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GRIEŽTAS BONNOS PROTESTAS MASKVAI
Vokiečių socialdemokratai yra priešingi drau

gingumui su Ispanija
Vakarų Vokietija nepa

prastai griežta nota reaga
vo į beveik jau ištisą mėne
sį besitęsiančią sustiprintą 
Sovietijos kampaniją prieš 
Bonną. Metusi šalin visus 
d i p 1 o matinius pagražini
mus, Vak. Vokietijos vy
riausybė Maskvai įteiktoje 
notoje apkaltino rusus, kad 
jie viršūnių konferencijos 
išvakarėse siekią paskleisti 
"nesantaiką ir nepasitikėji
mą”.

Notoje pastebima: "Fe
deralinė vyriausybė negali 
tikėti sovietų proklamuoja
mų pastangų mažinti tarp-

DE GAULLE
LONDONE

De Gaulle, kuris prieš dvi
dešimtį metų atbėgo Londonan, 
kaip nežinomas pralaimėjusio 
krašto sumuštos armijos gene
rolas, šią savaitę buvo pačios 
karalienės ir šimto tūkstančių 
jos pavaldinių iškilmingai sutik
tas, kaip Prancūzijos pre
zidentas.

Prez. De Gaulle ir premjero 
Macmillano pasitarimuose buvo 
svarstoma Vakarų taktika ir po
litika artėjančiai viršūnių konfe
rencijai, Tikima, kad tarp eilės 
kittj dalykų buvo paliestos ir 
Sovietijos ginklų siuntos naujai 
iškylančioms Afrikos valsty
bėms.

P.Afrikoje vėl reikalaujama 
iš afrikiečių pasų

Pietų Afrikos vyriausybė vėl 
sugriežtino savo liniją, paskelb
dama veikiančiu įstatymą, kuriuo 
reikalaujama, kad afrikiečiai vi
sada su savimi nešiotųsi identi
fikacijos pasus ar laikinius juos 
atstojančius liudijimus. Daugelis 
afrikiečių tuos pasus viešai su
degino, kai kovo 21, protestuo
jant dėl reikalavimo juos nešioti, 
kilo kruvinos riaušės, kurių me
tu žuvo ir buvo sužeista per 
300 žmonių. Kovo 26 vyriausy
bė buvo laikinai to įstatymo 
galiojimą atšaukusi.

Tačiau prekybos ir pramonės 
vadai, susirūpinę rasinės krizės 
sukeltais nuostoliais, ruošiasi 
prašyti vyriausybę, kad toji švel
ninti] savo liniją. Jų plane siū
loma:

* neatidėliojant pradėti pasi
tarimus tarp afrikiečių vadų ir 
vyriausybės;

* darbartinius identifikacijos 
pasus pakeisti naujais identifi
kacijos dokumentais ir afrikie- 

tautinę įtampą nuoširdumu, 
kol Sovietija be pertraukos 
bando visame pasaulyje at
gaivinti neapykantą ir prie
šiškumą vokiečių tautai”. 
Pagrindiniu notos taikiniu 
buvo prieš Vokietiją nu
kreiptos Chruščiovo kalbos 
Prancūzijoje.

Notoje taip pat kaltina
ma melavimu sovietinė pa
siuntinybė Bonnoje. Dėl Iz- 
vestijoje kovo 20 pasiro
džiusio straipsnio Vak. Vo
kietijos užs. reikalų minis
terija pareiškusi "labai 
griežtą” protestą sovietų 
•pasiuntinybėje, bet pasta
roji vėliau paskelbė apie tą 
protestą nieko nežinojusi. 
Izvestija skelbė, kad Wa- 
shingtono tautinės galerijos 
svečių knygoje rastos svas
tikos galėjusios būti išbrai
žytos paties Adenauerio, 
kai jis ten lankėsi ir pasi
rašė svečių knygoje.

Nauji puolimai
Maskvoje buvo suruoštas 

naujas propagandinis spek
taklis prieš Vakarų Vokie
tijos pabėgėlių ministerį 
Th. Oberlaenderį. Buvusio 
Sovietijos "prezidento” N. 
šverniko vadovaujama or
ganizacija sukvietė užsienių 
spaudos atstovų konferen
ciją, kurioje 10 liudininkų, 
tariamai bendradarbiavusių

čiams suteikti daugiau laisvės.
Jie taip pat yra numatę rei

kalauti vyriausybę, kad toji iš 
kalėjimo paleistų Afrikos tautinio 
kongreso šefą Lithuli, kuris, kaip 
nuosaikus žmogus, geriausiai ga
lėtų padėti pagerinti santykius 
tarp afrikiečių ir vyriausybės. 
Jis su kitais 350 politinių vy
riausybės priešų buvo areštuo
tas, riaušėms prasidėjus.

Ekonomistų skaičiavimu, jau 
tris savaites besitęsianti nenor
mali būklė pramonei atnešė dau
giau, kaip 60 mil. nuostolių. Šiuo 
metu jau didžioji afrikiečių dalis 
yra grįžusi dirbti. Darban grįžti 
juos privertė badas.

Jungtinėse Tautose Tuniso de
legatas pareiškė, kad Azijos ir 
Afrikos tautų blokas numatąs rei
kalauti, jog Pietų Afrikai būtų 
pritaikytos sankcijos, jeigu ji at
sisakinės bendradarbiauti su JT 
generaliniu sekretoriumi, per
žiūrint jos rasinę politiką. 
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su naciais ir vėliau "pama
čiusių sovietinės realybės 
šviesą”, teigė, kad Ober- 
laenderis vadovavęs bau
džiamajam nacių batalio
nui, kuris įvykdė Lvovo žu
dynes 1941 m. pavasarį. Jų 
liudijimams paremti salėje 
buvo suruošta "dokumenti
nių fotografijų” paroda.

Bonnoje Oberlaend e r i s 
paneigė kaltinimus, kaip 
"siaubingą melą”. Lvovo 
kaliniai buvę išžudyti pačių 
rusų, nespėjus jų evakuoti 
nuo artėjančios vokiečių ka
riuomenės.

Kaltinimams prieš Ober
laenderį tirti Olandijoje bu
vo sudarytas buvusių re
zistencijos .kovotojų komi
tetas, kuris apklausė 232 
liudininkus ir radęs, kad 
kaltinimai yra "visiškai be 
pagrindo”, savo veiklą bai
gė.

Debatai dėl Ispanijos
Bonnoje, karštuose par

lamento debatuose, Vakarų 
Vokietijos užsienių reikalų 
ministeris von Brentano at
sisakė iš vyriausybės planų 
nubraukti karinių bazių Is
panijoje įsigijimo klausimą.

Savo išvedžiojimuose jis 
pareiškė padėką tiems NA
TO kraštams, kurie sutiko 
vokiečiams leisti steigti ka
rinius sandėlius ir apmoky
mo poligonus jų teritorijo
se. Tačiau dar tebereikią 
studijuoti, tos bazės būsian
čios pakankamos.

Bazes Vokietijai yra pa
siūliusios Prancūzija, Bel
gija ir Olandija. Taip pat 
šiuo metu Bonnoje taria
masi su Norvegijos atstovu 
dėl Vak. Vokietijos laivynui 
reikalingų laivyno sandėlių 
ir remonto dirbtuvių steigi
mo.

Netikėtai įkarštėjusiuose 
parlamento debatuose von 
Brentano pasireiškė, kaip 
Ispanijos glaudesnio įjun
gimo į Vakarų tautų ben
druomenę šalininkas. "Vo
kietija palaikė draugiškus 
ryšius su Ispanija ištisais 
šimtmečiais”, pastebėjo jis. 
"Ir mes esame įsitikinę, kad 
Ispanija yra lojali Vaka
rams. Todėl vyriausybė 
yra įsitikinusi, kad tuos 
draugiškus santykius su Is
panija vėl reikia atgaivinti.

Vakarų Vokietijoje drau
gingumo su Ispanija priešai 
yra socialistai.

Jaunųjų krepšininkų prieaugliui skatinti Dirva paskyrė gražią pereinamąją taurę. Ir įvykusiose 
Chicagoje V.V. Sporto Apygardos pirmenybėse pirmą kartą ji teko Neries I komandai. Nuotraukoje 
apygardos vadovas A. Bielskus įteikia pereinamąją dovaną Neries komandos kapitonui A. Bartkui. 
Greta Dirvos bendradarbis P. Petrutis. e. Šulaičio nuotrauka

LIETUVIAI KASA SOVIETAMS AUKSĄ 
TOLIMOJE SIBIRO ŠIAURĖJE

Sovietu propagandos aparatas ir špionažas, kuris Jej ne šalčiai, tai vabzdžiai 
savo išlaidumu prašoka visas kitas žvalgybas, suryja 
milžiniškas sumas pinigų, kurias sovietinis iždas turi iš
mokėti užsienine valiuta. Esant žemam eksporto lygiui, 
tcs valiutos Maskvai stinga, ir ji praeito karo pabaigoje 
pradėjo ieškoti savo aukso, kurį galėtų iškeisti j užsienio 
valiutą. Aukso kasimui naudojamos režimo aukos — trem
tiniai, kurių tarpe yra ir daug lietuvių.

čia skelbiame antrąji neskelbiamais keliais iš Sibiro 
gautą pranešimą nušviečiantį, kokiose sąlygose auksa
kasiai gyvena. Aprašomoji stovykla yra tolimojoje šiau
rėje, į rytus nuo Ochocko jūros.

Pavasaris, vasara ir ru- 
ouo čia trunka tik 3 mėne
sius, o visą kitą metų laiką 
— žiauri žiema, žiemos me
tu-labai trumpos dienos, o 
viduržiemį — ištisas savai
tes tęsiasi naktis.

Šalčiai per žiemą tęsiasi 
be pasikeitimų. Nors oras 
yra labai sausas, bet alsuoti 
per šalčius yra sunku. Vis
kas apdengta sniego ir ledo 
klodu.

Tarp laukinių žvėrių

Vasarą kiek atšyla žemės 
paviršius ir pasirodo žalu
mynų. Net ir gėlių pasitai
ko, bet jos tokios keistos, 
sausos, atrodo lyg būtu mi vežimai.

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
ŽENEVOJE, tarptautinėje nu

siginklavimo konferencijoje, Va
kari] atstovai atmetė Chruščiovo 
pasiūlytą "visuotinio nusiginkla
vimo" planą, kaip netinkantį ba
ze bet kuriems nusiginklavimo 
kompromisams. Sekančiame po
sėdyje Prancūzijos atstovas 
Julės Moch sovietams pasjūlė: 
prašykite Maskvą naujo projek
to, nes senasis jau atmestas.

PRANCŪZŲ kariuomenės va
dovybė Alžire paskelbė, jog bai
gusi didžiausią atskirą operaciją 
jau penkerius metus besitęsian- 
Čiame kare. Dešimtoji parašiuti
ninkų divizija atitraukta iš Kaby- 
lijos kalnų irperkeliama į kitą 
vietą--greičiausiai į Tuniso pa
sienį, kur tikimasi naujos suki
lėlių ofenzyvos.

KOLUMBIJOS prezidentas Al
berto Lleras, kuris šiuo metu 
lankosi Jungtinėse Valstybėse, 
kvietė JAV kongresą gelbėti ū- 
kiškai atsilikusias valstybes nuo 
politinio ekstremizmo, padedant 
joms "nusipirkti pakankamą kiekį 
materialinės Vakarų civilizaci
jos",

KAIRĖJE: SLA 136 kuopos ak
tyvesnieji veikėjai Clevelande: 
Stankevičius, Gaižutienė, Žukas, 
Gaižutis, AseviČienė, Asevičius, 
Balas, VI. Braziulis ir Pr. Alek
na. Prieky busimieji veikėjai-- 
Šemetaitė ir Gaižutis. 

dirbtinės. Didelių medžių 
nėra. Vien tik dideli aptriu
šusių krūmų plotai.

Įvairių laukinių žvėrių 
yra daug, pradedant piktom 
Sibiro meškom ir baigiant 
voveraitėmis. "Laisvieji" 
gyventojai turi medžiokli
nius šautuvus ir eina me
džioti. Taip žmonės pasiga
mina mėsos, o valdžiai turi 
atiduoti kailius.

Susisiekimas palaikomas 
šunimis, elniais ir pašliūžo
mis. Naujai pravestais ke
liais nuolatos kursuoja 
sunkvežimiai. Pakelėje su
tiktus gyventojus visada 
paveža, žiemą daugiausia 
kursuoja traktoriais velka-

IŠ KUBOS pabėgo ir JAV po
litinės globos pasiprašė Conte 
Aguero, radijo komentatorius ir 
buvęs artimas premjero Fidel 
Castro draugas. Jis pareiškė, 
kad Kuboje negalėjęs kalbėti tie
sos.

BALTŲJŲ RŪMŲ viršūnių pa
sitarime prez. Eisenhoweris pri
tarė Pentagono projektui pasku
binti šešių povandeninių Polaris 
laivų statybą.

WISCONSINO pirminiuose bal
savimuose senatorius Kennedy 
gavo du trečdalius valstijos de
legatų demokratų konvencijai, 
kuri įvyks šią vasarą.

JAV aeronautikos ir erdvės 
administracija paskelbė, kad Ti- 
ros I, oro sekimo satelito, ant
roji kamera perduodanti vaizdus, 
kurie galį net tikti oro žvalgy
bos reikalams. Esąs galimas da
lykas, kad bandymu nenoromis 
įsivelta į karinės reikšmės sri
tį, kas buvę nenumatyta. Anks
tesnius tokius spėliojimus įstai
ga buvo paneigusi.

Sovietinis Sputnikas III, 2982 
svarų sovietinis satelitas, iš
šautas 1958 gegužės 15, grįžo 
žemės atmosferon ir sudegė.

Pionierius V, amerikinis dirb
tinis planetoidas, iššautas erdvėn 
prieš nepilną mėnesį, nutolo nuo 
žemės daugiau kaip 3.5 mil. my
lių ir pradėjo greitėti. Sekimo 
stotys turinčios vargo, siekda
mos išlaikyti radijo ryšį.- Apa
ratūra tebeveikianti tvarkingai.

Kaip žiemos metu gyven
tojus kankina dideli speigai, 
taip vasarą jie kenčia nuo 
Įvairių piktų musių ir vabz
džių, kurie atsiranda, vos 
tik orui atšilus ir sniegui 
pradėjus tirpti. Tada be 
specialių tinklelių į laukus 
visai negalima išeiti.

Miškuose vasarą užauga 
ir uogų, panašių i Lietuvos 
bruknes. Gyventojai jų pri
sirenka labai daug — kibi
rus prisiverda žiemai. Taip 
pat ir grybų yra nemaža. 
Jie netinka džiovinimui, bet 
labai gert rauginimui. žmo
nės jų daug prisiraugina. 
Žiemos metu tų raugintų 
grybų galima gauti nusi
pirkti krautuvėje, jų kaina 
9 rubliai už kilogramą. Sko
nis labai geras, panašus į 
Lietuvos kelmučių.

Klausykis propagandos 
arba vilkų kaukimo

Didesnėse gyvenviet ė s e 
yra ir elektra. Radijo apa
ratų nedaug kas turi, bet 
"g a v a r ilkos" (garsiakal
biai) įrengti kiekvienam'1 
bute. Taigi, politinis visų 
gyventojų švietimas vyksta 
per radiją. Jei nenori klau
sytis politinio švietimo 
kambaryje, tai gali eiti lau
kan ir klausytis vilkų stau
gimo.

Kino teatrai pastatyti ge
ri. Du kartu į savaite gali 
eiti žiūrėti filmo už mažą 
atlyginimą. Vieną karta ro
dė net Chruščiovo svečiavi- 
mąsi Amerikoje. Tą filmą, 
rodė ištisą savaitę, ir žmo
nės ėjo žiūrėti net po kelis 
kartus, žinoma, visus įdo
mavo ne Chruščiovas, bet 
kaip atrodo Amerika.

Apie tą filmą žmonės il
gai kalbėjosi. Visi stebėjosi, 
kaip Amerikoje gražu, kaip 
puošniai apsirengę žmonės, 
kokių gražių pastatų esa
ma. O labiausiai, kad Ame
rikoje yra šiltas klimatas.

šaltis susprogdina batus
Drabužiai ir avalynė čia, 

kaip ir kitose Sibiro srityse, 
pritaikyta šiaurės sąlygoms. 
Kaliošų ir batų žiemos me
tu negalima avėti, nes nuo 
šalčių susprogsta. Visi avi 
tik veltinius. Geresnius dra
bužius galima dėvėti tik va
sarą. Maisto ir degtinės at
veža pakankamai, tik mo
kėti reikia daug brangiau, 
negu kitur. Daržovių ir vai
sių žmonės mažai kada gau
na.

(Tęsiny: Partijai jau ne
bėra kuo begąsdinti)..
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Taip buvo išdavinėjama Amerika

sovTetaTIinojo JAV slaptąjį kodą
Besiruošiančiam lemiamai 

kovai su Alger HissuWhitakeri ui 
Chambersui daug nervų kainavo 
prieš dešimtį metų Hisso įduo
tų ir jo giminaičio paslėptų do
kumentų suradimas ir netikėtai 
įsivėlusi klaida Eastman-Kodak 
bendrovės specialistų praneši
me. Pagaliau ji buvo išaiškinta, 
ir Chambers pradėjo laukti teis
mo posėdžio.

Pagaliau įrodyta
Per tą laiką teismas nusta

tė ir įžeidimo bylos datą. Jau 
anksčiau plačiai paplito gandai, 
kad šalia ligšiolinių dokumentų 
atsiradę ir naujos kaltinamosios 
medžiagos, todėl 1948 gruodžio 
7 spaudos tribūnos perpildytos 
sausakimšai.

Ir radijo bei televizijos stotys 
atsiuntė savo reporterius. Grin
dys aplink teisėjų stalą pilnos 
aparatūrų laidų.

Pirmininkas klausia kaltina
mąjį, ar jis galįs patvirtinti 
prieš tris mėnesius radijo pa
sikalbėjime paskelbtus kalti
nimus prieš "Carnegie Fondo 
tarptautinei taikai" pirmininką 
Alger Hissą.

Tvirtas Chamberso atsakymas 
"taip"! įtempia visų reporterių 
klausą. Jam lėtai iškeliant ir 
atidarant portfelį, per visą salę 
nueina šnibždesys. Buvęs Time 
vyresnysis redaktorius padeda 
ant teisėjų stalo 65 fotokopijas 
ir sako:

--Čia yra įrodymas.
Pirmininkas paima jas rankon 

ir klausia:
--Kieno ranka tie dokumentai 

nurašyti?
--Alger Hisso ranka,--aiškiu 

balsu atsako Chambers.
--O kas nurašė mašinėle kitus 

dokumentus?
--Priscilla, -- atsako Cham

bers.

--Jūs norite pasakyti: Hisso 
žmona?

--Taip!
Pirmininkas skelbia apžvalgi

nę santrauką:
-Čia yra per šešiasdešimt 

dokumentų iš valstybės departa
mento. Daugiausiai mūsų pasiun
tinių telegramos iš kitų kraš
tų. Visi dokumentai pažymėti "top 
secret".

Žurnalistai uoliai stenogra
fuoja. Pirmininkas tęsia savo 
pareiškimą:

--Be to, buvo rasti trys filmai 
su mikronuotraukomis. Čia jūs 
matote fotokopijas.

Teisėjas parodo į krūvą nuot
raukų. Ji gana aukšta.

--Jų turinys dar ir dabar la
bai slaptas,—pabrėžia Jis.—Tie 
filmai nebuvo perduoti pulkinin
kui Bykovui, ir net pats Whit- 
taker Chambers nežinojo jų tu
rinio.

Pranešimas sukrečia reporte
rius. Spaudos tribūnos per ke
letą sekundžių ištuštėja. Laik
raštininkai bėga prie artimiau
sių telefonų. Tik keletas lieka 
"sargybai". Tai, kas čia įvyko, 
yra viena didžiausių sensacijų 
Amerikos istorijoje: įrodyta, kad 
buvęs aukštas valstybės valdi
ninkas ir prezidento patarėjas 
buvo komunistų agentas.

Išsisuko nuo elektros kėdės

Chamberso - Hisso afera ir 
Hisso kaltinimas prieš Chambers 
staiga įgavo kitą atspalvį. Dar 
vakar buvęs vyresnysis Time 
redaktorius daugelio žmonių 
akyse buvo papirktas subjektas, 
žmogus, neteisingai apkaltinęs 
buvusį valstybės pareigūną. Da
bar staiga į Chamberso pusę 
palinksta visų simpatijos.

Visame krašte kyla pasipik
tinimas Hissu. Tačiau tik 1948 

gruodžio 15 teisingumo įstaigos 
iškelia jam bylą. Tuo automatiš
kai nutraukiama jo iškeltoji 
Chambersui byla dėl garbės nu
plėšimo.

Bet nuo jo špionažinės veiklos 
jau praėję perdaug metų, kad 
būtų galima už tai bausti. His- 
sas išsisuko nuo elektros kėdės 
ir dabar jam tekeliama byla tik 
dėl melagingos priesaikos, nes 
priešamerikinės veiklos tyrinė
jimų komisijai jis buvo prisie
kęs, kad niekada nebuvęs komu
nistu.

Be to, jis buvo prisiekęs, kad 
Whittakerio Chamberso, kurį jis 
tepažinęs Crosley pavarde, 
po 1937 sausio 1 niekada ne
buvęs sutikęs. Tačiau tei
singumo ministerijai perduoti 
dokumentai yra iš vėlesnio 
laikotarpio, kaip ir Chambers 
anksčiau buvo parodęs.

1949 metų birželį Alger Hissas 
stovi prieš New Yorko prisieku
siųjų teismą. Jam pirmininkau
ja teisėjas H. Kaufman, kuris 
nuo pat pirmosios valandos rodo 
nepaprastą palankumą Hissui.

Prokuroru paskirtas visai jau
nas advokatas Thomas F. 
Murphy. Hisso gynėjas Lloyd P. 
Stryker tuo labai patenkintas. 
Jis yra įsitikinęs, kad, pirmi
ninkaujant tokiam palankiam tei
sėjui ir turint priešu tokį jauną 
advokatą, bylą jam visai ne
sunkiai pasiseks laimėti.

Sovietai viską žinojo
Jau daug metų Strykeris laiko

mas vienu iŠ pirmaujančių New 
Yorko advokatų. Jo iškalba ne
paprasta. Bylos, kuriose jis pa
ima gynėjo vaidmenį, yra pana
šios teatro spektakliams. Jis nie
kada nepradeda savo kalbos, jei
gu spaudos suolai pustuščiai, ir 
jis neturi garantijos, kad jo kal

ba pasirodys rytinėse laikraš
čių laidose. Jo honorarai, ži
noma, nemaži.

Dvylika prisiekusiųjų dau
giausia daržovių pirkliai ir ama
tininkai iš New Yorko vidutinio
jo luomo, į buvusį Roosevelto 
bendradarbį, dabar kaltinamą 
priesaikos laužymu, žiūri su 
rezervuotu respektu. Nė vienas 
prisiekusiųjų nepajėgia įsivaiz
duoti, kad šis palyginti jaunas 
vyras, padaręs tokią nepaprastą 
karjerą, būtų galėjęs dirbti 
Maskvos komunistams.

Prokuroras bando prisieku
siuosius įtikinti apčiuopiamais 
įrodymais:

--Iš dokumentų, kuriuose teis
mas yra gavęs, aiškėja, kad kal
tinamasis nurašinėjo ir telegra
mas, kurias valstybės depar
tamentui siuntė JAV pasiuntinys 
iš Maskvos. Jų pagalba sovieti
nė dešifravimo tarnyba, Hissui 
pateikus atvirą tekstą, nesunkiai 
galėjo iššifruoti mūsų kodą ir 
skaityti visas šifruotas telegra
mas.

Tai faktas. Jau tuoj po karo 
išaiškėjo, kad "kodas D", kuris 
buvo naudojamas karo metu, li
kęs bevertis. Hisso pagelbstimi 
sovietai viską išskaitydavo ir 
žinodami JAV planus, atitinkamai 
taikydavo savuosius ėjimus.

Tačiau gynėjas ramus. Jis nu
kreipia dėmesį kiton temon pa
reikšdamas, kad Chambers esąs 
psichiškai nesveikas. Tam įro
dyti jis pasikviečia žinomą 
psichijatrą Dr. Carl Binger, ku
rio žmona artimai draugauja su 
Hisso žmona Priscilla.

(Bus daugiau)

KOMUNISTINĖ KINIJA pareiš
kė, kad aukščiausias pasauly 
Everesto kalnas priklausąs jai. 
Ligi šiol Everesto viršūnė buvo 
laikoma Tibeto-Napalo teritorijų 
siena. Indijos sostinėje šiomis 
dienomis susirinks 19 Azijos ir 
Afrikos kraštų atstovai, kurie 
bendra rezoliucija prašys komu
nistinę Kiniją, kad Tibetui būtų 
leista pačiam apsispręsti savo 
ateitį.

Greetings and Best Wishes 
To Ali Lithuanian People

TH. M. McKelvey

FEDERAL, HAZEL AND 

COMMERCE STREETS

YOUNGSTOWN, OHIO

BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

EUCLID IGNITION COMPANY

1062 East 185th St C,ū 1‘2222

(GREETINGS and BEST WISHES

M. WINOGRAD & COMPANY
MAURICE W1NOGRAD, Mgr.

2o2o Euclid Avė CHerry 1-3637

Greetings and Best Wishes 
To Our Friends and Patrons

NEO MOLD COMPANY
INDUSTRIAL SAND BLASTERS

2183 East 18th St. CH 1-2225

12 PIECE OVENWARE SĖT

OPEN-HOUSE 
GIFT

of Your Choice

... when you deposit 
$>1OO or more 

to a new or existing 
savings account

at...

3 CONVENIENT OFFICES

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

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

Mon. through Thurs., ®:3O to A:3O • Frl., B:3o to e-QO

Celebrate With Us 
through 

Friday, April 29fh

Earn Interest irom

APRIL 1 st
On Ali Savings 

Deposited through 

APRIL 15th

ST. CLAIR
AVINGS

association

8,3 EAST 185th STREET 
25000 EUCLID AVENUE 

6235 ST. CLAIR AVENUE

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

J U D G E
ANTHONY A. RUTKOWSKI

MUNICIPAL COURT

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

OMER W. SCHROEDER
GENERAL INSURANCE OF ALL TYPES

110S CHESTER AVĖ. Call PR 1-4000

Greetings and Best Wishes To Ali The Lithuanian People

MECURY GRILL
WE SERVE THE FINEST CHOICE 

WINE — LIQUORD — BEER 
3961 Payne Avė. PR 1-9166
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GREETINGS :and BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

EMIL J. MASGAY

COUNTY CLERK OF COURTS

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

THE EKCELSIOR VARNISH 
WORKS INCORPORATED

1228 West 74th Street AT 1-8600

GREETINGS and BEST WISHES

ST. CLAIR BUILDERS 
& SUPPLY CO.

BUILDERS SUPPLIES - BRICK -
CEMENT - LIME

20020 ST. CLAIR AVĖ KE 1_

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

THOMAS J. UNIK CO.
INSURANCE AGENCY

EVERYTHING IN INSURANCE

East 9th St. Pier Bldg. TO 1-0200

Greetings and Best Wishes 
To Our Friends and Patrons

EMERSON RADIOOF OHIO
EMERSON RADIOS, STERIO

AIR CONDITIONERS, DUMONT T. V.

4300 Euclid Avė. HE 1-1822

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 
Mary Ann’s Pizzeria 

SPAGHETTI DINNERS
ORDERS TO TAKE OUT

7524 Lake Avė. W0 1-2116

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

HECKER TAVERN
WE SERVE THE FINEST CHOICE 

WINE — LIQUOR — BEET
MARY HRIBAR & JOHN SUSTARSIC 

1194 East 71st St. EN 1-9779

BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

CAROL BRIDAL SHOP

1800 Euclid Avė. Call CH 1-0191

CUSTOMER FREE PARKING

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

SHAKER HEIGHTS PLUMBING 
AND HEATING CO.

6040 MAYFIELD RD. HI 2-9090

VII. SOVIETU PILIETIS STEPHAN BORDONNY
Grevineke buvo viskas pa

ruošta itališkiems svečiams su
tikti: agitpropo skyriaus vedė
jas laukė prie įvažiavimo į kai
mą ir palydėjo juos į kaimo so
vietą, kur pirmasis partijos apy-

--Taip nesulaikomai žengia 
pirmyn kapitalizmo griovimas,--
tęsė Peppone,--ir jeigu mes 
dar nesame pasiekę galutinės
jo sutriuškinimo fazės, tai esa
me geriausiame kelyje į jį. Kaip

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

DOWD OLDSMOBILE
SEE THE MOST OUTSTANDING

1960 OLDSMOBILE EVER BUILT

2900 MAYFIELD RD. FA 1-91OO

pirmininkas juos sutiko gerai 
paruoštomis kalbomis, kurias 
draugė Petrovna žodis žodin iš
vertė.

Peppone atsakė trumpa, man
dagia kalbele, kurią buvo rūpes
tingai įsikalęs atmintin, ir, pa
baigęs ją, pats plojo, kad padi
dintų visuotinį savųjų pagerbi

iš tos pačios apylinkės, jums ge
riau galėtų paaiškinti, ši nesu
laikoma pažanga nuo istorijos

mą.
Be partijos viršūnių, ten bu

vo ir eilė kitų asmenybių, ir 
iš draugės Petrovnos paaiškini
mų susipažįstant išryškėjo, kad 
tai būta vedėjų, atsakingų už įvai
rius sektorius: galvijų auginimą, 
kiaulininkystę, daržininkystę, 
sodininkystę, mašinas ir t.t.

Susirinkimo salė, kurioje vy
ko priėmimas, buvo tuščia ir 
plika, kaip sandėlys. Jos visi 
baldai susidėjo iš vieno primity
vaus stalo viduryje, iš dviejų 
abiejose jo pusėse stovinčių suo
lų ir iš sienoje kabančio Leni
no paveikslo.

Priėmimo komitetas buvo pa
sirūpinęs, kad Lenino paveikš*- 
las būtų papuoštas žalumynais. 
Jų vainiku buvo apgaubti rėmai 
kurių paauksinimas iškilmingai 
švitėjo pro lapus. Tačiau ir to 
blizgėjimo toli gražu nebūtų pa
kakę, kad salė pasidarytų jau
kesnė, jeigu stalas nebūtų buvęs 
pagražintas didinga tuščių stikli
nių ir pilnų degtinės bonkų de
koracija.

Kai įsiverti vidun rusiškosios 
degtinės stiklinę, kaip Lambrusco 
taurę, tuojau tau užkaista ausys. 
Po kelių sekundžių ir Peppones 
dvasinis motoras veikė mak- 
simaliniu apsisukimų skaičiumi. 
Vos tik draugei Petrovnai pabai
gus savo aiškinimus, pagal ku
riuos Grevineko kolchozas esąs 
vienas pajėgiausių, pasiekęs di
džiausią punktų skaičių pieno 
produkcijoje, kiaulių ir javų au
ginime, jis pasiprašė žodžio, at
sistojo priešais Oregovą ir kal
bėjo tvirtu balsu, sustodinėda- 
mas po kiekvieno sakinio, kad 
Petrovna galėtų jį sekti.

--Drauge, aš esu iš Emilijos; 
tai yra apylinkė, kurioje ir Ita
lijoje lygiai prieš penkiasdešimtį 
metų veikė žemės ūkio arte
lės, kurios, taip sakant, tuo me
tu buvo vienintelės pasaulyje. 
Emilijos rajonas turi smarkiai 
motorizuotą žemės ūkį ir sūrio 
dešrų bei javų gamyba, kiek tai 
liečia kiekybę ir gaminių koky
bę, yra vienas pirmųjų pasaulyje. 
Mūsų apylinkėje aš ir mano drau
gai įsteigėme Ūkio darbininkų 
draugiją, ir jai teko garbė iš 
Sovietų Sąjungos gauti labai ma
lonią dovaną.

Peppone išėmė iš savo port
felio pluoštą nuotraukų ir per
davė jas draugui Oregovui. Jos 
vaizdavo šlovingą įžengimą "Ni
kitos", taigi Sovietų Sąjungos pa
dovanoto traktoriaus; toliau patį 
traktorių darbo įkaršytje tai yra, 
ariant artelės "Nikita Chruščio
vas" laukus ir atliekant kitų pa
našią geležinio žvėries veiklą.

lentos nušluoja vieną po kitos 
žemvaldžių ir klerikalų privile
gijas ir kiekvieną dieną priarti
na laisvės ir darbo erą. Labai 
greit dar tebesilaikąs vergijos 
viešpatavimas bus pakeistas 
pagal sovietinių kolchozų pavyzdį
sukurtomis žemės ūkio artelė
mis ir pagal sovchozų pavyzdį 
sudarytomis valstybinėmis įmo
nėmis. Todėl nė vienas jūsų ne
sistebės, kad aš nepaprastai gy
vai domiuosi techninėmis ir or
ganizatorinėmis kolchozo detalė
mis, ir tave, drauge Oregovai, 
prašau vadovaujančius Grevineko 
kolchozo draugus paskatinti, kad 
jie suteiktų man informacijas 
apie kiekvieną įmonės smulk
meną net ir mažiausiame sky
riuje.

Draugas Oreaovas Der Pet- 
rovną leido suprasti, kad jis pil
nai suprantąs šio reikalo svarbu
mą ir pažadėjo teisėtą Pepponės 
pageidavimą išpildyti pagal ge
riausias galimybes.

Jam pasitarus su kolchozo va
dovais, draugė Petrovna Peppo- 
nei pranešė:

--Drauge, tavo ypatingas su
sidomėjimas technine ir organi
zatorine įmonės puse buvo visų 
įvertintas ir aprobuotas. Tačiau, 
jei aš turėčiau išversti visa, 
ką kolchozo vadovai tau pasakys, 
tavo draugai negalėtų įvykdyti 
programoje numatyto išsamaus 
įmonės apžiūrėjimoį Laimingu 
sutapimu, tarp čia esančiųjų 
technikų yra vienas, kuris tau 
viską galės paaiškinti be vertė
jo.

Petrvona mostelėjo ranka, ir 
iš agronomų grupės išėjo liesas, 
tamsus vyras, maždaug 35-40 
metų amžiaus, dėvįs mechaniko 
darbo drabužius.

--Jis vadovauja mašinų, priedų 
ir koordinavimo skyriui,— 
pareiškė Petrovna, pristatydama 
vyrą Pepponei.—Stephan Bor- 
donny, italas.

--Stephan Bordonny, sovietų 
pilietis,--pataisė liesasis vyras, 
paduodamas Pepponei ranką, 
tačiau net nepažvelgdamas į Pet- 
rovną.--Sovietų pilietis, kaip ir 
mano sūnūs.

Petrovna bandė savo sumiši
mą nuslėpti šypsena.

--Visiškai teisingai, Stephan 
Bordonny,—pasakė ji.--Aš turė
jau pasakyti: italų kilmės. Mums 
toliau tęsiant apžiūrėjimą, tu 
liksi draugo senatoriaus Bo- 
tazzi žinioje.

Draugė Petrovna nutolo su ki
tais. Prie jų norėjo prisijung
ti ir Don Camillo, tačiau Pep
pone pastojo jam kelią:

--Drauge Tarocci, tu liksi pas 
mane ir viską užrašysi, ką tau 
pasakysiu.
—Klausau!-- pro dantis iškošė 
Don Camillo.

(Bus daugiau)

Priėmimo komitetas pasirūpino vodka ir Lenino paveikslu...

GREETINGS and BEST WISHEŠ 
To Our Friends and Patrons

JACK KLŪKI REALTY CO
259 East 156 Street IV 1-2901

BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

TEDDY BEAK STORE’S. INC.

746 East 185th St. Iv 1-8877

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

MOR-FLO HEATER COMPANY
M ANUFACTURING HOT WATER HEATERS 

AND PLUMBING SUPPLIES

2176 EAST 76ih STREET UT 1-2300

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

SLAGOR MACHINE & TOOL 
COMPANY INC.

9401 Sandusky VU 3-7788

BEST WISHES

CLEVELAND STATIONERY
SUPPLY COMPANY

1260 West 4th St. SUperior 1-8460

GREETINGS and BEST WISHES

KOVAC REALTY CO.

960 East 185th Street KE 1-5039

GREETINGS and BEST WISHES

YICTOR ADDING MACHINE CQ

3222 CARNEGIE AVĖ. EX 1-4650
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Svečiavimasis okupuotoj Lietuvoj
Ilgai ruošęsis Lietuvos okupantas po truputį prave

ria geležinės uždangos duris ir Į Lietuvą. Bet tik labai 
mažai ir su labai specialiu tikslu — propaganda.

Pereitą vasarą Lietuvoje buvo leista apsilankyti po
rai griežtai parinktų komunistų simpatikų grupių, o jau 
ateinančią vasarą būsią leista lankytis iš Sov. Rusijos 
okupacijos ir teroro pabėgusiems ir Vakaruose atsidūru- 
siems. Yra žinoma, kad jau vienas kitas yra net ir oku
pantų vizą gavęs. Ar okupantas šią malonę daro ar darys 
be tikslo?

Štai jau išryškėjo ir okupantų tikslai. Į Sovietų Są
jungą ir jos okupuotas šalis kelionių konsesiją gavęs Cos- 
mos Travel Bureau, New Yorke direktorius — Gabriel 
Reiner, balandžio 2 d. painformavo angliškąją spaudą, 
kad sovietų vyriausybė išleidusi naujus patvarkymus, pa
gal kuriuos Sovietų Sąjungoje galėsią lankytis ir jos buvę 
piliečiai, kurie yra įgiję svetimos šalies pilietybę. Ir net 
tie, kurie kitos šalies pilietybės dar nėra įgiję. Kadangi 
Sovietų Sąjungos valdžia nepripažįsta be jos leidimo įgy
tos svetimos pilietybės, tai jos akyse visi iš Sov. Rusijos 
kilę asmenys ir tebėra jos piliečiais.

Negana to, tokiais pat Sovietų Sąjungos piliečiais 
skaitomi ir okupuotos Lietuvos, Latvijos ir Estijos buvę 
piliečiai, nors šiuo metu jie jau būtų ir tapę J. A. V-bių, 
Kanados ar kurios kitos šalies piliečiais. Jei tokie pakliūtų 
į Sov. Sąjungą, tai jie gali būti traktuojami, kaip nusi
kaltėliai, kurie be leidimo pasitraukė į užsienį.

Bet, kaip minėtasis Cosmos Travel Bureau direkto
rius praneša, Sov. Sąjungos vyriausybė yra nutarusi ir 
jų padėtį "palengvinti”. Nors jau jie ir yra kitos šalies 
piliečiais, bet prieš keliaudami į Sov. Sąjungą ar jos 
okupuotas šalis, jie turi gauti atleidimą iš Sov. Sąjungos 
pilietybės, išpildydami atitinkamą anketą Nr. 96. Kitain 
tariant, nuo Sovietų okupacijos pabėgusieji Lietuvos pi
liečiai turi pripažinti, kad jie yra buvę Sovietų Sąjungos 
piliečiais ir maldauja atleidimo iš tos pilietybės. Vadinas, 
jie turi pripažinti Lietuvos okupaciją iki jiems bus leista 
lankytis Lietuvoje.

Atrodo, kad nuo tokio pripažinimo bus laisvi tik 
Amerikoje gimusieji, nors jie Lietuvos okupavimo metu 
ir gyveno Lietuvoje. Bet ir tai dar nevisai aišku. Visi 
kiti pabėgėliai, buvę Lietuvos piliečiai, pirma turės pri
pažinti Lietuvos okupaciją, kad jiems būtų leista lanky
tis Sovietų Sąjungoje ir Lietuvoje.

Kaip jau žinoma, balandžio 4 d. į Maskvą išskrido 
New Yorko Lietuvių Tarybos pirmininkas ir lietuvių de
mokratų vadas inž. Antanas Varnas, kuris, esą, lankysis 
ir Lietuvoje. Kadangi prieš tapdamas J. A. Valstybių pi
liečiu jis yra buvęs Lietuvos pilietis, tai aiškiausiai, jis 
turėjo išpildyti ir iš Sovietų pilietybės atleidimo prašymo 
anketą. Vadinas, pirma turėjo pripažinti Lietuvos okupa
ciją ir tik po to gauti vizą lankytis Maskvoje ir kitur. Jei 
tai tiesa, tai kokioje šviesoje atsiduria Amerikos Lietuvių 
Taryba ir kiti jos padaliniai, kurių tikslas kovoti dėl 
Lietuvos okupacijos nepripažinimo ir padėti Nepriklau
somybę atgauti? P. Gulbis

Raselė su kačiuku...

NUOMONĖS IR PASTABOS
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  (IŠ LNT APLINKOS) - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NEDUODA CENTRAS, GALI 
DUOTI SKYRIAI

Stebimės, kad ALT centras 
taip švariai sugeba išsisukti iš 
visokios paramos davimo net to
kiems svarbiems reikalams, 
kaip Lituanus žurnalui. Net ne
atsako ir į prašymą, kad tą 
žurnalą užprenumeruotų JAV se
natoriams ir kongresmanams. 
Tik man nesuprantama, kad tuo 
reikalu nepasisako ir kiti ALT 
centro valdybos nariai, jei jau 
P. Grigaitis tuos reikalus, kaip 
sekretorius, ir marinuoja. Juk 
ALT centro valdybą sudaro ne 
vien tik sekretorius? O gal aš 
klystu?

Mano supratimu labai gražu 
pavyzdį parodė ALT Clevelando 
skyrius. Jis Lituanus žurnalui 
paremti paskyrė $100. Ir tuo pa
skyrimu aiškiai pasakė, kad to
kiam ALT centro tylėjimo el
gesiui nepritaria.

‘Ir visi skyriai taip turėtų elg
tis. O kad skyrių kasos nebūtų 
tuščios, kad reikalui esant, kada 
centras neremia, būtų iŠ ko duo
ti, reikia iš surenkamų aukų dalį 
palikti skyrių kasose. Tada, 
neatidavus visus savus pinigus.

P. Grigaičiui tvarkyti, nereikės 
jo. maldauti, kad skirtų. Jei 
neskirs, patys skyriai galės tai 
padaryti.

Julius Balnėnas, 
Verdun

GALIMA TIK GIRTI...

Po Trubadūro operos pasta
tymo Chicagoje užvirė kovos. 
Ir svarbiausia, kad I. Motiekai
tienė parašė recenziją. Esą, ta 
recenzija teisinga, apgalvotai pa
rašyta, bet jos nereikėję skelb
ti. O nereikėję skelbti tik todėl, 
kad ten ne visi 100% giriami. 
Ten pasakyta, kad dar yra irtai- 
sytinų reikalų. O tai jau nege
rai.

Mano supratimu, jei kas ma
no, kad recenzija buvusi negera, 
reikia taip pat kultūringai ir ar
gumentuotai parašyti savo nuo
monę. Išdėstyti, kur rašant pa
darytos klaidos ar negeri pasiū
lymai. O tik triukšmauti, kenkti 
lituanistinei mokyklai ardant jos 
rengto koncerto programą, tai 
jau toks darbas, kuris niekam 
garbės nedaro. Taip elgiantis, 
tikrai pasirodo, katrie mūsųtar-

PRINCIPINGUMAS. — "Kas 
šiemet vyktų į pavergtąją Lie
tuvą, kad ir savųjų lankyti, tik
rai paremtų savo tautos 
priešus",--kovo pabaigoje viešai 
pareiškė Vliko prezidiumas. O 
balandžio pradžioj į Maskvą, Le
ningradą ir į Vilnių išskrido A. 
Varnas, šįmet New Yorko Lie
tuvių Tarybos pirmininkas. Nu
stebusiems tautiečiams paaiški
nęs, kad pats Vliko pirmininkas 
jo tą kelionę laiminąs... Visi 
laikraščiai mini ir B. Paproc- 
kienės pavardę, kaip numatančios 
balandžio mėnesį lankytis Vil
niuje. Pagal Vliko prezidiumo 
suformuluotą principą, vienas ir 
kita "tikrai parems savo tautos 
priešus”...

Vlikas, berods, bus pasisku
binęs pasirodyti veikliausiu va
dovaujančiu veiksniu ir bus 
užėmęs bene "perdaug princi
pingą" poziciją, kurioje išsilai
kyti neturi nei galios, nei inten
cijos (Toks LNT aplinkoj vyrauja 
įspūdis).

Paskiro asmens nuvykimas į 
Lietuvą dabartinėse aplinkybėse 
nebūtinai yra "savo tautos prie
šų rėmimas". Gali būti taip, 
gali būti ir atvirkščiai: pareina 
nuo vykstančiojo intencijų, ir dar 
labiau nuo jo smegenų. Tik A. 
Varnas tai būtų verčiau sme
genis dar prieš išvykdamas bent 
kiek pavartojęs. Ne principo da
lykas, jei į Lietuvą, oku
puotą, vyksta A. Varnas, Ame
rikos pilietis, demokratų parti
jos agitatorius, architektas, ar 
dar kas nors. Bet kitaip atrodo, 
kai vyksta N. Y. Lietuvių Tarybos 
pirmininkas, taip neseniai tenu
žengęs nuo Vasario 16 d. iškil
mių scenos, vyriausias Lietuvos 
išlaisvinimui (per ALT) lė
šų New Yorke rinkėjas.

Kitą "per kraštus bėgantį" 
principingumą bus pademons
travęs Lietuvos Generalinis Kon
sulatas New Yorke, Atsisakė 

tarpininkauti prancūzų konsu
late kun. Avižai, kadangi 
tas pasisakė keliaująs ne 
lietuvišku pasu, o su "Travel 
Document". Konsulatas galįs tar
pininkauti "tik Lietuvos pi
liečiams".

Visiškai suprantama, kad ofi
cialiai tarpininkauti Lietuvos 
konsulatas gali tik Lietuvos pi
liečiams. Bet šiandien čia tiek 
daug buvusių Lietuvos pilie
čių, dvasioje ir tebeesančių, tik 
formaliai pilietybę pakeitusių. 
Jeigu yra principas, pagal kurį 
konsulatui nevalia tokiems for-

maliems "svetimšaliams" net 
neformalios pagalbos suteikti, 
kiek tai yra konsulato galioje, 
tai toks principas turėtų būti 
nedelsiant persvarstytas ir 
priartintas prie tikroviškesnių 
pažiūrų. (Kebliausia, kad, pa
sirodo, kun. Aviža Lietuvos kon
sulatui nei nėra svetimšalis: jis 
tik kelionės reikalams naudojo 
dokumentą, pilietybės faktiškai 
nekeičiantį).

(Jb)

pe dideli, o kurie dar nykštu
kai.

A.L., 
Chicago

AUTOMOBILISTU ĮVAIRENYBES«- L-

KIEKVIENĄ žiemą JAV auto- 
mobolistai šaukiasi pagalbos apie 
20 milijonų kartų. Didžiausia 
priežastis yra baterijos, toliau 
šaltis, perkaitinti radijatoriai ir 
slidus kelias.
r #

BERMUDOJE neseniai leista 
įsigyti automobilius, bet su viena 
sąlyga, kad automobilis šeimoje 
bus vienas, o motoras nebus 
galingesnis, kaip 14 arklio 
jėgų.

*

PASKUTINIAIS dvejais metais 
moterų vairuotojų JAVpadaugėjo 
apie 14.3%, kai tuo tarpu vyrų 
tik 8.5%. Iš 81 milijono vairuo
tojų apie 40% yra moterys.

♦

500 MYLIŲ automobilio lenk
tynės Indianapoly sutraukia apie 
175,000 žiūrovų.,

♦

APSKAIČIUOJAMA, kad JAV 
99% gydytojų turi nuosavus au
tomobilius. Iš jų apie 75% turi 
po du ar daugiau.

♦

SANTA MONICA mieste vie
na 70 metų gyventoja pareiškė, 
jog ji turėjo paskutinę automo
bilio vairavimo pamoką. Važiuo
jant su vairavimo instruktorium 
automobilis įvažiavo į kavinę ir 
sužeidė 12 asmenų.♦

VIENAS garsus automobilių 
lenktynininkas buvo sulaikytas 
Ohio turnpikėj, kada važiavo 100 
mylių per valandą greičiu. Pasi
rodė, jog jis vyko į Toledo mieste 
vykstantį saugaus važiavimo 
šalininkų suvažiavimą. Ir ten tu
rėjo pasakyti pagrindinę kalbą.

•

AUSTIN, Tex«, gyventojas lai
ko, jog juodžiausia jo gyvenimo 
diena buvo sausio 27. Tą dieną 
vagys pavogė jo automobilį, ki
ti vagys įsilaužė į jo vedamą 
automobilių remonto dirbtuvę ir 
išnešė įrankius. Kažkas pavogė 
autobuso lenteles, kurias jis 
naudojo skautų reikalams. Paga
liau, tikrinant klijento automo
bilį, kitas vairuotojas į jį atsi
mušė.

E L E C T

GEORGE 

ZIMMERMAN 

JUDGE

PROBATE COURT

HIGHEST QUALIFICATIONS — CAPABLE — 
EXPER1ENCED — SERVED AS ACTING 

JUDGE IN CLEVELAND HEIGHTS 
MUNICIPAL COURT.

VOTE FOR GEORGE ZIMMERMAN 
REPUBLIC PRIMARY MAY 3,1960.

BEST WISHES
To All the Lithuanian People

PHILLIP BERNARDINELLI 
CEMENT CONTRACTORS

19371 LOCHERIE AVĖ. IV 1-7383

GREETINGS and BEST WISHES

BILL’S SHOES
SCIENTIFIC FITTING

OUR 31st YEAR

Eastgate Plaza HI 2-7430

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

A. D. PELUNIS 
OLDSMOBILE INC.

13123 Detroit Avė. AC 6-6433

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

NAMI KRAUTUVĖJE

StreetNo. Statė

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

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

City

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

"Pvačan o+cilięfi ............................................
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą:....
Name

TREČIOKAS AGENCV

Kur tik besiruoitumet keliauti, tuoj susiriikit su mūsų įstaiga

SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA

Kelionių bilietų parūpinimas ir pinigų persiuntimą* j visus kraitus 
TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA

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

Telefonas; MArket 2-4867
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ELECT

im\ iii: koko
CANDIDATE FOR

JUDGE
PROBATE COURT

ON THE DEMOCRATIC PRIMARY
MAY 3,1960

ASSISTANT COUNTY
PROSECUTOR

Žvilgsnis į nutolusią praeitį
A.a. Vinco Matulaičio atminimui

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

HILLTOP REALTY, INC.
WHERE FRIENDLY SERVICE IS OUR MOTTO

5088 Mayfield Road Call HI 2-0700

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

LEONARD SIMON REALTY

12808 Union Avė. LO 1-5801 — SK 2-2046

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

CRUXTON PIANO 
MOYING & STORAGE

6514 St. Clair Avė EN 1-7777

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

W1EHN’S BAKERY
For GOOD Baked Goods - See WIEHNfS

12429 Arlington Avenue GL 1-3756

Laikas, kaip upių vandenys 
teka. Štai balandžio 4 d. suėjo 
25 metais, kai mirė buv. Lietu
vos Valstybės Kontrolierius ir 
visuomenininkas Vincas Matulai
tis, vienas senosios kartos lie
tuvių veikėjų ir veteranų.

Vincas Matulaitis priklausė 
prie tų tylių patriotų ir vi
suomenės darbuotojų, kurio 
veikla, dėl jo didelio kuklumo, 
mūsų spaudoj nebuvo prideramai 
atžymėta. Tačiau jo širdy visą 
amžių degė tėvynės meilė ir 
stiprus pasiryžimas dirbti, kad 
Lietuva prisikeltų laisva, kad su
klestėtų lietuvių tautinė kultūra.

Vincas Matulaitis buvo Sūdu
vos lygumų sūnus. Jis gimė 1862 
m. liepos mėn. Domeikų km., 
Šunskų vi., Marijampolės aps. 
Jau kitais metais Lietuvoj pra
sidėjo 1863 m. sukilimas, todėl 
nerami buvo jo kūdikystė, ne
lengva ir visa jaunatvė. Bet jo 
širdis buvo kupina idealų, jis buvo 
pilna to žodžio prasme idealistas, 
kaip ir kitas anų laikų lietuviš
kasis jaunimas, kurio vardai gar
siai skamba Lietuvos istorijoje, 
kaip Kudirka, Maironis, Basa
navičius, Jablonskis, Lozoraitis 
ir daugelis kitų. Jie visi siekė 
gyvenimo aukštų tikslų, veržėsi 
iš kaimų į mokslą ir į Šviesą. 
Vincas Matulaitis savo jėgom 
baigė Marijampolės gimnaziją, 
jau nuo IV klasės užsidirbdamas 
sau pragyvenimą. Ir, nepaisyda
mas miglotų perspektyvų, jis 
važiuoja į Petrapilio univer
sitetą, kurį ir vėl be pagalbos iš 
šalies baigia su pasižymėjimu. 
Gavęs darbą Rusijos Valstybės 
Kontrolėj Petrapilyje, visą savo 
širdį, laisvą laiką, energiją, jė
gas ir sugebėjimus jis pašvenčia 
lietuviškajai veiklai carų sosti
nėje.

XIX a. pabaigoj į Petrapilį su
sirinko nemažas būrys lietuvių 
inteligentų, iš Lietuvos kaimų 
darbo ieškoti atvyko didelis kie
kis darbininkų, kurių daugumas 
vargingai gyveno. Inteligentai su
sibūrė ir suorganizavo Lietuvių 
ir Žemaičių Labdaros Draugiją, 
kurios pirmininku 25 metus buvo 
V. Matulaitis. Draugijos tiks
las--rūpintis Lietuvos intere
sais, tautiečiais, jų parama ir 
kultūrine veikla.

Ilgesnį laiką gyvendamas Pet
rapily, V. Matulaitis susidūrė su 
visa eile žmonių ir vardų, 
visiems stengdamasis padėti. M. 
Petrauskas, pats studijuodamas 
muziką, atvežė savo jaunutį 
brolį Kiprą į Petrapilio konser
vatoriją. Čiurlionis, būdamas ne
stiprios sveikatos, reikalingas 
rūpesčių ir pagalbos. Vaičkus ne 
tik pats Petrapily studijuoja, 
bet iš Lietuvos atveža jauną mer
gaitę, būsimą operos solistę Vai
čkienę.

Daug, daug buvo tų veidų ir 
vardų, jų visų čia nesuminėsi. 
Ir daugumas jų kreipėsi į V. 
Matulaitį, ieškodami patarimų ir 
paramos svetimam mieste. Ma
tulaičio širdis buvo visiems at
vira, jis kiekvienam padėdavo, 
kiek kuklūs draugijos ir jo 
asmeniški resursai leisdavo. 
Vienas jo namuose mėnesiais 
pietauja, kitas duoda pamokas jo 
vaikams, o dar kitam tiesiog 
"skolina" kelis rublius. Šv. Kot
rynos gimnazijojs, kurioje ilgus 
metus V. Matulaitis dėstė mate

matiką ir kosmografiją, jis 
suranda lietuviukus, jais rūpi
nasi, kviečia juos į savo namus, 
kantriai klauso jų problemų, au
kodamas jiems savo trumpo po
ilsio valandas.

V. Matulaičiui ypač sunkus bū
davo prieškalėdinis metas. Štai 
ant jo stalo guli ilgi sąrašai 
varge atsiradusių liet, darbi
ninkų su kruopščiai per draugijos 
posėdžius apsvarstytais nutari
mais, kam, kaip švenčių dovana, 
duoti rublį, kam du ar tris, o 
kam tik 70-80 kapeikų. Drau
gijos lėšų dažnai pritrūkdavo vi
siems vargšams apdovanoti. To
kiais atvejais Vincas Matulaitis, 
ilgai negalvodamas, nunešdavo 
lombardan užstatyti savo auksinį 
laikrodį ir auksinių rėmų akinius. 
Šitaip jis papildydavo Lietuvių 
ir Žemaičių D-jos kasą, kad ga
lėtų paremti vargan patekusį tau
tietį.

Drauge su kitais patriotais V. 
Matulaitis ilgą laiką rūpinosi, 
kad būtų grąžinta teisė spausdinti 
knygas lietuviškai lotynų raidėm. 
Laimėjimo pasiekta tik 1904 m. 
Rūpinosi V. Matulaitis ir Petra
pilio lietuvių kultūrine veikla.

Draugijos labdaros baliai 
Pavlovos salėje buvo pagarsė
ję savo iškilmingumu, programų 
grožiu ir lietuviškais patiekalais 
bufete. Tie pokyliai būdavo ir ki
tataučių mielai lankomi. Jau
dinančiai atrodydavo prašmat
nios publikos, tarpe mūsų mielos 
moterėlės su skarelėm ant gal
vos, kukliai stebinčios šokančių 
poras.

Per tą laiką, kai V. Matulaitis 
vadovavo Lietuvių ir Žemaičių 
D-jai, buvo surengta nemaža liet, 
vaidinimų. Mėgėjiški, bet nuo
širdžiai suvaidinti spektakliai, 
kaip Keturakio Amerika Pirty, iš 
viso Petrapilio sutraukdavo pil
nas sales žiūrovų. Būdavo ren
giami chorų ir solistų koncer
tai, dalyvaujant anuomet jau
niems, bet vėliau pagarsėjusiems 
artistams su Kipru Petrausku ir 
Aleksu Kutkum priešaky. Lietu
vių chorams vadovaudavoČ. Sas
nauskas, St. Šimkus ir A. Kača- 
nauskas. Toj lietuviškoj Petrapi
lio atmosferoj brendo ir žymioji 
mūsų operos dainininkė VI. Gri
gaitienė, studijavusi muziką ir 
dainavimą konservatorijoj.

Tie pobūviai, spektakliai, kon
certai ir entuziastingas darbas 
organizacijoj jungė visus Petra
pilio lietuvius į vieną šeimą be 
politinių ir partinių ginčų.

Vinco Matulaičio artimiausi 
draugai darbe jam nuoširdžiai 
padėdavo. Maironis krikštijo jo 
vaikus ir, kiek galima prisiminti, 
1902 m. kartu su jo šeima va
žiavo į Palangą atostogų pra
leisti. Jaunas kunigas, vėliau 
mums gerai žinomas vyskupas 
Būčys pasisiūlė duoti religijos 
pamokas Vinco Matulaičio vai
kams. Vinco pusbrolis arki
vyskupas Jurgis Matulaitis- 
Matulevičius, prof. Volteris 
ir eilė kitų veikėjų buvo vien
minčiai ir turėjo tą patį didelį 
troškimą--pamatyti laisvą ir ne
priklausomą Lietuvą. V. Ma
tulaitis buvo ne tik lietuvių spau
dos rėmėjas, bet ir uolus jos 
bendradarbis.

Savo idealus Vincas Matulai
tis visada statė aukščiau už ma
terialinę gerovę. Vėlyvesniais

A. a. Vincas Matulaitis

laikais, kai jis tarnyboj jau buvo 
aukštai iškilęs, jam buvo pasiū
lytas civilinio generolo rangas su 
pakilimu į bajorų luomą (anais 
laikais tai buvo retenybė, atsi
žvelgiant į tai, kad V. Matu
laitis buvo lietuvis ir katalikas). 
To pasiūlymo jis nepriėmė tik to
dėl, kad tai buvo surišta su persi
kėlimu gyventi į Rusijos gilumą. 
Velionio amžina svajonė ir noras 
buvo grįžti į Lietuvą ir tenai 
dirbti.

Pagaliau ta jo didžioji svajo
nė išsipildė. Nors suvargęs, bet 
laimingas 1919 m. jis grįžo į 
Vilnių, vėliau apsigyveno Kau
ne, kur tuoj įsijungė į valstybės 
atstatymo darbą ir užėmė eilę 
aukštų vietų. Velionis visą laiką 
buvo Liet. Tautininkų S-gos na
rys. 1929 m. jis buvo pakviestas 
būti Valstybės Kontrolierium. 
Tas atsakingas valstybės pa
reigas garbingai ėjo iki 1934 m. 
birželio mėn.

Ir Lietuvon sugrįžęs, V. Matu
laitis niekad nepamiršo savo seno 
papročio atvira širdimi padėti 
žmonėms, kurie ir čia kreipda
vosi į jį su prašymais padėti 
patarimu, moraliai ar finansi
niai.

1935 m. balandžio mėn. 4 d. 
nustojo plakusi toji kilni ir meilės 
kupina širdis, taip jautriai buvusi 
atverta savo krašto žmonėms ir 
tėvynei Lietuvai.

Kaip visa eilė kitų senosios 
kartos lietuvių veikėjų, sunkiau
siose sąlygose dirbusių dėl Lie
tuvos laisvės ir prisikėlimo, ir 
Vincas Matulaitis yra puikus pa
vyzdys lietuviškajam jaunimui, 
kai kada svetimose šalyse susvy
ruojančiam savo uždaviniuose, 
pareigose ir idealuose. Tegu ve
lionio priminimas paskatina mus 
atsigrįžti į praeitį ir iš ten pa
sisemti dvasinės stiprybės.

St. S.

GREETINGS and BEST W1SHES
CommerciaI Industrial

C. SAM DREYER PAINTERS
1 Cleve/artJ’s Better Painter HE. 1-3750

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

MILLER JEWELERS
DIAMOND — VATCIIES

WATCH REPAIRING ALL TYPES RELIGIOUS GOODS 
ROSARIES PRAYRU BOOKS CRUCIFIXES.

768 East 185th St. KE t-0225

GREETINGS and BEST WISHES

VIC’S GULF SERVICE STAT1ON

BEST WISHES

1DEAL BUILDERS SUPPLY 
AND FUEL COMPANY

4720 BROOKPABK SH 1-1600

Aplankyk savo bažnyčią 
PADĖKOS DIENOJ “

REY MACKNIN AND 
ASSOCIATES

MT. PLEASANT AGENCY
GENERAL INSURANCE

3669 East 131st St. WA 1-4552

THE FINEST SERVICE IN T0WN 
VICTOBAS SUMAS Mgr. WK GIVB GBEEN 8TAMP8 

8UPBRIOB AVB. (CORNHR EAST Mth ST.)
EN 1-CT11

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

AMALGAMATED ASS’N. OF 
ST. & E. RY.

HARRY LANG - Secretary
74o SUPERIOR AVENUE, W.

To Our Friends and Patrons 
GREETINGS and BEST WISHES

MELROSE DISTILLERS, INC.
GOLDEN WEDDING — ECHO SPRINGS 

OLD CHARTER — CASCADE — MELROSE
PARE

PLEASE PATRONIZE THESE BRAND’S

CL 2-5700

GREETINGS and BEST WISHE& 
To Ali The Lithuanian People

BERNIE MULL-MULIOLIS 
INSURANCE CO.

GENERAL INSURANCE OF ALL T Y BES

3101 Euclid Avė. Call HE 2-0840

Greetings and Best Wishes To Our Friends and Patrons 
LONGFELLOW SUPER MARKET 

WHERE YOU GET THE FINEST FOODS 
AT THE LOWEST PRICES

15800 VVaterloo Road Call IV 6-4290
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SPORTO DIENOS
DU ŠIMTAI SPORTININKŲ

PO VIENU STOGU
Chicaga, Clevelandas, Detroi

tas. Trys didmiesčiai. Žemėlapy
je tarp tų miestų išbrėžus lini
jas, susidaro trikampis. Regis, 
kad trikampį galima būtų pa
vadinti ir lietuviškuoju trikam
piu. Trikampio ribose gausu lie
tuvių, o gausiausia jų kaip tik 
tuose trijuose didmiesčiuose. Tų 
trijų miestų lietuviai sportinin
kai balandžio 26-27 d.d. buvo 
Chicagoje. Čia buvo pravestos 
apygardinės prieauglio krepši
nio, tinklinio ir visų klasių stalo 
teniso pirmenybės.

Šiemetinių pirmenybių dalyvių 
skaičių neperdėtai galima įvar
dinti rekordiniu. Susirinko art" 
200. Jokiose apygardinėse pir
menybėse taip daug nebuvo. 
Daugumos dalyvių amžius 16-18 
metų. Tačiau jų tarpe buvo ir 
dvylikamečių ir jau net penkias 
desėtkas amžiaus metų spėjusius 
sulaukti. Buvo mokinukų, stu
dentų, doktorantų ir net dakta
ro laipsniu pasipuošusių. Gra
žus ir mielas lietuvių sportinin
kų būrys. Visi sutilpo po vienu 
stogu, vieno didžiulio pastato 
trijose salėse.

Pirmenybių metu teko susipa
žinti su vienu akiliai sekusiu 
pirmenybių eigų, pusamžio su
laukusių tautiečiu.

— Nebuvau jaunystėje spor
tininku ir, bendrai, nesidomėjau 
sportu, —' paduodamas rankų 
man pasakė.

— Mano prieauglis Lietuvoje 
palikęs. Rašo, kad sportuoja. 

'Gaila, negaliu savomis akimis jų 
pamatyti. Ir kažin, ar kuomet 
teks juos pamatyti ? ... Šiandien 
nebeiškenčiau, sakau, eisiu ir 
pamatysiu nors kitų vaikus 
sportuojant, žinai, brolyti, nors 
ir liūdna dūšioje, bet džiaugiuos 
atėjęs. Ačiū jums.

Pasakęs, kad nėra už ką dė
koti, padėkojau jam už šiltus 
žodžius ir už atsilankymą. Pa
kviečiau jį ir į kitas varžybas 
ateiti. Prižadėjo.

Buvo ir daugiau atmintinų 
akimirkų. Visų čia neišvardinsi. 
Sakysim, keli tėvai abi kiauras 
dienas praleido stebėdami rung- 
tynęs. Net ir užkandžių buvo 
drauge atsigabenę. Jie jaudinosi 
matydami savuosius žaidžiant, 
džiaugės savųjų pranašumu, 
budėjo jiems aikštjje nesisekant. 
Jie klausinėjo, įdomavosi, siūlė 
atvykėliams nakvynę ir t.t. Ma
lonūs tėvai. Daugiau tokių! 
Bet... daugelio tėvų nesimatė. 
Ir labai reikia, kad tėvai dau
giau domėtųsi. Būtinas glaudus 
ryšys. Ryšys naudingas klu
bams, sportininkams ir patiems 
tėvams.

Būrą ir nesklandumų. Bet kur 
jų nėra ? Organizaciniame kely
je visuomet kliūčių ir netikėtu
mų pasitaiko. Todėl tų nesklan- 
dumėlių neverta ir kelti viešu

mon. Jie nedideli, neryškūs. Už
mirškim juos, nes ir taip jau 
nėr dažnai vieni kitų marškinė
liuose užsigeidžiam viešai ”pa- 
blusinėti”.

KREPŠINIS
Krepšinio varžybose dalyvavo 

16 komandų. Iš jų 9 jaunių A 
klasėje, 3 jaunių B ir 2 jaunių C 
klasėje. Buvo dar dvi ir mer
gaičių krepšinio komandos. Jau
nių A klasės varžybos pravestos 
su taip vadinamu paguodos ratu.

A klasės rungtynių pasekmės:
ASK Lituanicos Gintaras I — 

Žaibas II 41:31; Aras I — Neris 
II 63:55; Žaibas I — ASK Li
tuanicos Gintaras II 61:21; Ne
ris I — Aras II 69:36; Kovas
ASK Lituanicos Gintaras I 49: 
43; Neris I — žaibas II 48:31; 
Žaibas I — Aras I 67:55; Neris
I — Kovas 62:36; ASK Lituani
cos Gintaras I — Aras II 49:41. 
Paguodos rato baigmėje susitiko 
Neries II ir ASK Lituanicos 
Gintaro I. Laimėjo Neris II 51: 
44. Dėl 3-4 vietos kovojo Aras I 
ir Detroito Kovas. Pranašesni 
pasirodė esą Aro krepšininkai. 
Jiems pavyko laimėti 47:37 pa
sekme.

Dėl 1-2 vietos susikibo be pra
laimėjimų ėjusios Neries I ir 
žaibo I komandos. Rungtynės 
buvo vertės dėmesio. Pradžioje 
pirmavo Žaibas. Vėliau pasekme 
suvienodėjo ir persvara krypda
vo tai į vieną, tai į kitą pusę. 
Paskui keliais ilgais metimais 
Neris atsiplėšė į priekį ir vado
vavimo nebepaleido iš savo ran
kų. Rungtynės baigėsi 75:68.

Stebint rungtynes galima bu
vo drąsiai pasakyti, kad mūsiš
kio krepšinio ateitis užtikrinta. 
Tebūna tik pakankamai sporto 
darbuotojų organizaciniam dar
bui, o gerų krepšininkų tikrai 
turime.

žaibą atstovavo ir taškų pel
nė: Motiejūnas 26, Grigaliūnas 
13, Valaitis 13, Modestas 14, Si- 
maniūkštis 2, Stungys O, Augis 
O. Neris: Bartkus 10, Karsas 40, 
Armonas 10, Zelis 4, Žvinakis
II 9, Kupetis O, Burokas 0, Bal
tutis O. Ypatingai išskirtinas 
Neries žaidėjas Karsas, baigmi
nėse rungtynėse surinkęs 40 taš
kų. (15 pilnų metimų ir 10 bau
dų). Bravo Karsui!

B. klasės pasekmes:
žaibas — Neris 35:23, Kovas 

— Žaibas 29:27. Pirmoji vietą 
teko Detroito Kovui.

C klasėje buvo vienintelės 
rungtynės ir jas laimėjo Cleve
lando žaibas prieš Chicagos Ne
rį 29:14.

Negalima pamiršti ir pirmą 
kartą oficialiai įvykusių mer
gaičių krepšinio rungtynių. Ne-

Nauja suorganizuota Chicagos Lituanicos mergaičių tinklinio ko
manda. Klupo: R. Juškevičiūtė ir A. Baltramonaitytė. Stovi: S. 
Norkutė, V. Maliorytė, S. Krasauskaitė, L. Kerulytė.

P. Nalio nuotrauka

ries mergaitės tik pirmą kartą 
aikštėje pasirodė. Clevelandietės 
žaidė krepšiniškiau. Ir tai todėl, 
kad prieš atvykdamos turėjo ke
letą treniruočių. Rungtynės bai
gėsi 12:4 Žaibo naudai. Reikia 
jau dabar sukrusti ir pradėti 
ruošą sekančiam sezonui. Reiktų 
rimtai ruoštis, kad sekančiose 
pirmenybėse galima jau būtų 
pasirodyti su keliomis komando- 
mis.

Clevelandietė R. Gaidžiū- 
naitė, laimėjusi I vietą apygar- 
dynėse mergaičių A klasės 
stalo teniso varžybose.

E. Šulaičio nuotrauka

Metropolitan Opera
Public Hali-April 25-Mayl
April 25, Eve.: FAUST

April 26, Eve.: GYPSY BARON

April 27, Eve.: IL TROVATORE

April 28, Eve.: ANDREA
CHENIER

April 29, Eve.: MARRIAGE OF
FIGARO

April 30, Mat.: MADAMA
BUTTHtFLY

April 30, Eve.: SIMON
BOCCANEGRA

Mayl, MaK: LA TRAVIATA

Tiekėte $2, $3, $4, $5, $6, $7, $8, $10, $T1 - No Ta*

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

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

PASIKLAUSKITE SAVĘS
•SEKAMŲ KLAUSIMŲ

APIE FIRMĄ, Į KURIĄ KREIPSITĖS, 
PIRM NEGU SIŲSITE

DOVANŲ PAKETĄ Į USSR
1. Ar firmą patikima?
2. Ar įrodžius tai ?
3. Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą, 

išsiuntimą ir • primosimą dokumentų?
4. Ar naudoja geriausias dėžes?
5. Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų ?
6. Ar yra oficialiai autorizuota firma?
Atsakymas yra TAIP j visus viršminėtus klausimus, 

jeigu jūs siųsite savo dovanų ,pakus per 
bile sekantį skyrių, priklausanti

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
716 Walnut St.
PHILADELPHIA 6, PA. 
WAlnut 5-3455
4102 Archer Avė.
CHICAGO 32, ILL.
FRontier 6-6399

390 W. Broadway 
SO. BOSTON 27, MASS. 
ANdrew 8-8764
683 Hudson Avė.
ROCHESTER 21, N. Y.
BAker 5-5923
346 Third Avė. 
PITTSBURGH 22, PA. 
GRant 1-3712

1991 .Broadvvay
NEW YORK 23, N. Y.
LYceum 5-0900
263 Market St.
NEBARK 2, N. J.
MArket 3-1968
6446 Michigan Avė.
DETROIT 10, MICH.
TAshmoo 5-7560
1313 Addison Road
Cor. Superior & 71 St.
CLEVELAND 3, OHIO
UTah 1-0807
851 Hollins St. 
BALTIMORE 1, MD. 
MUlberry 5-5787

979 So. Broad Street 
TRENTON, N. J. 
Tel. EXport 4-8085

TINKLINIS
Apseita ir šiemet be jaunių- 

berniukų tinklinio varžybų. Gai
la. šiemet tik vienintelis Cleve
lando Žaibas turėjo paruošęs šio
kią tokią komandėlę. Kiti net 
bandyti nemėgino. Tinklinis mū
sų pamestinuko padėtyje. Ypa
tingai vyrijes tarpe, žaidimas 
gražus. Tačiau noro žaisti nėra 
ir tiek. Būtina tinklinį suakty
vinti.

Mergaičių pirmenybėse pasi
rodė šešios komandos. Laimėjo, 
kaip jau įprasta. Clevelando Žai
bas. Joms rimčiausiai pasiprie
šino Neries tinklininkės.

Rungtynių pasekmės:
LFK Lituanica — Aras I 2:1, 

Aras II — Kovas 2:1, Žaibas — 
LFK Lituanica 2:0, Neris — 
Aras II 2:0, Žaibas — Neris’ 
2:0, Aras I — Aras II 2:0, LFK 
Lituanica — Kovas 2:0, Neris — 
LFK Lituanica 2:1. Toliau sekė 
dvejos iš eilės Žaibas — Neris 
rungtynės. Pirmas laimėjo Ne
ris 2:0. o antras Žaibas tokia 
pat pasekme. Tokiu būdu pir

mąją vietą, su vienu pralaimė
jimu, užėmė Žaibas. Antrąją 
Neris. Trečioji vieta teko nau
jai susiorganizavusiai LFK Li
tuanicos komandai.

STALO TENISAS
šiemetinėse pirmenybėse gau2 

siau dalyvių, kaip ankstyvesnė
se. šiemet jau atsirado ir prie
auglio daugiau. Komandinėse 
varžybose dalyvavo keturios ko
mandos. Varžybų pasekmės: Ne
ris — Kovas 5:3, ASK Lituani
ca — Žaibas 5:2, Neris — ASK 
Lituanica 0:5, žaibas — Kovas 
5:3. Varžybų baigmėje koman
dos išsirikiavo šia tvarka: 1. 
ASK Lituanica, 2. Neris, 3. Žai
bas, 4. Kovas.

Kartu buvo pravestos ir vie
netų varžybos. Jaunių A klasė
je I-mą vietą užėmė Mackevi
čius — Chicagos Aras. Jaunių 
B klasėje Puniška — Chicagos 
Neris. Mergaičių A klasėje I-ji 
vieta teko R. Gaidžiūnaitei — 
Clevelando Žaibas.

Vyrų vieneto varžybose neti
kėtai į priekį išsimušė detroi- 
tietis J. Gerulaitis. Jam prisėjo 
su Clevelando J. Nasvyčiu per- 
sigrumti dėl 1-2 vietos. Laimėjo 
pernykštis meisteris, J. Nasvy- 
tis 3:1 (21:18, 21:19, 9:21, 21: 
16). 3-4 vietą pasidalino V. Klei
za — ASK Lituanica ir J. Šo- 
liūnas — Detroito Kovas.

DOVANOS
Eilė organizacijų, pirmųjų vie. 

tų laimėtojams, paskyrė naujas 
pereinamąsias dovanas. Jaunių 
krepšinio A klasė nugalėtojui — 
Dirva. Mergaičių krepšinio A 
klasė nugalėtojui — ALTAS, 
Clevelando skyrius. Jaunių krep
šinio C klasė nugalėtojui — V. 
V. Sporto Apygarda. Jaunių 
krepšinio A klasės paguodos ra
to nugalėtojui — Alg. Bielskus, 
Jaunių krepšinio B klasės nuga
lėtojui Detroito Kovui, trečią 
kartą iš eilės teko detroitiečio 
Vlado Paužos pereinamoji dova
na. Dovana perėjo visiškon Ko
vo nuosavybėn. Mergaičių tink
linio nugalėtojos, Clevelando 
Žaibo tinklininkės, antrus metus 
iš eilės gavo SLA Chicagos mo
terų kuopos skirtą dovaną.

Stalo teniso vienetų laimėto
jams įteiktos asmeniškos dova
nos. V. Adamkavičiaus vyrų kla
sės nugalėtojui. Liet. Fronto Bi
čiulių Chicagos Apygardos jau
nių A klasės nugalėtojui. P. Am- 
butavičiaus jaunių B klasės nu
galėtojui. A. Lauraičio mergai
čių A klasės nugalėtojai.

Pirmenybių metu paskelbti iš
kiliausieji Vid. Vakarų sporto 
apygardos prieauglio klasių 
spoitininkai. Jaunių klasėje Al
gis Grigaliūnas — Clevelando 
Žaibas. Mergaičių klasėje Mar
garita šileikytė — Chicagos

(Nukelta Į 8 psl.)

Clevelandiečiai DABAR gali pamėgti 
• Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ 

MONCRIEF vS"Ev

NRY FURNACE CO. MEDINA. O

RELIABLE FURNACE AND 
SALES SERVICE COMPANY

10220 St. Clair Avė. Call GL. 1-4799

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
lietuviams

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

R E P R E S E N T I N G
NATIONWIDE INSURANCE COMPANIES 

COLUMBUS, OHIO

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
lietuviams

KENMORE DAIRY INC.

Call SWeetbriar 5-5100

V. RICKUS 
PAINTING-DECORATIG INC.

RESIDENCINIS IR KOMERCINIS DAŽYMAS
Korporacija turi pilnus apdraudimus. įkainavimai ne

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

Dabar jau yra pats laikas tartis dėl pavasario darbų. 
Telefonuokite: PO 1-6035 

658 E. 162 St., Cleveland, Ohio

F , 1

CkveChechs
SPECIAL BUDGET CHECKING ACCOUNTS
REGULA* CHECKING ACCOUNTS, TOO • ŪSE THE ONE BEST FOR YOU>

Che Cleveland Urust Company
65 CONVENIENT BANKING OFFICE5

L rbCrbIU ftOUAl Ot’OllV IHSuMahCE CvB’OBAli

20 metų tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TELEFUNKCN

Authorlied Factory Scrvic*

TELEFUNKEN HI-FI STEREO SETS

SCHWAB RADIO & T. V.
SaUt and Scwlcc

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2. Ohio

Sandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių 
modelių

LAKEWOOD 1-4669
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DAIRYMEN ICE CREAM 
COMPANY

CLEVELANDE 
ir apylinkėse

3068 WEST 106th ST. OR 12300

GREETINGS and BEST WISHES

M. VOLK SUPPLY COMPANY
Wholesale distributors

Heating, roofing, shut metai suppliers 
12816 KINSMAN Rd. LO 1-2066

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

J. BERGER
WALL PAPER & PAINT STORE

6919 Superior Avė. HE 1-3659
805 East 185th St. IV 1-6250

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

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

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VViIliam 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

• šį sekmadienį, 11:30 
vai., Lietuvių salėje įvyks
ta visų lietuvių susirinki
mas aptarti J. Mull-Mulio- 
lio išrinkimą Į Ohio valsti
jos atstovus. Bus padaryti 
trumpi informaciniai prane
šimai, išdalyta rinkiminė 
medžiaga ir aptarta, kaip 
geriau pravesti rinkiminę 
akciją. Visi kviečiami daly
vauti ir prisidėti prie šio, 
lietuviams labai reikalingo 
laimėjimo sėkmingo prave- 
dimi

• šį šeštadienį, balandžio 9 d., 
St. Clair Recreation Center sa
lėje, 6250 St. Clair Avė. įvyks 
tradicinės, metinės varžybos 
tarp

Clevtelarido LSK žaibo ir Cle- 
velar.do Latvių Sporto Klubo.

Varžybų tvarkaraštis:
5:00 PM — moterų tinklinis 

— (žaibas II : Latvių II).
6:00 PM — vyrų tinklinis. 
7:00 PM — vyrų krepšinis. 
Po varžybų, Čiurlionio An

samblio namuose įvyks bendras 
lietuvių ir latvių sportininkų su
sirinkimas, kurio metu bus 
įsteigtas Pabaltiečių Sporto Fe
deracijos Clevelando skyrius.

Sportą mėgstanti visuomenė 
kviečiama gausiai atsilankyti ir 
tuomi paskatinti mūsų sporti • 
ninkus. Vyrų tinklinyje ir krep- 
šinyje Clevelando latviai yra 
viena iš stipriausių latvių ko
mandų Amerikoje. Taip pat jie 
yra Clevelando miesto vyrų tink
linio vicemeisteriai.

LSK Žaibas vyrų tinklinyje ir 
krepšinyje žais savo stipriausio
je sudėtyje, su neseniai iš ka
rinės tarnybos grįžusiu G. Barz- 
duku ir John Carrol universiteto 
rinktinės žaidėju Brazaičiu.

Varžybų pelnas skiriamas pa
remti LSK žaibo sportininkų 
nugabenimui į X Sportines Žai
dynes, įvykstančias balandžio 30 
d., New Yorke.

• Lituanus žurnalui paremti 
šį sekmadienį, balandžio 10 d., 
šv. Jurgio ir Naujojoje parapi
joje, po lietuviškų pamaldų, bus 
renkamos aukos. Tenelieka nė 
vieno iš mūsų, kuris neparemtų 
tokio kilnaus ii’ pavyzdingai at
liekamo mūsų studentų darbo — 
mūsų Tėvynės reikalų ryškini
mo kitataučiams per Lituanus 
žurnalą!

• Pianistės Birutės Smetonie
nės mokinių koncertas įvyksta 
šį sekmadienį, balandžio 10 d., 
7 vai. vakaro The Cleveland Mu- 
sic School Settlement — 11125 
Magnolia Dr.

• Lietuvių Diena šiais metais 
rengiama paskutinį birželio sek
madienį Niaurų ūkyje. Smulkes
nė programa bus paskelbta vė
liau. Rengia Lietuvių Bendruo
menės II Apylinkės valdyba.
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Praėjusį šeštadienį buvo atidarytas St. Clair Savings Ass’n naujas centrinis skyrius--813 E. 185 Str. 
Tas ceremonijas, perkirpant atidarymo kaspiną, atliko A. C. Putka--Onio Statė Superintendent of 
Building and Loan Ass’n. Nuotraukoje, iš kairės: M. L. Burya, teisėjas W. F. Burns, D. Schneller, 
A.C. Putka, J. T. Bergeron ir prezidentas Paul J. Schneller su ponia.

ir paduodamas jų beisbolo mu
šimo lazdas.

Jau antrą kartą po tūkstanti
nę laimi lietuvis studentas Jonas 
Apanites. Jis tik ką baigė Col- 
linvvood High mokyklą ir buvo 
priimtas į John Carroll Univer
sitetą.

šis studentas yra senų Dirvos 
rėmėjų Apanaičių anūkas. Jo 
tėvas, čia gimęs, Jonas Apanites 
jau keliolika metų tarnauja Cle
velando policijoje, pasiekęs slap
tosios policijos saržento laipsnį. 
Geras muzikantas, prieš įstoji
mą policijos tarnybon turėjęs 
orkestrą, grojęs lietuvių ir kitų 
parengimuose.

GERAS NAMAS
Į pietus nuo Lake Shore Blvd., 

arti Šv. Jeronimo bažnyčios, mū
rinis 7V£ kamb. namas, 4 mie
gamieji, gazo šild., pilnas skie
pas, 5 garažai, žema kaina.

šaukti: IV 1-1653.

ANTONIETTA STELLA

NUOLATINIAI $6.95 IR 

DAUGIAU 

KIRPIMAS IR DAŽYMAS

TERRACE BEAUTY 
SALON 

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

Uždaryta pirmadieniais.

51 AKRAS IR 5 PASTATAI, 
prie kelio 322 — Neroonvill.

Šaukti: EN 1-4113.

Metropolitan opera Clevelande 
pasirodo nuo balandžio 25 d. iki 
gegužės 1 d. Jos spektakliuose 
pagrindiniuose vaidmenyse pasi
rodys Antonietta Stella. Bilietai 
parduodami Union Commerce 
Bank--E. 9 ir Euclid Avė. nuo 
9:30 iki 5:30 vai.

Dėmesio!
Visais apdraudos 

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

atstovę
Paulina 

Mozuraitis-Bennett, 
H1 2-4450

KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI Į LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS ANTROS APYLINKĖS RENGIAMĄ

RELIGINĮ KONCERTĄ
VERBŲ SEKMADIENĮ, BALANDŽIO 10 D., 4 VAL. PO PIETŲ

NAUJOSIOS PARAPIJOS BAŽNYČIOJE
18022 NEFF RD.

I. J. S AM A S JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai. 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

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

• Laimėjo antrą $1,000. Ame
rikoniškas beisbolas turi ir rim
tesnes puses. Vasaros beisbolo 
sezonui Cleveland Plain Dealer, 
sutartinai su Clevelando Indians 
beisbolo komanda, išrenka iš vi
sų Clevelando mokyklų daugiau
sia apie beisbolininkus žinantį 
berniuką, tarp 13 ir 17 metų 
amžiaus. Ir tai laimėjęs gauna 
$1,000 mokslo stipendijai. Lai
mingasis berniukas beisbolo lo
šimo dieną patarnauja vietines 
komandos vyrams, globodamas

Programoje Čiurlionio Ansamblio vyrų choras, vadovaujant muz. A. 
Mikulskiui.

Solo giedant girdėsime Juliann buiza Burke, Ilona Sandar, Dorothy 
Merhar, .Julių Kazėną, Vacį Jurgelį.

Smuiku grojant Saulių Alkaitį.
Akompanuoja muz. Begina Brazaitienė.

L. B. Clevelando Antroji Apylinkė

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

PAVASARIO KARTŪNŲ BALIU
EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.

SAVINGS 
EARN

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

4%
ACCOUNTS 

INSURED TO 
*10.000

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNG LOAN3

CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

gražiai išpuoštoj Lietuvių salėje, balandžio 23 d., 7:30 vai. vak.

DVI ĮDOMIAUSIOS kartūnu suknelės laimės
C «.

GRAŽIAS DOVANAS
Staliukus galima užsisakyti telef. MU 1-2762 nuo 5 vai. vakaro ir pas V. Morkūnienę 

PO 1-5614 nuo 1O vai. ryto iki 4 vai. vak.

Šokiai ir trumpa įdomi programa
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KAS IR KUR?
• Baltų Institute, veikian
čiam Bonnoje, Vokietijoje, 
tikraisiais nariais yra prof. 
Z. Ivinskis ir prof. A. Ma
ceina. Nariais koresponden
tais yra profesoriai: J. Ba
lys, J. Brazaitis, M. Biržiš
ka, M. Gimbutienė, J. Gri
nius, J. Jakštas, P. Jonikas, 
St. Kolupaila, V. Maciūnas,
K. Pakštas, J. Puzinas, A. 
Salys, Pr. Skaidžius, A. Ša
poka, V. Šilkarskis ir A. 
Vaičiulaitis.

• Jina E. Totilaitė, iš Oma- 
ha, Nebr., su savo paveiks
lais dalyvauja jaunųjų dai
lininkų kūrinių parodoje ba
landžio 9-19 d. New Yorke. 
Jina 1959 m. baigė Omaha 
University su Bachelor of 
Fine Arts laipsniu. Buvo 
apdovanota Mengedoht Art 
Award premija0

Jaunieji skautai duoda priesaiką Chicagos Lituanicos tunto dešimt
mečio šventėje. L. Knopfmilerio nuotrauka

Š. m. kovo 20 d. mirė ir kovo 24 d. palaidotas 
Kalvarijos kapinėse

A. t A. PRANAS ŽIDONIS.
Mes norim padėkoti visiems, kurie suteikė jam 
paskutini patarnavimą ir palydėjo į jo poilsio 
vietą.

Nuoširdžiai dėkojam šv. Jurgio parapijos ku
nigams. Visiems, kurie užprašė šv. mišias už jo 
sielą ir visiems aukojusiems gėles.

Nuoširdus dėkui L. V. S. Ramovei, grabne- 
šiams ir visiems, kurie prisidėjo savo darbu. Dė
kojam laidotuvių direktoriui Jakubs and Son, ku
rie maloniu patarnavimu atėmė daug rūpesčių.

Dėkojam šeimininkėms už tvarkingai paruoš
tus pietus ir visiems lankiusiems koplyčioje bei 
lydėjusiems į kapus.

Visiems nuoširdus dėkui.
Smelstoriai

• Inž. Domas Adomaitis, iš 
Chicagos, dalyvauja chemi
kų suvažiavime Clevelande, 
vykstančiam Public Audito
rium. Į suvažiavimus iš 
JAV susirenka virš 10,000 
narių, čia aptariami chemi
kams visi rūpimi klausimai.
• Kovo mėnesį vykęs vajus 
Lituanus žurnalui paremti 
atnešė 450 dol. Gi per metus 
44,000 žurnalo egz. išleisti 
reikalinga apie 7,000 dol.

Todėl LITUANUS žurna
lui Remti Komitetas pratę
sia vajų į balandžio mėnesį 
ir pakartotinai kreipiasi į 
lietuvišką visuomenę, pra
šydamas jos supratimo ir 
paramos.

Akademinis jaunimas dė
koja visiems lietuviams už 
jų aukas, be kurių nebus 
įmanomas tolimesnis LITU
ANUS žurnalo leidimas.
• Velykų atostogų metu, 
balandžio 23-24 dienomis, 
Liet. Stud. S-gos Detroito 
skyrius ruošia studijų die
nas Detroite. Nagrinėjimui 
parinktos kontraversialinės 
temos, pakviesti puikūs pa
skaitininkai. Vsi Amerikos 
ir Kanados studentai kvie
čiami kuo gausiausiai daly
vauti.
• W. Žiogas, Dirvos skaity
tojas iš Orefield, mokėda
mas metinę prenumeratą 
atsiuntė ir $5.00 auką.
• Ig. Varnas, iš Hamilton, 
mokėdamas metinę prenu
meratą atsiuntė ir $5.00 
auką.

Chicagos Lituanicos tunto dešimtmečio šventėje vyr. sktn. A. 
Matonis užriša skautui Vanagui kaklaraištį.

L. Knopfmilerio nuotrauka

POETUI VLADUI ŠLAITUI
PASKIRTA LRD PREMIJA
Lietuvių Rašytojų Drau

gija kasmet skiria 500 dol. 
premiją už metų geriausią 
literatūrinį kūrinį, šiemet 
tuos pinigus duoda Hamil
tono Lietuvių Bendruomenė 
iš gauto Kanados Lietuvių 
Dienos pelno. Taip Lietuvių 
Rašytojų Draugijos valdy
ba, pagerbdama šį Hamil
tono ryžtą, ir jury komisiją 
sudarė iš Kanadoje gyve
nančių rašytojų: J. Krali- 
kausko, V. Tamulaičio — iš 
Toronto; J. Kardelio, H. 
Nagio ir J. Zmuidzino iš 
Montrealio.

Balandžio 3 jury komisi
ja turėjo savo posėdį ir pre
miją paskyrė Anglijoje gy
venančiam poetui Vladui 
Šlaitui už jo eilėraščių rin
kinį ”Ant saulėgrąžos vamz
džio”.

Premijos įteikimo šventė 
ir didelis koncertas, rengia
mas tos pačios Hamiltono 
Lietuvių B e n d ruomenės, 
įvyksta balandžio 10 Hamil
tone. Koncerte dalyvauja iš 
Toronto Varpo choras, ved. 
muz. S. Gailevičiaus, ir vy
ru kvartetas.

PHILADELPHIA
Jaunųjų Tautininkų veikla

Jaunieji tautininkai ba
landžio 9 d., šeštadienį, vyk
sta pamatyti JAV sostinės 
— Washingtono. Bus ap
lankytos žymesnės sostinės 
vietos ir Lietuvos atstovy
bė. Iš ministerio J. Rajecko 
gautas atsakymas, kad eks
kursantai laukiami ir pra
šomi atsilankyti į atstovy
bę arbatėlės metu. Su jau
nesniaisiais vyksta ir suau
gusių. Vykstama autobusu.

Tenka pasidžiaugti, kad 
Jaunieji tautininkai pradė
jo rinkti aukas Vasario 16 
d. gimnazijai remti. Gražu, 
kad jaunimas neužmiršta 
jaunimo besimokančio Va
sario 16 gimnazijoje.

Serga Tautinės Sąjungos 
valdybos nariai

Ligos užpuolė du valdy
bos narius — H. Misliauską 
ir P. Didelį. Abudu jau il
gesnį laiką serga. P. Dide
lis, po padarytos kojos ope
racijos, sveiksta namuose.

Trumpai
Ilgametis Tautinės Są

jungos skyriaus valdybos 
narys ir dvejus metus bu
vęs pirmininkas J. Bakuc- 
kas balandžio 14 d. švenčia 
60 metų sukaktį. Jo veikla 
skyriuje yra stipriai jau
čiama. Daug energijos, su
manumo ir laiko sukaktu
vininkas yra pašventęs sky-

riui. Sukaktuvininkui linki
me sveikatos ir energijos 
tolimesniame gyvenimo ke
lyje, R

Sportas...
(Atkelta iš 6 psL)

Aras. Išskirtinais atžymėti Al
gis Motiejūnas — Žaibas, Aloy
zas Bartkus — Neris, Nijolė Ge- 
lažytė — žaibas ir Irena Bespa- 
raitytė — Žaibas.

Pirmenybes V. V. Sporto Apy
gardos Komiteto pavedimu pra
vedė Chicagos LSK Neris.

P. Ptr.

TORONTO IR CHICAGOS 
SPORTININKAI

ATVYKSTA Į DETROITĄ
Balandžio 9 d. Detroite lan

kysis ir rungtyniaus Toronto 
PPSK Aušros vyrų ir Chicagos 
ASK Lituanicos — Gintaro jau
nių krepšinio komandos. Čia jos 
susitiks su Detroito LSK Kovu. 
Detroitiečiai šioms rungtynėms 
stipriai ruošiasi ir žada aikštėn 
išvesti pačius geriausius savo 
krepšininkus.

Sportinės varžybos Detroite 
senokai bebuvo, todėl tenka ma
nyti, kad šios rungtynės sukels 
dideli susidomėjimą detroitiečių 
tarpe. Rengėjai laukia ir visus 
sporto bičiulius kviečia gausiai 
atsilankyti,

Rungtynės įvyks puikioje St. 
Andrevvs High School salėje, 
Laikius ir Wagner gatvių kam
pas. (Du blokai į vakarus nuo 
Martin ir vienas blokas Į šiaurę 
nuo McGraw). Pirmųjų rungty
nių pradžia 7 vai. vak. P. Ptr.

TORONTO SPORTININ
KĖS CLEVELANDE

Pereitą šeštadienį, balandžio 
2 d., Clevelande viešėjo Toronto 
LSK Vyties mergaičių tinklinio 
ir krepšinio komandos. Čia su
žaidė draugiškas rungtynes su 
Clevelando LSK Žaibo mergai
tėmis.

Viešuos buvo priverstos nusi
leisti abejas rungtynes fiziniai 
ir techniškai stipresnėms cleve- 
jandietėms.

Tinklinio rungtynėse terontic- 
tės uar vos pradėjusios pirmuo
sius žingsnius negalėjo sudaryti 
rimtesnio pasipriešinimo lietu
vių mergaičių tinklinio meiste
riui Žaibui, laimėjusiam 3:0 
(15:7 (15:0) (15:5).

Krepšinyje žaibietės patiekė 
nelauktą staigmeną, įveikdamos 
viešnias net 39:10. Žaibo mer
gaitėms tai buvo pirmosios rim
tos rungtynės, neskaitant su
trumpintų rungtynių Chicagoje, 
kovo 27 d.

Jeigu tinklinyje vytietės pasi
rodė dar toli atsilikusios, tai 
krepšinyje sudarė visai neblo
gai paruošto vieneto vaizdą. 
Pirmą kėlinį viešnios sugebėjo 
vesti visai apylygų žaidimą ir 
tik taiklesnių metimų dėka Žai
bas užbaigė 13:5 savo naudai. 
Antrame kėlinyje žaibietės pra
dėjo gudriau išnaudoti savo fi
zinę persvarą ir agresyviai pulti 
Toronto krepšį, savo atakas daž
nu atveju užbaigdamos įmeti
mais.

Žaibo krepšininkės pasirodė 

geriau, negu buvo tikėtasi. Iš 
paskirų žaidėjų išskirtina R. 
Besperaitytės, L. Juodytės ir 
N. Gelažytės trejukė, prie kurių 
vykusiai derinosi likusios. Tre
neriui Juozui Kijauskui tenka 
tikrai didelis nuopelnas, sugebė
jusiam per vieną sezoną pada
ryti gražią pažagą.

Komandų sudėtys ir įmesti 
taškai:

LSK žaibo: R. Besperaitytė 
(8), L. Juodytė (2), N. Gelažy- 
tė (16), D. čyvaitė (7), I. Bes
peraitytė (4), V. Karosaitė (2), 
R. Gaidžiūnaitė, R. Dučmanaite 
ir V. Ambrazevičiūtė.

LSK Vyties: Kilotaitytė (8), 
Supronaitė (2), Lorencaitė, Ve- 
čerskytė, R. Rutkauskaitė, J. 
Rutkauskaitė, žulpaitė ir Šve
daitė.
• Tos pačios abiejų komandų 

žaidėjos atstovavo ir tinklinyje.

ŽAIBAS : UKRAINIEČIAI 
65:62

Rungtynių su Toronto Vyties 
mergaitėmis proga buvo sužais
ta ir draugiškos vyrų tinklinio 
ir krepšinio rungtynės su Cleve
lando ukrainiečiais.

Krepšinio rungtynes Žaibas 
laimėjo 65:62. Žaisdami toli gra
žu nepilnoje sudėtyje mūsiškiai 
turėjo gerokai pasispausti, kad 
išneštų sveiką kailį.

žaibą atstovavo ir taškų pel
nė:

V. Gelgotas (10), A. Sima- 
niūkštis (12), L. Čieška (10), P. 
Stungys (9), K. Sumakeris (26), 
R. Liogys.

Tinklinyje Žaibas turėjo su- 
pasuoti prieš šiemetinį Cleve
lando meisterį — ukrainiečius 
3:0 (16:14) (15:13) 15:10). Žai- 
biečiai turėjo stipresnį puolimą, 
tačiau geras ukrainiečių gyni

Akimirka iš baigminių jaunių A klasės krepšinio rungtynių Chi- 
cagoj tarp Neries ir Žaibo. Kamuolį meta Karsas, baigminėse 
rungtynėse surinkęs 40 taškų. p. Nalio nuotrauka

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

GEORGE V. 
WOODLING

GREETINGS and BEST W1SHES
CHIN’S RED DRAGON

RESTAURANT
SERVING THE FINEST CHINESE 

AND AMERICAN FOOO

3048 ST. CLAIR AVĖ. PR 1-019#

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

PARSONS AND PARSONS
MAKERS OF WATERPROOF FABRIC 

COLLARS AND CUFFS

Main Office and Factory - 413-15 Huron Road

413 Huron Road CH 1-7723

GREETINGS and BEST WISHES

STATĖ SUPPLY CO.
Blanche B. Kanner

Wfcle>«/« Dittributeri at
Heating Epuipment, Roofing, Sidings

Sheet Metai Suppliee Builders' Specialtiee
1273 E. 123 r d St. MU 1-8182

mas ir pranašesnis kamuolio 
valdymas nulėmė žaidimą jų 
naudai.

LIETUVOJE

šachmatininkas VI. Mikėnas 
lankėsi Kretingoje. Jis ten skai
tė paskaitą apie šachmatus ir 
vėliau davė simultaną prie 28 
lentų. Meisteris laimėjo 18, 6 
pralaimėjo ir 4 sužaidė lygio
mis.

Šiaulių ir Radviliškio boksi
ninkų susitikimas baigėsi pir
mųjų laimėjimu 8:6.

*
Prienai ir Mažeikiai, koman

dinėse Lietuvos stalo teniso pir
menybėse yra uodegėlės pabai
goje. Žemaičiai, norėdami kaip 
nors įveikti Prienus, ėmėsi dar 
prieš rungtynes įvairių gudry
bių, kad tik susilpnintų priemė
čių kovos dvasią: svečiams nak
tį atvykus į Mažeikius, nieks jų 
nesutiko, neapnakvindino. Ne
gana to. Iš ryto nedavė ir pus
ryčių! Prienai ir sužaidė žemiau 
savo galimybių, pralaimėdami 
Mažeikiams 5:8.

Kitose rungtynėse Vilniaus 
Raudonoji žvaigždė įveikė Šiau
lius 7:6 ir Klaipėdą 8:5.

Atrodo, kad A. Saunoris stip
riai pergyvena pralaimėjimus 
Kijeve, nes šiose rungtynėse ne
dalyvavo, atiduodamas taškus 
be kovos. Kol kas pirmenybėse 
stipriausiai laikosi Kauno Rau
donoji Vėliava, prieš Vilniaus R. 
žvaigždę, Kauno Bangą ir Pane
vėžio Spartaką.

Aukščiausią stalo teniso lygą 
sudaro 11 komandų, o ”B” kla
sėje yra 10 komandų, padalintų 
į dvi grupes.
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