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NAUJAS AMERIKOS NUSIGINKLAVIMO PLANAS
Nusiginklavimo konferen

cijoje Ženevoje, JAV atsto
vas A. H. Dean įteikė platų 
ir sudėtingą planą, kuris, jo 
pareiškimu, savo kruopščiu 
išstudijavimu ir iki detalių 
išsvarstymu, pralenkia vi
sus iki šiol tuo reikalu įteik
tus planus. Dokumentas pa
daręs teigiamo įspūdžio vi
siems delegatams, įskaitant 
ir neutraliuosius. Gi sovietų 
Zorinas, nors ir pastebėjęs, 
kad JAV plane nesą nieko 
naujo, bet pareiškė- norą su 
planu nuodugniau susipa
žinti.

JAV doku-mento nugar
kaulį sudaro planas, pagal 
kurį numatomas laipsniškas 
nūs iginklavimas', negriau
nant Rytų-Vakarų karinių 
jėgų balanso. Tai ir yra vi
sa to plano esencija.

Laipsniškas nusiginklavi
mas pirmųjų 3 metų bėgy
je privestų prie vienodo pa
jėgumo karinių jėgų, gi ga
lutinėje išvadoje, pasaulis 
vaizduojamas su ginkluota 
konvencionaliniais ginklais

MUNTERIO VARDĄ PANAUDOJO 
PARALTIEČIAMS RAMINTI

Iš V. Munterio laiško is
torijos dar paaiškėjo, kad 
tas laiškas atspausdintas 
ne tik Izviestijose, bet ir vi
suose Pabaltijy leidžiamuo
se dienraščiuose: Rygoj, 
Taline ir Vilniuj. Dar reikš
mingiau, kad tenai tas laiš
kas pasirodė irgi tą patį, 
balandžio 8-tos, rytą, nors 
visuose juose pažymėta, kad 
jis esąs perspausdintas iš 
balandžio 7-tos Izviestijii. O 
iš tikrųjų, balandžio 7-tos 
dienos Izviestijose nieko 
panašaus nėra. Tuo būdu 
yra aiškus įrodymas, kad 
Munterio "laiškas” nėra 
šiaip jau "laiškas redakci
jai”, o suorganizuotas daly
kas, Tasso paruoštas spau
dai ir išsiuntinėtas bei įsa
kytas paskelbti, nurodžius, 
kad būtų pažymėta, jog tai 
neva persispausdinta iš Iz- 
viestijų. Vaidinimas nepa
vyko, nes Izviestijos kažko
dėl pasivėlino skirtu laiku 
tą "laišką" įdėti, ir Vil
niaus, Rygos bei Talino 

pajėga tarptautinei tvarkai 
ir gyventojų saugumui pa
laikyti. Vietoj dabartinių 
ginklavimosi varžybose au
gančių karinių jėgų stotų 
Jungtinių Tautų Taikos Pa
jėga, tiek stipri ir tiek au
toritetinga, kad jokia vals
tybė nedrįstų jos išprovo
kuoti.

Tačiau ir šis planas, kiek 
racionalus ir naudingas jis 
bebūtų, susiduria su ta pa
čia kliūtimi, kurios negalė
jo iki šiol nugalėti ir joks 
kitas planas — kontrolė. 
Sov. Sąjunga nori, kad pa
saulis pasitikėti} jos žo
džiais, ne darbais,

EUROPOS ŽINGSNIAI Į 
VIENYBĘ

Vakarų Europos valsty
bių žingsniai į politinę vie
nybę, kad ir lėtai, bet artė
ja arčiau tikslo.

Londone sušauktoje už
sienių reikalų ministerių 
konferencijoje paaiškėjo 
dar vienas De Gaulle tezės 

spaustuvėse jis jau buvo 
mašinose tą pačią naktį, 
kaip Maskvoj.

šios aplinkybės rodo, kad 
"laiškas” buvo skirtas ne 
ar bent ne tiek eksportui, 
kiek vidaus rinkai, ypač Pa
baltijy. Tai taip pat rodo, 
jog Maskvai vis dar nesise
ka įtikinti pabaltiečius, kad 
jie nepaprastai laimingi, 
būdami Maskvos "globoje”. 
Bando įtikinėti, prisideng
dami paleisto kalinio vardu, 
kurį, matyt, tiki tebeesantį 
didesnį autoritetą pabaltie
čių akyse. Lietuvoj dabar 
kyla klausimas, ar nepasi
rodys panašių "laiškų”, ne
va parašytų ir kitų pana
šių autoritetų, kaip, pavyz
džiui, buvęs Lietuvos užsie
nių reikalų ministeris J. 
Urbšys, ar buvęs Lietuvos 
pasiuntinys Paryžiuje P. 
Klimas, kurie irgi Maskvos 
valdžiai yra panašiai priei
nami "gražiai paprašyti", 
kad ka panašaus "parašy
tu”. (LNA) 

laimėjimas: per anksti dai 
rinkti bendrą parlamentą; 
bet laikas eiti į savarankiš
kų valstybių konfederaciją, 
k o o r dinuojančią pavieniu 
kraštų politinius siekius. D« 
Gaulle susilaukė pritarime 
ne tik iš šalčiau iki šiol be
silaikančios Anglijos, bet ir 
iš Italijos ir Vokietijos: 
Abejingos De Gaulle planui 
liko tik Belgija su Olandija, 
kurios baiminasi, kad kon
federacijai dominuos De 
Gaulle obstrukcinė užsienio 
politika ir mažosios valsty
bės liks be tribūnos savo žo
džiui pasakyti.

Federacijos sutarčiai pa
sirašyti užsienių reikalų mi- 
nisteriai rinksis š. m. bir
želio mėn. Romoje.

AR PEIPINGAS NUSI
LEIDŽIA CHRUŠČIOVUI

Įžvalgesni stebėtojai, iš 
studijavę pasibaigusio ko 
munistų partijos Kongrese 
Peipinge komunikatą, ran
da, kad ekonominiai krašte 
sunkumai neleidžia toliau 
įtempti nesusipratimų su 
Maskva stygos. Bent tuo 
tarpu rodoma tendencija 
prisitaikyti Maskvos 'Tai
kios koegzistensijos” politi
kai.

Vakariečių diplomątiniai 
sluoksniai Maskvoje tai lai
ko Chruščiovo politikos lai
mėjimu, nors kartu pripa
žįstama, kad ideologiniai 
nesklandumai tęsis ir toliau 
ir kad kova dėl pirmenybės 
kovoje už komunistinę per
galę pasaulyje nėra išnyku
si.

Patalpinimas Izvestijose 
kiniečių partijos komunika
to kartu su sovietų vyriau
sybės pakartotinais užsi
puolimais ant "kietosios li
nijos” atstovų — V. Molo
tovo ir J. Stalino — laiko
mas "kovos laimėjimo dai
na”.

Peipingo komunikato pa
reikštas prisipažinimas prie 
padarytų klaidų ekonomi
nėje krašto srityje ir sie
kiai liberalizuoti ir nesiva
dovauti siauru dogmatiniu 
priėjimu krašto ūkio klau
simus sprendžiant, laiko
mas priartėjimu prie Sov.

Dail. Vyt. Raulinaitis Velykų žaismas

Sveiki, sulaukę Šventų Velykų!
Su pavasario nauja gyvy

be ir su atgimstančia iš po 
žiemos šalčio gamta ir mes 
k r i k š čionys švenč i a m e 
džiaugsmo šventę — Vely
kas.

VELYKŲ ŠVENTĖ yra 
KRISTAUS iš mirties pri
sikėlimo metinis minėjimas. 
Kristaus iš mirties prisikė
limas yra svarbiausia krikš
čioniško tikėjimo tiesa. Ant 
tos tiesos, kaip ant tvirto' 
pamato stovi visas krikš
čionybės rūmas. Kiek toji 
tiesa yra svarbi, tiek ji yra 
ir tikra. Įrodinėti, kad 
KRISTUS tikrai prisikėlė 
yra beveik tas pats, kaip

Sąjungos ekonominių dok
trinų.

Neveltui tat sovietų ūki
nė delegacija, vadovaujama
N. S. Patoliševo, jau randa
si Peipinge.

Kun. ZENONAS GELAŽIUS
įrodinėti, kad dieną yra 
šviesu, o naktį tamsu. 
KRISTAUS kapas buvo ap
statytas sargyba. Toji pati 
sargyba pirmoji ėmė skelb
ti prisikėlimo žinią.

šventasis Povilas prie 
Damaskos vartų išvydęs 
prisikėlimo garbėje spin
dintį Kristų, ėjo net per pa
saulį skelbti prisikėlimo 
faktą. Jis kalbėjo: "Jei 
Kristus nebūtų prisikėlęs, 
tai mūsii tikėjimas būti] 
tuščias”...

Šventasis Petras susirin
kusioms minioms šiais žo
džiais prašneko: ”Jūs Išga
nytoją prikalėte prie kry
žiaus, bet Jis prisikėlė! Mes 
esame įvykių liudytojai”...

šventasis Tomas kalbėjo: 
"Jei nematysiu Kristaus 
žaizdų ir neįdėsiu į jas savo 
piršto — netikėsiu”... To
mas netik įtikėjo, bet dėl 
tos tiesos ir savo gyvybę 
atidavė, šventos Margari
tos tvirto tikėjimo niekas 
negalėjo palaužti. Teisėjas 
tada bandė pašiepti jos ti
kėjimą: "Kaip kvaila, sako 
jis, garbinti žmogų kaip 
Dievą, kuris yra miręs ant
paniekos medžio!”

Pastaroji jam atsakė: 
"Dėl ko tu kalbi tik apie 
Kristaus mirtį, o tyli apie 
Jo iš numirusių prisikėli
mą? Jo kančia ir mirtis ro
do, kad Jis yra žmogus, bet 
Jo iš mirties atsikėlimas 
sako, kad Jis yra Dievas”...

Dėl to tikėjimo ji paau
kojo ir savo gyvybę.

VELYKŲ ŠVENTĖ teikia 
daug džiaugsmo krikščio
nies širdžiai.

KAIRĖJE: JaunosiosClevelan- 
do lietuvaitės, prieš Velykas su
sirinkusios Čiurlionio ansamblio 
namuose, Onos Karpienės ir Onos 
Mikulskienės priežiūroje ir klau
sydamos jų patarimų, margino 
velykinius margučius.

V. Pliodžinsko nuotrauka

VELYKŲ ŠVENTĖ sako, 
kad KRISTUS savo kančia 
ir mirtimi nupelnė, kad ir 
mūsų kūnai galės būti gar
bingi ir sudvasinti visai am
žinybei. "Kaip Adome visi 
miršta, taip KRISTUJE vi
si bus atgaivinti” — 1 Kor. 
15:22.

VELYKŲ ŠVENTĖ daug 
džiaugsmo ir vilties teikia 
ir lietuvio širdžiai, ši šven
tė yra pergalė gėrio prieš 
blogį ir tiesos prieš netei
sybę. žmogus norėjo nužu
dyti tiesos ir meilės skel
bėją. Jį uždarė kape ir ant 
kapo angos užrito akmenį.

LIETUVA šiandieną 
yra pikto priešo pavergta. 
Rankos ir kojos surištos ir 
užristas priespaudos ir sun
kios vergijos akmuo. Jos 
vaikai išblaškyti po visą 
pasaulį. Sibiro ir Altajaus 
vietovėse mūsų broliai ir 
seserys tebevargsta ištrem
ti prieš daugelį metų. Ir 
VELYKŲ dieną, mes girdim 
jų aimanas. Jos primena 
Evangelijoje minimas mo
teris, kurios dejuoja: ”Kas 
atris mums akmenį nuo ka
po angos.” — Nork. 16:13. 
Moterų dejonę, Velykų ry
tas pakeitė džiaugsmu. Bet
liejaus dangiško himno da
lyvis, plunksnos lengvumu, 
nustūmė nuo kapo didįjį 
akmenį. VELYKŲ ryto sau
lės sveikinamas, mirties ir 
neteisybės NUGALĖTOJAS 
prisikėlė. Moterų dejonė 
virto džiaugsmu, kai jos iš
vydo Kristų, prikėlusį 
žmonijos džiaugsmui ir lai
mei.

MIRTIES IR NETEISY
BĖS NUGALĖTOJAU, mes 
Velykų šventėje kreipiam 
savo akių žvilgsnį į TAVŲ, 
kad greičiau subyrėtų ver
gijos uola ir laisvės diena 
nušvistų LIETUVAI. 
Duok mums maloniij ir 
stiprink, kad mes eitumėm 
LIETUVOS PRISIKĖLIMO 
keliu iki sulauksim VELY
KŲ ŠVENTĖS, kai mus 
krašte suskambės lietuviš
kos giesmės aidai: Kėlės 
Kristus, mirtis krito, ALE
LIUJA!
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GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

ROBERT E. STUMPF
KITCHĖN MAID MĖSA

West Side Market House Stand No. F 13

S. S. Kresge Co. East 4th & Euclid 
5441 Ridge Road

KITCHEN MAID MĖSA
Parmatown 7461 Ridgewood Drive,

Main Plant and Office WO 1-8061

Listen to WXEN
THE STATION OF THE NATION

1-0-6 point 5
Daily 3 to 12 P. M.

Sat. and Sunday 8 A. M. to 12 P. M.

FM

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

LOUIS MILNER CO., INC.

WALLPAPER AND PAINTS

12511 St. Clair Avenue GL 1-2688

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

TlieG. M. Melvey

FEDERAL, HAZEL AND 
COMMERCE STREETS

YOUNGSTOWN, OHIO

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

OMER W. SCHROEDER
GENERAL INSURANCE OF ALL TYPES

1105 CHESTER AVĖ. PR 1-6000

Amerikos lietuviams Ci
cero miestas yra gerai pa
žįstama vietovė, čia gyveno 
ar gyvena daug tautiečių, 
kurių vardai yra įamžinti 
Amerikos lietuvių veiklos 
istorijoje, čia buvo ir dar 
yra daug lietuviškų organi
zacijų bei įstaigų, palikusių 
ryškų, pėdsaką lietuvių tar
pe.

Praėjusiais metais vietos 
lietuyįų šv. Antano parapi
ja minėjo savo 50 metų su
kaktį. Apie parapiją ir 
bažnyčią anksčiau būrėsi 
beveik visas Cicaro lietuvių 
veikimas..Parapijos mokyk
la ankstesniais metais daug 
tautiečių išmokė lietuvių 
kalbos ir jiems įdiegė meilę 
Lietuvai. Gaila, jog šiuo 
metu lietuviškumas parapi
joje, bažnyčioje ir mokyk
loje blėsta, nors lituanisti
kos klasė pradžios mokyk
loje ir Aukštesnioji Litua
nistikos mokykla dar ir da
bar yra malonios išimtys.

♦ m *

14-tos ir 15-tos gatvės 
Ciceroje yra lietuviškiau
sios ir čia, užėjus į bet kurį 
namą, saliūną ar kitokią 
įstaigą, beveik visur gali 
susikalbėti lietuviškai.

Reikia taisyti batus — 
štai lietuvis batsiuvys, rei
kia ką nors išvalyti ar su
siūti — tavęs laukia lietu
vis valytojas, reikia plau
kus apkirpti — eik, pas lie
tuvį kirpėją. Pagaliau nori 
sulopyti sveikatą ar dantis 
— lietuvių daktarų čia ne 
vienas, o jeigu nusibodo 
žemėje gyventi — tavęs 
laukia net 3 lietuviai gra- 
boriai. žinoma, geriausią

patarnavimą gali padaryti 
virš 15 lietuvių laikomų sa- 
liūnų savininkai, kurie pa
dės laikinai užmiršti vargus 
bei nelaimes.* * *

Ciceroje gyvena gerai 
Dirvos skaitytojams pažįs
tamas Dirvos atstovas Vyt. 
Račkauskas, kurio raštų ar 
nuotraukų galima rasti be
veik kiekviename laikraščio 
numeryje. Tai labai judrus 
žmogus, negalįs atsisakyti 
nuo kieno nors prašymo. 
Vienus jis nufotografuoja, 
kitus aprašo ar kitokį pa
tarnavimą padaro. Dabar 
jis nori įsteigti Vilties 
draugijos atstovybę Cicero
je, kad šios gausios koloni
jos lietuviai galėtų čia vie
toje sutvarkyti Dirvos ar 
draugijos reikalus.

čia gyvena nemaža kitų 
darbščių tautiečių, besireiš
kiančių Tautinės Sąjungos 
ir kitų organizacijų veiklo
je. Paminėtinas dr. K. Sruo
ga, savo plunksna plačiai iš
garsėjęs šiame krašte, čia 
gyvena ir daugiau laikrašti
ninkų ar tos srities darbuo
tojų — G. Galva, Z. Juške
vičienė, J. Kreivėnas ir kt.

« * *
šiomis dienomis yra rin

kimų laikotarpis, tad ir Ci
cero lietuviai jais domisi. 
Cicero miesto valdžioje yra 
vienas lietuvis, o ir daugiau 
lietuvių plačiau pasireiškia 
politikoje. Tenka pažymėti, 
kad Cicero jau nuo seno 
yra respublikonų tvirtovė.

Balandžio mėn. rinkimuo
se ir vienas lietuvis kandi
datuoja, nors ir ne į politi
nę poziciją. Kazys Genys, 
įvairių lietuviškų organiza
cijų darbuotojas, yra išsta-

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!
|g1/Qf MOKAME UŽ BONU 
W4h TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS
DOVANOS TAUPYTOJAMS

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III. Tel.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS,

sekretorius
Blshop 21397

tytas į Cicero miesto mo
kyklų tarybą, kuri, reikia 
tikėtis, po rinkimų turės ir 
mūsų tautietį.

Cicero lietuviai jau kuris 
laikas kovoja, kad nebūtų 
pakeistas lietuviais apgy
ventoje apylinkėje zonos 
pavadinimas — iš ”First 
Commercial” į "Second Co- 
mmercial”. šią kontroversi
ją sukėlė kiti lietuviai — 
jau seniai uždaryto kino te
atro savininkai, kurie savo 
nuosavybę negali parduoti 
iki tol, kol tame pastate ne
bus leidžiama įruošti dirb
tuvėlę. Daugumas, cicerie- 
čių nebenori, kad jų gyve
namame plote būtų steigia
mos dirbtuvės, nors ir ma
žos apimties. Sako, jeigu 
bus įsileista lengva pramo
nė, netrukus kiti turės kito
kių prašymų. Taigi čia jau 
tautiečiai kovoja prieš tau
tiečius. Edv. š.

DIRVA
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JACK KLUM REALTY CO
259 East 156 Street IV 1-2901

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

LUIKART INSURANCE 
AGENCY

GENERAL INSURANCE
18609 St. Clair Avė KE 1-4770
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WILSON and CO. 
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ALL KINDS OF INSURANCE

11800 Shaker Blvd. Call WY 1-5800
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16300 Raymond Rd. MO 2-6743 Maple Heights
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TROKŠDAMI LAISVES - IŠMOKIM Prievartautojai šaukiasi savo
14 GERBTI

Sovietų Sąjungą apkeliavęs ir su jos žmonėmis susi
pažinęs katalikų kunigas Rev. James Drane iš Arkansas 
randa, kad ”tu dar nepraskleidi geležinę uždangą praėjęs 
pro pasienio sargybas. Tau tenka su ja susidurti kiek
vieną kartą, kada tu tik susitinki su rusu ir pradedi jį 
klausinėti apie jo kraštą”.

Tai nėra vien tik komunistinės indoktrinacijos išda
va. Tai kartu ir menkavertiškumo kompleksas, žinoji
mas, kad vakarietis gali užgauti komunizmo pavergto 
žmogaus patriotinius jausmus, be teisės į tai atvirai ir 
be baimės atsakyti, pasiteisinti ar pasiguosti. Tat ir grie
biasi ten žmonės lengviausios apsigynimo priemonės, — 
savo atsakymus paremiant partijos nustatytu šablonu.

* * ♦

Kokiu būdu ir kokiu šablonu mes savo tarpe spren- 
džiam gyvybinius ir ne taip jau gyvybinius reikalus? Ar 
visuomet sugebam tinkamai panaudoti mums suteiktą 
Dievo dovaną — žodžio ir mintyj imo — laisvę. Ir taip, ir 
ne. Priklauso nuo to, kuriam tikslui tą laisvę norim pa
naudoti. Priklauso ir nuo mūsų pačių išsiauklėjimo — 
laisvės išdavos — panaudojimo diskusijoje. Tai tuščia 
vieta, kurioje pažymį mums įrašys ateinančioji karta.

Mes galime kalbėti ir rašyti tomis temomis, bet ko 
nenorime išmokti, vargu beišmoksime. Kai tolerancija 
laikoma silpnumo ženklu, mandagumas — prisitaikymu, 
kultūringos diskusijos forma — kovingumo stoka, reiškia, 
kad turime sutikti su tuo, kad patys esame kieno nors, — 
dogmos, tradicijų, silpnavališkumo ar menkavertiškumo 
indoktrinuoti, patys esame užsidarę šiauriuose partinės 
uždangos ar egoistiškumo kiautuose.

* ♦ *
Savo laiku mūsų karininkijos atstovai, gavę progos 

pagilinti karinius mokslus Prancūzijos akademijose, par
siveždavo posakį, kad "pirmas sveikinasi geriau išauk
lėtas”. Skambėdavo tai kaip anekdotas, žinant, kad ka
riuomenėje pirmas turėjo sveikinti — eilinis. Gražus, 
bet neįgyvendinamas tose sąlygose dalykas.

Vargiai įgyvendinamas, kokia prasme beimtum tą 
posakį, ir dabar. Mes siejam statiškumą su drausme, ku
rios iš mūsų niekas nebereikalauja.

Mūsų drausmė senai reikalauja kitų formų, kitus už
davinius turint. Užmirštam, kad gyvenam laisvių Šalyje, 
bet kur pareiga ne paskutinėj vietoj.

» » »
Anglų astronomas A. C. B. Lovell’is mano, kad juo 

galingesnius išranda teleskopus, iuo toliau teorijos apie 
kosmosą brenda į metafiziką, i didesnę ir sunkiau įrodo
mą spekuliaciją, žmogus skrenda į erdvę, — grįžta pa
tyręs daugiau nežinomųjų.

O mes, paskraidę po pasauli, artėjame prie tos pa
čios išvados: savo kraštui laisvės trokštame visi, bet jai 
atsiekti priemonės primityvios ir garbės mums nesudaro.

Susikaupę prieš Didi ji Stebuklą, prisiminkim ir savo 
atsakomybę kenčiančiai Tėvynei, pagilindami ryžtingu
mą jos Prisikėlimo siekiant. (j<5)

aukų pagalbos
V.Munterio laiško reikšmė

Žinia apie buvusio Latvijos 
užsienių reikalų ministerio 
Vilhelmo Munterio laišką 
sovietinėje spaudoje sukėlė 
{vairių spėliojimų: kodėl jis 
atsirado, ko juo siekiama ir 
kas jame parašyta? Tik ga
vus ištisą to llaiško tekstą 
rusų, latvių, lietuvių, estų, 
lenkų kalbomis, ir tik Įsiti
kinus, kokia forma jis pas
kelbtas, susidarė daugiau 
šviesos jieškoti atsakymų į 
tuos klausimus.

I

KODĖL TIK VIENAS PARAŠAS?

ingtone turėjo taisyti visai pa
šaliniai asmenys ir tik pasku
tinę minutę buvo spėtas nugaben
ti i Baltuosius Rūmus. Spaudai 
jo visai ir nebeteko...

V.A.S.
Chicago, III.

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!

Paskutiniojo nepriklausomos 
Latvijos užsienių reikalų minis
terio Vilhelmo Munterio laiškas 
negalėjo nepatraukti Maskvoje 
esančių vakariečių laikraštinin
kų dėmesio. Munteris -- vardas 
kadai žinomas ir tarptautinę po
litiką prieš antrąjį pasaulinĮ ka
rą sekusiųjų nepamirštas. Juk jis 
gi buvo net Tautų Sąjungos tary
bos narys, pirmasis ir vieninte
lis tokiame poste iŠ Pabaltijo. 
O svarbiausia, kad tai ne šiaip 
sau "laiškelis" apie kokĮ kasdie- 
ninĮ reikaliuką. Tai pareiškimas, 
liečiąs ne tik Latviją, bet ir vi
są Pabaltijį, visas Sovietijos anek
suotas teritorijas, visą jų likimą. 
Pareiškimas užėmė visą didžiu
li Izviestijų puslapĮ. Tad nenuos
tabu, kad rytojaus dieną Vakarų 
spaudoje pasirodė pranešimai 
apie tok} pareiškimą spau
doje, su trumpomis ištraukomis, 
kuriomis buvo bandoma perduoti 
ryškesniosios pareiškimo tezės.

Tuojau kilo klausimas: ar Mun
teris savo iniciatyva tokĮpareiš
kimą padarė? Čia atsakymas yra 
greitas ir aiškus: sovietinėje 
spaudoje toki neplanuoti "Pilypų 
iš kanapių" išlindimai neprakti
kuojami ir neįmanomi. Toks ir 
ypač tokio asmens pareiškimas 
galėjo atsirasti tik iš viršaus su
planuotas.

Kitas klausimas: ar tai yra 
Maskvos reakcija Į Jungtinių 
Valstybių vyriausybės akibrokš
tą dėl Pabaltijo valstybių Wash- 
ingtone surengtos vaikų dailės 
darbų parodos? Atsakymas irgi 
dabar išryškėjo: ne. Pareiškimo 
paskelbimo būta taip plačiai or
ganizuoto, kad jis turėjo būti 
rengiamas gerokai iŠ anksto. Jis 
turėjo būti suplanuotas, diktuo
tas, tikrintas ir aprobuotas, pa
daugintas ir išsiuntinėtas spau
dai, -- visa tai turėjo užimti 
nemaža laiko, ir tai turėjo būti 
pradėta jau gerokai anksčiau, ne
gu Įvyko incidentas Washingtone. 
Pareiškimo paskelbimas buvo 
surežisuotas taip, kad atrodytų,Dirva, davusi pasisakyti LB dėl 

delegacijos Į VVashingtoną suda
rymo (Žodis priklauso Lietuvių 
Bendruomenei, Dirva - 34, 35 ir 
36 Nr.), lygiai tokią pat teisę da
vė ir Altui pasisakyti, atspaus
dindama Dr. P. Grigaičio pa
reiškimą - ALT informacija apie 
lietuvių delegacijos sudarymą 
pas JAV prezidentą (Dirva 41 
Nr.). čia Alto sekretorius kaip 
beišmanydamas stengiasi dis
kredituoti Lietuvių Bendruomenę 
ir jos vadovus.

LB paruošta Pro Memoria bu
vo pasirašyta JAV Lietuvių Bend 
ruomenės Tarybos Prezidiumo 
pirmininko St. Barzduko ir sek
retoriaus Vyt. Kamanto. O po 
ALTo informacijatepasirašėtik- 
tai ALT sekretorius Dr. P. Gri
gaitis. Tai kaip čia dabar yra? 
O kodėl nepasirašė ALT pirmi
ninkas? Ar jis atsisakė pasira
šyti, ar Grigaitis jam pasirašy
ti nedavė, tardamas, kad sekre
toriui pirmininko parašas visai 
nereikalingas... Jeigu parašas 
"nereikalingas", tai dabar jau tu
rėtų būti visiems aišku, kas da
bar ištikrųjų bėra ALT. Tai tik 
vienas P. Grigaitis, ir viskas...

Jeigu LB išsamiai ir plačiai 
paruoštą Pro Memoria ir pasi
rašytą Tarybos pirmininko ir 
sekretoriaus P. Grigaitis savo 
"Naujienose" tik pamfletu vadi
na, tai kaip reiktų vadinti tokią 
Jo vieno tik pasirašytą, partiza
nišką Alto informaciją?

Gerai, kad palikta tos informa
cijos kalba netaisyta. Jeigu ir jo 
memorandumas prezidentui buvo 
paruoštas tokiame pat stiliuje ir 
Čia nesutiko jo kitiems delega
cijos nariams parodyti, tai ir 
nėra nieko stebėtino, kad j(Wash

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA 
MIDWEST 
2515 West 69 St.

Telef.

jog Munteris parašė "laišką" J 
Izviestijas, o paskui Rygos, Vii 
niaus ir Tallinno (gal ir kitų 
Vietų?) dienraščiai, lyg pastebė
ję tokią Įdomybę iš tenai persi
spausdino.

Bet Izviestijose atsitiko kaž
kas ne visiškai pagal planą. Ten 
pareiškimas turėjo būti atspaus
dintas balandžio 7 dieną, tai yra, 
turėjo išeiti Į gatvę šeštadienio 
rytą, Į lėktuvus turėjo patekti 
naktį iš penktadienio l šeštadie
ni, kad Vilniuj, Rygoj ir Tallin- 
ne tas laikraštis irgi pasirody
tų šeštadienio rytą ir tada, ki
tą naktį, tenai Pareiškimas jau 
būtų "perspausintas iš balandžio 
7 dienos Izviestijų. Tačiau Iz- 
viestijose kažkas užkliuvo, ir 
balandžio 7 dieną jose to pareiš
kimo nebuvo. Tačiau nepaisant 
to, Vilniaus ir Tallinno dienraš
čiai (Vilniuje Tiesa, Sovietskaja 
Litva ir Czerwony Sztandar.Tal- 
linno Rahva Haal, Sovietskaja 
Estonija) sekmadienio rytą, ba- 
landžio 8 dieną, jau išėjo su tuo 
pareiškimu, po kuriuo nurodyta, 
kad jis perspausdintas iš balan
džio 7-tos dienos Izviestijų, nors 
mašinos su tuo pareiškimu Vil
niuj ir Tallinne sukosi tuo pačiu 
metu, ar net anksčiau, negu Mask 
voj... Rygos dienraščiai (Ciną ir 
Sovietskaja Latvija) savo keliu 
pavėlavo, Į sekmadienio laidas 
pareiškimo Įdėti nespėjo. Kadan
gi pirmadienio rytais jie nei
šeina (sekmą dieną jie švenčia), 
tai Rygoj pareiškimas išėjo tik 
antradienio rytą. Bet ir tai jie 
nepastebėjo, iš kur tą pareiški
mą jie "persispausdina": ir Ry
goj pareiškimas išėjo su nuro
dymu, kad tai iš balandžio 7- 
tos dienos Izviestijų...

Iš to jau be jokių abejojimų 
matyti, kad čia jokiopersispaus- 
dinimo nebuvo, o kad iš tikrųjų 
pareiškimas buvo iš anksto, cent
rui prižiūrint, paruoštas, sutvar
kytas ir išsiuntinėtas suinstruk- 

' ei ja, kada ir kur jis turi būti pas
kelbtas su nurodymu, kad tai bus 
"perspaušdinimas"iš ten ir ten. 
Maskvoje padaryta ir instrukci
jos siuntėjų neatitaisyta klaida 
atidengė visos tos ”magikos"pas- 
laptį.

Iš to taip aišku, kad Munterio 
vardu išleistas pareiškimas buvo 
skirtas vidaus rinkai, vi
sų pirma Pabaltijo rinkai, neuž- 
sieniui. Tassas, Į užsienius vė
liau perdavė to pareiškimo tik 
apie 700 žodžių santraukėlę, tai 
yra, vos apie aštuntadal} visos 
pareiškimo apimties, o tai tėra 
tik toks pabrėžimas, kaip pap
rastai rutininei kokio partijos 
sekretoriaus kalbelei kokiam 
"bezbožnikų" ar melžėjų suva
žiavime.

kla, nes, vien tik veržimu besi- 
naudojant, sraigtas "pavargsta" 
ir ima braškėti. Būtų lengviau 
ir smagiau, jei prievartos aukos 
pagaliau priprastų prie tos 
padėties, apsiprastų su ja ir 
nebesimuistytų. Tačiau pabaltie- 
čiai niekaip nepamiršta, kas at
sitiko 1940 metų birželio mėne
si, ir ypač nepamiršta, kas dėjo
si ir tebesideda po to. Mask-

vai ir jos kvislingams nesiseka 
jokiais savais saldliežuvavimals 
numaldyti savo aukų nepasiten
kinimą ir skundus. Tai štai jie 
ir pasirinko vieną iš tokių pačių 
žiauriau nei vidutiniškai aplam
dytų savo aukų -- pakalbėk už 
mus: juk tu vienas iŠ jų, buvęs 
tos nepriklausomos ("buržuazi
nės") Latvijos valdžios žmogus, 
turėtum būti jiems patikimas au
toritetas. Iš tiesų, jeigu jau net 
ir buvęs "ano pasaulio žmogus", 
ir čia, pas mus, "rieškučiomis 
vargo prisisėmęs", (kabutėse 
Munterio pareišMmo žodžiai), 
vlstiek sako, kad nėra kitos iš
eities, reikia sutikti su turimu 
likimu, ir jeigu net toks žmogus 
pripaŽĮsta, kad padėtis ne tokia 
jau bloga, kad ji tik šiuo keliu

(Nukelta J 4 psL)

GREETINGS and BEST WISHES 
TO ALL THE LITHUANIAN PEOPLE

FOR A HAPPY HOLIDAY

ALBERT D.

NESBITT
CANDIDATE FOR

JUDGE
COMMON PLEAS COURT

REPUBLICAN PRIMARY MAY 8, 1962

TERM STARTING JANUARY 2, 1963

HAS THE QUALIFICATIONS, ABILITY, AND 
INTEGRITY, TO SERVE THE PEOPLE OF 

CUYAHOGA COUNTY.

BEST WISHES
TO ALL THE LITHUANIAN PEOPLE

FOR A HAPPY EASTER

W1LLIAM J

McCRONE
CANDIDATE FOR

COUNTY AUDITOR

MAISTO ir LIKERIŲ 
KRAUTUVŲ 

Marąuette Parke 
RE 7-1731

SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 
Čia gėrimus pirksite tikrai pigiai! 

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

SCOTCH WHISKY......
4. MARTINI or 

MANHATTAN KVORTA
5. GERMAN BRANDY

10 metų senumo ...........
6. DUJARDIN GERMAN

BRANDY .....................
7. LONDON DRY GIN

80 proof KVORTA........
8. KRON-BRANNVIN

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

10. BORDEAUX pranc. vynai .. 5th 0.98

5th 4.98

• • • 5th 2.98

5th 4.39

5th.5^9

5th.339

5th. 3.98

Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!

Tad, belieka klausimas, kodėl 
ir kam Maskva vidaus rinkoje 
organizavo tok{ ir, būtent, tokio 
asmens pareiškimą? I tą klausi
mą šiek tiek atsako tik pareiš
kimo tezės. Pagrindinė pareiš
kimo mintis -- Latvijai ir jos 
kaimynams nebuvę kitos išei
ties, kaip tik "stoti { socializmo 
kelią" Sovietijos "globoje", ir 
kad -- nors ir teko pergyventi 
daug ko, ko gal ir nebūtinai rei
kėjo, ko kaltininkai, tačiau, bu
vo tik Stalinas, Berija ir kit 
nevidonai, -- dabar negerovės 
jau praėjo, viskas gi eina geryn, 
ir šitame kelyje "ateitis užtik
rinta", ir tai ne kieno kito, kaip 
tik "Įžymiojo veikėjo N. Chruš
čiovo dėka”... Ir dar -- kaip 
seniau, taip ir dabar, Latvijai 
ir kaimynams nėra pagrindo ti
kėtis ko nors geresnio iš Vaka
rų, kurie, "kaip matot", niekad 
mažomis tautomis nesirūpino, ir 
kuriems dabar irgi mažųjų tautų 
politinė emigracija tėra reika
linga tik "kaip smulki moneta jų 
politiniame žaidime"...

Tai yra senos senitelės pačios 
Maskvos ir jos kvislingų Pabalti
jy tezės, kartojamos nuo pat tų 
kraštų pagrobimo dienos, perre
daguojamos tik pagal tai, kas tuo 
metu sėdi Kremliaus soste. Jas 
vis dar reikia ir reikia kartoti 
be abejo, tik todėl, kad nei lat
viai, nei estai, nei lietuviai ne
pasiduoda Įtikinami jog jiems po 
Maskvos veržtuvu iš tikrųjų yra 
labai gera, ar bent geriausia, ko 
jie šiame pasaulyje gali tikėtis. 
Tokio Įtikinimo veržikams rei-

REPUBLICAN PRIMARY MAY 8, 1962

HE WILL MARE AN OUTSTANDING 
AUDITOR. HE IS WELL QUALIFIED, HAS 
THE INTEGRITY, TO SERVE ALL THE 

PEOPLE.

GREETINGS and BEST WISHES 
TO ALL THE LITHUANIAN PEOPLE 

FOR A HAPPY EASTER

GEORGE

MASTICS
CANDIDATE FOR

STATĖ REPRESENTATIVE
REPUBLICAN PRIMARY MAY 8, 1962

HAS THE QUALIFICATIONS, ABILITY, AND 
INTEGRITY, TO SERVE THE PEOPLE OF 

THIS COUNTY.
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Vertė J. P. Palukaitis
(9)

Jo kišenės — ar jis turėjo kišenėje ką nors galimo 
panaudoti? Kokį nors kietą daiktą, kurį galėtų pulkinin
kui užmesti ant galvos, bent tiek jį apsvaiginant, kad jis 
prarastų automobilio kontrolę ir įvažiuotų į medį. Reinol- 
dui buvo aišku, kad tokios katastrofoa metu jis galėtų bū
ti lygiai sunkiai sužeistas, kaip ir pulkininkas, bet jis 
turėtų tą pirmenybę, kad būtų tam pasiruošęs ir po to 
gal atsirastų galimybė, kurios tuo tarpu visiškai nebuvo. 
Jis tiksliai žinojo, kur Szendro saugojo apyrankių raktą. 

Tačiau, mintimis greitai atlikęs inventorizaciją, turėjo 
atsisakyti ir šio plano: sunkiausias daiktas jo kišenėje 
buvo pora vengriškų monetų. O kaip su batais? — ar jis 
galėjo nusiauti batą ir juo pulkininkui kirsti per veidą, 
tam nespėjus pamatyti, ką jis planuoja? Jau sekančią 
akimirką Reinoldas turėjo pripažinti, kad toji idėja buvo 
beprasmė: vien tik rankoms esant surakintoms, jis ga
lėtų nepastebimai pasiekti batus, bet jo keliai buvo per
daug suveržti. Tuo metu jam dingtelėjo dar viena min
tis — beviltiškas bandymas, bet vis dėlto su tam tikra 
pasisekimo perspektyva, — kai pulkininkas, ištylėjęs 
penkioliką minučių, pratarė pirmuosius žodžius:

— Tamsta, Buhl, esi pavojingas žmogus, — kalbėjo 
jis pasiplepėjimo tonu. — Tamsta, perdaug galvoji, Kasi- 
jau — be abejo, tamstai žinomas jūsų Šekspyras?

Reinoldas nieko nesakė. Kiekvienas to vyro ištartas 
žodis galėjo reikšti spąstus.

— Pavojingiausias žmogus, kurį man bet kada teko 
gabenti šiuo automobiliu, galėčiau pasakyti, o aš kai ku
riomis progomis toje vietoje, kur tamsta dabar sėdi, esu 
turėjęs porą viskam pasiryžusių vyrukų, — tęsė Szendro.
— Tamsta žinai, kur ta kelionė veda, ir atrodai atvėsęs. 
Bet iš tikrųjų tamstai nėra šalta.

Reinoldas ir j tai nieko neatsakė. Gal jo planas pasi
seks — ir mažiausios pasisekimo perspektyvos pakako 
rizikai pateisinti.

— Tas tylėjimas, švelniai išsireiškus, yra nejaukus,
— pridūrė pulkininkas Szendro. Jis užsidegė cigaretę ir 
degtuką išmetė pro praviro lango plyšelį. Reinoldas paju
to, kaip jo muskulai instinktyviai įsitempė — tai ir buvo 
tas, ko jis laukė. — Aš tikiuosi, kad tamsta sėdi pakan
kamai patogiai? — paklausė Szendro.

— Ačiū, — atsakė Reinoldas lygiai tokiu pat atsitik
tinio pasiplepėjimo tonu, kurį naudojo Szendro. Tačiau 
mielai surūkyčiau cigaretę, jeigu tamsta neprieštaurau- 
tum.

— Bet prašau, prašau! — Szendro buvo įsikūnijęs 
vaišingumas. — Reikia pasirūpinti fiziška bendrakeleivio 
gerove — ten, pirštinių stalčiuje prieš tamstą, yra palaidų 
cigarečių. Bijau, kad jos nėra ypatingai geros rūšies, bet 
jau esu pastebėjęs, kad žmonės tamstos būklėje — hm — 
būklėje nelabai renkasi. Cigaretė — kiekviena cigaretė — 
sunkioje situacijoje yra didelė pagalba.

— Labai ačiū! — Reinoldas galva parodė mažą gal
vutę, kyšančią iš armatūros lentos: — Cigarečių uždeg- 
tuvas, ar ne?

— O taip. Prašau pasitarnauti.
(Bus daugiau)

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

DODDS ■ ROSS & 
Associates

GENERAL INSURANCE AGENCY

LIFE INSURANCE — AUTOMOBILE
TIRE — CASUALTY AND BOND

7010 ST. CLAIR AVENUE EX 1-0682

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

FROM A FRIEND

DIRVA

Prievartautojai šaukiasi.
(Atkelta iš 3 psl.)

gali kaip nors net ir pagerėti — 
nejaugi jie tokio "savo žmogaus" 
nepaklausys?

Tai yra desperatiška Krem
liaus ir jo kvislingų pastanga už
supti, užliūliuoti savo aukas, kad 
jų valia aprimtų, kad jos pasiilg
tų nors kiek poilsio, ramybės, 
ir tuo nebudrumo protarpiu pasi
duotų užhipnotizuojamos, pasi
duotų įtaigai: "jums nebeskauda, 
jūs netgi laimingi!"... Nesisekant 
savus liežuvius tam tikslui pa
kankamai nusmailinti, jie ryžosi 
skolintis vienos iš savo aukų lie
žuvi...

Ten, kur Kremliaus varžtai ne
pasiekia, be abejo, pasigirs balsų 
(jau ir pasigirdo!), kad toks įžy
mus, net l tarptautinius vandenis 
buvęs išplaukęs valstybininkas, 
kaip Munteris, privalėjo atsisa
kyti taip patarnauti savo ir savo

tautos prispaudėjų interesui. Juk 
neheroiška buvusiam aukštam 
savo valstybės pareigūnui rašy
ti ir pasirašyti okupantui-paver
gėjui naudingus pasidavimo pa
reiškimus, ir ui yra blogas pa
vyzdys kitiems tautiečiams pat
riotams.

Bet ten, kur apie Kremliaus 
varžtus ne iš tolo kalbama, kur 
jie yra visiška realybė, ten ro
mantiškas heroiškumo įsivaizda
vimas dažniausia kitoks. Ypač 
trečiajame patirties dešimtme
tyje vargu tenai kas be|vertintų 
heroiškumą tik dėl heroiškumo, 
jei juo negalima jokio apčiuopia
mo tikslo pasiekti. Prasmingiau 
yra panagrinėti, ar ir kiek šis 
Munterio pareiškimas bus tikrai 
patarnavęs prievartautojų inte
resams. Ar ir kiek prievartauto
jai "gražiu paprašymu" išspaudę 
tok| pareiškimą, gali pasiekti sa
vojo tikslo. (vr.)

Panevėžiečių klubas Chicagoje, vadovaujamas dr. Stepono Biežio, 
balandžio 14 d. Jaunimo Centro šeimininkams tėvams jėzuitams įtei
kė Lietuvos ir Amerikos vėliavas. Prie vėliavų stovi: Stravinskienė, 
Rukuiža, dr. S. Biežis, Miląknienė ir Kazanauskas.

Vyt. A. Račkausko nuotrauka

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

FEINER HOMES
NE\V APARTMENT FROM 

$105.00 to $135.00 

20955 ELLACOTT PARKVVAY 
\VARRENSVILLE 'lIEIGHTS MO 2-9222

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

C. C. MITCIIELI. SI I’PI.Y CO.

WH0LE SALE DISTRTBUTORS CALORIC 
BUILT — IN OVEN RANGĖS

4320 Pearl Rd. SH 1-1707

GREETINGS and BEST WISHES

THE OHIO SANITARY 
SPECIALTY CO.

PLUMBING, HEAT1NG, SHEET METAL AND 

ROOFING SUPPLIES
I

6000 Euclid Avė. Call EX 1-0500

1962 m. balandžio 20 d.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

STEPHEN A.

ZONA
STATĖ REPRESENTATIVE
CANDIDATE FOR RE-ELECTION

Democratic Primary May 8, 1962
ATTORNEY AT LAW

GREETINGS AND BEST WISHES 

FROM

CARL NEWMAN

MASON CONTRACTOR

45o Lloyd Road RE l-27o5 EUCLID, Ohio

GREETINGS and BEST W1SHES 

ST. CLAIR BUILDERS 
& SUPPLY CO.

BUILDERS SUPPLIES - BRICK - 

CEMENT - LIME
20020 ST. CLAIR AVĖ KE 1_6O<:

GREETINGS and BEST W1SHES

BILUS SHOES
SCIENTIFIC FITTING

OUR 34th YEAR

Eastgate Plaza HI 2-7430

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

UHITED PR0VIS1ŪN
2269 ST. CLAIR AVENUE MA 1-6125 

CLEVELAND and COLUMBUS, OHIO



1962 m. balandžio 20 d.

Jauna kolumbietė prie gyvenamojo namelio.

KOLUMBIJA - PIETŲ AMERIKOS PARAKO STATINE
Taika, tai yra neįprastas žo

dis, kurį kolumbietis šiuo metu 
linkęs paskalos vardu pavadinti. 
Ir tai nėra kasdieninio gyveni
mo išdava, bet gilių sunkių ir 
šiurpulingų vidaus kovų sukurta 
tikrovė.

1538 metais, Jimenez de Aue- 
sada, Bogotos plokštumos atra
dėjas, kirto tris kartus savo kar
du J žemę ir paėmė Ispanijos 
Karaliaus Karolio V vardu šį 
kraštą nuosavybėn. 12 šiaudinių 
lūšnelių tada stovėjo toje vieto
je, kur dabar yra išaugęs mili
joninis Bogotos miestas, Kolum
bijos respublikos sostinė.

Po vieno atsilankymo Humbol
tas Aleksandras susižavėjęs ra
šė: "čia viešpatauja amžinas pa
vasaris". Vidutinė metinė tem
peratūra - 13 laipsnių šilumos 
verčia bagotiškius netiekprakai-
tuoti, kiek būti atsargiems, šal
to oro atveju. Tačiau ir čia vie
tos gyventojai kalba apie vasa
rą ir žiemą. Tamsiai mėlyną 
dangų. Tyrą orą. Skaidrias dan
gaus tolumas. Greitai plaukian
čius debesis. Vėsias, žvaigždė
mis nusėtas vasaros naktis. Bet

MIKAS TILVIKAS

APIE PAŠANKŲ NIKITĄ 
IR KAI KĄ KITĄ

Ei, Nikita dailiai šoka 
Ir kadrilių ir kazoką. 
Žemė sudreba Berlyno 
Raketa kai pagrasina. 
Vai, Dievuli, kas tik bus, 
Gali jis palaidot mus? 
Ir laisvieji diplomątai 
Trypia stodami į ratą. 
Prakaituoja, 
Rankom ploja:
- Tegyvuoja, tegyvuoja!... 
(Gal aprims, gal jis uždus 
Gal paliks ramybėj mus?...) 
Bet Nikita smarkiai šoka - 
Baimės įvaryti moka
šoka dieną, šoka kitą, 
Kad visi jį pamatytų, 
Bet jo raketa smaila 
Dar nesprogsta. Ei, pala...
- nedalysime Berlyno! 
Nebandyk, Nikita, ne. 
Mes kovosime, žinia... 
Bet Nikita davė šuolį
Ir, lyg pasakoj, prapuolė. 
Dairos, žiūri diplomatai - 
Netiki, ką akys mato: 
Siena! Ir iš kur? Vadinas - 
Padalintas jau Berlynas! 
Ai!
Ai! 
Ai!
Nebegerai!
Griaut? Sunku ir pavojinga! 
O Nikita aukštyn kojom 
Užu mūro tik kvatoja, 
Kad gerai susidorojo.
Ir dabar tarytum blynas 
Siena perpjautas Berlynas. 
Berlyniečiui veidas bala... 
Blėsta laisvės idealai.
Kas už tai aukos tau kailį?

O Nikita jau už jūrų 
Rodo veidą piktą niūrų, 
Ramtadrilia, ramtadrilia - 
Ir kazoką ir kadrilių...

Bet visiems padaro strioko: 
Indokinijoj, Laose...
Vėl į Kongą kiša nosį... 
Kaip jam kelią užraizgyti? 
Apsukrieji diplomatai 
Ar negirdi ar nemato... 
Nikita gi trypia, skuba, 
Ei, žiūrėkit, jis jau Kuboj!...

Ir, ko gero, gražią dieną 
Ir pas mus jis mūro sieną 
Išvarys nakčia Įpuolęs, 
Juk iš Castro - vienas šuolis?

IGN. ANDRAŠIŪNAS
kai lietaus debesys suvysto į 
pilką ir veik sunkiai įžiūrimą 
skraistę Bogotos miestą, įnir
šęs tropinis lietus asfaltuotas 
gatves paverčia pavasario didybę 
dainuojančiais upeliais, tada čia 
žmonės sako, kad prasidėjo "ža
lioji žiema”. Bet be to įsiutusio 
tropinio dievaičio dovanų, Bogo
tos padangė yra apdovanota ir 
ramybės rimtimi. O tai esti kai 
prasideda purkštaujantis lynoji- 
mo perijodas. Ir išdykęs kalnų 
vėjas apsivelka sustingusio, bet 
žmogaus veidą maloniai kute
nančio feno rūbais. Tai yra ma
lonioji Bagotos miesto' ir aplin
kui jį dunksančios plokštumos 
gamtos panorama. Bet vidutinis

Kiek žingsnių iki jūsų telefono? Tikriausia perdaug, jei gyvenate name su vie
nu telefonu. Išeitis: patogūs tęsimai telefonų 
j ten, kur miegate... dirbate... ilsitės. Prie 
lovos Princesės prailginimas suteikia visiems 
metams grožį, saugumą ir patogumą. Ir, aišku, 
moderniškai — telefoniškai išplanuotas namas 
turi pratęsimą virtuvėn ir sklepan, patogų tė
vo dirbtuvei ir skalbyklai. O pratęsimai kai
nuoja tik kelis centus dienai, plius įvedimas. 
Gaunami ir spalvoti. Kai užsakysite, klauskite 
Bell Chime — naujovė telefonų skambutyje. 
Skambinkite jūsų Ohio Bell biznio įstaigą — 
622-9900.

OHIO BELL
• pilnutinė ryšio priemonė 

namui — bizniui — bendruomenei

DIRVA

Bagotos miesto gyventojas šian
dieną ne į tą žavią panoramą 
žvelgia, bet su dideliu susirūpi
nimu meta žvilgsnį į Kolumbi
jos krašto praeities istoriją, da
barties vykstančius įvykius ir 
stato didelį klaustuką prie žo
džio "ateitis".

1819 metais Ispanijos valdžia 
po ilgų ir kruvinų žudynių turė
jo iš Kolumbijos krašto pasi
traukti. Tačiau Kolumbijai lai
mėta kova, neatnešė ilgesyje su
kauptos laisvės, o tik išsilaisvi
nimą iš svetimųjų viešpatavimo.

Betgi numestas svetimųjų jun
gas sudarė palankias sąlygas 
vystytis laisvai minčiai ir dary
ti laisvesnius sprendimus Ūki
niuose ir politiniuose krašto rei
kaluose. Šitokia padėtis paskati

no išaugti įtakingai liberalų par
tijai, kuri bent dalinai sugebėjo 
apvaldyti turtingojo luomo neri
botus apetitus, o varge ir skurde 
paskendusią liaudį šiektiek pajė
gė apsaugoti, kad ir ne visai to
bulais socialiniais įstatymais.

Tačiau tamsiausią Kolumbijos 
politinio gyvenimo istorijos dalį 
sudaro tas laikotarpis, kada 1946 
m. ilgą laiką vyravusi liberalų 
partija suskilo. Skilimo pasėkoje 
vadovaujamą vaidmenį paglemžė 
dešinieji konservatoriai. Laimė
tojai pradėjo bandyti savo galios 
poziciją nieko nepaisydami iš
plėsti didelį kovos spaudimą sa
vo varžovų - liberalų sąskalton. 
Konservatoriams naudojant bru
talią ir nesąžiningą jėgą politines 
problemas spręsti, krašte libe
ralų tarpe kilo nepasitenkinimas 
valdžios vedama politika. Šito
kia padėtis atvedė kraštą prie 
pilietinio karo. 10 metų bėgyje 
apie 500.000 žmonių prarado sa
vo gyvybes Kolumbijos žemėje 
1953 metais vidaus politinis cha
osas iškėlė krašto armijos galią. 
Atėjo generolo Rojas Pinilla dik
tatūra. Rojui Pinillai irgi nepavy
ko pilietinį karą užbaigti. Nors 
jis savo valdymo laikotarpyje 
oficialiai kalbėjo apie "banditų 
pabaisą ir galą".

Po penkių metų abi susivai
dijusios partijos susitaikė. Bet 
ne iš meilės viena antrai, o di
delio noro generolą Roją Pinillą 
išstumti iš diktatūros sosto. 
Joms tas planas pavyko. Ex dik
tatorius, kaip exilas išvyko į Is
paniją.

Nuo to laiko Kolumbijoje ofi
cialiai viešpatauja pilietinė tai
ka tarp liberalų ir konservato
rių. Pagal sutartį tai turi tęs
tis iki 1973 metų. Abi partijos 
lygiai dalinasi visas valdymo ir 
įstaigų vietas. Tik prezidentas 
kas ketvirti metai yra keičia

mas. Kas ketvirti metai abi par
tijos ištato savo kandidatus pre
zidento ir vice prezidento vie
toms užimti. Tuo būdu, jei li
beralai turi prezidento vietą, tai 
konservatorių kandidatas užima 
vice prezidento postą. Po ketu
rių metų pasikartojimas vyksta 
priešinga linkme.

Ši vienintėlė politinė sistema 
šiek tiek padėtį sužvelnino. Ta
čiau pusiausvira yra abejotina 
ir nuolatiniame pavojuje. Atei
nančiame prezidento pasikeitime 
konservatorių partijos kandida
tas turi užimti prezidento vietą.

Pirmą gegužės mėn. dieną pa
gal pilietinės taikos susitarimą 
konservatorių partijos atstovas 
užims prezidento vietą. Daugelis 
liberalų bijo, kad iš konservato
rių eilių atėjęs žmogus į prezi

BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

GEORGE

McCARTHY

Nr. 47—< 5

dentus gali iš tos vietos nebepa- 
sitraukti.

Be to praeitais metais grįžo 
į kraštą ex prezidentas Rojas 
Pinilla ir jo pirmtakūnas Odria. 
Jie abu politiniame gyvenimetuo- 
jau pasidarė aktyvūs. Rodo norų 
susigrąžinti prarastą galią.

Be šių krašte esamų bėdų, gal 
būt sunkiausią rūpestį kelia tai 
Kolumbijos komunistų pagyvėju
si agitatoriška veikla. K rašte yra 
atsiradę daug įvairių trūkumų. 
J.A. Valstybių pagalbos progra
mos specialistai skaito, kad že
mės ūkio reforma yra jau nebe
išvengiama. Apie 3 milijonai iš 
14 milijonų Kolumbiečių yra pa
stovūs bedarbiai. Labai trūksta 
socialinių įrengimų ir žmonėms 
gyventi tinkamų butų, ligoninių ir

(Nukelta į 6 psl.)
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GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

DAIRYMENICE CREAM 
COMPANY

3068 WEST 106th STREET

OR 1-2300

GREETINGS and BEST WISHES

STELLA MARIS HOME
FOR THE 

PROBLEM DRINKER 
where men are given a new start in life

PLEASE GIVE US
YOUR OLD FURNITURE, APPLIANCES, SIIOES, 

' CLOTHING ANYTING YOU HAVE 
COURTESEY PIC UP

Call SU 1-0550

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

SURPLUS VALDE CENTER

13107 ST. CLAIR AVĖ. UL 1-5116

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
lietuviams

BRUENING AUTO GLASS CO.

2135 East 19th Street TO 1-0961

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

DOWD OLDSMOBILĘ
SEE THE MOST OUTSTANDING
1962 OLDSMOBILE EVER BUILT

2900 MAYFIELD RD. FA 1-9100

GREETINGS and BEST WISHES

JOHN KNIFIC REALTOR
REAL ESTATE

JOHN & RUDOLF. ALL KINDS OF INSURANCE

820 East 185th St. IV 1-7540

GREETINGS and BEST WISHES

LAMAR’S RESTAURANT
FOOD AT ITS FINEST AT MODERN PRICES

1515 Euclid Avė. 861-2228
1106 Euclid Avė. PR 1-8808

BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

JOHN M. PETERS 
CONSTRUCTION CO

5339 Canal Rd. LA 4-1461

KOLUMBIJA - PIETŲ AMERIKOS 
PARAKO STATINĖ

(Atkelta iš 5 psl.) 

mokyklų. Korupcija žydi ir bujo
ja, o turtingieji sąvininkai nega
li suprasti, dėl ko jie privalo 
mokesčius mokėti.

Šalia komunistų, kurie šią pa
dėti veikliai išnaudoja savo pro
pagandai, bunda populiarūs 
"castroistai", kurie laiko tą Ku
bos žmogų stipriausiu pavyzdžiu 
krašto paŠlyjusius reikalus tvar
kyti. Didelė dalis Kolumbijos gy
ventojų yra paskendę Kubos Įvy
kių reginyje, kurie jų nuomone 
gali kraštui atnešti politinj, ūki- 
n{ ir socialinę išganymą.

Be čia suminėtų Kolumbijos 
krašte esamų sunkenybių, J.A. 
Valstybės turi savo kraštą lie
čiančių tiesioginių rūpesčių. Juk 
visai netoli Kolumbijos sienos 
yra išsitiesęs Panamos Kanalas, 
Todėl bent koks pakrypimas ko
munizmo linkme Panamos gyvy
bini vandens kelią statytų Į di
delį pavojų. Tat suprantama, ko
dėl Washingtonas yra pažadėjęs 
Sagotai milijoninę pagalbą, nes 
nelaimingo likimo atveju Kolum
bija viena išsilaikyti nepajėgtų.

60.000 BANDOLERŲ

60.000 bandolerų daro kraštą 
nebesaugų. Jie Kolumbijos kraš
tą slegia ir terorizuoja. Bando- 
lerai - žiaurioji pabaisa. Jų kil
mė yra pilietinio karo išdava. Iš 
nedidelio neklaužadų būrelio, 
šiandieną išaugo iki 60.000 gerai 
ginkluotų, su sadistiškais palin
kimais, vyrų armija. Ši krašte 
atsiradusi "nepriklausomoji.ka
riuomenė" savo veiksmais pa- 
raližuoja ramų ūkini gyvenimą, 
verčia nedidelius krašto miestus 
gyventi nuolatiniame pavojuje. 
Šiandieną Kolumbijos spaudos 
puslapiuose galima labai dažnai 
skaityti šitokio turinio praneši
mus:

-Per pusę valandos, saulėlei
džio metu "bandolerai” Įsiveržė 
Į "San Monika" kavos plantaci
ją ir 20 minučių bėgyje išžudė 
savininką, jo šeimą ir ten dir
bančius darbininkus. Visus so
dybos trobėsius paliko ugnies 
liepsnose. Po vienos dienos at
vykusi policija nerado jokių pėd
sakų.

Kiekvieną dieną Kolumbijoje 
nuo "bandolerų” keršto žūsta vi
dutiniai 10 gyventojų. Neklauža
dos yra pasidalyję grupėmis nuo 
8-10 žmonių. Jų vadai turi ro
mantiškus vardus, - pavyzdžiui:

"Kap. Kerštas", "Kap. Peilis", 
"Kap. Nuodas". Jų romantiškoji 
vardų kilmė nieko bendro neturi 
su žmoniškumu. Jie nepasitenki
na iš savo aukų atėmę turtą, bet 
daugiausiai ieško sadistiško 
džiaugsmo: gyvam žmogui nuker
ta galvą, liežiuvl išpiauna ir t.t.

Klaidingai suprasta politika, - 
jėgą paverčia banditizmo žaislu. 
Ir būdinga, kad Kolumbijos poli
tinių santykių sprendime labai 
dažnai praktikuojama plėšikiška 
vyresniškumo galios politika. 
Tuo būdu politika išnaudojama 
nusikaltėlių veiksmams pateisin
ti.

Policija ir kariuomenė yra per 
silpnos ir blogai ginkluotos, kad 
krašte plėšikų išsikerojusių ga
lią sutramdytų. Bet Bogotoje vy
rauja pažangi mintis, kad iš 
300.000 bandolerų paskutiniai
siais metais liko tik 60.000. Ta
čiau likusieji yra aprūpinti ir pa
tys apsirūpinę geresniais gink
lais. Dėliai tos priežasties jų 
akiplėšiški veiksmai stato Į di
deli Pavojų valstybės saugumą.

Šiandien, toji amžino pavasa
rio šalis pakvipusi parako dū
mais. Neramūs politiniai vėjai 
plaukia iš Karibų jūros, į alka
nų bedarbių minias skverbiasi 
"Castro revoliucijos” šūkiai. 
Betgi ir pro susikaupusius kru
vinus gyvenimo debesis prasi
skverbia kad ir nedidelė vilties 
kibirkštėlė. O tai yra tie 3 mi
lijonai, Įvairiuose užkampiuose 
atsiradusių skurdžių lūšnelių sa
vininkai, kurių sąžinėje dar nėra 
užgesęs žmoniškumas ir kurie 
daugiau, kaip 10 m. pilietinio ka
ro tąsynėse išsaugojo ant pečių 
sveiką galvą. Jie tiki, pro naš
laičių ašaras ir kraujo upelius 
tam atneštam gandui, kad ir jų 
nedidelis žemės sklypelis gali 
prasiplėšti valstybės, ar turtin
gojo žemvaldžio sąskaiton, nes 
pastarieji jos turi didžiulius plo
tus ir kurių nuo neatmenamų lai
kų visai neišnaudoja.

Kaip ten bebūtų Kolumbijos 
ūkinis ir socialinis gyvenimas sto 
vi reformų išvakarėse. Norint tas 
reformas {gyvendinti neužtenka 
dolerių, specialistų ir formali
nės demokratijos exporto. Be čia 
suminėtų būtinų savybių reikia 
dar sirgti išvargusios Kolumbie- 
čių masės ligomis, suprasti jas. 
Reikia turėti žmonių, kurie iš 
agrarinės ir socialinės reformos 
kūrybos rezultatų sugebėtų kraš
te gaminti duoną, o namuose gra
žinti žmoniškumu paremtą taiką 
ir ramybę.

Be žodžių...

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

MILĖS AVĖ. CUT STONE CO.
BUILD1NG STONE — FIRE PLACES 

DOOR WAYS — STEPS, ETC.

15310 Milės Avė. SK 1-5676

GREETINGS and BEST WISHES

BROKEN WHEEL AUTO 
PARTS & WRECKING CO.

4343 West 130th St. WI 1-4488

GREETINGS and BEST WISHES 
to Ali the Lithuanian People

CHARLES W.

LAZZARO
STATĖ REPRESENTATIVE
Democratic Primary May 8, 1962

BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

Planning A Party?
Call Sherwin's—Catering at our 
Party Center—Lake Shore 
Country Club or Your Location

*

SHERVVINS
CARNEGIE at E. 105th SW. 5-0100

BEST W1SHES

Wm. H. BROWN REALTORS
17591 BROADWAY MAPLE HEIGHTS

MO 2-1400

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

DRAGIN PIANO COMPANY
WE C ARK Y THE FINEST QUALITY PIANOS

WILLIAM WEISS, PROP.

8220 Carnegie Avė. Call CH1-3616

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

IN BEHALF
OF YOUR

CITIES SERVICE DEALER

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons

A. B. C. AUTO PARTS & 
V/RECKING COMPANY

3920 Valley Road Call SH 1-6321

GREETINGS and BEST WISHES 

To Ali The Lithuanian People

FORSBERG EHAMELIH6 
COMPANY

5103 LAKESIDE AVĖ. EX 1-9269
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PRIEŠKOMUNISTINĖ VEIKLA AMERIKOJE
Šiuo metu Amerikos Jungtinėse 

Valstybėse vyksta labai reikš
mingas procesas, kurio padari
nius net artimoje ateityj e neįma
noma numatyti. Viena tik aišku, 
kad kasdien didėjanti amerikiečių 
prieškomunistinė veikla, sponta
niškai dygstančios naujos anti
komunistinės organizacijos turės 
įtakos ne tik šiame krašte, bet ir 
visame pasaulyje. Mes turime 
eilę labai aktyvių antikomunistų, 
kurie dirba ir tarp Rytų Euro
pos emigrantų ir tarp senųjų 
amerikiečių organizacijų. Iš jų 
ir iš eilės tautiečių, prisidedan
čių prie aktyvėjančios antikomu
nistinės veiklos, girdime reika
lavimų; kad lietuviai turi akty
viau prisidėti prie antikomunis
tinės veiklos ir kad mūsų bend
rinės organizacijos turi irgi pa
sireikšti šiuo metu aktyvėjan- 
čioje veikloje. Principiniai gal
vojant tenka su tais reikalavi
mais sutikti. Visiems mums yra 
aišku, kad Lietuvos klausimo 
sprendimas, laisvės atgavimas ir 
pašalinimas rusų dominavimo iš 
mūsų krašto beveik visiškai nė
ra įmanomas be pagrindinio ko
munizmo problemos išsprendimo 
pasaulyje. Svarstant klausimą iš 
propogandinės pusės, reikia su
tikti kad mažai kam įdomu šiuo 
metu vienos mažos tautos liki
mas. Tačiau visus labai domina 
pasaulinė komunizmo problema. 
Taigi, tiek iš politinės pusės, 
tiek iš propogandinės, yra nau
dinga Lietuvos laisvės kovoje 
daugiau dirbti prieš visą komu
nistinę problemą.

Taip pat mes visi žinome, kad 
laisvas pasaulis komunizmo ne
supranta. Atrodo, kad net ir aukš
to intelekto asmenys neskaitant 
mažų išimčių, komunizmo pavo
jaus nesugeba įvertinti. Tikrai 
tesupranta komunizmą tik tie, 
kurie jį yra ant savo kailio paty
rę. Taip pat niekam nėra pas
laptis i kad didelė dalis įtakingų
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amerikiečių, nors gal būt nėra 
komunistai, yra komunizmo sis
temos bičiuliai ir linki komuniz
mui gero pasisekimo. Tokių as
menų galima rasti tarp įtakingų 
politikų. Ypatingai jų daug yra 
spaudoje, radijo ir televizijoje. 
Kitaip tariant, visose tose sri
tyse, kurios formuoja viešą opi
niją ir informuoja visuomenę. 
Tai yra tragiška situacija. Di
delio skaičiaus komunistų sim- 
patikų {takoję per paskutini dvi
dešimtmeti, Amerikos politikai 
yra padarę labai daug klaidų, be 
kurių komunizmas jokiu būdu ne
būtų galėjęs taip plačiai pasauly
je išsiplėsti ir įsitvirtinti. Iš 
principo, dauguma amerikiečių, 
kaip didieji asmens laisvės ir 
laisvojo ūkio eksponentai, yra 
antikomunistai. Oficialiai Ame
rikos politika yra antikomunisti
nė. Amerika didžiojoje pasaulio 
politikoje yra konkurentas komu
nizmo blokui ir neišvengiamai, 
net ir nenorėdama, yra stumia
ma { vienoki ar kitokį konflik
tą. Tačiau, ypatingai Amerikos 
vidaus ir pasaulio propogandos 
lauke, Amerika daro vieną žings
ni pirmyn ir du atgal. Pažiūrė
jus iš šalies, visa vadinama ko
va prieš komunizmą daro labai 
savotišką įspūdį. Šalia antikomu
nistinių veiksmų ir griežtų pa
reiškimų, galima išvardinti eilę 
svarbių sričių, kur Amerika dar 
ir šiandien padeda pasaulio ko
munizmui. Vienalytės ir orien
tuotos Amerikos politikos nebus 
galima sulaukti be didesnių su
krečiančių įvykių, kaip pavyz
džiui: išvalymas užsienio kores
pondentų ir kolumnistų su komu
nistinėmis tendencijomis iš di
džiųjų A merikos laikraščių. 
Amerikos atbudimas, įsitrauki
mas į antikomunistinę kovą yra 

amerikiečių reakcija prieš vi
daus pusiau simpatišką komunis
tams akciją ir propogandą. Kaip 
paprastai tokioje kovoje yra per
dėjimų, neteisingų apkaltinimų.

Iš kitos pusės, Amerikos pro- 
komunistai (gal tiksliau būtų juos 
pavadinti asmenimis nematan
čiais nieko blogo komunizme ir 
besižavinčiais kai kuriais komu
nizmo atsiekimais) ginasi kontra 
puolimais. Jie vadina visus anti- 
komunistus kraštutiniais deši
niaisiais, prikiša jiems visokias 
kraštutines idėjas, pavojingas 
amerikiečių santvarkai irtaipto- 
liau. Deja, reikia sutikti ir drau
ge apgailestauti kad prieš komu
nistinėje veikloje Amerikoje pa
sireiškia eilė ultra kraštutinių 
idėjų, pavyzdžiui, neigiama Ame
rikos socialiniai laimėjimai, ko
vojama prieš mokesčius, reika
laujama išstoti iš JTO ir taip 
toliau. Jungimas ultra kraštuti
nių politinių tendencijų yra ne
paprastai žalingas visam reika
lui! Aišku, kad ryškėjanti kova dėl 
Amerikos pažiūros apie komu
nizmą ir priemonių, kaip sulai
kyti komunizmą ir jį atstumti 
bus ilga ir kieta ir gali pri
vesti prie didelių vidaus įtempi
mų.

Mūsų bendrinės organizacijos, 
kurių tikslas yra kova už Lietu
vos laisvę ir lietuviškos kultū
ros ir lietuvybės išlaikymas šia
me krašte, padarytų labai klai
dingą žygį, jeigu jos mestųsi į 
vidaus politikos kontraversinius 
sūkurius.

Mūsų politinių bendrinių or
ganizacijų uždavinys - ne tiek 
spręsti, kiek kuris įtakingas 
amerikietis yra raudonas ar ru- 
žavas, bet rūpintis, kad Ameri
kos tarptautinė politika nenu
kryptų nuo pagrindinių, daug sy
kių padarytų, dėl tautų laisvės 
iš esmės ir Pabaltijo tautų ypa
tingai, pareiškimų.

Mūsų bendrinės organizacijos 
turi bendradarbiauti su kiekvie
na Amerikos vyriausybe. Taip 
pat organizacijos, besirūpinan
čios kultūriniais ir socialiniais 
lietuvių reikalais, turi laikytis 
nuo vidaus politinių kontraversi- 
jų, ir budėti kad jų darbas bū
tų sėkmingas bet kuriose esamo
se krašto sąlygose.

Visai kitas klausimas yra at
skirų mūsų tautiečių pažiūra. 
Mūsų patyrimas ir komunizmo 
supratimas, kuris kaip anksčiau 
minėta yra neįmanomas viduti
niam amerikiečiui, įpareigoja 
mus dirbti informuojant Ameri
kos visuomenę ir kreipiant jų 
dėmesį J vidaus ir tarptautinio 
komunizmo pavojus.

čia daug gali pasireikšti se
nieji lietuvių emigrantai, įgyję. 
patyrimo apie komunizmą netie
sioginiai iš giminių Lietuvoje, 
iš lietuviškos spaudos ir iš po 
karo atvykusių į šį kraštą tau
tiečių. Kiekvieną dieną daugiau 
gali prisidėti ir naujai atvykę, 
nes geriau išmoksta kalbą, įsi
gyja naujų draugų ir platesnių 
pažinčių amerikiečių tarpe.

Reikia spėti, kad dabartinis 
antikomunistinis judėjimas savo 
pradžią gavo iš Rytų Europos 
pabėgėlių, sugebėjusių perduoti 
dalį savo patyrimo amerikie
čiams.

Chruščiovas visad pasiruošęs naujoms nusiginklavimo deryboms,..

Detroito lietuvių žinios
Didelis susidomėjimas 

Korp! Neo-Lithuania 39 
mėty sukakties minėjimu

Dar daugiau, kaip mėnuo 
iki Korp! Neo-Lithuania 39 
metų sukakties minėjimo, 
bet visuomenėje jau rodo
mas juo didelis susidomėji
mas. To minėjimo proga 
ruošiamo baliaus rengėjai 
ypatingai daug dėmesio 
kreipia į besimokančią jau
nuomenę, kuriai duoda 30 
% nuolaidą.

Kaip jau buvo anksčiau 
pranešta baliui bilietus įsi
gyti ir stalus užsakyti gali
ma Neringos krautuvėje ar
ba pas Korp! Neo-Lithua
nia korporantus.

Balius įvyksta gegužės 
mėn. 19 dieną naujausiame 
Detroito viešbutyje — Hen- 
rose-Grand Bali salėje.

Šokiams groja ir progra
mą išpildo žinomas Cleve
lando Neo-Lithuanų orkes
tras. Be to, programoje da
lyvauja Detroite gerai pa
žįstama baleto šokėja Da
nutė Miškinytė.

Tikimasi svečių ir iš ap
linkinių miestų. Valdyba

Ponai Bačiūnai dalyvauja 
Neo-Lithuania šventėje 
Neo-Lithua n i a valdyba

Nepaprastas paskutiniu laiku 
pasaulio istorijos dinamizmas 
prikišamai mums parodo, kad di
džiausia pasaulio nelaimė yra 
stoka supratimo ir tikros infor
macijos. Pavyzdžiui, jeigu keli 
patyrę lietuviai ar kiti iš Sov. 
S-gos pavergtų kraštų, būtų ga
lėję būti patarėjais prie Vakarų 
galybių nuo 1941 metų, pasaulis 
šiandieną nebūtų tokioje tragiš
koje akligatvėje.

Atskirų lietuvių individų da
lyvavimui antikomunistinėje ko
voje būtų tiksliausia įsijungiant 
į amerikiečių organizacijas. At
rodo, nebūtų tikslo paskiriems 
lietuviškiems antikomunisti
niams būreliams veikti. Visi 
tiek apie komunizmą žinome, kam 
dar vienas kitam sakyti. Tačiau 
yra viena sritis verta dėmesio, 
būtent, mūsų priaugąs jaunimas.

Semdami savo žinias iš ame
rikiečių šaltinių, gyvendami 
Amerikos propoganda, jaunimas 
dažnai klausia, ar iš tikrųjų ko
munizmas toks blogas. Dar blo
giau, teko sutikti eilę aukštą 
mokslą baigusių jaunų lietuvių, 
ekonomistų, sociologų, kurie sa
vo kairiųjų pažiūrų profesorių 
yra indoktrinuoti komunizmo link
me.

Taigi, reikia atkreipti dėmesį 
J antikomunistinį jaunimo auklė
jimą, ruošti jiems paskaitas, 
duoti literatūros.

Ta sritimi turėtų rūpintis tau
tiečiai, dirbą aktyvų antikomu
nistinį darbą, ypatingai tie, kurie 
prisidėjo prie amerikietiškų an
tikomunistinių organizacijų. Tu
rime taip pat daugiau susirūpin
ti knyga apie komunizmą. Kol 
kas mes esame per mažai atžy
mėję lietuvių tautos kančias ir 
komunizmo baisumus literatūro
je. Daugiau jos reikia, tiek lie
tuvių tiek anglų kalba.

yra pakvietusi visus Gar
bės Filisterius į metinės 
šventės minėjimą. Ponai 
Bačiūnai į pakvietimą at
sakė, prižadėdami šventėje 
dalyvauti,

Dainy ir šokiu vakaras
Detroito gražusis jauni

mas duos dainų ir šokių va
karą pačiam gražiausiam 
metų laike — pavasarį t. 
y. gegužės 26 d., šeštadienį. 
Tam pasirodymui jaunimas 
jau kuris laikas ruošiasi su 
viltimi, kad lietuviška vi
suomenė parems ir įvertins 
jų pastangas gausiu apsi
lankymu. šį kartą šalia jau 
ketverius metus gyvuojan
čio Mergaičių choro pasiro
dys ir mišrus jaunimo cho
ras ir tautinių šokių grupė. 
Taigi toks jaunimo pasiro
dymas Detroite pirmą kar
tą ir jis tebūna šiltai pri
imtas, kad ir jaunimas ir 
jaunimui vadovaują būtų 
paskatinti ir toliau dirbti. 
Mergaičių choras, jau gerai 
u ž s i r e komendavęs, duos 
naują ir nuotaikingą pava
sariškų dainų repertuarą, 
mišrus choras, vos prieš 
keletą mėnesių suorgani
zuotas, irgi duos keletą 
smagių dainų, o šokių gru
pė irgi duos dar nešoktų 
Detroite tautinių šokių. Tė
vai prašomi paskatinti savo 
jaunimą, kad visi dalyvautų 
repeticijose, nes laiko liko 
mažai, o darbo daug.

šokiams gros irgi jauni
mas — tai studentų neoli- 
thuanų orkestras iš Cleve
lando,

Vakarą ruošia Detroito 
Birutiečių Draugija, talki
ninkaujant Choro Tėvų Ko
mitetui.

Chorui nuo pat įsikūrimo 
vadovauja mok. St. Sližys, 
o tautinių šokių grupei — 
mok. K. Gobienė.

Mes sveikiname tokią 
gražią ir prasmingą mūsų 
jaunimo d e m o n s traciją, 
reiškiame pagarbą mūsų
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ROBY TV & APPLIANCE
13521 Euclid Avė. Call GL 1-2201
13225 Superior Avė.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

CLEVELAND HARVARD 
LUMBER & DOOR CO.

6000 Harvard Avė. Call VU 3-6000
18090 Milės Avė Call MO 2-8100

VILNIUJE NELENGVA 

GAUTI BUTĄ...

1961 metais baigiau Maskvos 
Gorkio vardo Literatūros insti
tutą ir buvau paskirta dirbti Vil
niuje. Dirbu Valstybinėje politi
nės ir mokslinės literatūros lei
dykloje. Vilniuje, Būgos gatvėje 
Nr. 11, būt. 1, gyvena mano bro
lis. Nors jo butas nedidelis, bet 
jis sutiko laikinai, kol gausiu 
butą, mane priimti, reikia tik 
įsiregistruoti. Kreipiausi į Vil
niaus miesto vykdomojo komi
teto pirmininką drg. J. Vildžiū
ną, kuris mane pasiuntė pas Spa
lio rajono milicijos pasų sky
riaus viršininką drg. M. Rumi- 
ancevą. Po dešimties dienų svar
stymo drg. Rumiancevas ant ma
no pareiškimo užrašė rezoliuci
ją - [registruoti. Ir štai po ke
lių dienų su namų knyga rankose 
aš vėl milicijos pasų skyriuje. 
Tačiau šį kartą drg. Rumiance
vas pergalvojo, jis panaikino anks
tesnę savo rezoliuciją, liepė ei
ti J miesto vykdomąjį komitetą 
ir atnešti raštišką drg. Vildžiū
no sutikimą leisti įsiregistruo
ti. Ir tai buvo ne paskutinis kar
tas. Jau greitai bus trys mėne
siai, kai aš iš pasų skyriaus 
vaikštau į miesto vykdomąjį ko
mitetą bei kitas įstaigas ir ne
šu vieną pažymėjimą po kito, o 
įsiregistruoti vis dar negaliu. 
Tuo tarpu mano brolis jau ke
lintą kartą moka baudą už ne
įregistruotų žmonių apgyvendi
nimą. Gerbiamoji redakcija! Kiek 
tokia padėtis gali tęstis?

M. Gribauskaitė

Laiškas tilpęs Vilniaus Tieso
je Nr. 69.

Kas Dirvos neskaito
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa

žįstamus užsiprenu

meruoti DIRVĄ.

jaunimo vadovams ir kvie
čiame lietuvišką visuomenę 
nebūti abejingais ta pava
sario jaunimo švente.

Birutietės ir Tėvų 
Komitetas
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SVARSTYMAI IR NUOMONĖS

PASTABOS DĖL IŠTIKIMYBES TAUTAI
Nebus perdėta tvirtinant, kad 

dr. Juozo Girniaus "Tauta ir 
Tautinė Ištikimybė" kūrinys yra 
tautos stiprybei semti išminties 
šaltinis, iš kurio plaukia neabe
jotinas kelrodis pareigos žy
giams tautai ir tėvynei. Kalbos 
turtingumas, filosofinis minčių 
derinys ir nesugriaunamai iš
reikštoji tiesa tautinės ištiki
mybės reikalu, nejuntamai {trau
kia skaitytoju {savo tautos gyvy - 
bės išlaikymo kovotojų gretas. Ir 
čia pat skaitytojas, jau kaip ko
vos dalyvis, daro pastabas, kas 
jo supratimu yra autoriaus ne
pasakyta ar galėjo būti pasakyta 
kitaip.

Čia ir noriu suminėti kelias sa
vo padarytas pastabas, iš anksto 
tvirtindamas, kad mano pasta
bos nieko neturi bendro su kū
rinio vertės mažinimu. Kūrinio 
gerųjų pusių atskirai neminėsiu 
nes apie tai jau pasisakiau šių 
pastabų pradžioje.

Pirmiausia noriu pastebėti 
bendrai, kad gal ir yra visas ne
susipratimas dabartiniame mūsų 
istoriniame tarpsny tame, kad 
mes savo tąutinj nacionalizmą 
suplakėm su ruduoju, mėlynuoju 
ar kitokiu fašizmu ir patį gry
nąjį nacionalizmą stengiamės at
miešti tautiniu liberalizmu.

Mano giliu tikėjimu, naciona
lizmas, tai ir yra tautos gyvy
bės tęstinumo jungtis, apsireiš
kianti savosios tautos ir savo
jo krašto meilės, arba, kitais 
žodžiais tariant, patriotizmo 
ženkle, kuris paveldėjimo keliu 
randasi esamos tautos bendruo
menėje, sakyčiau, jausmo ir pa
reigos pavidale. Ir pats nacio
nalizmas yra senas, kiek yra pa-

K. VEIKUTIS

ti tauta senumo. Nacionalizmui, 
kaip visos tautos nuosavybei ir 
ideologiją diktuoja savosios tau
tos sąmoningumas ir todėl na
cionalizmas, kaip idėja, negali 
būti monopolizuotas vienos ar 
kitos politinės grupės; bet taip 
pat ta idėja ar iš jos išplaukian
ti viena ar kita apraiška, rei
kalaujanti pasiaukojimo už tau
tą, negali būti įsakyta ar jėga 
primesta vienai ar kitai grupei.

Visos lietuviškos vienokių ar 
kitokių pakraipų politinės grupės 
yra nacionalistinės ir jeigu ne
būtų nacionalistinės, savaime 
aišku, jos neturėtų mūsų tauto
je vietos. Jos visos savo veik
los apimtį vainikuoja nacionaliz
mu, kaip laidu savo pagrindinės 
ideologijos pasisekimui tautoje. 
Todėl klaidingas yra kai kurių 
politikų tvirtinimas, kad lietu
viškasis nacionalizmas pakeitė 
tautos valdymosi formą, kai 1926 
metais krikščionys demokratai 
su tautininkais pakeitė tuometinę 
vyriausybę. Jeigu tą perversmą 
ir priskaičius prie nacionalisti
nių apraiškų, tai vistiek dvi po
litinės grupės dar nesudaro na
cionalizmo visumostautojejklai- 
dingas ir todėl, kad nacionaliz
mui yra svetima bet kokia įsaky
ta ar jėga primesta valdžios for
ma.

Šitaip suprasdamas naciona
lizmo esmę tautoje, aš visiškai 
nesupratau kokį kitą nacionaliz
mą autorius nupiešė juodom spal
vom savo kurinioll6-123puslapy. 
Imant dėmesin autoriaus žodžius 
"Nacionalizmas paprastai visada 

eina drauge su imperialistiniu 
militarizmu, laikančiu karą pa
grindine priemone tautų santy
kiams tvarkyti", reikėtų suprasti 
kad tai turima galvoje fašizmą. 
Tiesa, kad tautinis nacionalizmas 
pramato net gyvybės aukas už 
savo tautai daromas svetimųjų 
skriaudas. Net ir žiloj senovėj 
būta gražių pavyzdžių, kai anų 
laikų lietuvė motina nuoširdžiai 
kalbėjo į savo sūnų senosios re
ligijos pažadus, kad karžygio 
mirtis už savo krašto garbę-am
žinas džiaugsmas dausose. Ir tie
sa, kad iš tautinio nacionalizmo 
išplaukia mintis: jei Vytautas bū
tų supratęs, kad Dievas supranta 
ir lietuvišką maldą, kad lietuvis 
taip pat gali būti tolygus preky
bininkas, kaip ir žydelis ir kad 
lietuvis gali neblogiau išdirbti 
kailius, kaip ir totorius, tai ne
būtų prarasta buvusi tautos didy
bė, kurios šiandien galime tik 
gailėtis, kai net ir savo sostinė
je buvome svetimųjų nustelbti 
kaip mažuma. Bet už tai piešti 
juodom spalvom tautinį naciona
lizmą, mano supratimu, nereikė
tų.

Taip pat nesuprantamas, saky
čiau tautiškas liberališkumas, 
kai įpareigojama mylėti kiekvie
ną tautą, kaip ir savąją, nors ji 
būtų ir tautos priešas - paver
gėjas. Juk visais laikais tik sve
timųjų priespaudos ir priešų žiau- 
rūmai žadindavo laisvės idėjas, 
savosios tautos meilę, o priešui 
neapykantą. Net nereikia ir įro
dinėti, kad ano birželio staigų 
visos tautos sukilimą paskatino 
geriausių tautos sūnų ir dukrų 
prieš kelias dienas pakrovimas 

į gyvulinius vagonus lėtai mir
čiai.

Kūriny pasigendama apipavi
dalinimo kaip tėvų, teisingiau 
motinos pareigos jausmo vaikui, 
taip ir vaiko pareigos jausmo mo
tinai. Ir gal tik dėl to dr. Girnius 
nerado reikiamo atsakymo į klau
simą, kodėl privaloma mylėti sa
vąją tautą. Girdi "jei ne tie, tai 
kiti tėvai būtų pagimdę, o jei nei 
tie, nei kiti, ui nebūčiau pasau
lin atėjęs ir nebūčiau reikalau
jamas mokėti skolų, kurių pats 
nepasidariau". Be tėvų pareigos, 
jis nebūtų toks, koks jis yra, ar
ba, teisingai, jo visai nebūtų ir 
nesidžiaugtų gyvenimu, kurį jis 
turi. Per motinos meilę ir skaus
mus pagimdytas kūdikis dar nė
ra tobulas žmogus. Motinos ne
migo naktys, sudėtos viltys ir at
sakomybės jausmai įdiegti vaiko 
sąmonėn; žmogaus, tautos ir sa
vojo krašto meilė bei viso kito 
doro žmogaus ypatybės reikalau
ja tam tikro įstatymais nerašyto 
užmokesčio. Gi bręstančio vaiko 
pasąmonėje susiformuoja ištiki
mybės jausmas ir meilės parei
ga tėvams, o kartu ir savąjai tau
tai, kaip užmokestis už gimdyto
jų gerumą.

Taip pat neatkreiptas reikia
mas dėmesys kūriny į mišrių 
šeimų žalingumą tautoje, nes kaip 
taisyklė, šeimų mišrumas, neša 
mūsų tautai nuostolius. Mes esa
me davę didvyrių lenkams, davę 
prancūzams , vokiečiams, ru
sams, o sau pasilikome kas liko. 
Neatsitiktinas pavyzdys sutikti 
asmenį ir čia JAV, kuris pasi
sako: mano tėvas lietuvis, moti
na lenkė, o aš amerikonas, bet 
kelius žodžius dar moku lenkiš
kai.

Man atrodo, jei norima išlai
kyti tautos gyvybę, turime ska
tinti tik grynai lietuviškų šeimų 
kūrybą. Vargas perinčiai vištai, 
kai po jos sparnais pakišamas 
laukinio paukščio kiaušinis.

Be žodžių...

Amerikos scenose. Panašiu 
pastaruoju stiliumi išdrįso 
pastatyti Aidų ir Chicagos 
Lietuvių Opera Chicagoje, 
duodama keturis spektak
lius Marijos Gimnazijos sa
lėje. Mūsiškių dėmesys mi
nėtai operai didelis. Lygi
nant pagal istorinį Aidos 
pastatymo didingumą, jos 
spektakliai ir šiandien džiu
gina, nors ir — tik, kaip 
didelės kometos atspindys.

Jz. Motekaitienė

SUSITARIMAS DĖL 
BERLYNO — GYVYBINIS

Prezidentas Kennedy. pri
pažinęs Berlyną "labai pa
vojinga zona”, galinčia 
sprogti kiekvienu momentu, 
pareiškė, kad JAV privalo 

siekti susitarimo su Sov. 
Sąjunga, nes Berlyne kau
piasi ne vien Vak. Vokieti
jos ir Europos sąjunginin
kų, bet ir JAV gyvybiniai 
interesai.

Neatsižvelgiant kai kurių 
Prancūzijos ir Vak. Vokie
tijos abejonių ir rezervų, 
Prezidentas užtikrino ieško- 
siųs priemonių dabar vyk
domais kontaktais surasti 
bazę tolimesnėms deryboms 
Berlyno klausimui išspręsti.

ATSAKYMAS FORMOZAI
Chiang Kai-sheko užsi

mojimas pradėti invazijų į 
Raud. Kiniją susilaukė aiš
kaus ir nedviprasmiško NE 
iš Washingtono.

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

THE EXCELSIOR VARNISH 
W0RKS INCORPORATED

1228 West 74th Street AT 1-8600

GREETINGS and BEST W1SHES

KENT FLORIST INC.
FL0WERS OF DISTINCTION

12132 Cedar Road YE 2-8310 — 2-8841
Cleveland Heights 6, Ohio 

SPECIALISTS IN OVERSEAS GUARANTEED 
FLORAL DELIVERIES

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons

LOUIS EISENBERG HARDWARE
We Carry a Complete Line of Harchvaie

Supplies
1169 East 79th St. EN 1-9381

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

EMERSON RADIO OF OHIO
EMERSON RADIOS. STERIO

AIR C0ND1TI0NERS, DUMONT T. V.

4300 Euclid Avė. HE 1-1822

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People 

ANTHONY CARUN CO.
230 HANNA BLDG. PR 1-3302

IR VERDI NEISVENGE 'KRITIKOS’
Kas drįstų tvirtinti, kad 

Egipto Khedivas (princas) 
Ismael Pasha nebuvo ge
riausias pasaulyje operų 
menedžeris? Jis ne tik pa
sistatė Kairo mieste moder
niškus, pagal Italijos Mila
no Scalos operos rūmus, bet 
ir mokėjo sudominti operų 
karalių Verdi parašyti pa
gal jo patiektų Mariette 
Bay nemirštamų novelę — 
Aidos operų! Pagaliau di
dingiausiu tos operos pasta
tymu — pagal žymiausios 
to meto egiptologės Mariet
te Bay užsakytus Paryžiuje 
Aidos kostiumus ir dekora
cijas, atitinkančius istori
nei tiesai ir brangumui su 
neregėta iki tol pasaulio 
operų butaforija ir vaidin
tojų bei muzikų skaičiumi 
— jis įstengė opera Aida 
sudominti Aukso amžiaus 
epochos operos mėgėjus la
biau, nei mūsų amžius do
mina kelionėmis po stratos
ferų !

Išgarsinta ir lydima ne
nukonkuruojamo pasiseki
mo Aidos opera buvo go
džiai grobstoma operų ve
dėjų ir vaidinama Kairo 
stiliaus didingumu. Toki pa
statymai net buvo apgluši- 
nę kritikų sprendimus — 
jie Aidos pasisekimui kre
ditų davė jos pastatymo di
dingumui. Net kai pirmų 
karta statė Aidų Metropo
litam opera — ji buvo iš
kvietusi vokiečių operos 
kompanija, kuri jau buvo 
spėjusi išsiversti Aidų į voj 
kiečių kalbą ir dainavo ja 
vokiškai (kas šiomis dieno
mis nepraktikuojama), kri
tikai gyrė jų ir vokiečių 
kalboj, neduodami neskam
bini vokiečių kalbai ypatin
gos reikšmės.

šio savo operos šedevro 
pastatymo savo krašte ita
lai laukė dideliu nekantru
mu. Kai, po Kairo, metais 
vėliau ji pasirodė Italijos 
scenose, žmonės iš anksto 
jau turėjo susitaupę bilie
tams. ir veržėsi miniomis 
iš kaimų, miestų, miestelių 
pamatyti savo genijaus iš
garsinta šedevrų. Tačiau 
Italijos muzikos kritikai Ai
da priėmė kiek rezervuotai, 
įtardami jos kompozicijos

naujumuose Vagneriškų 
"bacilų”. Verdi labai skau
džiai pergyveno tokius kri
tikų įtarimus, nes jis to 
vagnerizmo nei kiek nesi
vaikęs. Bet skaudžiausiai jį 
”žnybtelėjęs” eilinis pilietis 
Bertani, kuris su žmona du 
kartus iš eiles Parmoję lan
kė Aidos spektaklius ir, nu
sivylęs, parašęs kompozito
riui Verdi asmeniškai laiš
kų, prašydamas teatro iš
laidas jam gražinti. Laiške 
Bertani smulkiai išdėstęs 
savo nusivilima ir nuomonę 
apie Aidų. Esą, jis nekant
riai laukęs Aidos spektaklio 
ir pagal sensacingus jos 
muzikos ir pastatymo skel
bimus jis to ir tikėjęsis. 
Tačiau, išskyrus didžiulę 
minia scenoj, dramblius, jis 
muzikoj nieko elektrinančio 
nei sukrečiančio nepastebė
jęs. Grįžtant iš pirmo spek
taklio namo — traukinyj 
visi gyrė Aidų, o kadangi jo 
nuomone skyrėsi nuo ben
drakeleivių, tai jis manyda
mas, kad gal pirmų kartų 
nesupratęs, su žmona dar 
kartų ryžosi Į Aidos spek
taklį ir vargais negalais pri- 
simušęs bilietų, išklausęs 
operos, jis priėjęs prie tos 
pačios, tik aiškesnės išva
dos — jei ne gražumas de
koracijų, kostiumų, gausu
mas artistų. įvedimas gyvu
lių į sceną, tai ne tik jis bet 
ir didelė publikos dalis ne
išlaikytų iki spektaklio ga
lo, — tokia jam pasirodžius 
nuobodi Aidos muzika. Taip 
išdėstęs mintis Bertani pa
tiekė didžiajam kompozito
riui sąskaitą už bilietus ir 
kelionę.

Verdi sąskaitą apmokėjo, 
atmetęs 4 liras už valgį, 
laiške paminėdamas, kad jis 
vistiek būtų turėjęs valgy
ti namie, jei nebūtų buvęs 
teatre. Bet. kad ateityje ne
reikėtų panašių sąskaitų 
mokėti, Verdi paprašė to 
piliečio prisiųsti raštu pa
sižadėjimų į jo premjeras 
daugiau nevaikščioti.

Nepaisant šio komiško 
įvykio, Aida iki šios dienos 
yra populiariausia pasaulio 
opera, nors jos pastatymų 
didingumai jau labai dažnai 
suprastinti, ypač mažose

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką ducnų, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bęll-Otelenis

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

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

mėsos produktus.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

ROTH STEEL PRODUCTS

1335 East 171st St. IV 1-8700

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

IDEAL BUILDERS SUPPLY 
AND FUEL COMPANY

4720 BROOKPARK SH 1-1600

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

REESE PAPER COMPANY

3184 West 32nd St. OL 1-6300

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
lietuviams

THE AETNA LUMBER CO.

3674 East 93rd St. MI 1-1185
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Visiems mūsų kepyklos klijentams, per
kantiems mūsų skanią duoną ir pyragus, o 
taip pat visiems Clevelando ir apylinkių 
lietuviams, geriausius Šv. Velykų linkėjimus 
siunčia

Ričardas Reiniker

SOWINSKI BAKERY
savininkas

8120 Sowinski Avė.

EX 1-5610

j

Geriausius šv. Velykų sveikinimus bei 
linkėjimus visiems savo klijentams ir vi
siems lietuviams siunčia

EVARDAS SAUKIAVIČIUS
ir

EDVARDAS ARMONAITIS

PORTAGE VARIETY MARKET
savininkai

7018 Superior Avė. EN 1-2075

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

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

EASTER April 22
Order early

Now!
EASTER CORSAGES!
FOR WIVES AND SWEETHEARTS

POTTED PLANTS!
FOR MOTHERS ANO REIATIONS

BOUOUETS!
FOR HOMES

FLORISTS 
LOUIS SLAPNIK & SON

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

DIRVA

Praeitą šeštadieni Clevelande, Čiurlionio namuose buvo atidaryta 
dail. Pauliaus Augio pomirtinė paroda, sulaukusi didelio susidomė
jimo. Parodos atidarymo programai vadovavo Juozas Stempužis. 
Apie dailininko Pauliaus Augio kūrybą kalbėjo Aldona Augustinavi- 
čienė. Nuotraukoje dailininko brolis ir sūnūs prie velionies portre
to. Stovi iš kairės: inž. J. Augustinavičius, K. Karpius, A. Augusti- 
navičienė, dailininko sūnus Jurgis Augius, adv. J. Smetona ir Dirvos 
vyr. redaktorius J. Čiuberkis.

APAČIOJE: grupė clevelandiečių, dalyvavę parodos atidaryme. 
V. Pliodžinsko nuotraukos

L.
CLEVELANDE

IR APYLINKĖSE
• Dirvos skaitytoju ir ben
dradarbiu dėmesiui — Ve
lykų švenčių proga, sekan
čią savaitę Dirva išeis tik 
du kartu: balandžio 25 ir 
27 dienomis.

ALTo Clevelando skyriaus 
susirinkimas

Pranešame, kad š. m. ba
landžio mėn. 29 d., 11 vai. 
30 min. (sekmadienį), tuoj 
po sumos pamaldų, šv. Jur
gio liet, parapijos salėje 
šaukiamas Amerikos Lietu
vių Tarybos Clevelano sky
riaus metinis atstovų susi
rinkimas.

Darbotvarkėje: Skyriaus 
valdybos metinis apyskaiti- 
nis pranešimas, revizijos 
komisijos pranešimas, dis
kusijos dėl pranešimų, nau

jos valdybos ir revizijos 
komisijos rinkimai, eina
mieji reikalai ir kiti kl.

Maloniai prašome organi
zacijų atstovus į kalbamą 
susirinkimą atvykti ir nesi- 
vėlinti. Organizacijos, nesu
simokėjusios metinio nario 
mokesčio prašome tą pa
reigą atlikti per savo atsto
vus atvykstant j metinį su
sirinkimą. Prašome nepa
miršti, kad nesusidarytų 
nesklandumų.

ALTo Clevelando 
skyriaus valdyba

Jonas Brazauskas 
parduoda 1 šeimos namą 

su garažu ir kiemu. 174 E. 
194-oj gatvėje, Clevelande. 
Tik $1,000.00 įmokėjimas.

Kreiptis tel. IV 1-6265.

Plytinis 3 miegamųjų, 20 
metų senumo, tuščias, dide
lis gražus sodas, 2 mašinų 
garažas. Geras gyventi, ar
ba bet kokiam ofisui-kabi- 
netui, naujos parapijos ra
jone.

Prie E. 185 St. tvarkin
gas namas, bet tik du mie
gamieji, arti krautuvių ir 
susisiekimo.

'Geras 2-jų šeimų namas, 
tarp Haydeno ir Euclido 
gatvių.

Norintieji pirkti ai- par
duoti prašome kreiptis Į 

East Shore Ilealty 
Juozas M i k o n i s 

Roaltor
780 E. 185 IV 1-6900 

Namų MU 1-2151

• Pranešu malonių lietu
vių . iniai. 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 Paltie 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.

Nr. 47 — 9

Mieliems mūsų organizacijų nariams
linkime

LINKSMŲ
ŠV. VELYKŲ

Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas
Lietuvių Salės Kompanija 
”Lithuanian Village” organizacija

Nuoširdūs sveikinimai ir linkėjimai vi
siems klientams Šv. Velykų proga.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 
1313 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio 
UT 1-0806

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

HECKER TAVERN
WE SERVE THE FINEST CHOICE 

WINE — LIQUOR — BEET
MARY HRIBAR & JCHN SUSTARSIC 

1194 East 71st St. EN 1-9779

GREETINGS and BEST WISHES

MOR-FLO IND|sTRY 

INCORPORATED

18450 South Milės Parkivay 
Phone 663-7300

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

J U D G E

ANTHONY A. RUTKOWSKI
MUNICIPAL COURT

------------------------------------------------- ---- —-------- ------------------------------------- —

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

vimo ir apdraudos įstaiga.
6606 Superior Avė. UT 1-2,345
13229 Superior Avė. UL 1-6666 

ALGIMANTAS DAILIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

J.S.AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1251 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio

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

24 hours towing
Atidai- y t a nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.

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

EAST Ct.EVEI. IM) — 13515 Et ( I-II) AT SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS

EARN

o/ SUPERIOR 
/0 SAVINGS

ACCOUNTS
iNSuRtn to

• 1 o ooo

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

SAVE BY MAIL 
POSTAGE PAED BOTH WAYS

IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.
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KAS IR KUR?
• Dirvos skaitytojų ir ben
dradarbių dėmesiui — Ve
lykų švenčių proga, sekan
čių savaitę Dirva išeis tik 
du kartu: balandžio 25 ir 
27 dienomis.

veiklos

Vyt. Maželio nuotrauka

ALGIRDAS SPERAUSKAS, 
Korp. Neo-Lithuania New Yorke 
pirmininkas, gimęs 1936 m. Kau
ne, dabar studijuojąs CityCollege 
of N.Y. ir siekiąs mech. inžinie
riaus laipsnio,! korporaciją Įsto
jo nuo pat jos Isisteigimo New 
Yorke ir nuo pirmųjų dienų joje 
uoliai reiškiasi. Praeitą savaitę Chicagoje lankėsi Vilties Draugijos valdybos pir

mininkas dr. V. Ramanauskas, kuris su artimaisiais Dirvos bendra
darbiais ir rėmėjais turėjo pasitarimą dėl Vilties Draugijos ir Dir
vos ateities veiklos gairių. Nuotraukoje pasitarimo dalyviai sėdi iš 
kairės: Jonas Našliūnas, dr. Juozas Bartkus, dr. VI. Ramanauskas, 
Vaclovas Mažeika. Stovi: Kostas Ramanauskas, Stasys Vidmantas, 
inž. Eugenijus Bartkus, Romualdas Nemickas, inž. Jonas Jurkūnas, 
Ignas Andrašiūnas, Jonas Vasaitis, Mečys Valiukėnas, Juozas Jure
vičius, Povilas Pocius ir Teodoras Blinstrubas.

Vyt. A. Račkausko nuotrauka

• Dirvos bendradarbių klu
bas Chicagoje š. m. gegu
žės 5 d. Western Bali Room 
salėje ruošia šaunų vaka- 
rą-balių. Apie ruošiamojo 
baliaus programą praneši
me sekančiuose Dirvos nu
meriuose. Bet jau dabar 
Klubo valdyba ir nariai de
da pastangas, kad baliaus 
ptograma būtų nuotaikinga 
ir kad svečiai pasijustų se
nųjų spaudos balių aplin
koje.
• Pulgis Andriušis ir Leo
nardas Andriekus — Lietu
vių Rašytojų Draugijos pre
mijos laureatai. Pulgis An
driušis premiją gavo už pro
zos kūrinį Rojaus vartai. 
Tėv. Leonardui Andriekui 
skirtoji premija teko už po
ezijos rinkinį Saulė Kry
žiuose.

STASIO PILKOS 40 metų me
ninės veiklos sukakčiai atžymė
ti dramatinis rečitalis balandžio 
14 d. Chicagoje praėjo su dide
liu pasisekimu, suteikęs Pilkos 
gerbėjams poros valandų aukšto 
lygio meninio pasigerėjimo. Be 
sukaktuvininko rečitalyje puikiai 
pasirodė solistė Roma Mastienė, 
muz. Vladas Jakubėnas ir akto
riai Elena Blandytė ir Juozas 
Raudonis. Nuotraukoj S. Pilka 
deklamuoja.

V.A. Račkausko nuotrauka

Mielą mūsų bendramintį

INŽ. VYTAUTĄ MATULEVIČIŲ

•ir šeimą, jo tėveliui Lietuvoje mirus, nuoširdžiai

užjaučia ir kartu liūdi

LTS Toronto sk. Valdyba ir nariai

PADIDINO VILTIES
DRAUGUOS ĮNAŠUS

Vilties draugijos nariai, 
padidinę savo įnašus:

J. Ramunis, MD — $15.00 
ALT S-gos Racine sky

rius — $10.00.
Dr. Vincas Tercijonas — 

$15.00.
Alf. Burneika — $5.00. . 
Dr. A. Rudokas — $10.00. 
St. šimoliūnas — $10.00. 
ALT S-gos Omahos sky

rius — $25.00.

RACINE
SIŪLO REFORMUOTI

ALT, Racine, Wisc., skyrius 
kovo 25 d. susirinkime išdisku
tavęs lietuvių politinės vadovy
bės atstovavimo reikalus bei jos 
veiklos uždavinius ir iš to išei
nančią reikšmę Lietuvos laisvi
nimo bylai, nutarė vienbalsiai 
priimti šią rezoliuciją:

♦ kadangi, prieš maždaug 20 
metų, kada buvo {steigta Ame
rikos Lietuvių Taryba, J. A. 
Valstybių lietuviškoji visuomenė 
turėjo skirtingą politini atspal
vi, ir

♦ kadangi Amerikos Lietuvių 
Tarybą sudarančių politinių sro
vių pasiskirstymas ir įtaka yra 
pasikeitę, iš ko gaunasi išvada, 
kad didelė dalis politinėje veik
loje dalyvaujančios visuomenės 
neturi joje reprezentacijos, kas 
mažina jos prestižą bei iššaukia 
pagristų nepasitenkinimų ir tuo 
silpnina Lietuvos laisvinimo dar
bą, ir

♦ kadangi organizuota Ameri
kos lietuvių politinė vadovybė yra 
būtinai reikalinga ir, kad ją ge
riausiai išreikštų sustiprinta ir 
plačiau atstovaujama Amerikos 
Lietuvių Taryba, todėl

♦ nutaria, kad norint sustip
rinti bendros politinės veiklos 
srit|, kiek tai liečia Lietuvos 
bylos reikalus, reikia, kad Ame
rikos Lietuvių Tarybos veikloje 
dalyvautų kuo daugiausiai lietu
vių, ko dabar pasigendama dėl 
netobulo ir nepilno politinėje 
veikloj^ dalyvaujančios visuome
nės atstovavimo, ir toliau

♦ siūlo, kad { Amerikos Lie
tuvių Tarybą, be iki šiol ją su
darančių keturių politinių sro
vių ir dviejų fraternalinių susi
vienijimų atstovų, |eitų kiekvie

Korp. Neo-Lithuania New Yorko valdyba, kuriai pavestą šią vasarą prie Atlanto suruošti neolitua
nų stovyklą. Sėdi iš kairės: Irena Vakselytė, pirm. Algirdas Sperauskas, Giedrė Kumpikaitė. Stovi: 
Algis Starolis, Milda Sperauskienė, dr. Eugenijus Noakas, Edvardas Laukys.

no jos skyriaus, aukojančio per 
metus ne mažiau šimto dolerių 
jos veiklai remti, demokratiniu 
būdu rinktas atstovas su spren
džiamuoju balsu visuose jos su
važiavimuose ar balsavimuose, 

Stasys P. Budrys, pirm. 
Petras Petrušaitis, sekr.

NEW YORK

Neolithuany sueiga
Korp! Neo-Lithuania New 

Yorke valdyba š. m. balan
džio 28 d. (šeštadienį), 8 
vai. vak., Lietuvių Atletų 
Klubo patalpose kviečia 
bendrą narių sueigą.

Paskaitą skaitys dail. 
Česlovas Janušas. Po pa
skaitos vaišės ir šokiai.

Į sueigą kviečiami visi 
lietuviai studentai ir stu
dentės ir jų šeimos nariai 
bei svečiai.

BROCKTON
Lietuviška popietė

L. B. Brocktono apylinkė 
gegužės 13 d., 3 vai. po pie
tų rengia lietuviška popie
tę. Programoje bus atžy
mėta Motinos Diena. Ta 
proga sutiko žodį tarti L. 
B. Tarybos narys inž. Vy
tautas Izbickas. Trumpą 
meninę dalį atliks vietos 
jaunimas. Po minėjimo seks 
pramoginė dalis: lietuviška 
muzika, vaišės, šokiai, lote
rija, kupletai. Bus atskiri 
stalai ir pramogos jauni
mui ir vaikams.

Kviečiama visi vietos ir 
apylinkės lietuviai atvykti 
ir savo dalyvavimu padėti 
sukurti linksmą lietuvišką 
nuotaiką. Parengimas Įvyks 
Romuvos parko salėje 
Brocktone.

ATITAISYMAS
Praeitame Dirvos nume

ryje vedamojo antraštėje 
įsivėlė nemaloni korektūros 
klaida. Turėjo būti: Izves- 
tijos, Munters ir mes.

LIETUVIŲ TAUTINIS AKADEMINIS SAMBŪRYS 
IŠSIRINKO NAUJĄ VALDYBĄ

Balandžio 14 d. Trinkaus- 
ko "Dubysos” patalpose 
įvyko L. T. A. Sambūrio 
metinė sueiga. Sueigai pir
mininkavo Kazys Kasakai- 
tis.

Iš

VIRŠUJE: naujoji LTA Sambūrio valdyba. Sėdi iš kairės: Juozas 
Žemaitis, pirm. Jonas Našliūnas, Jonas Pročkys. Stovi: Juozas 
Andrašiūnas ir Cezaris Modestavičius. APAČIOJE: sueigos pre
zidiumas. Juozas Stanaitis, gen. Povilas Plechavičius, Stepas Trin
kauskis, Edvinas Balceris, Kazys Kasakaitis, Jonas Našliūnas ir 
Jonas Pročkys. Vvt. a. Račkausko nuotraukos

CHICAGOJE JŪS NEGIRDIT
apie 30 radijo stočių, kurios duoda pasigėrėtiną programą 
FM bangomis, jei neturit FM radijų nuo kišeninio ligi 75 
colių ilgumo - dešimtimis pas C.radinską, 2512 W 47th ST,, 
Chicago^ III., FR fi-l'.U)8

M O K A M E

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas. 

pažymėtinas $1,500.00 sti
pendijos paskyrimas Jonui 
Valkiūnui ir $250.00 išleisti 
Lietuvos istorijos vadovė
liui Aukšt. Lituanistikos 
kursų studentams.

Praėjusiu metu

2027 EUCLID AVENUE
PR 1 7633

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nuo 1905 metų pergy venom karus, ekonomines 
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taiipyto.jams 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 Vnited Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, IELINOIS 
Phone: VIrginia 7-7717 John J. Kazanauskas, Pres.

sudarė : Jonas Našliūnas — 
pirmininkas, Antanas šan- 
taras — vicepirmininkas, 
Stepas Trinkauskis — iždi
ninkas, Jonas Pročkys — 
sekretorius ir dr. Jonas Pa
vilionis — narys. Naujon 
valdybon išrinkti: Jonas 
Našliūnas — pirmininku, 
Juozas žemaitis — vicepir
mininku, Jonas Pročkys — 
sekretorium, Juozas Andra- 
šiūnas — iždininku ir Ce
zaris Modestavičius — na-

Rev. komisijon išrinkti: 
Juozas žvynys, Stasys šve
das ir Stasys Vidmantas.

Susirinkusieji leido nau
jajai valdybai peržiūrėti 
sambūrio narių sąrašus ir 
išbraukti tuos, kurie nemo
ka nario mokesčio ir nepri
sideda prie sambūrio veik
los.

Pirmininkas J. Našliūnas 
kvietė sambūrio narius vyk
ti gegužės 19 d. į Detroitą 
dalyvauti korp! Neo-Lithu
ania ruošiamoje šventėje.

L. T. A. Sambūrį sudaro 
korporacijų Lietuva, Viltis, 
Herkus Mante, Neo-Lithua
nia, Jaunoji Lietuva filijos, 
korporantai bei filisteriai, 

Vyt. Račkauskas

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Greetings and Best Wishes 
To Our Friends and Patrons

OUALITY 
BEVERAGES

Into 
your kome.

IT’S CM TO BE GOOD

MARVE L
BEVERAGE CO.

8915 CHANE AVĖ.
BR 1-4400

BEST WISHES

M. 0. MATTIIN
SPINET PIANOS OF

DISTINCTION

Easy Terms can be
Arranged


	1962-04-20-Darvia 0001
	1962-04-20-Darvia 0002
	1962-04-20-Darvia 0003
	1962-04-20-Darvia 0004
	1962-04-20-Darvia 0005
	1962-04-20-Darvia 0006
	1962-04-20-Darvia 0007
	1962-04-20-Darvia 0008
	1962-04-20-Darvia 0009
	1962-04-20-Darvia 0010

