjungos esamų ir būsimų 
satelitų ginklais aprūpini
mas, eina pilna įtampa.

Sovietai, be abejo, visu 
spartumu ruošiasi tolimes
niems atominiams bandy
mams, kad ir prisidengus 
Maskvos nusiginki avimo 
p r o p a g andos priedanga. 
Taip pat ir oficialūs biudže
to duomenys kalba ne tik 
apie Sov. Sąjungos, bet ir 
jos satelitų didėjančias iš
laidas ginklavimuisi.

O kur gi eina sovietinių 
ginklų "eksportas”? Pagal 
US News and World Re- 
port, sovietiniai ginklai 
plaukia į Indoneziją, kad 
pagyvinus karo įtampą su 
Olandija. Balandžio 10 die
ną paaiškėjo sovietinių 
ginklų transportų atvyki
mas j Maroką.

Patylomis, ginklų trans
portai plaukia j kokį pustu-

ŠIANDIEN 
IR RYTOJ 

☆ ☆ ☆
KAS TOLIAU?

Pereitą savaitę; kai Pran
cūzijoje kariuomenės teismas 
pasmerkė mirti buvusi gene
rolą Edmondą Joubaud, vieną 
Slaptosios Armijos Organiza
cijos vadų, krašto kyriausy- 
bėje {vyko pasikeitimų.

Ilgametis vyriausybės pir
mininkas Debrepasitraukė?iš- 
buvęs vyriausybėje 3 metus,. 
3 mėnesius ir 6 dienas (kas 
yra didžiausias prancūzų vy
riausybių pastovumo rekor
das prie respublikinio režimo 
ir gal tik vienas Waldeck-Rou- 
seau (1899-1902) toli neatsilie
ka su 2 metais ir 11 mėnesių) 
užleisdamas vietą naujam vy
riausybės pirmininkui George 
Pompidou.

Kodėl de Gaulle leido Deb- 
rei pasitraukti?

Dėl to, kad su Alžiro karu 
baigtas vienas etapas ir da
bar reikia naujo žmogaus, kad 
krašte būtų jaučiama nauja po
litika.

*
Naujoji Pompidou vyriausy

bė sieks ši tą pakeisti pran
cūzų papročiuose.

Dabar de Gaulle nori dau
giau dėmesio skirti Europos 
suvienijimui, socialinėm re
formom ir ekonominio gyve
nimo pagerinimui.

įdomus dar ir tas faktas, 
kad pirmą kartą Prancūzijos 
istorijoje vyriausybės pirmi-* 
ninkas pašauktas ne iš par
lamento ar senatoatstovųtar- 
po, tad jo vyriausybė bus ne 
politinė, o labiau technikinė.

Pompidou visą laiką buvo 
artimiausias de Gaulle pata
rėjas, Tad dabar Prancūzijos 
valdžia atiduota Į rankas žmo
gaus, kuris visad išreikšdavo 
de Gaulle mintis.

*
Nemažiau svarbus Jvykis 

yra ir buvusio generolo Jou- 
haud nuteisimas. Tai pirmą 
kartą, kada Slaptosios Armi
jos Organizacijos vadus teis
mas nuteisia ne už akių.

Paskelbus teismo sprendi
mą, salėje kelios moterys ap
alpo. Jei de Gaulle nepasigai
lės (nuteistas nežada prašyti 
pasigailėjimo), buvusiam ge
nerolui bus nukirsta galva, 
bet ne sušaudytas, nes jam 
atimtas karininko laipsnis.

zinį naujųjų Afrikos vals
tybių.

Kad Nasserio Egipto ka
riuomenė apginkluota so
vietų ginklais, jau žinomas 
faktas. Kuba — virtusi so
vietinių ginklų arsenalu, 
jau pati virto tų ginklų 
”eksportininke” Pietų Ame
rikos pro-Castro partiza
nams apginkluoti.

Visa tai, beabejo,verčia 
įtempti ir paspartinti JAV 
karinę pagalbą kraštams, 
kurie jos reikalingi, arba — 
leisti Sov. Sąjungai laisvai 
žengti į strateginiai svar
bias pozicijas be pasiprie
šinimo.

Tačiau Sovietų Sąjungos 
karinė parama jau susilau
kia atgarsių, ne visai palan
kių sovietiniams "eksporte- 
riams”. Vietoje ”ugly ame- 
rican”, atsirado ir- ”ugly 
russian” paveikslas.

VĖL PERTVARKO ŽEMES ŪKIO ADMINISTRACIJA
Nepraėjo nei metai po pasta

rojo "kėdžių perstatinėjimo" So
vietuos žemės ūkio administra
cijoje, ir štai vyksta vėl dar di
desnis pertvarkymas, kuris, ži
noma, privalo būti atliktas ir Lie
tuvoj. Tik šių metų išvakarėseiš 
Vilniaus | Dotnuvą išvaryta ir 
tenai dar nespėjusi įsikurti Že
mės Ūkio Ministerija liko jau net 
ir nebe ministerija, o tiktai ki
tos naujai sukombinuotos minis
terijos padalinys, ir šešetą me
tų paministeriavęs V. Vazalins- 
kas sužinojo, kad jo ministerijos 
jau iš viso nebėra, ir kad jis 
pats nebe ministeris, o tik ki
tos ministerijos ministerio pava
duotojas.

Nuo šiol žemės ūkio reikalus 
Lietuvoj tvarkys "Lietuvos TSR 
Respublikinis komitetas žemės 
ūkiui vadovauti", ir jo priešaky
je stovės pats Sniečkus. Bet tai 
nėra nei Sniečkaus, nei kitų Lie
tuvos kvislingų sumanymas ar 
valia: tai Chruščiovo padiktuota 
tvarka. Supykęs, kad iš ligšiol
inių "kėdžių ir muzikantų” per- 
statinėjimų, nieko doro neišėjo, 
nutarė lošti, jo nuomone, stip
riausia korta: uždėti atsakomybę, 
už žemės ūkio pasisekimus ir ne
pasisekimus patiems "gauleite
riams", tai yra, savo vietinin
kams -- pirmiesiems imperijos 
administracinių vienetų partijos 
sekretoriams. Tokiu būdu, naujos 
institucijos priešakin Lietuvoje 
ir tenka stoti Sniečkui. Jam tai 
pats pavojingiausias laikotarpis 
visoje jo kvislinginėje karjeroje: 
jei ir ateinant} rudeni žemės ūkio 
rezultatai nepakils tiek, kiek 
Chruščiovas reikalauja, atsakin
gas bus jis, ir čia gali būti jo

Nikita: "Mes ne s įginkluojame!.,."

Oficialūs raportai iš so
vietų paramą gaunančių 
valstybių byloja apie sovie
tinių karinių patarėjų ir 
techninių ekspertų girtuok
liavimą, brangenybių kon
trabandą ir trinties skati
nimą vietos politiniuose 
sluoksniuose. Gi rimčiausią 
kliūtį sovietinių ginklų pri
statyme sudaro tų ginklų 
netinkamumas: neveikia 
lėktuvų ir automobilių mo
torai, garvežiai ir kiti gink
lų trukumai. Nuolatiniai 
kainų svyravimai, o ypatin
gai sovietinių "ekspertų” 
kišimasis j priimančiojo 
krašto vidaus reikalus kelia 
nerimą ir nepasitenkinimą.

Tuo tarpu vistiek, vien 
n e k o m unistiniai kraštai, 
yra sutikę priimti iš sovie
tų paramos už šešis ir pusę 
bilijonus dolerių.

karjeros galas (Sniečkus pirmojo 
sekretoriaus pozicijoj yra išsi
laikęs ilgiau, negu kas nors ki
tas visoj Sovietijoj).

Sniečkaus pavaduotojas šiame 
komitete bus dar neseniai l vir
šūnes iškilęs R. Songaila, pir
masis premjero (M. Šumausko) 
pavaduotojas ir nuo šiol naujos 
ministerijos -- žemės ūkio pro
duktų gamybos ir paruošų --mi
nisteris. Toliau komitetan pas
kirti: A. Barauskas, partijos CK 
sekretorius žemės ūkio reika
lams, V. Kolesnikovas, partijos 
įstaigos žemės Ūkio skyriaus ve
dėjas, A. Zorskas, žemės ūkio 
mašinų ir Jrankių paskirstymo 
institucijos pirmininkas,V. Alek
navičius, valstybinio plano komi
sijos pirmininko (A. Drobnio) pa
vaduotojas žemės ūkio reikalams 
Pagaliau V. Vazalinskas, Songai
los pavaduotojas ir viršininkas 
įstaigos, kuri ligi šiol vis dar bu
vo vadinama Žemės ūkio minis
terija, bet dabar jau pavadinta tik 
Vyriausioji žemės ūkio mokslo ir 
kadrų paruošimo valdyba.

Ryšium su naujos ministerijos 
įsteigimu, tapo panaikinta ne tik 
iemės ūkio ministerija, bet ir 

Paruošų (rekvizicijų) ministeri
ja, o taip pat ir tarybinių ūkių 
(sovchozų) valdyba. Iš jų ir su
daryta naujoji Žemės ūkio pro
duktų gamybos paruošų ministe
rija.

Be taip perorganizuotos vy
riausios žemės ūkio administra
cijos, su Sniečkum viršūnėje, 
steigiamos 34 "mažosios žemės 
ūkių valdybos", iš kurių 11 apims 
tik po vieną rajoną, viena (Taura
gės) apims net tris rajonus, o

Hamiltono, Kanadoje, lietuvių tautinių šokių "Gyvatąras” jaunučių grupė, gražiai pasirodžiusi jau 
keliuose koncertuose. A. Juraičio nuotrauka

HAMILTONAS GALĖTO BŪTI PAVYZDŽIO 
KITOMS LIETUVIŲ KOLONIJOMS

Lietuviškos spaudos pusla
piuose, organizacijų susirinki
muose ar privačiuose pasikalbė
jimuose, labai daug rašome, kal
bame ir sielojamės mūsų pri
augančios kartos ateitim, ieško
dami Jvairių kelių ir priemonių 
jos lietuviškos dvasios palaiky
mui.

Tačiau padėtis nėra jau tokia 
bloga, ypač matant didelį skai
čių jaunimo organizacijų, kurių 
veiklą paremia vienas - antras 
"senesnis stulpas", tačiau dau
gumoj, jaunimas tvarkosi savis- 

visos kitos -- po du rajonus. 
Kiekviena tokia "maža ministeri
ja" vidutiniškai valdys apie 60 
kolchozų ir sovchozų. Kiekvie
noj tokioj "mažoj ministerijoj" 
bus po viršininką su pavaduoto
ju ir po būrį vadinamų instruk
torių organizatorių, po kitą bū
rį vadinamų vyriausių specialis
tų, ir po trečią būr{ sąskaitybi- 
ninkų-revizorių. Ūkiuose pasiliks 
pirmininkai, valdybos, brigadi
ninkai sąskaitininkai, agronomai, 
zootechnikai, o tose "mažose mi
nisterijose" bus maždaug kita 
tiek jiems prižiūrėtojų. Taigi, 
pavasariui prasidedant, vyksta 
gausi naujų biurokratų sėja, bet 
partijos ir valdžios nutarimai įti
kinėja, kad iš to rudeni būsiąs 
geresnis grūdų derlius.

(LNA)

GROMYKO JUGOSLAVIJOJE
Iš Sovietų užsienių reikalų mi

nisterio A. Gromyko vizito Ju
goslavijoje nelaukiama didesnių 
pasikeitimų Sov. Sąjungos ir Ju
goslavijos santykiuose. "Ideolo
giniai skirtumai", komunistine 
galvosena, esą per gilūs, kad A. 
Gromyko pajėgtų juos išlyginti. 
Abu kraštai palaiko normalius 
diplomatinius santykius ir A. 
Gromyko tik atsilygina už pra
eitais metais Jugoslavijos užsie
nio reikalų ministerio K. Popo- 
vic padarytą vizitą Maskvoje.

BOLIVIJA IR CHILĖ NUTRAU
KIA DIPLOMATINIUS SANTY
KIUS

Bolivija, apkaltindama Chilę. 
"agresijos aktais" nutraukė su

Tadas 1‘ieckauskaa 
4222 Euclid Str. 
E•Chicago,Ihd»

toviai, mielai jungdamasis { 
skautų, sporto klubų ir kt. or
ganizacijų eiles. Tik gaila, kad 
jų darbas dažnai ne{vertinamas 
net pačių tėvų, surandant {vairių 
"kabliukų" nuo atsilankymo { jų 
rengiamas sporto rungtynes, iš
kilmingas sueigas ar koncertus.

Bet... yra viena kolonija Ka
nadoj, kuri atrodo gimė po lai
minga žvaigžde, nes čia šešta
dieninę mokyklą lanko 807o visų 
mokyklinio amžiaus vaikų, čia 
gražiai veikia jaunimo organi
zacijos, kurių narių skaičium 
taip pat negalima nusiskųsti. O 
toji kolonija - garsi visoj Ka
nadoj savo šakota lietuviška veik 
la - vadinasi Hamiltonas.

Tiesa, ir čia nėra dūmų be 
ugnies, tačiau atsiradus lietu
viškos reprezentacijos reikalui 
susijungiama { vieną frontą, nes 
Lietuva statoma aukščiau asme
niškų ambicijų, aukščiau partijų 
klausimo. To taip pat mokomas 
jaunimas. Tas ir jungia juos l 
vieną darbą, kuris ypatingai pa
gyvėjo jau augant Kanadoj užgi
musiai kartai, niekuomet nema
čiusiai gimtojo krašto, o pažįs
tančio j{ tik iš tėvų pasakojimų, 
lietuviškų knygų.

Tad ir norėtųsi čia paskuti
nius didesnius jaunimo subuvi
mus atskirai atžymėti.

Einant chronologine tvarka, 
vertėtų atžymėti Sniego karalie
nės vaidinimą - premjerą, pra
ėjusią dideliu pasisekimu (beveik 
600 žiūrovų, kurių pusę sudarė 
vaikai) tik deja, {vertintą pačios 
kanadiškos spaudos ir mūsų ko
lonijos gyventojų. O vertėtų, kad 
vaidinimą matytų ir kiti lietuviš
ki susibūrimai, nes scenoje bu
vo patys jauniausi "aktoriai",bu
simieji lietuviškojo meno repre
zentantai, o gal net Vilniaus ir 
Kauno teatrų aktoriai - profesio
nalai?

Antras didesnis įvykis, sutrau
kęs taip pat beveik 800 žiūrovų, 
buvo Vytauto Babecko studijos 

ja diplomatinius santykius. Gin
čo objektu yra Laucos upė, ku
rios nusausinimas vienoje pusė
je nukreipia vagą kitoje. Chilės 
prezidentui nutarus vykdyti upės 
nusausinimo ir vagos nukreipi
mo darbus, nesusitarus su Boli
vija, studentų daužomi langai 
pradėjo byrėti Chilės ambasado
je.

EKSKOMUNIKUOJA 
SEGREGACIONISTUS

New Orleano Arkivyskupasek- 
skomunikavo tris segregacionis- 
tus, pasipriešinimo rasiniai miš
rių mokyklų akcijos vadus. 

Šventų Velykų proga sveikiname 
visus Vilties draugijos narius, Dirvos 
skaitytojus, jos rėmėjus ir bendradar
bius.

VILTIES DRAUGIJOS 
VALDYBA, DIRVOS 

REDAKCIJA IR 
ADMINISTRACIJA

mokinių (piano ir akordeono kla
sių) koncertas, išpildant taip pat 
programą vaikų chorui ved. sol. 
V. Verikaičio ir jaunučių tautinių 
šokių grupei ved. G. Breichma- 
nienei. Nors pati programa buvo 
gerokai perkrauta, tačiau juk 
kiekvienas mokinys turėjo joje 
pasirodyti. Tad ir trijų valandų 
koncertas yra pilnai pateisina
mas, lygiai kaip ir dalyvavimas 
kanadietės Jesse Lowes stepavi- 
mo grupės su keliais numeriais. 
(Joje dalyvauja ir lietuviukai). 
Tuo pačiu laimėta daug simpa
tijos lietuviškam menui, nes 
salėje matėsi daug angliškai kal
bančios visuomenės, kurią ir su 
skaniausiais pyragaičiais sunku 
prisikviesti { mūsų minėjimus ar 
tautines šventes. Tuo tarpu tame 
koncerte, jie stebėjo jau Kana
doj gimusių lietuvaičių tautinius 
rūbus, klausėsi jų dainų, šokių, 
stebėjosi kad jie moka kalbėti 
lietuviškai ir dalyvauja lietuviš
kame veikime. Jų įsitikinimu, 
(jau tokia angliška galvosena) Ka
nadoj užgimę vaikai, yra tikri ka
nadiečiai ir moka tik vieną ang
lų kalbą...

Nepamirština ir Kaziuko mugė, 
surengta Šatrijos tunto, Vilniaus 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Nors daugumas ir pačių laisvo
sios Lietuvos brolių ją Vilniuje 
matė tik vieną kartą t.y. 1940m., 
tačiau gražus paprotys persimetė 
ir l š{ kontinentą. Reikia pripa
žinti, kad kai kuriuose skyriuose 
mugė priminė Vilniaus Lukiškių 
aikštėje išrikiuotas "būdas”, 
Smurgainių baronkas ar išmar
gintas širdeles. O prie stalų - 
vikriai sukasi uniformuotos 
skautukės, siūlydamos savo pre
kes užplūdusiai miniai, mielai 
perkančiai ne tik skauČiukiųkep
tus skanumynus, bet gražius 
rankdarbius, piešinius. Supran
tama, kadangi pinigas duodamas 
gražiam tikslui - Vasaros stovyk
lai, kur vėl skambės lietuviškoji 
daina, žaidimai, sportas.

Ach, tas sportas! Jis užka
riavo jau visų jaunų hamiltonie- 
čių širdis. Po 13. metų sporto 
klubo gyvavimo daugumoj pasi
traukus buv. N. Lietuvos laikų 
"sportininkams veteranams" jų 
vietas užėmė mokyklas ir gim
nazijas lankantieji, garsindami 
Lietuvos vardą Kanados gyvento
jų tarpe. Tiesa, pasaulio meis
terių neužauginta, tačiau nenusi
leista daugelyje sporto šakų ir 
kanadiečiams. Malonu, kad su ki
tais lietuviškais sporto klubais, 
vyksta glaudus bendradarbiavi
mas. Ypatingai su Toronto Vyčio 
ir Rochesterio Sakalo sportinin
kais.

(Nukelta (2 psl.)
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BEST W1SHES
To Ali the Lithuanian People

IZRAELIS HEMU ATSIPALAIDUOTI NUO... KIAULIŲ

COUNCILMAH

STEPHEN E. GASPAR
WARD 29th

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

JUDGE
NORMAN A. FUERST

Nors ritualiu atveju žydai kiau
lę skaito nešvariugyvuliu ir kiek
vienas tikrai ortodoksalinis žy
das nuo kiaulės nusigręžia su pa
sibjaurėjimu,-tačiau Izraely kiau
lių auginimas ikšiol dar nėra už
draustas-, kaip praneša Londono 
"Observer”.

Daugelis tautų, tame skaičiuje 
lietuviai ir britai, kiaulę laiko 
labai naudingu gyvuliu, kuris 
mums duoda bekoną, kump{, deš
ras ir kitus mėsos produktus, be 
to i šerius ir minkštą odą. Sako
ma, kad iš kiaulės lieka nesunau
dotas tiktai paskutinis priešmir
tinis žviegimas. "Observer" ben
dradarbis tvirtina, kad kiaulė - 
tai airių tradicinis draugas ir 
anglų aristokratų pasididžiavi
mas.

Kietose senobinėse tradicijose 
išauklėti žydai net vengia kiaulę 
pavadinti jos tikru vardu, bet kal
ba apie "tūlą daiktą" arba net 
"kilnojamą išvietę". Jau prieš 
keletą metų Izraely bandyta š{ 
gyvuli visiškai išnaikinti, tačiau 
šis bandymas nepavyko. Savival
dybėms buvo paliktos teisės š{ 
klausimą tvarkyti pagal vietines 
sąlygas. Didžioji dalis uždraudė 
prekiavimą kiaulienos produk-

tais, tačiau didžiųjų miestų mais
to krautuvėse dar vis tebegalima 
gauti bekoną ir kump{, bet dau
gelyje valgyklų gaunamas karbo
nadas, nors dažniausiai tai lai
komas "užgintu vaisiu".

Daugelis Izraelio žydų tokią 
padėtj laiko skandalinga: tuo me
tu, kad daugelyje kraštų žydams 
pavykę {statymo keliu užtikrinti 
savo religines tradicijas, rituali
ni gyvulių skerdimą ir specialų 
maistą, {važiuojant pačių žydų 
valstybėn - Izraelin - jiems ten
ka susidurti su kiaulydėmis! Ka
dangi žemės ūkio ministerija dėl 
kaikurių priežasčių ne labai rū
pinasi kiaulidžių inspekcija, tai 
jos jaučiamos jau iš tolo, ypa
tingai vasaros metu.

Dabar parlamentui {teiktas {sta 
tymo projektas, kuris numato 
kiaulių auginimo draudimą visa-

me krašte, išskyrus kai kuriuos 
rajonus Galilėjaus srityje, apgy
vendintus krikščionimis. Tačiau 
šis projektas turi ir opoziciją. 
Aišku, kad religinės partijos pro
jektą remia, nors patys griež- 
čiausieji ortodoksai priešinasi 
projektui, laikydami jj nepakan
kamai radikaliu. Kadangi Izraeli 
dabar valdo koalicija,kurioje da
lyvauja ir religinės partijos, val
dančioji "mapai" partija balsuos 
už projektą, nors ir be ypatingo 
susižavėjimo.

Dal{ žydų {statymo projektas 
nedžiugina, vienus todėl, kad jie 
patys labai pamėgę bekoną, kum
pi ir kitus kiaulienos produktus, 
o kitus - kad jie tok{ {statymą 
skaito "religiniu diktatu" pasau
linio pobūdžio valstybėje. Yra ir 
tokių, kurie {statymą skaito neį
gyvendinamu ir nepraktišku.

DIRVA

MUNICIPAL COURT
JUODOJI SOCIALISTE 

AUKSO LOVOJE

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

NAMI KRAUTUVĖJE

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

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

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Nurodykit prekę
Prašau atsiųsti

Name
Nurodykit adresą:

M*RQUETTE PIRK CHICAGO
2533 W. )1 st. hi GR 6-2345 6

♦
CICERO ILIINOIS

1410 S. 50 Avė., Jei jo 3-2108-3

Penkių metų amžiaus Afrikos 
valstybėlė Ghana skubotai {gy
vendina socializmą. Koljosprem 
jeras, buvęs New Yorko žuvų 
pirklys Nkruma tebeieško dides
nės žuvies neutralumo vandeny
se, socializmą realizuoti pavesta 
jo artimiausiam padėjėjui, pra
monės ministeriuiEdusi.

Tuo tarpu socializmas dar ne
įgyvendintas, nes ministeris la
bai užimtas savo 64.000dol. ver
tės namo statyboje. Namas taip
gi dar neužbaigtas, dėlto socia
lizmo {gyvendintojo žmona turi 
gyventi puikiame samdomame 
bute Londone. Nesenai ji vienoje 
Londono baldų parduotuvėje pa
matė lovą, papuoštą 22 karatų 
auksu ir nedelsiant ją nupirko už 
8400 dol.

Ministras vis dėlto laikosi nuo
monės, kad miegojimas aukso lo
voje - tai ne socializmas. Jiste- 
legrafavo žmonai, kad ji lovą tuo
jau grąžintų pardavėjui. Tačia.u 
ponia Edusi atsisakė tai daryti. 
Jos pačios pinigais pirktąja lo
va ji esanti labai patenkinta ir 
lova neturinti nieko bendro su 
jos vyro užimamomis pareigo
mis. Ji nemėgstanti pinigus in
vestuoti brilijantuose, nes tuos 
lengva pavogti. Tačiau dar ne
girdėta, kad kas nors būtų pa
vogęs lovą.

Ghana nėra visiška vienos par
tijos valstybė. Apie lovą sužino
jus tauta ir studentai surengė 
protesto demonstracijas. Minis
teris iš naujo susižinojo su sa
vo žmona Londone, ir lova su 
tikro aukso papuošalais nukeliavo 
atgal{ parduotuvę.

Baldų krautuvės savininkas ne
mano, kad jam su šia lova pa
siseks sugundyti naują pirkėją, 
užtat grąžins ją atgal { dirbtu
vę, iš kurios jis ją buvo gavęs 
išstatymui savo krautuvės paro
dini langą. Londono žurnalistams 
dar nepavyko sužinoti, kiek iš 
šios operacijos krautuvė turėjo 
pelno ir Ghanos ministerio žmo
ną nuostolių, bet vis dėlto ponia 
Edusi bent keletą naktų gavo iš
simiegoti lovoje papuoštoje tik
ru auksu. (epš)

metinį dividendą uz 
visas taupymo sąs
kaitas.
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Hamiltono LSK Kovo jaunučių krepšinio komanda. Klūpo iš kai
rės: Rimas Panavas, Andrius Gutauskas, Henrikas Leparskas, 
Jonas Enskaitis. Stovi: Leonas Palčiauskas, Antanas Kybartas, 
treneris J. Bulionis, Tomas Leparskas ir Petras Bulionis.

A. Juraičio nuotrauka

HAMILTONAS...

Tai vienos kolonijos, paskuti
nių kelių mėnesių, jaunimo darbo 
vaizdas lietuviškoje dirvoje, de
ja, neišeinąs {platesnius Kanados 
lietuviškus vandenis. Vertėtų 
KLB-nės Krašto Valdybai neatsi
sakyti nuo minties suruošti visos 
Kanados Lietuvių Jaunimo Die
nas, nes katalikiškų parapijų ren
giami suvažiavimai neapjungia 
viso Kanados jaunimo, palikdama 
tam tikrą dal{ už jo ribų. Klausi
mas judinamas, tačiau neatsiran
da iniciatorių)<uriepadarytųpra- 
džią. Palieka tik Hamiltonas, ku
ris pirmas surengė Kanados Lie
tuvių Dieną, daugiausiai prenu
meruoja Lietuvių Enciklopedijos, 
gausiai aukoja lietuviškiems dar
bams ir jaubirželio-lieposmėn. 
pradės 250 tūkst. dol vertės Lie
tuvių namų statybą.

Tad ir linkime hamiltonie- 
čiams sėkmės.

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 paštų, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the l'nited Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8. 1LL1NOIS 
l’hone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Prea.

The Stroh Brewery Uo., Detroit 2b, Michigan

K. Baronas

AMERICAS ONLY FIRE-BREWED BEER
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IZVESTIJOS, MUNSTERIS IR MES

DEGUČIAI, Zarasų apskr. prie Samanio ežero. Dešinėje matoma 1924 m. iš seno rusų pašto namų 
pastatyta-atremontuota kat. bažnytėlė, kurios pirmuoju klebonu buvo kun. S. Stakelė. Prie Degučių 
yra piliakalnis, kur 1831 m. sukilime buvo įsitaisęs sukilėlių štabas ir slapstėsi E. Plioteraitė. Iš 
Degučių yra kilęs dailininkas Antanas Rukštelė; jų apylinkėje gyveno dail. Jonas Šileikis, pulk. Juo
zas Šlapelis, majoras Stasys Puodžius, žuvęs vokiečių kacete, pedagogas ir rašytojas Anatolijus 
Kairys, kun. Aleksandras Juodvalkis, kun. dr. Jonas Steponavičius ir daugelis kitų. Nuotraukoje ma
tomas Kauno-Zarasų plentas. Nuotrauka daryta 1928 m. pulk. Juozo Šlepečio.

TREČIAS LAIŠKAS IHNEDONIEČHMS BRONYS RAILA

Portretas už dykų

Buvusio Nepriklausomos Latvijos užsienio reikalų 
ministerio V. Munterio atviras laiškas sovietų vyriausy
bės oficioze Izvestija, apie kurį jau buvo rašyta lietuvių 
spaudoje, ne be reikalo iššaukė nustebimą, vakariečių dip
lomatiniuose sluoksniuose. Tuo labiau, kad tas laiškas, 
anot New York Times Maskvos korespondento Theodoro 
Shabado, savo atvirumu ir stilium neatrodąs sovietiškai 
įprastos galvosenos nuorašu ...

Tiesa, V. Munters Izvestijose atvirai kalba apie so
vietinį terorą Baltijos kraštuose 1940 metais, bet kartu 
nurodo ir to teroro kaltininkus — Staliną ir Beriją. Nuro
do taip pat, kad to teroro aukos, ”be teisinio pagrindo 
deportuotos, jau senai sugrįžo”.

Kiekvienas, akyliau įsiskaitęs į Munterio laišką, pa
stebės esminius faktus, apie kuriuos jis atvirai nega
lėjo pasisakyti. Jis nutylėjo apie sovietinės 
okupacijos išdavas — Baltijos kraštų inkorporavimą į 
Sovietų Sąjungą apgaulės ir prievartos būdu. Jo laiško 
istorija baigiasi diena, kada jo vadovaujama Latvijos de
legacija Maskvoje turėjusi apsispręsti, ar priimti Sov. 
Sąjungos siūlomą nepuolimo ir karinių bazių įsteigimo 
sutartį ir ar patarti savo vyriausybei ją priimti ir pasi
rašyti. ”Mes žinojome, kad tai bus posūkis Latvijos isto
rijai”, sako savo laiške V. Munters. "Bet mes taip pat 
žinojome, kad tik tuo būdu galime užtikrinti latvių tautos 
egzistencija, jos gyvenimą taikoje ir išvengti vokiečių 
absorbacijos.”

1939 metais sovietų ii’ vokiečių sudarytas (Moloto- 
vo-Ribbentroppo) -paktas, Pabaltijo valstybes priskiriant 
Sov. Sąjungai, laiške neminimas.

Vakariečių diplomatiniuose sluoksniuose kilęs nuste
bimas, kad sovietų vyriausybės oficioze tilpo toks laiškas, 
pripažįstąs sovietinio teroro faktus, yra natūralus ir su
prantamas. Gal tik po kurio laiko jiems bus suprantamas 
ir to laiško tikslas.

Palyginti dar jauno amžiumi ir gabaus buvusio latvių 
diplomato autentišku stilium parašytas laiškas tarnauja 
įrankiu naujai akcijai, nukreiptai į užsienyje esančius 
Pabaltijo kraštų tremtinius.

Užtenka vieno sakinio, kad supratus, į kurį taikinį 
laiškas buvo taikomas. Neapeliuodamas į latvių tremtinių 
jausmus, kad jie grįžtų (tai jau atgyventas ir nepasise
kęs metodas), V. Munterls, lyg ir prabėgomis, teužsime- 
na, kad tie, kurie tikisi atstatymo senos tvarkos Latvijoje, 
yra "politiniai apakėliai”.

Taigi, to laiško dvasia toliau kalbant, senai jau grįžo 
visi tremtiniai iš Sibiro, ko gi čia ilgiau belaukti ir ki
tiems, kurie tai gali savo laisva valia padaryti... Berijos 
nebėra gyvo. Pats "tėvas” Stalinas pasmerktas, o jų 
teroro aukos ramiai dirba Rygos įstaigų raštinėse... 
vertėjais.

* « •
Grįžo ne vienas V. Munteris. Grįžo paliegęs ir iška

muotas J. Urbšys. Bet kol Urbšys bus paruoštas parašyti 
panašų laišką Izvestijoms, jo nesulaukus, mes jau girdim 
"naujos politikos” uvertiūras, komponuojamas iš mūsų 
pačių tarpo atsiradusių "kompozitorių”. Bet — daugeliui 
dar "užtraukim, broliai, naują dainą” praeina pro ausį 
senu, įprastu patrauklumu, nepastebint "naujos” gaidos. 
Praskamba taip artimai širdžiai, rodos taip nekaltai ir 
nepavojingai...

Lygiai, kaip nepavojinga atrodė Reginos Leonaitės 
kelionė atgal į Lietuvą mylimojo pamatyti. Bet iš jaunos, 
įsimylėjusios merginos, grįžus Lietuvon staiga suskam
bėjo ne tik dviejų širdžių meilės akordas, bet visa propa
gandos mašinerija. Anot Komsomolskaja Pravda, Regina 
mylinti ir "socialistiškai sovietinę tėvynę”... Tuo tarpu, 
jos tėvas per amerikinę spaudą tvirtina: ”Jei jie verčia 
ją sakyti žodžius, kurių ji niekad negalvojo, ji naudojama 
propagandai. Jei jie tvirtina, kad ji nebenori grįžti, jie 
iškraipo faktus”.

x> * #
V. Munterio laiškas nėra pirmuoju skambučiu, nėra 

nei pirmuoju "politinio apakinimo” raiščiu mūsų tremties 
gyvenime. Yra tai taktikos pakeitimas. Stebinąs diploma
tinius sluoksnius. Nesistebėkim, bet likim budrūs. At
kreipkime rimtą dėmesį j besikeičiančias gaidas dainos, 
dainuojamos viliojančių sirenų. Gi ne visi palūžo, ne visi 
ir grįžę užtraukė naują dainą, broliai!

Grįžęs iš vokiečių koncentracijos stovyklos Lietuvon 
Balys Sruoga gi prabilo:

"Ne aš, poetas, nurodinėsiu Tamstom, visuomeninin
kam, kas ir kaip reikėtų daryti, kad mūsų Tėvynė grei
čiau pagytų, — permenkos tam mano jėgos ir visuome
niška patirtis per skurdi. Tiktai aš pats, patyręs savo 
nedalioje tiek neteisybės, tiek klastos, norėčiau palinkėti, 
kad mum, besikeliant j kūrybos žygius, būtų mūsų širdyse 
amžiam ugnimi įrašyta: "Ir šviesa, ir tiesa mūs’ žingsnius 
telydi!”

Ne Mieželaičio, o V. Kudirkos žodžiais trumpa kalbą 
baigė Balys Sruoga.

ŽODIS DĖL "BALSUGAUDYMO”

Mūsą spaudoje šiuo metu pla
čiai rašoma apie įvairių įtakingų 
asmenų pasiūlytas rezoliucijas 
Lietuvos bylos reikalu. Dėl to 
mes girdime nemaža įvairių nuo
monių, ginčų ar nesutarimų.

Šioje vietoje norėčiau atkreip
ti dėmesį į Viliaus Bražėno laiš
ką, tilpusį Dirvos balandžiomėn. 
4 d. Čia autorius kalba apie kon- 
gresmaną James Roosevelt, ku

W)

ris irgi yra vienas iš anksčiau 
minėtų rezoliucijų Jnešėjų. V. 
Bražėnui keista, kodėl toks pro- 
komunistas, kaip James Roose
velt galėjo pasisakyti už Lietuvos 
išlaisvinimą. Jis duoda skaityto
jams tokį sprendimą: "Turbūt tik 
todėl, kad priviliojus jo dar ne
žinančių pabaltiečių balsus, kurie 
galėtų jį kongresmanu išlaikyti. 
Tokiu būdu jis galėtų savo žalin
gą darbą tęsti dar vienoje kaden
cijoje".

Čia man nėra svarbu aiškinti 
James Roosevelto prokomunisti
nes ar prieškomunistinestęnden- 
cijas. Noriu čia nesutikti su V. 
Bražėno aukščiau pacituotu tei
gimu, sakančiu, jog James 
Rooseveltas rezoliucijos įnešimu 
norėjęs tik "balsus gaudyti".

Reikia pasakyti, kad kongres- 
manas, Jnešdamas vienokią ar ki
tokią rezoliuciją, neužsiangažuo-

Šv. Povilas Apaštalas savo an
trajame laiške Timotiejui apie 
busimojo laiko pavojus kadaise 
pranašiškai rašė:

"Tai žinok, kad paskutinėmis 
dienomis ateis pavojingų laikų. 
Nes žmonės bus savimeiliai, go
dūs, saugyros, puikūs, piktžo- 
džiautojai, neklusnūs gimdyto
jams, nedėkingi, nusikaltėliai,be 
meilės, netaikūs šmeižikai, ne
susilaikantys, kietaširdžiai, ne- 
maloningi, {davikai, akiplėšos, 
pasipūtę ir labiau mėgstą gėrius 
kaip Dievą... Ir tokių tu vengk, 
nes jų tarpe yra tie, kurie lan
džioja po namus ir ima nelais
vėn nuodėmėmis apsunkintas ir 
visokių užgaidų vedamas moterė
les, kurios visuomet mokosi ir 
niekuomet nepasiekia tiesos pa
žinimo... Bet jie toliau nežengs, 
nes jų paikumas bus žinomas vi
siems"

Daug kas iš tų šventų žodžių 
jau išsipildė ir dar pildosi.

Tik paikumas drąsiai tebe
žingsniuoja tolyn pajūriais-pa
mariais...

Neveltui net po pusantro tūks
tančio metų vėliau už šv. Povi
lą humanistas Erazmus Roterda
mietis dar rašė specialų trakta
tą "Pagyrimas kvailybei".

*
O tačiau žurnalistiniu atžvilgiu 

mes vistiek dar turime laimėji
mų.

Sukūrei reportažą apie kelionę 
į Vilnių ir gimtąjį kolchozą, - ir 

ja, jog jis pasisako už įneštą re
zoliuciją. Yra buvę atsitikimų, 
jog kongresmanai net patys ne
palaikydavo jų įneštų rezoliuci
jų, kada jos būdavo svarstomos. 
Ypatingai tas dažnai atsitinka, 
kada jie būna specialiai prašomi 
įnešti rezoliucijas.

Čia norisi pacituoti vieną vie
tą iš gerai informuoto leidinio - 
"The American Legion" žurnalo, 
1962 m. balandžio mėn. numerio. 
(Originalumo dėlei citata duoda
ma anglų kalboje):

"If he (Congressman) introdu- 
ced it by request it doesn't 
prove .a thing... It’s part of an 
established policy of courtesy 
for Congressmen to introduce 
bills by request as a service to 
constituents or groups... The 
šame Congressman may be for, 
against or indifferent tobills thus 
introduced."

Taigi čia reikia būti atsar
giems ir neprikišti kongresma- 
nams vien tik "balsų gaudymą". 
Žinoma, galima sajtyti, kad prak
tikoje tas "balsų gaudymas" .yra 
realybė ir jis yra vykdomas įvai
riais būdais, kartais net nelabai 
sąžiningais. Bet James Roose
velto atvejyje jokio nesąžiningu
mo negalima matyti, o tik man
dagumo lietuviams parodymą.

O dėl žmonių prokomunistinio 
ar prieškomunistinio nusistaty
mo (geriau pasakius - jų nusis
tatymo nustatymo) mums reikia 
būti labai atsargiems. Aš ir lie
tuvių tarpe žinau ne vieną "pro- 
komunistą", kuris kovoje dėl Lie
tuvos laisvės daugiau padaro ne
gu patentuoti prieškomunistai.

E. Šulaitis 
Chicago, III.

apie tave kalba mėnesį, antrą dar 
ir trečią.

Ir tada tu ne kaip ana visokių 
užgaidų apsunkinta moterėlė, bet 
tartum karalienė Kleopatra iš sa
vo naujo sosto, užsigėrusi "pink 
champagne", tik atsikirtinėji, tik 
atsispjaudai...

Salomėjai Narkeliūnaitei, ži
noma perdaug už tai garbės. Ap- 
svaigti nuo to galima ir toliau 
visai savo arogancijos nebesu- 
valdyti.

Gi tų visų kalbų priežastys, 
kaip pačiame pirmajame laiške 
Dirvos skaitytojams minėjau, iš 
tikrųjų turėtų būti daug gilesnės, 
platesnės ir senesnės.

Kaip šio laikraščio vedamaja
me neseniai buvo užsiminta, "ra
ganų" šluotražiai "Vienybės'sa
vaitraštyje ėmė bildėti jau gal 
prieš porą metų.

Bet naujosios redaktorės ke
lionės įspūdžiai ir jos vėlesnie
ji nešykštūs komentarai išskir
tinai pateko J fokusą.

Spėčiau, dėl tos paprasčiau
sios priežasties, kad čia perne
lyg šauniai ir viename puode iš
ryškėjo visas chruščiovinės ko
egzistencijos pavidalas šios ša
lies spaudoje, kuri dar vadinasi 
net lietuviškai patriotiška.

O tai, kaip man be abejo nepa
grįstai atrodė, ir buvo tasai mūsų 
visuomenės įmigimo, sukiužimo 
ir smegenų suskystėjimo testas.

Jeigu kai kurie lietuviai patrio
tai tokį laikraštį ir jo radaktorę 
už tokius rašinius bei idėjas ga
lėjo sveikinti ir dar aukomis 
remti, - tai aniems kitiems "Tė
vynės Balso" iš rytinio Berlyno 
greit nebereikės leisti.

Kam bergždžiai eikvot savo ge
nerolų plieną ir rublį, jei šiena
pjūtei jau4>uvo galima panaudoti 
mūsų pačių dalgius...

*
Laimingu būdu Įvyko ir kaikas 

daugiau.
Mano atminimu, tai pirmas 

toks atsitikimas, kai reakcionie
rišką, fašistinį, buržuazinį, na
cionalistinį, miesčionišką ir ko
mercinį lietuvių laikraštį bei jo 
redaktorę taip staiga ir taip karš
tai šoktų ginti ir oponentus juo
dinti visa lietuviškai kalbančių 
ruskių spauda Amerikoje.

Ir kas taip pat ne dažna, bet 
jau natūraliau: bolševikų laikraš
čių ir "Vienybės”sandarbininkų 
žodynas bei frazeologija bendro 
priešo akivaizdoje nuostabiai su
panašėjo.

Beveik sunku būtų atskirti, kas 
kieno.

O tai suprantama. Juk kai bend
ras reikalas, - tai bendra ir kal
ba.

Arba kaip sako prancūzai: ge
ros sąskaitos daro mus gerais 
draugais.

Tiktai priežastys, dėl kurių ki
lo šis sūdramalas, ir vienų ir ki
tų nutylimos. Arba sklandžiai 
apeinamos, vartant kailį.

Strategija žinoma jau nuo pat 
akmens civilizacijos pradžios: 
jei pirmiau pavyks oponentą uo
los šmotu morališkai nudobti, tai 
pusė reikalo jau laimėta.

O kitą pusę liaudis tada savai
me pamirš koncerto tiukšme.

Ir šnekta toliau galės eiti ne 
dėl Lietuvos okupacijos.

Ne dėl chruščiovinės koegzis
tencijos.

Ne dėl mūsų gimtinės "pažan
gos" kazokų ir žandarų jaukiame 
prieglobstyje.

Ne dėl to, kaip lietuvių visuo
menė bus toliau mulkinama ieš
kojimu "krašto pažinimo iš tie
sioginių ir akivaizdžių šaltinių".

Kalba eis dėl mūsų "mirusių 
sielų bukaprotiško užsispyrimo" 
(kaip jau rašo A. Šalčius-Zienius 
Bimbos "Laisvėje" 1962.111.2'7) 

trukdyti Amerikos lietuvių iški
lesnius menininkus "pasiųsti 
Lietuvon". Kokiam tikslui? Ogi 
"įrodyti mūsų meilę ir prisiri
šimą prie savo lietuviško pavel
dėjimo.

Šnekta suksis apie”sugedusius 
ir nešvarius sutvėrimus", apie 
"kryžiokus Chicagos menševikų 
organe" ("Laisvė”, 1962.11.20), 
kurie neliko kurčiai negalinčioms 
nečiulbėti bolševikų lakštinga
loms.

Pokalbis megsis apie Dr. Pi
jų Grigaitį, kodėl jis vis "nepa
važiuoja Į Lietuvą", Įsitikinti, 
ką iš tikrųjų galvoja apie jo Lie
tuvos laisvinimo darbą agitpro- 
po akademikai J. Žiugžda, K. 
Korsakas ir turistės -tinkamai 
apšviesti Salamiankos kolchozi- 
ninkai (S. Narkeliūnaitės reko
mendacija "Vienybėje" 1962.III. 
23).

Na, pagaliau suklestės tapybos 
menas ir apie mane: koks esu 
mizerija, drįsęs per Dirvą ne pa
gal sąskambį supypti dėl mūsų 
naujausių komsomolciškų simfo
nijų.

«
Bet nors kartą ir man neblo

gai pasisekė.
Negaišinant skaitytojų laiko ir 

vos dešimt minučių anuo metu 
per Dirvą papozavus, gabios dai
lininkės tuojau pat puolė piešti 
mano portretą.

Ir tu man surūgk,-visai nemo
kamai, už dyką!

Net trys dailininkės: pohia 
Laisvė, panelė Vilnis ir senelė 
Vienybė.

Ir atsitiko, kaip anoje augš- 
taičių liaudies dainoje:

Trys sesutės ant kalnelio 
Movė kelnes nuo bernelio...

Tada ėmiau prašytis:-
Maukit, maukit viršutines, 
Tik palikit apatines!

Bet kai numovė ir apatines, štai 
kokiais veiksmažodžių šepetė
liais ėmė jos braukyti mano apa
čią:

-"Piktai puola", "įtūžusiai 
puola", "dergia", "verkia"... 
"Suveda su savo priešais sąs
kaitas", "kviesis į talką ir pa
čią šalies valdžią"(FBI),"nemo
ka savo minčių trumpai išreikš
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FERBERT FENCE CO.

4900 Lexington Avė. HE 1-3225

ti", "dvasiškai dūsta"...
Ir draugo Bimbos ponia Laisvė 

man paliepė:
-"Lįsk! Lįsk į pogrindį... Gy

venk su šeškais ir skunkėmis"!
O senutė Vienybė, dėl gilaus 

amžiaus nebesusigaudanti, mėgi
no užmaldauti priešingai:

-"Tik susimildamas negrasink 
jau dabar lįsiąs Į tą savo pogrin
dį! Pavojaus dar nėra”...

Arba štai keli kiti jų teptuko 
bruožai daiktavardžiais ir būd
vardžiais:

- "Pikčiausias pažangiosios li
teratūros priešas, "žvalgybi
ninkas", "vištos vaikas", "ponas 
karjeristas", "smetonininkas", 
"kurmis", "tokstipas"(nuoPaci- 
fiko), "asilas, spyręs lavonui"...

Ir dėl ko jis taip padarė? 
O gi tik dėl to, kad jis - 
"Įsižeidęs", "iš pavydo", "išsi
sėmęs", "stipriai bendradarbia
vęs su Lietuvos priešu", "per
daug akylas", "nedžentelmoniš- 
kas ignorantas"...

Jis "iš Dirvos išsibodėtas" 
(anot Vienybės Sirvydo). "Tauti
ninkai Išstūmė jį iš savo laikraš
čio" (anot Vilnies Jokubkos).

Iš jo "įrodymų skurdumo ir 
skystumo" išeina tik "railiški 
raliavimai", ir todėl jam dera 
išduoti "šuniškas atestatas".

Ką?
Ar ne šaunus paveikslas? Ir 

ne abstraktinis, o kaip iš Dau- 
mier anglinio pieštuko! Be abe
jonės.

Tapyba visai už dyką pralenkia 
Adomą Galdiką savo teptukų spal
vingumu.

Ir mandagumu bei kultūringu
mu...

♦

Tik iš kur tokia sieros rūgš
tis ir kobros seilių aistra?

Koks gyvybinis reikalas buvo 
taip vieningai mestis karan?

Ir kas per greitis! Lyg bėgi
kai lenktynių lauke, pradmės šū
viui pasigirdus, jie šoko ne gin
tis, bet - atakuoti.

Mums, kunigaikščių kilmės 
tautai, karingumas įprastas..Ne
išgyvenę turnyrų Viduramžiuose, 
tų nuostolių išlyginimui vienas 
prieš kitą griebiamės iečių šian
dien.

Tad gal sykį ir reikėtų susi
remti?

Taip be labai didelės miela- 
širdystės.

Kaip anuose senų gerų laikų 
turnyruose. Jei kas krito nuo ark
lio, tai nuplėšti to šalmą ir... Jei 
mano vištos širdelė suskystėtų, 
tai mano draugo žigimanto liūta
širdžio ranka nesudrebės.

Gi jei kam iš šalies kišant ko
jas, manoji ietis kartais pakrypu
si lūžtų,-tai mano skydas pusėti
nai tvirtas.

Jis nukaltas iš kietųjų ir pasto
viųjų metalų: tautos laisvė,gar
bė, teisė, nepriklausomybės ryž
tas, išdidumas, panieka okupantui 
ir jo maskolberniams.

Esu tikras, šis skydas visada 
atlaikys.

Kraujo putose paskandintas, ar 
dulkėmis užneštas, ar užtriną- 
mas NKVD revolverių briauno
mis, ar agitpropo akivaizdžių 
šaltinių nuodais teršiamas, - jis 
visada žėrės skaistus.

Jis kiekvienais metais kelsis iš 
numirusių!

Nežiūrint, kiek mūsų užsienių 
visuomenė susnūstų, o mūsų pa
saulio biednuomenės spauda ir. 
toliau vis laikytųsi, kaip bičiu
liai, susirinkę į žymausgengste- 
rio laidotuves: nukabinę nosis, 
susirūpinę, nuliūdę, nervuoti ir 
vis besižvalgą pro akių kampu
kus, ar kur nestovi detektyvai...

*
Tačiau man dingojas, be jokio 

nuostolio chruščiovinės koegzis
tencijos bylai visus anuos "virš- 
minėtus" daiktavardžius, būd
vardžius ir veiksmažodžius gali
me "skip".

Taip sakant, pašluoti Į atmatų 
suvartojimo mašiną.

Išskyrus du atveju, pro kuriuos 
paprastai nepajėgiu praeiti už
merktomis akimis.

O tai yra - žurnalizmas ir mo
terų elegancija.



Nr. 46 — 4 DIRVA 1962 m. balandžio 18 d

Vertėj. P. Palukaitis
(8)

-— Aš visiškai pamiršau tamstai, drauge pulkininke, 
pasakyti, — policininko balsas buvo gana nervingas. — 
Aš buvau paprašęs paskambinti j mūsų įstaigų Budapeš
te, kad atsiųstų automobilį.

— Taip? — griežtai pasakė Szendro. — Kada?
— Maždaug prieš dešimtį ar penkioliką minučių.
— Asile! Kodėl man iš karto nepasakei. Na, dabar 

jau pervėlu. Bet nesvarbu, gal tai ir gerai. Jeigu tenykš
čiai jūsų įstaigos žmonės turi tokias pat kietas galvas, 
kaip tamsta, ką, prisipažįstu, jau sunkiau įsivaizduoti, 
tai jiems kelionė per tokį šaltų nakties orą bus tik nau
dinga.

Pulkininkas Szendro užtrenkė duris, išjungė lubų 
lemputę, kad geriau galėtų stebėti savo kalinį, ir išva
žiavo Budapešto link. Visi keturi Mercedeso ratai turėjo 
sniegines padangas, ir Szendro, nepaisant apsnigto plento, 
važiavo gana greitai. Jis vairavo su Įgudusio šoferio tiks
lumu, ir jo šaltos mėlynosios akys vis klydinėjo į dešinę, 
labai dažnai ir įvairaus ilgumo žvilgsniais.

Reinoldas sėdėjo visiškai tylus, be paliovos spokso
damas priekin. Jis, nepaisydamas pulkininko įspėjimo, 
jau buvo išbandęs grandinių stiprumą: pulkininkas ne
buvo perdėjęs. Dabar jis prisivertinėjo išlaikyti šaltą 
protą, bandydamas kiek galint aiškiai ir konstruktyviai 
galvoti. Jo būklė buvo beveik beviltiška — ir ji liks vi
siškai be perspektyvų, kai jie pasieks Budapeštą, žinoma., 
pasitaiko stebuklų, tačiau vieno stebuklo neįmanoma ti
kėtis: iš AVO centrinės, iš Stąlino gatvės kankinimo 
kamerų, dar niekas neišbėgo. Kai ten atsiduri, tai jau 
žuvęs; jei iš viso būtų įmanoma kaip nors pabėgti, tai tik 
iš šio automobilio ir, būtent, ateinančios valandos bėgyje.

Jo pusės duryse nebuvo jokios rankenėlės langui nu
leisti — pulkininkas buvo jau iš anksto tokias pagundas 
rūpestingai pašalinęs. Tačiau, jei langas ir būtų atviras, 
jis nepasiektų rankenos iš lauko pusės. Jis negalėjd ran
komis pasiekti ir vairo; jis jau išskaičiavo grandinės ilgį 
ir konstatavo, kad jo pirštai neprisilytės vairo per penkis 
centimetrus. Jis galėjo truputį judinti savo kojas, bet 
negalėjo pakelti jų taip aukštai, kad sudaužytų priekinį 
langą ir tuo pačiu prie didelio greičio iššauktų katastro
fą. Jis turėtų savo kojas iškelti pro armatūros lentą, ir 
yra automobilių, kuriuose galima visą priekinę sėdynę 
pastumti atgal. Tačiau šiame automobilyje viskas rodė 
nepaprastą tvirtumą, ir, jei bandymas nepasiseks, ką be
veik tikrai reikėjo prileisti, tai jis tokiomis skausmingo
mis pastangomis nelaimės nieko kita, kaip smūgį į galvą, 
kuris jį padarys be sąmonės, kol jie pasieks tikslą. Visą 
laiką jis stengėsi negalvoti, kas jo laukia, pasiekus ke
lionės tikslą: tai tik privestų prie galutinio nervų prara
dimo.

(Bus daugiau)

Pranas Gailius Fantastiška galva (Ofortas)
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JUPGE

Bernard J. Conway

MUNIdPAL COURT

Žvilgsniai RAIMUNDAS MIEŽELIS
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t. E. HACKENBURG 
INSURANCE AGENCY
GENERAL INSURANCE

2800 EUCLID AVĖ. Call EX 1-4262

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!
|gl/ty MOKAME UŽ BONU
W4h TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą.

SUSIPAŽINKIM SU PRANU 
GAILIUM
Neseniai iš spaudos išėjusi 

ketvirtoji "Metmenų” žurnalo kny 
ga pristato lietuvių visuomenei 
darbus dar permažai mums ži
nomo dailininko Prano Gailiaus, 
kuris nuo 1950metųgyvena Pary
žiuje. Dail. P. Gailius yra su
rengęs visą eilę parodų: 1955 m. 
Galerie du Haute-Pave, 1957 m. 
Galerie La Voute Marcei Le- 
noir, 1958 ir 1959 m. Galerie 
Bellechasse, 1959 m. Galerie Le 
Soleil dans la Tete ir 1960 m. 
Muenchene. Paryžiaus spauda, 
kaip "Art Spectacles” "Arts", 
" L’Information", " Aujourd’hui”, 
"Sens plastiques","Combat" yra 
jĮ įvertinę daug žadančiu talentu.

Pranas Gailius yra gimęs 1928 
m. Mažeikiuose. Studijavo pas 
Ferdinand Leger ir Ecole Nation
al dės Beaux Arts. Savo kūrinius 
jis pasirašo Prano vardu.

KUR YRA MASONAI
Prieš kiek laiko egzilinės lie

tuviškosios bažnyčios galva vys
kupas V. Brizgys kalbėdamas 
Kunigų Vienybės suvažiavime 
Marianapolyje pareiškė, kad I 
lietuviškojo jaunimo gyvenimą 
veržiasi masonerija. Atrodo, kad 
spaudoje ši mintis praėjo be di
desnio dėmesiobei atsiliepimų. O 
klausimas tikrai {domus. Kur ir 
kokiu būdu masonai laužia mūsų 
sienas? Gal vysk. Brizgys galė
tų panagrinėti šią temą plačiau 
su konkretesnėmis detalėmis vie 
šoje spaudoje?

Mums tačiau ši pastaba sukė
lė kitą mintĮ. Masonai šiame 
krašte yra įtakinga, aukštą vi
suomenėje prestižą turinti orga
nizacija, jos nariai be abejonės 
turi nemažą svori krašto poli
tiniame ir visuomeniniame gyve
nime. Tad kai yraatkūriamosvi
sokio pobūdžio Lietuvoje egzista
vusios organizacijos ar negalėtų 
buvę Lietuvos masonų ložės na
riai pagalvoti apie jos atgaivini
mą. Esu tikras, kad susidarytų

nemažas skaičius stiprių visuo
meninių, intelektualinių ir kūry
binių pajėgų, kurios mielai įsi
jungtų J tokios ložės veiklą.

Egzistuojant Lietuvos masonų 
ložei tikrai atsidarytų dar vienas 
kelias, kuriuo būtų galima pris.- 
tatyti mums rūpimus klausimus 
ir sueiti {artimesni ryši su Ame
rikos visuomenėje įtakingais as-. 
menimis.

Buvę ložės nariai turėtų savo 
tarpe susitarti ir sueiti l kontak
tą su pasauline bei Amerikos ma
sonų vadovybėmis ir pasvarstyti 
exteritorialinės Lietuvos masonų 
ložės atgaivinimo klausimą,

(Lietuvoje masonai oficialiai 
nebuvo žinomi. Veikė Rotarų klu
bas. Bet apie masonus labai daug 
kalbėjo ir žinių turėjo prof. V. 
Jurgutis. Red).

KVIEČIAM LAŽYBŲ
Nors lietuvių tarpe ir nedaug 

yra lažybų (arba kaip Ameriko
je sakoma "gembleriavimo") mė
gėjų, bet norėtume tokiems entu
ziastams pasiūlyti eiti lažybų se
kančiu klausimu: kas greičiau su
rinks pusę milijono dolerių — 
Lietuvių (milijoninis) Fondas, 
renkąs įnašus iš viso pasaulio 
lietuvių ar Chicagoje esančios 
lietuvių Šv. Panelės Nekalto Pra 
sidėjimo parapijos komitetas 
naujai statomai bažnyčiai, renkąs 
aukas tik iš savo parapijonių? 
Ar atsirastų kas statytų už dr. 
Razmą, o ne už prel. K. D. Mo- 
zerj?

Paraginklt savo pa

žįstamus užsiprenu

meruoti DIRVĄ.

& LOAN ASSN.
1447 So. 49th Court. Cicero 50, III. Tel.

JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 
sekretorius

Blshop 21397

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People

DONALD B. JOHNSON
FUNERAL HOMES

MARSHALL B. and JAMES H.

BEDEORD, CLEVELAND, AND 
THE SURROUNING TERRITORY
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TRIANGLE STAMPING 
COMPANY

5101 Carniegie Avė. HE 1-0282

GREETINGS and BEST WISHES
DANIELS FUNERAL 

DIRECTORS
WILLIAM R. ROY Ą.

PROMT PERSONAL ATTENTION GIVE 
ALL CALLS 

INVALID CAR OXYGEN EQUIPPED 

15800 Detroit Avė. Call AC 6-5149
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A TA-Z PLUMBING CO.
YOUR PLUMBING SERVICE BY THE YEAR

3528 St. Clair Avė. EX 1-8052

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA 
MinU/r^T MAISTO ir LIKERIŲ 
mlUnLOI KRAUTUVŲ
2515 West 69 St. Marquette Parke

Telef. RE 7-1731
SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 
čia gėrimus pirksite tikrai pigiai! 

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:
1. ASBACH URALT................5th 4.95
2. BISQUIT 3 star Cognac........5th 4.98
3. WHITE HORSE

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

MANHATTAN KVORTA ... 5th 2.98
5. GERMAN BRANDY

10 metų senumo ................. 5th 4.39
6. DUJARDIN GERMAN

BRANDY ........................ 5th.5.29
7. LONDON DRY GIN

80 proof KVORTA..............5th. 3.59
8. KRON-BRANNVIN

AQUAVIT...........................5th. 3.98
9. IMPORT. PRANC. LIKERIAI 5th. 2.98

10. BORDEAUX pranc. vynai .. 5th 0.98 
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!
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RICHMAN BROS.

10 STORES IN GREATER

CLEVELAND

S1NCERE GREETINGS and BEST 
W1SHES To Ali Lithuanian people, 

for a Happy Holiday

8EDF0RD FORD CO.
SEE THE NEW OUTSTANDING 

1962 FORD CARS

310 Broadway 
Call BE 2-3400

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
BUDD CLEANERS

FOR THE BEST CLEANING IN TOWN 
12702 Shaw Ąvenue Call GL 1-7417

BEST WISHES

WILSON PURE OIL
SERVICE STATION

8000 Bessemer Avenue DI 1-9807
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SAFE WAY TIRE CO.

Cornet East 47th St. and Superior Avė. 
Call UT 1-1737
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A P
SUPER MARKETS

The Greaf AHantic & 
Paeific Tea Co.

MŪSlį SOŪYB* t, IPIHIUS

DEKORATYVINIAI KRŪMAI IR 
JŲ REIKŠMĖ SODYBAI

Dekoratyviniai krūmai sodybos 
išplanavime užima gana svarbią 
Vietą. Pasirinkimas dekoratyvi
nių krūmų ir jų sugrupavimas, 
tokiu būdu, kad metų bėgyje mus 
kuo nors suįdomintų yra svarbus 
momentas, norint turėti patrauk
lią sodybą apie savus namus.

Šiuo atveju padiskutuokim vi
siškai naują sodybos planą. Va
dinasi, turim sodybos planą. Se
kantis uždavinys bus parinkimas 
tam planui medžių, krūmų ir 
gėlių. Prieš tai svarbu dar pa
minėti šie privalumai į kuriuos 
reikia atkreipti dėmesį, būtent; 
augalo forma, dydis, struktūra, 
lapai bei žiedai, žemės tinkamu
mas ir priežiūra, ar tai bus pa
gal laiką ir biudžetą.

Norint priduoti pavidalą ir for
mą tam planui, pirmoj vietoj rei
kia kreipti dėmesį į pagrindinę, 
liniją arba foną. Ar tai būtų ne
formalus susodinimas, ar paso
dinta gyvatvorė arba net gali bū
ti ir dirbtina struktūra iš medžio, 
akmens ir pan. Žemės ploto dy
dis taip pat turi įtakos į dek. krū
mų pasirinkimą. Dekoratyviniai 
krūmai būna aukšti ir augantys 
tiesiai, taip pat yra driekiojan- 
tys ir atviri, žemi ir tankūs.

Tikrai daugeliui patiks žema, 
graži gyvatvorė, pasodinti lau
kiniai serbentai Ribies alpinum, 
arba spygliuočių Taxus capitata 
gyvatvorė kur norima išreikšti 
tiesi horizontalė linija. Taxus 
cuspidaba tai spygliuotis krūmas 
žemo ūgio besidriekiąs į šalis. 
Gerai tinka sodinti prie įėjimo 
durų ar darželio vartų. Prie na
mo kampo grupiniam sodinimui 
iš aukštesnių krūmų tinka Euo- 
nymus alatus, krūmas kuris ru
denį nudažo savo lapus raudonai, 
o žiemą įdomus savo išraižyta 
mediena. Taip pat svarbuatkreip 
ti dėmesį į krūmų dydį, nes kar
tais blogai parinkta medžiaga po 
kelių metų nustoja savo vertės.

SUGRUPAVIMAS
Turėkim sąrašą apiepasirink- 

tus augalus, kurie tinkami Šiam 
planui. Būtų klaidinga naudoti 
perdidelis augalų įvairumas ir tai 
dažniausia atrodo, lyg būtų sodi
ninkystės paroda, bet ne ramus, 
harmoningas, vienodas sugrupa
vimas.

Kuomet krūmai yra parenkami 
grupiniam sodinimui, negalima 
pamiršti ir reikia derinti lapų 
struktūrą ir dydį. Pv. Rhododend- 
ronai su dideliais lapais ir gre
ta smulkiais lapais azaleja suda
ro gana įdomią grupę. Paimkim 
pv. Austrijos pušaitę ir mažais 
lapais krūmą Cotoneaster div- 
aricata - puiki kombinacija. Dar 
vienas pavyzdys pv. Ilex opaca 
(American holly) atseit (ameri
koniškas šventmedis), pyra- 
cantha ir juniper (kadugys) su 
pachysandra priekyje pavaizduo
ja įdomumą ir grožį, kuris iš
reiškiamas parinkus augalus su 
puikia struktūra.

SPYGLIUOČIAI - VIETINIAM 
KLIMATUI

Daugelis mano, kad apie 4O?o 
spygliuočių turėtų būti pasodin
ti Clevelando ribose, kaip auga
lai gerai tinką šiam klimatui. 
Ir tikrai, spygliuočiai yra mė
giami, jei sąlygos vietos atžvil
giu leidžia, patartina juos so
dinti. Pv, Mėlynos eglutės (Co- 
lorado spruce). Jas galima ste
bėti iš tolo, tai grupė baltų pu
šų (white pine), Austrijos pušis 
(Austrian pine) arba Miškinė pu
šis Pinus silvestris arba dar 
vadinama (Scottch pine), visa 
tai labai puošia sodybą ir pri
duoda vertę visam planui.

Jūsų sodyboje turėtų rasti vie
tos ir toki augalai su kvepian
čiais žiedais, kaip: alyvos, (li- 
lacs) nepaprasto kvapo putinas 
žemaūgis (Viburnum carlesi), 
rožės, jazminai, (mock orange), 
Lonicera (honeysuckle), Nico- 
tiana dek tabakas.

YPATINGAI ĮDOMŪS AUGALAI
Tsuga canadiensis, spygliuotis 

(Hemlock). Jo ypatybė - puiki 
lapų sudėtis, puikiai atrodo žie
mos metu; Kalnų lauras(kalmia 
latifolia), reta žiedų spalva ir 
žvilgantys didingi lapai žali ir 
žiemos metu; Dekoratyvinė slyva 
(Prunus americanaNewport)arba 
(Purple Plum) nepakeičiama la
pų spalva, Pyracantha - rudenį 
oranžiniai arba raudoni vaisiai 
(šermukšnio didumo) gražūs la
pai; Cormus sanguinea - krūmas 
raudonos šakelės, yra ir gelto
nom šakelėm, ypatingai gražu

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

HODELL CHAIN DIVISON. 

NAIKINAI SCREW ž 
MFG. COMPANY

MAIN OFFICE AND PLANT

2440 East 75th Street
EN T2650

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

BORCHERT FENCE 
COMPANY

1950 East 55th St. Call EX 1-4136

GREETINGS and BEST WISHES

CLEVELAND STATIONERY 
SUPPLY COMPANY

1260 West 4th St. SUperior 1-8460 

žiemą stebėti tas spalvas.
Lietuviams savas sodybas tvar

kant šiame krašte ir kitur reikia 
priduoti ir savo tautinio motyvo. 
Gražu jei kas gali savo sodybą 
papuošti būdingais augalais kaip 
pv., berželiu svyruonėliu, o gal 
tvirtu plačiai šakotu ąžuolu, šer
mukšniu, klevu, liepa ir kt. Dar
želyje gėlės, bijūnai, jurginai, 
rūtos ir pan. Be medžių, krūmų 
bei gėlių galima įsirengti tvore
les, vartelius, dirbtiną šulinį ir 
daug kitokių tautodailės dalykų.
DABAR LAIKAS...

Sodinkite medžius ir krūmus 
kaip galima skubiau prieš šiltes
nį orą. Jei nupirktus medelius ir 
krūmus negalite pasodinti tuojaus 
tai reikia gerai palaistyti, kad 
šaknys neperdžiūtų. Neberkite 
trąšų sodinant medelius bei krū
mus. Šaknys turi pirmiau įsi
tvirtinti žemėje, tik tuomet auga
las gali pradėti naudotis esamais 
"žemėje elementais. Ir jei tokių 
elementų kaip azoto ar amoniako 
yra laisvam pavidale, tai gali pa
daryti daugiau žalos negu naudos- 
apdegins šaknis. Trąšų reikia pa
berti antroj pusėj vasaros kada 
augalo augimas sulėtėja. Sodinant 
medžius ir krūmus reikia at
kreipti dėmesį į tai, kad jei že
mė bloga, duobė turi būti iška
sama žymiai didesnė negu nor
maliai reikalinga ir pripildyti 
aplink su geru juodžemiu.

Rožių karpymas turėtų būti 
baigtas, kaip galima greičiau. 
Jei norima turėti gražius dide
lius žiedus reikia kirpti žemiau 
bet nežemiau gyvos medienos, jei 
norima tik daugiau žiedų turėti, 
kirpti aukščiau. Rožių lysves 
naudinga patręšti su perpuvusiu 
1 metų senumo mėšlu, jei to nė
ra, dirbtinomis trąšomis 5-10-5 
formula. Be to, paskutiniu laiku 
gana plačiai vartojama Corn 
chips susmulkintos kukurūzų lie
kanos. Duoda dvigubą naudą kaip 
trąša ir palaiko vienodą drėgmę.

Dar nepervėlu tręšti pievas, 
jei to dar nepadarėt.

Pagrindinis sodo valymas turi 
būti baigtas. Seni lapai, sausos 
nukritę šakos reikia sugrėbti ir 
pašalinti. Gėlių lysvės, daugme- 
tėms gėlėms žemė turi būti per
kasta atsargiai su šakėmis nepa
žeidžiant šaknų. Dek. krūmų lys
ves reikia taip pat perkasti ir pa
tręšti jei nėra mėšlo, naudoti 
agrico ar panašias trąšas. Rho- 
dodendron ir Azalijos reikalauja 
trąšų su aukštesniu azoto kiekiu.

Karpykite žalias gyvatvores. 
Gerai apkirpti prieš naują augi
mą, tik neperŽemai, nesietai se
nos medienos.

Eglutės, pušaitės reikalauja 
karpymo taip pat, norint turėti 
gražesnius medukus.

Braškių daigus reikia sodinti 
šį mėnesį.

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

THE E. B. BROWN OPTICAL 
COMPANY

UNION COMMERCE BLDG. ARCADE
MAin 1-2428

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

FRIEDMAN BROS, INC.
DISTINCTIVELY STYLED FURS

1825 East 13th St. CH 1-4272

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

BULKLEY BUILDING 
GARAGE

East 15th and Chester Avė. 
Call CH 1-6043

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

TRIO MACHINE & 
MANUFACTURING CO.

35700 Vine St. WI 2-3520
WILLOUGHBY, OHIO
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WORCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS
GREETINGS and BEST WISHES 

To Ali the Lithuanian People

GRABLER MFG.
COMPANY

6565 BROADWAY

MIchigan 1-9260

Nauja ALTS skyriaus 
valdyba

Balandžio 1 d; ALT S-gos 
skyriaus metiniame susi
rinkime išrinkta nauja sky
riaus valdyba, kuri savo po
sėdyje pareigomis pasiskir
stė sekančiai: pirm. Algir
das Zenkus, vicepirm. An
tanas Vagelis, sekr. Alek
sandras Lileikis ir ižd. Po
vilas Babickas. Revizijos 
komisijon išrinkti Jonas Pi
piras ir Juozas Matulevi
čius.

Susirinkimas nutarė pa
gyvinti skyriaus veiklą ii’ 

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

KENMORE D AIRY INC.

CaU 3Weetbriar 5-5100

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

NEWMAN PONTIAC MOTOR, INC.
SALES AND SERVICE

SEE THE NEW OUTSTANDING 
1962 PONTIAC CARS

11638 Euclid Avenue RA 1-9493

sustiprinti narių bendradar
biavimą.

L. N. Fondo atstovu iš
rinktas Antanas Vagelis; 
Aukas Lietuvos laisvinimui 
galima įteikti ar siųsti šiuo 
adresu: A. Vagelis, 34 Spof- 
ford Rd., Worcester, Mass. 
Tel. PL 6-0368. Ateityje 
numatyta L. N. Fondo veik
lą praplėsti.

Dviejų namų vajus
šiuo metu Worcesteryje 

vyksta dviejų lietuviškų 
namų statybos vajai, tai pi
liečių klubo ir Maironio 

parko. Klubo vajų daugu
moje remia senosios kartos 
ateiviai ir jų vaikai, o Mai
ronio parką naujieji atei
viai. Labai nelemtai, bet abi 
statybos sutapo kuo ne tuo 
pačiu metu ir šis paralėliz- 
mas atrodo neduos naudos 
nei vienam nei antram va
jui.

Maironio parko salės sta
tyba jau įpusėjusi ir tikima 
dar šį pavasarį pabaigti, jei 
parama bus suteikta laiku. 
Tai puiki vieta prie ežero 
kranto su naudyklėmis ir 
sporto aikštėmis, kur lietu
vių jaunimas galės naudin
gai ir linksmai praleisti lai
ką.

Jei lietuvių visuomenė ne
atsisakys darbo paremti, 
Maironio parkas taps vienų 
gražiausių Naujosios Angli
jos lietuvišku parku. Padė
kite pastatyti mūsų tautos 
atgimimo dainiui paminklą 
šiais Maironio metais.

Suinteresuotieji paskolų 
ar aukų reikalu, kreipkitės 
pas vajaus pirmininką Ka
jų Adomavičių, 110 Hough- 
ton St., Worcester, Mass. 
Tel. PL 5-4705.

Pavasarinis koncertas
Meno Mėgėjų Ratelio cho

ras sparčiai ruošiasi pava
sariniam koncertui, kuris 
įvyks gegužės 19 d.

Kovo 31 d. choras sėk
mingai koncertavo Athol, 
Mass. šiuo metu chorui va
dovauja muz. J. Beinoris.

Sukurs lietuvišką šeimą
Gegužės 5 d. susituoks 

Genovaitė Lietuvninkaitė ir 
Bronius Naras. Jauniesiems 
linkime daug sėkmės, (az)

VISAIS
IPDRAUDOS 

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

atstovę 

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT 

Hl 2-4450
642 Meadow Lai® Dr.

Cleveland 24

BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

PARSONS AND PARSONS
MAKERS OF WATERPR00F FABRIC 

COLLARS AND CUFFS
Main Office and Factory — 413-15 Huron Rd.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

L. C LURIE WRECK!NG CO.

1360 East 168th St. Call IV1-7560

AR TU ESI TAS VYRAS?
1. AR NORI DIRBTI?
2. AR SIEKI SAU IR ŠEIMAI GERESNIŲ 

GALIMYBIŲ?
Jei esi... Štai puiki proga vyrams, kurie domisi kar

jera neseniai susikūrusioje organizacijoje. Vienintelė rei
kalaujama patirtis — sugebėjimas kalbėtis su žmonėmis. 
Visa kita mes išmokysime. Jei turi iniciatyvos, esi pati
kimas, gerai atrodąs ir nori pradėti karjerą su didele atei
timi, tai esi žmogus, kurio mes ieškome. Tu turėsi garan
tuotas pajamas ir daug naudingų privilegijų. Svetimų kal
bų mokėjimas yra naudingas mūsų bizniui.

SKAMBINK MA 1-9295 ARBA SU 1-3600 
PRAŠYK FELIX TUREL

510-40 HANNA BUILDING

413 HURON ROAD CH 1-7723

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

O'BRIEN CUT STONE 
COMPANY

19100 Milės Avė. MO 3-7800

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

CLEVELAND STATIONERY 
SUPPLY COMPANY

1260 West 4th St. SUperior 1-8460

BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

GEORGE V. WOODLING

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

HILDEBRANDT PROVISION CO.

3619 WALTON ME 1-3700

Stiliai
Saddle Stitched
Cape Clutches
Gored Back Styles 
Sunburst Back Styles

EAGLE STAMPS VISADA PADIDINA SANTAUPAS

MAY (4) BASEMENT
DOWNTOWN - HEIGHTS - PARMATO’vVN - SOUTH GATE

Nepaprastas pirkinys!
Štai nuostabūs, spalvingi 
fasonai iš Califomijos!

PAVASARIO
PALTAI
$

Patch Pocket Highlights 
New Cropped 3/4 Sleeves 
Wide, Smart 7/8 Sleeves 
Button Trimmed Sleeves.

Spalvos!
• White
•

Mes jau nuo senai bendradarbiaujame su kvalifikuotais 
gamintojais, išsirenkame geriausius fasonus, ryškiausias 
spalvas ir skraidinaifte jūsų ankstyvam pasirinkimui. Švel
nios 100% vilnos: Basket weaves, zibelines, checks, boucles, 
twist weaves, kaip niekad nebuvo žemos kainos!

Gaila, paStu ir telefonu užsakymai nepildomi

BASEMENT MISSES’ AND WOMEN’S COAT 
DEPARTMENT, THE MAY COMPANY, ALL 4 

STORES, INCLUD1NG SOUTHGATE

Shrimp 
Black 
Belge 
Gold 
Navy 
Blue 
Grey 
Tangerine

Dydžiai:
6 to 16 Petite
8 to 18 Regular
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CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
• Julija ir Jurgis Salase- 

vičiai, praleidę 3 mėnesius 
Floridoje, grįžo į Clevelan- 
dą.

• Čiurlionio ansamblis, 
balandžio 15 d. pilname sa
vo sąstate — su kanklinin
kėmis, šokių grupe ir solis
tais, pasirodė Clevelando 
televizijos programoje "Pol
ka Varietys”, stotyje 
WEWS (5). Padainavus po
rą liaudies dainų (solistai 
— A. Liutkus ir maloniai 
nustebinęs žiūrovus V. Mal- 
canas), ir tautinių šokių 
grupei pašokus Lenciūgėlį 
ir Kepurinę, ansamblis toje 
polkų programoje iškilo vi
sa skale aukščiau pagrindi
nės programos lygiui.

Ansambliui dirigavo muz. 
Alfonsas Mikulskis, šo
kiams vadovavo Violeta ži- 
lionytė.

• Lietuvos nartizanų ko
vų dainos, išleistos Lietuvos 
N e p riklausomybės Fondo, 
jau gautos iš rišyklos. Cle
velande jas galima gauti 
pas Vytautą Stuogį — 1198 
East 84 St., tel. SW 5-4676; 
Marijų Blyną — 6823 Bay- 
liss Avė., telef. 361-8165; 
Vl^da Ramanauską — 
18310 Marcella Rd., telef. 
IV 1-6700 ir Dirvoje.
* LIETUVIŲ PREKYBOS NAMŲ 
lange šią savaitę yra išstatyta 
Salamander batų pavasarinių vy
riškų batų modeliai. Čia pat gau
nami ir Salamander batų pava
sariniai katalogai.

JANE RHODES kuriąclevelan
diečiai turės progos matyti ope
roje Salome balandžio 27 d. Met
ropolitan Operos pastatyme Cle
velande Public Hali. Operų fes
tivalis vyks nuo balandžio 23 iki 
29 d. Bilietus galima iš anksto 
Įsigyti Union Commerce Bank, 
E. 9th and Euclid Avė., Cleve
land 14, Ohio

EASTER April 22
Order early

Now!
EASTER CORSAGES!
FOR WIVES AND SWEETHEARTS

POTTED PLANTS!
FOR MOTHERS AHD RELATIONS

BOUOUETS!
FOR HOMES

FLORISTS
LOUIS SLAPNIK & SON

6102 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio HEnderson 1-1126
”THE DIFFERENCE IS DESIGN” ■

Vysk. Valančiau lituanistinės mokyklos Clevelande veikliausia I-ji klasė su auklėtoju J. Stempužiu.
J. Garlos nuotrauka

Didžiosios savaitės 
pamaldos

Šv. Jurgio bažnyčioje 
vyks šia tvarka:

Didįjį Ketvirtadienį: 8 
vai. ryte šv. Mišios ir 7:30 
vai. vakare šv. Mišios ir pa
mokslas.

Didįjį Penktadienį: 3 vai. 
p. p. Sopulingosios Dievo 
Motinos pamaldos ir 7:30 
vai. vakare šv. Komunija ir 
pamokslas.

Didįjį šeštadienį: 7 vai. 
vakare Ugnies ir Vandens 
šventinimas, šv. Mišios, Ko

1962 M. BALANDŽIO MĖN. 28 D. 
7 VAL, VAK.

GRAŽIAI ATREMONTUOTOJE
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE 

ĮVYKS 
VYSK. M. VALANČIAUS

LITUANISTINES MOKYKLOS

VAKARAS- 
KONCERTAS

Programoje;
1) Čiurlionio Ansamblio moterų choras 

dirigentas p. A. Mikulskis
ir

2) Lithuanistinės mokyklos tautinių šokių 
grupės, kanklininkių ansamblis ir moki
niai — deklamatoriai ir vaidintojai.

. šokiams gros nuotaikingasis NEOLITHUANŲ 
orkestras.

Veiks turtingas bufetas, laimėjimai ir kiti 
įvairumai.

B i 1 i e t a i — $1.50, šokiams — $1.00.

Rengia Mokytojai ir Tėvų Komitetas

munija ir pamokslas.
Velykų Sekmadienį: 6

vai. ryte Rezurekcija — 
Prisikėlimas, kitos Mišios 8, 
9, 1C :30 ir 12 vai.

Išpažinčių klausoma kiek
vieną rytą laike pamaldų ir 
vakare po pamokslų. Didįjį 
šeštadienį — nuo 3 iki 6 
vai. po pietų ir vakare laike 
pamaldų.

Mūsų didžiojo dainiaus 
Maironio minėjimas

Balandžio 29 d., sekma
dienį, Lietuviai Budžiai,

Clevelando skautės židinietės balandžio 8 d. šv. Jurgio parapijos salėje surengė pietus Aldonos 
Kavaliunienės pagalbos fondui. Clevelandiečiai gausiai tuose pietuose dalyvavo, o židinietės, vado
vaujamos Giedrės Kijauskienės, jaukioj aplinkoj svečius vaišino skaniai paruoštais valgiais. Gauta 
440.60 dolerių pelno, kurie paskirti gaisro nelaimėje sunkiai sužeistai Aldonai Kavaliūnienei gydy
mosi išlaidoms mokėti.

Čiurlionio namuose, ruošia 
Maironio minėjimą. Progra
ma atlieka jaunimas. Turi
nyje trumpas poeto gyve
nimo aptarimas, jo raštų 
pavaizdavimas ir vaidini
mas: ištraukos iš dramos 
"Vytautas pas Kryžiuo
čius”. Maironio dainas at
liks specialiai iš Chicagos 
atvykus p. Antanaitytė. So
listė neseniai baigus Chi
cagos konservatoriją ir sa
vo maloniu ir švelniu balsu 
jau gerai užsirekomendavo 
liet uviškoje visuomenėje. 
Clevelandiečiams bus proga 
pasiklausyti naujai kylan
čio talento. Maloniai kvie
čiame lietuvišką Clevelando 
visuomenę, o ypatingai jau
nimą, atsilankyti į mūsų di
džiojo poeto minėjimą.

Pradžia 3 vai. po pietų. 
Įėjimas nemokamas.

Lietuviai Budžiai

• profesionalu ristynės 
Centrai Armory patalpose (West
6th ir Lakeside) Įvyks š.m. ba
landžio 19 d. 8.30 vai. vakare. 
Ristynėse dalyvaus pasižymėję, 
ristininkai: broliai Kalmikoff, 
Steve (Mr. Amerika) Stanlee ir 
jo brolis Bob, Mike Gallagher, 
Tony Marino, Eric Pomeroy ir 
kt.

• Pranešu malonių lietu
viu žiniai, kad mano krau
tuvėje 7031 Superior Avė. 
(buv. F. Klimaičio) Velykų 
šventėms gautas naujas di
delis pasirinkimas vietinio 
ir užsieninio vyno, alaus bei 
įvairių vaisvandenių. Taip 
pat parduodame. Baltic Ba- 
kery įvairių rūšių duoną ir 
kitus gaminius, švieži vai
siai, daržovės ir tikras ma
no turimų bičių medus. Be 
to, įvairios Velykinės gėlės 
žemomis kainomis. Užeikit 
įsitikinti.

Didesnius užsakymus pri
statome į namus. Tel. EX 
1-8247.

Visiems mano klientams 
ir maloniems Clevelando lie
tuviams linksmų šv. Vely
kų! Viktoras Degutis.

(46, 47)

BEST WISHES 
To All the Lithuanian People

PHILLIP BERNARDINELLI 
CEMENT CONTRACTORS

19371 LOCHERIE AVĖ. IV 1-7383

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką duoną, 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.

» ALDONOS KAVALIUNIENĖS 
Pagalbos Fondo valdyba, balan
džio 12 dieną posėdyje nutarė pa
galbos fondo akciją tęsti toliau 
ir iš gautų aukų 1000 dolerių Įteik
ti poniai Kavaliūnienei gydymo 
išlaidoms mokėtis.

Posėdy dalyvavo muz. Alfonsas 
Mikulskis, Apolonija Šembergie- 
nė, Algirdas Penkauskas, inž. 
Juozas Augustinavičius, Juozas 
Stempužis ir skautininkių bei ži- 
diniečių atstovės -Mikalina Dun- 
duraitė ir Giedrė Kijauskienė.

Aldonos Kavaliūnienės Pagal
bos Fondo einamojoj sąskaitoj 
yra iš viso $1201.10 doleris. Kai 
kurie aukų lapai dar nesugrąžin
ti. Taip pat žymi dalis aukotojų 
ligonę aplankėasmeniškai ir Įtei
kė savo paramą.

Kadangi iš Clevelando ir kitų 
miestų lietuvių šiam gražiam ar
timo meilės darbui susilaukta 
tiek daug pritarimo, komitetas 
yra numatęs dar kreiptis Į kitas 
organizacijas talkos ir taip pat 
surengti kelis parengimus. Tie 
asmenys, kurie nori savo paramą 
Įteikti, gali tai atlikti Lietuvių 
Banke, nes yra atidaryta einamo-

EAST CLEVELAND — 13515 Et'CI.ID AT SVPERIOR AVĖ.

SAVINGS
EARN

„ SUPERIOR
/0 SAVINGS

ACCOUNTS
INSURF O TO

•IO OOO

OPEN EVERY SATURDAY IINIll 2:30

IN TOW.N OFF1CE — 6712 SUPEKIOR AT EAST 68 ST, t

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Deda 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

V. Pliodžinsko nuotrauka

ji sąskaita ir aukas gali kiekvie
nas J tą sąskaitą Įnešti.
,♦ BALTIC DELICATESSEN pra
neša savo kliientams, kad krau
tuvė ŠĮ sekmadienį t.y. Velykų 
dieną, bus uždaryta, todėl už
sakytus tortus ir pyragus pra
šome atsiimti jau Did. Šešta - 
dienĮ. Ta pat proga mes lin
kime savo klientams linksmų 
Velykų švenčių.
NAUJA DRAUDIMO BENDROVĖ 

Tuo tarpu turime tik dvi drau
dimo bendroves supagrindinėmis 
buveinėmis Clevelande. Steigian
tis čia GENERAL LIFE INSU-
RANCE Kompanijai, Clevelandas 
iškyla, nauju draudimo sistemos 
centru. Naujoji draudimo kompa
nija, su 3 mil. dol. pradžios ka
pitalu, savo darbą pradeda savo 
vadovybėn pastatytais iškiliais 
Clevelando pramonės ir visuo
menės veikėjais, kaip: RALPH 
M. BESSE, Cleveland Electric
Illuminating Co. prezidentu, Ja- 
mes J. Nance, Centrai National 
Bank prezidentu, Robert W, 
Ramsdell, East OhioGasCo. pre
zidentu, Charles E. Spahr.Stand- 
ard Oil Co of Ohio prezidentu.

SAVE BY MAIL 
POSTAGE PAID BOTH VVAYS
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KAS IR KUR?
• R. Strimaitis ir H. Rožai- 
tis, Toronto vyrų kvarteto 
nariai, atliks po keletu solo 
dainų kvarteto koncerte, 
kuris bus šeštadienį, gegu
žės 5 d., Webster Manor sa
lėje, 125 E. 11 St., New 
Yorke. Pradžia 7:30 vai. 
punktualiai. Koncertą ren
gia Akademinio Skautų Są
jūdžio New Yorko skyrius. 
Po koncerto — šokiai.
• Sočio - politinis Lietuvos 
komunistų partijos portre
tas. šia tema New Yorko ir 
apylinkių lietuviai, kurie 
dalyvaus studijų dienose, 
galės išgirsti Tomo Remei- 
kio paskaitą šeštadienį, ge
gužės 5 d. Festival salėje, 
40 E. 26 St., New Yorke. 
Pradžia 12:45 vai. Akade
minio Skautų Sąjūdžio New 
Yorko skyrius kviečia vi
suomenę studijų dienose 
dalyvauti.
• V. Alksninis, A. Dimas, 
A. Diriys, D. Penikas, J. 
Šlepetys ir K. Vasiliauskas 
sudaro komitetą paminklui 
statyti prie naujos lietuvių 
bažnyčios Maspethe, nese
nai prel. J. Balkūno rūpes
čiu pastatytos.

Tuo tikslu balandžio 5 d. 
Lietuvių Atletų klube, 
Brooklyne, buvo sukviesti 
New Yorko lietuvių organi
zacijų atstovai ir nutarė to
kį paminklą pastatyti. Jau
nimo atstovai tam sumany
mui nepritarė, įrodinėdami, 
kad pirmiausia newyorkie- 
čiams reikalingas geras na
mas su sale.
• Atsiųsta paminėti Liunės 
Sutemos eilėraščių rinkinys 
"Nebėra nieko svetimo”. 
Išleido L. S. S. Akademinės 
Jūrų Skautijos Korp! Gin
taras. Aplanką piešė Dalia 
Lukošiūnaitė. Tiražas 500 
egz. Išleista Chicagoje. Kai
na nepažymėta.

MIRĖ VOKIETIJOJ
• 1961 m. lapkričio 12 d. 
Biberacho (Vokietijoje) li
goninėje mirė Alfonsas Kli
mavičius, gimęs Lietuvoje, 
Gražiškiuose, 1910 m. ba
landžio 18 dieną. Palaidotas 
Biberacho katalikų kapinė
se. Liko žmona Elfriede Vo
kietijoj, brolis ir dvi sese
rys Lietuvoj.
• 1962 m. sausio 4 d. mirė 
Laupheimo (Vokietijoj) li
goninėje Elena Grybauskie- 
nė - Nagevičiūtė, gener o 1 o 
Nagevičiaus sesuo, sulau
kusi 70 metų amžiaus. Pa
laidota Biberacho katalikų 
kapinėse. Liko vaikai Rusi
joj.

Mielam ALT S-gos nariui

ALFAI SIMONAIČIUI,

mielai motulei pavergtoje tėvynėje mirus, gilią 

užuojautą reiškia

ALT S-gos Chicagos Skyriaus Valdyba

Mielam ALT S-gos nariui

KAROLIUI CICĖNUI,
mielai motulei pavergtoje tėvynėje mirus, gilią 

užuojautą reiškia

ALT S-gos Chicagos Skyriaus Valdyba

• Muz. M. Cibo vadovauja
mas Brooklyno Operetės 
choras gegužės 12 dieną, 
Apreiškimo salėj, stato G. 
Veličkos veikalą "žydintis 
lankų vėjas”. Režisuoja 
akt. Vitalis Žukauskas, da
lyvauja Brooklyno vaidin
tojų trupė ir Jadvygos Ma
tulaitienės tautinių šokių 
šokėjai.
• Juozas Šarūnas, iš Hamil
tono, Canada, mokėdamas 
prenumeratą už Dirvą, pri
siuntė $5.00 auką.

KELIONĖ 
ROMON-LIURDAN

Lietuvių ekskursija į 
Emigrantų Kongresą rug
piūčio 3-7 d. išskrenda iš 
New Yorko liepos 25 d., tre
čiadienį. Bus lankoma Mad
ridas, Barcelona, Liurdas, 
Nica, Roma — dalyvaujama 
’Exsul Famila’ Kongrese, 
Vatikanas, Florencija, Ve
necija, Ženeva, Paryžius. Iš 
Paryžiaus skrendama į New 
Yorką rugpiūčio 16 d.

Norintieji pasinaudoti pa
piginta kelione, prašomi 
skubiai registruotis ar pra
šyti smulkių informacijų 
šiuo adresu: Lithuanian Ca- 
tholic Religious Aid, 225 
South 4th Street, Brooklyn 
11, N. Y. Tel. EVergreen 
4-1984 (212).

BOSTON
Parsivežė taurę

Bostono lietuviai šach
matininkai grįžo iš New 
Yorko su laimėjimu. Jie 
įveikė Brooklyno Lietuvių 
Atleto klubo šachmatinin
kus, santykiu 3:2. Bostono 
komanda sudarė: Ged. Švei
kauskas 1, K. Merkis, A. 
Makaitis 1, Leopoldas Švei
kauskas, Algirdas Leonavi
čius 1, New Yorko; E. 
Staknys, A. Šukys 1, Ado
maitis, V. Kulpavičius 1, A. 
Sakalas. Papildomoj poroj 
bostoniškis jaunuolis Ra
mūnas Girnius pralaimėjo 
J. Vilpišauskui.

Rytų apg. vadovas A. 
Vakselis dalyvavęs pirme
nybių atidarime ir joms pa
sibaigus, pabrėžė Bostono 
komandos jaunumą (daly
vavo trys šešiolikmečiai). 
Inž. J. Gasiliūnas, įteikda
mas Bostonui N. Y. inžinie
rių taurę, kuri po trijų lai
mėjimų dabar perėjo visiš- 
kon Bostono nuosavybėn, 
pareiškė viltį, kad N. Yorko 
šachmatininkai turbūt lai
mėtų taurę, jei kita būtų 
skirta Bostono inžinierių.

■------------------------- - -...—
Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!

Philadelphijos Bendruomenės Balso radijo vadovybė. Sėdi: Sniegą Jurskytė-Gamble ir Elena Šau
lytė. Stovi: valandėlės vedėjas Adolfas Gaigalas, Henrikas Savickas, Roma Puodžiūnaitė, Aušra Gai
galaitė, Marytė Kaulinytė, Vytautas Muraška ir Jonas Skladaitis. V. Gruzdžio nuotrauka

Philadelphijos Bendruomenės Balsas 
pradeda dešimtuosius metus

Kaip greit visi pasigestu- 
mėme Bendruomenės Balso 
radijo valandėlės, jei vieną 
savaitę ji nutrūktų. Pei’ ją 
išgirstame visas vietos nau
jienas, žinias, parengimus, 
mirimo pranešimus ir kt. 
Pasiklausome muzikos ir 
išgirstame kultūrinį žodį, 
kiekvienos žymesnės lietu
viams dienos proga.

Sunkiai stojosi radijo va
landėlė ant kojų. Buvo jau 
ir bevirstanti, kai atsirado 
finansinių bėdų. Kėlėsi iš 
vienos stoties į kitą, kol 
šiuo metu, lyg pasijuto tvir
čiau prigijusi lietuviškoje 
visuomenėje. Tai nuopelnas 
tų pasišventėlių, kurie kiek
vieną šeštadienį gaišta lai
ką, vargsta redaguodami 
valandėlę ir rinkdami ži
nias. Ant jų pečių ir valan
dėlės finansinė našta. Kad 
surinktų lėšų stočiai apmo
kėti, turi surengti gegužinę 
ar kokį parengimą. Ir vėl 
jie turi dirbti prie bufeto ar 
bilietus pardavinėti. Ir taip 
metai po metų valandėlė 
išgyvavo 9 metus. Nieks 
jiems neatlygino už sugaiš

LOS ANGELES LIETUVIŲ ŽINIOS
BIRUTIEČIŲ BALIUS

Nors Los Angeles birutietės 
per penkius veiklos metus iš
siuntė siuntinių už 3,000 dole
rių, bet šalpos darbas nesibai
gė. Dar yra daug vargstančių 
už geležinės uždangos lietuvių, 
kuriems pagalba skubiai reika
linga. Nežiūrint okupanto pas
tangų pavaizduoti Lietuvos gyve
nimą labai jau gražiomis spal
vomis, gyvenimas tenai, ypač 
senesnio"amžiaus lietuviams ir 
grĮžusiems iš Sibiro, yra ne
paprastai sunkus. Birutietėssten 
giasi kiek galėdamos padėti vi
siems, kurių prašymas jas pasie
kia.

Norėdamos palengvinti sunkią 
baudžiavos dalią Lietuvoje, vėl 
ruošia didžiuli balių, kurio pel
nas plauks siuntinių pavidalu Į 
rusų nuteriotą tėviške.

tą laiką, net neapmokėjo ir 
kelionės išlaidų.

Šiuo metu yra radijo va
landėlės rėmėjų, kurie kas
met ar kas kelinti metai 
įmoka po 5 dol., bet to ne
užtenka valandėlei išlaiky
ti. Neužtenka ir skelbimų.
Reikia papildomų pajamų ' Pranešėjos: Aušra Gaiga- 
šaltinių. Tad balandžio 28 
d. įvyks parengimas radijo 
valandėlei paremti. Tikėti 
reikia, kad visuomenė įver
tins šių pasišventėlių darbą 
ir gausiai atsilankys.

Truputis iš Bendruome
nės Balso istorijos. Radijo 
valandėlė prabilo pirmą 
kartą 1953 m. balandžio 11 
d. ir š. m. balandžio 14 d. 
turėjo jau 436 pusvalandį.

Pirmąjį radijo valandėlės 
kolektyvą vadovaujamą Dr. 
K. Ostrausko sudarė: Dr. J. 
Puzinas, Dr. A. Salys, inž. 
V. Volertas, A. Gaigalas ir 
B. Raugas. Vėliau redakto
riais buvo dr. A. Klimas, A. 
Šileika, K. Kazlauskas, J. 
Jonulaitis, A. Gečiauskas, 
R. Dautienė, A. šalčiūnas, 
Br. Majauskas, P. Mašalai- 
tis. Redaktoriams talkinin

Balius įvyks birželio mėn. 2d.
8.30 vai. vakaro, St. Nicholas 
Auditorijoj, (2300 W. 3rd St.). 
Salė yra gerai vėdinama, tad 
šiltas Kalifornijos birželis ne
turėtų nei vieno atbaidyti.

Programą išpildys visiems ge
rai žinomas čelistas muzikas P. 
Armonas, jam akomponuos R. 
Apeikyte. Šokiams gros puikus 
vokiečių studentų orkestras.

Kaip paprastai bus {vairiausių 
pačių birutiečių pagamintų val
gių ir skanumynų, veiks didelis 
baras. Baliaus metu bus leidžia
mas laimėjimui sidabrinis 5 ga
balų kavos-arbatos servizas.

Birutietės tam didžiuliam ba
liui jau senai ruošiasi su dide
liu rūpestingumu ir laukia visų 
los angeliečių, kuriem nors šiek 
tiek rūpi padėti už geležinės už
dangos likusiems lietuviams.

(vi) 

kavo : Z. Žilienė, M. Raugie- 
nė, V. Puzinienė, D. Dragu- 
nevičienė, V. Majauskienė, 
Audronė Gaigalaitė, R. Žu
kauskaitė, D. Norvaišienė ir 
E. Mašalaitienė.

Dabar radijo valandėlei 
vadovauja: A. Gaigalas — 
valandėlės vedėjas, ištvėręs 
ištisus 9 metus, redakto
riai : S. Jurskytė-Gamble, 
E. šaulytė, V. Muraška, H. 
Savickas ir J. Skladaitis.

laite, M. Kaulinytė ir R. 
Puodžiūnaitė.

Tenka pasidžiaugti, kad 
redaktorių tarpe turime ir 
čia gimusių (Janulaitis, 
šaulytė) lietuvių, kurie la
bai gražiai talkininkauja 
valandėlei. Radijo valandė
lės šeimininkas yra Liet. 
Bendruomenės Philadelphi
jos Apylinkė.

Baigdamas visus nuošir
džiai kviečiu, atsilankyti į 
parengimą įvykstanti š. m. 
balandžio mėn. 28 d., 6 vai. 
30 min. Lietuvių Pašalpinio 
Klubo salėje (928 E. Moya- 
mensing Avė.).

Programoje — Clevelan
do Vyrų Oktetas, gražiai 
pasirodęs kitose kolonijose, 
laimėjimai, bufetas, šokiai 
ir kitos įvairenybės.

P. Mitalas

CHICAGO
• Margučio įstaigos nau

jienos. Balandžio 2 d. pasi
mirė Uršulė Gudienė, Mar
gučio talkininko Prano Gu
do žmona. Margučio radijo 
pranešėjas ir- žurnalo Mar
gutis redaktorius Algiman
tas Mackus gerokai susižei
dė kairiąją ranką ir kurį 
laiką turės ilsėtis. Sirgimo 
metu Margučio įstaigos ve
dėjai L. Vanagaitienei tal
kininkauja adv. A. Lapins
kas, Pranas Gudas, inž. J. 
Jurkūnas, inž. V. Adamka- 
vičius ir kt.

• "Aidos” operos trety
sis pastatymas įvyko balan
džio 14 d. su sol. A. Stem- 
pužienė ir kitais žymiais 
mūsų solistais bei solistė
mis. Spektaklis praėjo pa
keltoje nuotaikoje. Publikos

DIRVAI AUKOJO
K. Domarkas,

E. Chicago ............$3.00
B. Siliūnas, Chicago 5.00 
Dr. P. Vileišis,

Middlebury ...........  5.00
A. Patamsis,

Cape Coral ...........  5.00
A. šantąras, Chicago 3.00
W. Mazuraitis, Ptgh. 2.00
Dr. J. Pavilionis, Chic. 5.00
Dr. S. Virkutis,

Cambridge ............ 5.0Q
J. NaŠliūnas, Chicago 5.00 
A. Sajauskas,

Baltimore .............  1.00 *
Dr. S. Ankudas,

Baltimore .............  5.00
Dr. V. Melnykas,

No. Riverside.......  5.00
R. O. Patt, Cleveland 5.00
O. Kremeris, Chicago 2.00 
A, Traška, Chicago .... 5.00

SVARBUS PRANEŠIMAS 
SIUNTINIU SIUNTĖJAMS

COSMOS PARCELS EXPRES 
Corp., kurios skelbimas dedamas 
mūsų laikraštyje, mus informuo
ja, kad pagal naują patvarkymą 
galima įdėti J siuntinius, siun
čiamus į bet kurią SSSR dalį ir 
vartotus, bet gerame stovyje 
šiuos daiktus: juvelyrinius iš
dirbinius, laikrodžius, foto apa
ratus, rankines siuvamas maši
nas, nešiojamas rašomąsias ma
šinėles (Portable typewriters), 
medžioklinius šautuvus, amati
ninkų rankinius įrankius, muzi- 
kalinius instrumentus, juostelėse 
užrekorduojamieji aparatai-tapė 
recorders, Hi-Fi fonografus, 
tranzistorinius radio aparatus, 
dulkių siurblius, 8 ir 16 mm fil
mavimo aparatus.

Kaip jau minėta, Cosmos Par- 
cels Express Corp. skelbiasi mū
sų laikraštyje ir smulkesnių in
formacijų galite rasti tos firmos 
skelbimuose.

OAKIAND
Lietuviai Oaklando tautų 

fetivalyje
Gegužės mėn. 11, 12 ir 13 

dienomis ruošiamame tautų 
festivalyje, kuris įvyks Sy- 
rijos Mečetėje, Oaklande, 
dalyvaus ir lietuviai studen
tai.

Festivalį ruošia ir remia 
Robert Morris School for 
Publication Pittsburghe.

Tautų festivaliai, ruošia
mi įvairių mokyklų kiekvie
nais metais, susilaukė dide
lio pasisekimo. Praeitais 
metais tautų festivalį ruošė 
ir rėmė Duąuesne Universi
tetas. Tris dienas vykstan
čiose iškilmėse lietuviai 
studentai dalyvaus festiva
lio atidaryme, kartu su ai
riais, vengrais, Karpatų ru
sais, kiniečiais, graikais ir 
bulgarais.

buvo pilna salė. Gerus me
no dalykus visuomenė mie
lai lanko.

• Dirvos Bendradarbiu
Klubas Chicagoje gegužės 
5 d. ruošia IVestern Boll- 
room salėje metinį banketą 
— su įvairia programa.

• • Lietuvių Tautinis Aka
deminis Sambūris balandžio
14 d. turėjo metinę sueigą. 
Sambūris Chicagoje įsistei
gė 1949 m. rugpiūčio 14 d.

(jj)

Clevelandietis Vi. Braziulis tarp los angeliečių prie šv. Kazi
miero bažnyčios. Iš kairės: L. Jarašiūnienė, muz. B. Budriūnas, 
VI. Braziulis, klebonas kun. J. Kučingis ir E. Jarašiūnas.

» L. Briedžio nuotrauka

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

SCHENLEY 
DISTILLERS 
COMPANY

1783 East llth St. Ferguson Bldg.

Cleveland 14, Ohio
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