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Castro priešų veikla stiprėja
Fidel Castro režimas, kaip 

aplinkiniais keliais patirta, 
turėjo jau permesti dali sa
vo milicijos Į vakarinę Ku
ba kovai su sukilėliais. Pra
eitą savaitgali 20^0 gerai 
apginkluotų milicijos narių, 
buvo išsiųsti į Organos kal
nus Pinar dėl Rio provinci
joje. Ten prie jų prisijungė 
dar 100 Pinar dėl Rio pro
vincijos milicininkų su po
licijos šunimis.

Escambray kalnuose jau 
kelintą savaitę 30,000 mili
cininkų bando likviduoti su
kilėlius be žymesnių pasise
kimų. Taip pat pranešama 
apie žymius nuostolius iš 
abiejų pusių Rancho Mandi- 
to zonoje, šiauriniame Ku
bos pakraštyje.

Šaukimas prie ginklų
Kubos revoliucinė taryba, 

praktiškai vaizduojanti eg- 
zilinę Kubos vyriausybę, 
praeitą savaitgalį paskelbė 
ilgą atsišaukimą j kubie
čius, ragindama imti gink
lus ir pradėti sukilimą de
mokratiniam režimui kraš
te sukurti. Atsišaukime ža
dama atstatyti Castro iš
duotos revoliucijos idealus, 
grąžinant galion konstituci
ją ir įgyvendinant socialinį 
teisingumą.

Egzilinės kubiečių gru
pės, kaip aiškėja, savo stra
teginiuose planuose numa- 
Čiusios nevykdyti plataus 
masto invazijos į salą, bet 
vykdyti infiltraciją gerai 
paruoštais batalionais iki 
600 vyrų, akciją suderinant 
su krašto viduje organizuo
jama sabotažo banga. Pra
eitą savaitę sabotažo veiks
mai daugely Kubos vietų 
pagausėjo ir, kaip praneša
ma, šeši mažesni sukilėlių 
transportai išsikėlę į Kubą. 
Viena jų grupė esanti ypa
tingai gerai paruošta, ir jos 
uždavinys .būsiąs koordi
nuoti sukilėlių grupių veiks
mus.

Atskiroms grupėms iško
vojus eilę „laisvų teritori
jų” Kuboje, salon išvyks ir 
revoliucinė taryba, kuri ofi
cialiai pasiskelbs provizori
ne krašto vyriausybe ir pa
siprašys užsienių diplomati
nio pripažinimo.

Castro režimas, kaip ste
bėtojai sako, šioje kovoje 
tegalįs pasitikėti tik savo 
suorganizuota „liaudies mi
licija”, kuri yra ginkluota 
moderniais čekiškais gink
lais, bet nepakankamai ap
mokyta kariniams veiks
mams. Kariuomenė, kaip 

tebesikartoją lakūnų ir lai
vyno pabėgimai rodo, nėra 
ištikima režimui. Didelę 
kliūtį režimui sudaro lakū
nų stoka. Kuba turi lėtų 
propelerinių lėktuvų ir gal
būt yra iš sovietų bloko ga
vusi sprausminių, bet pa
stariesiems vairuoti tuo tar
pu neturima pilotų. Keli 
šimtai jaunų vyrų yra ap
mokoma jais skraidyti Če
koslovakijoje ir Sovietijoje, 
bet jie Kubon grįš tik bir
želio mėnesį.

Washingtone nesutariama
Dienomis artėjant pla

nuojamam sukilimui, Wa- 
shingtone iškilo dideli gin
čai dėl tolimesnės JAV po
litikos, kaip pagelbėti Ku
bos sukilėliams. Prezidentas 
Kennedy, kaip sakoma, kas
dien gaunąš vienas kitam 
prie štaraujančius patari
mus iš Baltųjų Rūmų pata
rėjų, centrinės žvalgybos 
agentūros, valstybės ir gy
nybos departamentų.

Kai kurie pareigūnai ver
čią prezidentą suteikti pa
kankamai karinės ir finan
sinės pagalbos, kad egzilai 
galėtų įsitvirtinti bent vie
noje Kubos dalyje. Bet vals
tybės departamentas esąs 
susirūpinęs dėl politinių ir 
karinių pasėkų, kurios kiltų 
iš karinės pagalbos teikimo.

Amerikos Valstybių Or
ganizacijos statutas, pasi
rašytas 1948 metais Bogo
toje, įsakmiai draudžia to
kią akciją. Bet komunis
tams tebetęsiant karinę pa
galbą Kubai, 'būkštaujama, 
kad nebūsią galima to iš
vengti. Komunistų blokas 
per pastaruosius devynis 
mėnesius Kubai atsiuntęs 
30,000 tonų ginklų. Jei toji 
pagalba bus tokiu mastu tę
siama ir toliau, Castro reži
mo nebus įmanoma nuvers
ti, net ir daugumai gyvento
jų išėjus sukiliman.

Vieną sprendimą prezi
dentas jau yra padaręs: jis 
pabrėžė, kad JAV armija 
Kuboje nebus naudojama.

Esminiai klausimai
JAV vyriausybės apsi

sprendimo dilemą sudaro 
dvi komplikuotos alternaty- 

•vos:
• jei JAV nepadės tiems, 

kurie kovoja dėl Kubos lais
vės, Vakarų pusrutulyje 
kris jos prestižas ir sustip
rės Castro įtaka, paskatin
dama prokomunistines re
voliucijas kituose Lotynų 
kraštuose.

• karinė pagalba Castro 
priešams, nekalbant jau 
apie minėtos sutarties pa
žeidimą, susilpnintų JAV 
vyriausybės pastangas su
stabdyti taikiu keliu komu
nistų agresiją Laose ir P. 
Vietname, o taip pat suma
žintų jos įtaką Jungtinėse 
Tautose, kurių charta įsak
miai draudžia naudoti jėgą 
tarptautiniuose ginčuose.

Šie klausimai yra esmi
niai tolimesnei JAV politi
kai. Jie tuo tarpu dar nėra 
prezidento nagrinėti su tau
tine saugumo taryba ir su 
kongreso lyderiais.

SPĖLIOJIMAI APIE RUSUc
ASTRONAUTĄ

Pirmadienį Maskva surežisavo 
spektaklį, kuris visame pasau
lyje sukėlė spėliojimus, kad so
vietai išleidę erdvėn pirmąjį 
žmogų - astronautą.

Istorija prasidėjo iš to, kad 
radijas ir televizija įspėjo klau
sytojus, jog reikią laukti ne
paprasto pranešimo. Telegrafo 
stotin atvyko būrys televizijos 
specialistų ir susistatė kame
ras, laukdami korespondentų ant
plūdžio savo pranešimams per
duoti. Iš jų užuominų ir kilo 
gandai apie galimą žmogaus iš
leidimą į erdvę.

Tačiau praėjus 24 valandoms 
nuo paskelbimo, nepaprastojo 
pranešimo nesulaukta. Valdinės 
įstaigos pradėjo aiškinti, kad 
jos nieko apie tai nežinančios. 
Iš kitos pusės, JAV erdvės ir 
aeronautikos administracijos 
pareigūnai paskelbė, kad jie ne
užregistravę jokio erdvės veži
mo iššovimo.

Bet kai kurių laikraštininkų 
pranešimai iš Maskvos sako, kad 
tas sovietų spektaklis galėjęs 
turėti kai kurį pagrindą. Jie pa
stebi, kad grupė sovietų moks
lininkų pirmadienio vakare su 
iš anksto paruoštais rankraščiais 
buvusi atsiųsta į Maskvos radijo 
studiją ir laukusi ženklo pradėti 
juos skaityti.

Tuo atveju iškyla šios gali
mybės: sovietai tikrai bandę iš
leisti erdvėn žmogų, bet nepa
sisekė arba paskutinę minutę bu
vo pakeisti planai. Taip pat ga
lėjo atsitikti, kad mokslininkai 
dėl kurių nors priežasčių negali 
skelbti savo stebėjimų duomenis.

Kaip amerikinė žvalgyba yra 
anksčiau įspėjusi, sovietai norį 
prieš gegužės 1 žūtbūt erdvėn 
išleisti astronautą. Bandymų 
galinti būti visa eilė, bet jie bū
sią paskelbti tik tuo atveju, kai 
rusams galutinai pasiseks tai į- 
vykdyti.

BIRUTE AUGUSTINAVIČIUTĖ, iš Clevelando, balandžio 29 d. dalyvauja Dirvos rengiamose jaunųjų 
pianistų vyresnės grupės varžybose. Piano muzikos ji mokosi pas Birutę Smetonienę.

PAVOJAI DIDELI, REIKĖSIĄ DAUG AUKŲ
Prezidentas Kennedy ir bri

tų premjeras Macmillanas savo 
pasitarimus baigė, daugiau su
tardami dėl bendrų sunkumų po
būdžio, negu dėl kelių ir prie
monių jiems išspręsti.

Po pasitarimų paskelbtame 
bendrame komunikate pabrėžia
mas "visiškas sutarimas dėl da
bartinės pasaulinės situacijos 
pavojų sunkumo ir gilumo" ir 
nurodoma, kad tiems pavojams 
atremti reikėsią "daug pasiau
kojimo", Nei pavojai, nei tie 
pasiaukojimai neišvardinami.

Apie pasitarimų eigą gerai in
formuoti sluoksniai sako, kad 
pasitarimų tikslas ir nebuvęs 
pasiekti tvirtų nutarimų atskirais 
klausimais. Svarbiausi pasitari
muose paliesti klausimai, kaip iš

RUSAI PADIDINO GINKLU
SIUNTAS Į LAOSA

Oficialūs JAV sluoksniai pa
reiškė, kad sovietų pagalba 
ginklais ir kitais kariniais reik
menimis Pathet Lao sukilėliams 
paskutinėmis dienomis "smar
kiai padidėjo". Nors oficialieji 
sluoksniai atsisakė cituoti "arit
metiką", bet žinių agentūrų pra
nešimais, sovietiniais lėktuvais 
gabenamos siuntos ten patrigu- 
bėjusios.

Šie sovietų veiksmai daugelio 
diplomatų yra interpretuojami, 
kaip smūgis britų reikalavimui 
įvykdyti ginklų paliaubas Laose, 
prieš sušaukiant tarptautinę kon-

KAIREJE: Chicagos lietuvių 
tautinių šokių grupė • "Ateitis" 
balandžio 16 d. Lietuvių Audito
rijoje, Chicagoje, rengia 20 me
tų sukaktuvinį koncertą, kuriame 
taip pat dalyvaus "Pirmyn" cho
ras ir solistai P. Bičkienė ir 
A. Brazis. Nuotraukoje Ateities 
šokėjų grupės valdyba: Vincen
tas Samoška, Sofija Šamas, Fran
cis Gramontas ir Asta Baltra- 
monas.

migloto komunikato aiškėja, 
buvę:

* pripažinta, kad NATO yra 
"Vakarų saugumo branduolys", 
bet reikia ieškoti priemonių stip
rinti visam laisvajam pasauliui;

* nagrinėta visa eilė ekonomi
nių problemų, kurios reikalingos 
bendro dėmesio:

* svarstytos kritiškos Laoso 
ir P. Vietnamo problemos;

* ieškota būdų remti Jungti
nes Tautas prieš sovietų bandy
mus pakenkti jų autoritetui;

* pasižadėta tęsti bandymus 
galimai greičiau pasiekti atomi
nių bandymų nutraukimo sutar
tį su sovietais.

Šie klausimai, be abejo, bus iš 
naujo nagrinėjami pasitarimuo
se su Vokietijos kancleriu Ade- 

ferenciją.
Karinių sluoksnių gautais pra

nešimais, kautynės Laose pas
taruoju metu kiek sumažėjusios. 
Karališkoji armija stengiasi ap
ginti krašto sostines, ir jos po
zicijos pagerėjusios po praeitą 
savaitę įvykdytų parašiutininkų 
nuleidimų. Komunistai skelbia, 
kad jie apsupę dalį tų parašiu
tininkų.

Maskvoje pasitarimai tarpbri- 
tų ambasadoriaus Sir Frank Ro- 
berts ir sovietų užsienių reikalų 
ministerijos tebesitęsia: Mask
vos spauda pastarosiomis dieno
mis nustojo pranešinėjusi apie 
būklę Laose.

Paryžiuje JAV ambasadorius 
James M. Gavin įteikė JAV vy
riausybės kvietimą apsilankyti 
Washingtone buvusiam Laoso 
premjerui Phoumai, kuris grei
čiausiai čion atvyks tiesiog iš 
Maskvos balandžio 18 d. ir už
truks tris dienas. Phouma yra 
sovietų bloko ir kai kurių neu- 
tralistų laikomas "teisėta" Laoso 
vyriausybe. Washingtone buvo 
oficialiai paneigta, kad jo pakvie
timas reiškiąs, JAV politikos 
naują posūkį. 

naueriu, kuris šiandien atvyko 
į V/ashingtoną, ir su prez. De 
Gaulle, kaip prez. Kennedy jį 
lankys Paryžiuje gegužės 31 d.

Premjeras Macmillanas iš 
VVashingtono išvyko į Kanadą.

* Prez. Kennedy NATO kari
nio komiteto konferencijoje pa
brėžė, kad JAV gins Europą, jei 
prireiktų, panaudodama ir atomi
nius ginklus. Bet jis ragino stip
rinti organizacijos pajėgumą at
remti komunizmo agresiją kon
venciniais ginklais, kad būtų ga
lima "laimėti pauzą", prieš nu
sprendžiant atpalaiduoti bran
duolinę destrukciją.

TRUMPAI IŠ VISUR
* IZRAELYJE prasidėjo na

cio Adolfo Eichmano, kaltinamo 
planavimu išžudyti Vokietijos 
žydus, byla. Perskaičius kaltina
mąjį aktą, jo gynėjas, vokietis 
Robert Servatius, pareikalavo, 
kad trys teisėjai diskvalifikuotų- 
si, nes jie galį būti šališki, kaip 
nacių teroro aukos. Toliau Eich
mano gynėjas neigė teismo le
galumą, nes Eichmanas buvęs 
nelegaliai pagrobtas iš Argenti
nos, įstatymai jam teisti buvo 
Izraelio parlamento priimti tik 
po jo suėmimo, ir Eichmano 
sutikimas vykti Izraelin buvo 
Buenos Airese išgautas prievar
ta. Taip pat keliamas klausimas 
dėl liudininkų, kurie bijąsi vykti 
liudyti, kad vėliau nebūtų vie
toje sulaikyti arba kitur pa
grobti ir atiduoti panašiam teis
mui.

♦ IŠ TUNISO pranešama, kad 
praeitą savaitę atidėtos taikos 
derybos tarp Prancūzijos ir Al- 
žiro nacionalistų provizorinės 
vyriausybės prasidėsiančios šio 
mėnesio pabaigoje. Tuo tarpu 
prancūzų ekstremistų ir alži- 
riečių nacionalistų teroras tebe
sitęsia. Paryžiuje viena bomba 
sprogo prie pat prezidentūros.

♦ PIETŲ VIETNAMO preziden
tas Ngo Dinh Dieni sekmadienį 
įvykusius rinkimus laimėjo mil
žiniška dauguma -- tarp 62 
sostinėje ir 90*70 balsų kai ku
riose provincijose.
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DAR TRYS VALANDOS NAKTIES (68) 1ES;| VISUOMENININKE BRONĖ PIVARONIENE
Nebijokite, mes sudeginsime SLA SEKRETORĖS PAREIGOSE

--Ar tau nepasisekė susi
siekti? -- paklausė Ilona.

--O taip, tai tūrbųt vienin
telis stebuklas Budapešte, kad 
dar galima telefonuoti.

--Ką sako Endre?
--Tu gi žinai jį, jis man pa

pasakojo naujausią juoką..
--Daugiau nieko?
--Parlamentas rusų užimtas; 

vyriausybė areštuota; Nagy esąs 
pasprukęs; Budapešto radijas ty
li; Kiliano kareivinės, Corvino 
blokas ir Budoje pilis, kaip mes 
patys girdime, smarkiai ap
šaudomi.

Kareivis atrodė užtenkamai 
sužinojęs. Jis šaltai nusisuko ir 
stebėjo gatvę.

--Šitaip, -- pasakojo Erszebe
ta toliau, -- visur improvizuoja
ma, bet rusai pasiekė pagrin
dinius tikslus ir dabar puola 
atskirus pasipriešinimo lizdus.

—Ar jie leidykloje dar tebetu
ri toliraščio ryšį su Viena?

--Taip, jie be paliovos per
davinėja pranešimus Associated 
Press agentūrai ir vis klausi
nėja: "Ką daro Jungtinės
Tautos?"

--O ką atsako agentūra?
--Kardinolas Mindszenty esąs 

saugus.
--Kur?
--Amerikinėje pasiuntinybėje.
Kareivio šaltumas staiga pasi

baigė. Jis pašoko.
--Ar tai naujasis juokas?
--Ne, -- pasakė Erszebeta, 

--tai ne juokas.
--Kur, sakei tu, yra kardino

las?'
--Amerikinėje pasiuntinybėje.
--Ir žinai, nuo kada?
--Ne.
--Gaila, -- tarė kareivis, -- 

Šiandien rytą, tuoj po ketvirtos, 
norėjau savo tėvą nugabenti į 

pasiuntinybę, jis buvo komite
te, todėl nieko gero negali ti
kėtis; bet mums buvo pareikšta, 
kad name nebęsą daugiau vietos.

Erszebeta ir Ilona pasižiūrė
jo į viena kitą. Kuzinas sukišo 
rankas į kišenes ir atsitiktinai 
užčiuopė savo cigaretes.

--Ar rūkysi?
Kareivis paėmė vieną ir kalbė

jo, jam uždegant:
--Jei sužinosiu, kad jie pri

ėmė kardinolą, prieš tai atstū
mę mano motiną, perplauksiu 
Dunojų ir įmesiu Molotovo kok
teilį į jų landynę.

Cigaretės degė.
--Kiekvienu atveju,--tarėKu

zinas, -- bijausi, kad kardino
las Šoks svingą amerikoniškiau 
už amerikiečius.

--Tai man visiškai nesvarbu, 
--atsakė kareivis, dar kartą pa
sižiūrėjo J savo studentų šautu
vus ir tarė: -- Mes turime susi- 
stiprinti barikadą.

Ilona paklausė Erszebetą:
--O kaip su George: ar Geor

ge agentūroje, dar Vienoje?
--Aš nenoriu nieko girdėti apie 

Georgę. "Aš atvyksiu; aš atvyk
siu; aš būtinai atvyksiu" -- būtų 
geriau, jei jis iš karto būtų pa
sakęs: "Aš negaliu atvykti; aš 
neatvyksiu; aš bijau atvykti į 
Budapeštą".

--Visi Georgės bijo atvykti į 
Budapeštą, -- pasakė kareivis 
nusispiaudamas.

♦

Toliraščio aparatas iš"Szabad 
Nep" pastato pranešinėjo į Vie
ną:

"Tankai jau šaudo Dunojaus 
kryptimi. Mūsų jaunuoliai stovi 
ant barikadų ir šaukiasi ginklų 
bei šaudmenų. Miesto centre at
kakliai kovojama.

Šiuo metu ramu. Girdima tik 
pora šautuvų šūvių. Tankai nuo 
mūsų pastato nuvažiavo tolyn. 
Kažkur...

Dabar sprogo viena granata 
prie pat mūsų. Valstybės teatro 
pusėje stipriai šaudoma. Tai 
visai arti, miesto centre...

Mūsų pastate laikosi penkioli
kos metų berniukai ir keturias
dešimties metų vyrai. Nesirū
pinkite mumis. Mes esame stip
rūs, nors ir maža tauta. Kai ko
vos pasibaigs, mes savo nelai
mingą kraštą vėl atstatysime...

Perduokite mums visas žinias, 
kurias tik gavote, apie pagalbos 
priemones Vengrijai. Nesirūpin
kite, mes sudeginsime praneši-

visus pranešimus
mus, kai tik juos perskaity
sime..."

*
Jie sustiprino barikadą tankų 

laužu.
—Taip, -- tarė kareivis Ers- 

zebetai, -- o dabar pasakok 
mums naująjį juoką.

Erszebeta nusišypsojo. Ak, to
ji šypsena. Kuzinas senai nebuvo 
jos matęs.

--Kas gali Vengriją išgelbė
ti? -- paklausė ji.

Tarp Budos kalvų ridinėjosi 
sunkiųjų patrankų aidas.

--Dvi galimybės yra Vengrijai 
išgelbėti: viena reali, antroji ste
buklas.

Iš šalutinės gatvės kažkas su
šuko. Vyras stovėjo šalia nukri
tusio balkono griuvėsių. Virš jo 
apsiausto kabojo foto aparatas 
su tele-objektyvu. Jis pamatė 
už šautuvų pasirodžiusias galvas 
ir nuėjo prie jų.

--Aš ateinu iš vaikų darželio 
ligoninės, -- prabilo jis savo
tiškai kirčiuojama anglų kalba, 
--du sužeisti studentai man pa
sakojo apie šią barikadą.

--Ar tamsta žurnalistas? -- 
paklausė Erszebeta.

--Taip.
--Tamsta atvyksti iš Vakarų?
Jis žiūrėjo į žuvusius stu

dentus.
--Aš esu olandas. „
--Gaila, -- tarė kareivis, -- 

amerikietį būčiau turėjęs ko 
paklausti.

Olandas pamatė merginą tarp 
žuvusių. Ji gulėjo ant šono. Dul
kėmis apkritę plaukai dengė jos 
veidą.

—Kur išmokote vengriškai? -- 
paklausė Erszebeta.

Jis atrodė nenugirdęs klausi
mo. Jis priėjo prie žuvusios, 
pasilenkė, nustūmė plaukus ša
lin. Sumišęs atsistojo.

--Ar ko ieškote? -- paklausė 
Ilona.

• • 
NAUDOKITĖS BANKO patarnavimu,

kur jums skiriamas didžiausias dėmesys!

ANK

Paklauskite tarnautojos ”Kas naujo?” (kaip šis žmogus tai padarė) ir ji tikriausiai atsa
kys: ”Mail-A-Check”. Kas tai? Tai yra naujas mūsų čekis — geras pavyzdys, kaip mes jums 
skiriame didžiausią dėmesį — jūsų reikalams, jūsų patogumui. Mat, su Mail-A-Check ‘nerei
kia adresuoti vokus — adresas, ir jūsų adresas, matosi per specialaus voko langelį. Tai jums 
sutaupo laiką apmokant sąskaitas, ir neįmanoma Įdėti čeki į klaidingą voką. Ekstra patar
navimai, kaip šie maži asmeniški patarnavimai — padaro didelį čekių sąskaitų skirtumą pas...

VISAD TURĖK PO RANKA 
GERA DOVANA

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

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

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

Užsisakant naudokis pridedama atkarpa.

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

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

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

A GR0WING FINANCIAL FORCE IN CLEVELAND. . .TOTAL RESOURCES OVER $400,000,000

• • •

--Taip, bet čia ji negali būti; 
išvaizda mane apgavo. -- Jo 
vengrų kalba buvo sunkiai su
prantama, bet gramatiką, sun
kiausią užsieniečiui, jis nuosta
biai valdė. -- Ar žinote, -- tarė 
jis, --aš kartą buvau Debre
cene, prieš aštuonioliką metų; 
universitete buvo vasarinis se
mestras užsienio studentams; aš 
būčiau grįžęs kiekvieną vasa
rą, bet atėjo karas, ir aš vengrų 
kalbą išmokau be mokytojo, vien 
iš knygų; aš turėjau kam nors 
vengriškai kalbėti, bet žinote, 
karas ilgai tęsėsi, o po jo į 
Vengriją atėjo raudonieji.

--Dėl to mes nesame kalti.
--Aš žinau, -- tarė jis, -- 

Jalta, didžiųjų konferencija apie 
mažuosius, kurių nebuvo klausia
ma.

(Bus daugiau)

NATIONAL

Neseniai įvykę Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje Pildomosios 
Tarybos sąstate pasikeitimai, 
pašaukė atsakomingom sekreto
rės pareigom žinomą visuome- 
ninkę Pronę Pivaronienę, gimu
sią ir augusią Amerikoje, Pitts
burgho mieste, Pa.

Nors B. Pivaronienė Lietuvos 
nėra mačiusi, bet gerai kalba 
lietuviškai ir tiek anglų tiek lie
tuvių kalbas laisvai vartoja. Gim
tosios kalbos ji išmoko iš savo 
tėvų Jono ir Razalijos Paže- 
reckų, atvykusių iš Lietuvos į 
Ameriką dar praėjusio šimtme
čio pabaigoje. Abudu tėvai yra 
kilę iš Raseinių apskrities, tė
vas nuo Šimkaičių, motina nuo 
Skirsnemunės.

Pagrindinai arba gramatiškai 
B. Pivaronienė lietuvių kalbos 
išmoko Šv. Kazimiero vidurinė
je mokykloje, Pittsburghe, kur 
mūsų kalba buvo dėstoma greta 
anglų kalbos ir kitų mokslo da
lykų. Baigusi šią mokyklą 
ji mokslą tęsė Fifth Avenue

MEMBER FEDERAt OEPOSIT INSURANCE CORPORATION

Bronė Pivaronienė naujoji SLA sekretorė

High school. Vėliau, po High 
school baigimo, ištekėjo už Petro 
Pivarono ir apsigyveno Chicago
je. Čia WatsonBussinessCollege 
studijavo atskaitomybės ir biznio 
vedimo kursą.

Dar lankydama mokyklą B. Pi
varonienė pradėjo dirbti Lietuvių 
Kooperacijoje Pittsburghe. Jau 
čia jai teko įgyti pirmą patyrimą, 
kaip reikia vesti prekybinę at
skaitomybę. Apsigyvenusi Chica
goje dirbo savo vyro įmonėje -- 
Pivaronas Bros. Bakery, kur ve
dė atskaitomybės skyrių. Po ke- 
letos metų sugrįžusi į Pitts- 
burghą buvo Superior BakingCo., 
Pivaronas, Ine. vedėja. Praplės
tas darbas reikalavo didesnės 
priežiūros ir B. Pivaronienė sa
vo sugebėjimais prisidėjo prie 
įmonės išaugimo. Jos skyriai 
veikė Chicagoje, Pittsburghe ir 
Waterbury.

Nors B. Pivaronienės tiesio
ginės pareigos iš jos reikalavo 
daug laiko ir energijos, bet ji 
nevengė nei visuomeninio darbo. 
Nuo pat jaunystės dienų visa šir
dimi įsijungė į Susivienijimo 
veikimą ir jame iki šiol akty
viai dirba. Dar 1915 m. dalyvavo 
SLA kuopos steigime Pittsburghe 
Pa., vėliau čia suorganizavoSLA 
73 Moterų kuopą ir daugelį metų 
buvo tos kuopos pirmininke. Taip 
pat prisidėjo prie SLA Trečio
jo Apskričio darbų. Keliolika me
tų buvo apskričio valdyboje kur 
ėjo iždininkės pareigaš.

Būdama aktyvia veikėja daly
vavo veik kiekviename Susivie
nijimo seime, atstovaudama 73 
kuopą. Praėjusiame SLA Dei
mantiniame seime, kuris įvyko 
1960 m. Pittsburghe, ne tik buvo 
Moterų kuopos delegate, bet pri
sidėjo ir prie to seimo organi
zavimo ir jo darbų. Jai teko ruošti 
ir vadovauti visiems Seimo pa
rengimams, kurie savo darnumu 
dar daugiau padidino Seimo iškil
mingumą.

Kaip didelio akiračio veikėja 
B. Pivaronienė dalyvauja ir kitų 
organizacijų veikloje. Daugiau 
kaip 10 metų ji buvo Lietuvių 
Piliečių Klubo Moterų viene

to pirmininkė, Lietuvių Ūkio Klu
bo Moterų vieneto pirmininkė ir 
veikli narė kitų organizacijų va
dovybėse. Daug prisidėjo prie 
lietuvių kambario įsteigimo Pit
tsburgho universitete ir buvo to 
kambario pirmininkė. Šis kamba
rys aukštojoje mokyklojeturi ne
mažos reikšmės lietuvių vardui 
palaikyti ir garsinti.

Ten, kur buvo reikalinga mūsų 
tautiečių pagalba, B. Pivaronie
nė visada sutelkdavo lietuves mo
teris. Karo metu suorganizavo 
Raudonojo Kryžiaus Lietuvių Mo
terų skyrių, kuris, Pivaronienei 
pirmininkaujant, prisidėjo prie 
tiekimo paramos kariams fronte. 
Taip pat praėjusio karo metu su
organizavo Lietuvių Moterų 
Komitetą karo bonams pardavi
nėti. Lietuvių komitetas paskolos 
lakštų išplatino daugiau kaip už 
$1,000,000.00. Amerikos vyriau
sybė, įvertindama Lietuvių 
Komiteto našią veiklą, įrašė jį 
į JAV Kongreso rekordus. Pir
mininkė B. Pivaronienė U. S. 
Treasury buvo apdovanota gar
bės pažymėjimais.

(Nukelta į 5 psl.)

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

atstovę 

PAULINA 
MOZURAITIS-BENNETT 
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GIMTINĖS KOLCHOZUS

Lietuvių Bendruomenė bando 
savo jėgas

Lietuvių Bendruomenės centro valdyba šį mėnesį pa
skelbė bendruomenės mėnesiu. Ir savo mėnesinį biuletenį, 
kuris išėjo kovo pabaigoje, taip pat paskyrė įvairiems 
nurodymams, kaip geriau to bendruomenės mėnesio akci
ją pravesti, žinoma, daugiausia nurodymų duota apylin
kėms, kad jos imtųsi iniciatyvos tuos visus bendruomeni
nius reikalus iš naujo pajudinti ir į veiklesnį kelią įstatyti, 
Bet, biuletenyje yra medžiagos "ir ką pavienis asmuo ga
lėtų padaryti.

Mėnuo jau įpusėjęs, o iš ateinančių korespondencijų 
ir kitokių pranešimų nematyti, kad į tą centro valdybos 
užsimojimą būtų didelis atgarsis. Kol kas tik Dirvoj ir 
Drauge tepasirodė agitaciniai paraginimai. Kai kas dar 
atspaude oficialų pranešimą, kad toks mėnuo paskelbtas. 
Bet daugiau — tyla. Tarsi vyktų jau mums įprastas reiš
kinys: valdžia tegul daro, ką ji mano, o mes savo senu 
keliu, be pasišokinėjimų į aukštumas ar į šalis ...

Reikia laukti, kad bendruomenės mėnesio akcija gy
viau išsijudins, balandžiui baigiantis. Iki to laiko, reikia 
manyti, centras už neveiklumą suspės dar pabarti apy
linkes, o ir ilgiau galvojantieji ką nors naujo pradėti, taip 
pat bus apsisprendę. Bet jei taip tylomis būtų praeita — 
nuostolis būtų visiems. Juk šiuo atveju bendruomenė tik 
savo iškaba pakabino, o po ta iškaba slepiasi viso lietuviš
ko gyvenimo pajudinimas. Pajudinimas per tą lietuvių 
bendrinę organizaciją, kurioje visi galime sutilpti, visi 
bendrai lietuvybės išlaikymo ir Lietuvos laisvinimo darbą 
dirbti, savo balsu rinkti ir tokią jos vadovybę, kuri ge
riausiai tuos darbus planuotų.

Reikia manyti, kad Lietuvių - Bendruomenės centro 
valdyba, skelbdama šį bendruomenės mėnesį, nemažai dė
mesio bus skyrusi ateinantiems rinkimams. O skyrusi to
dėl, kad praėję dveji rinkimai nebuvo optimistiški. Jei 
rinkimuose tedalyvauja tik apie 6000 aktyvių balsuotojų, 
tai reikalas dar tebėra neišjudintas, o apie jo įstatymą į 
normalų darbo kelią, tai ir geros kalbos dar nėra. O kas 
blogiausia, kad tas rinkėjų skaičius ne tik neauga, bet 
dar ir krinta. Ir žinoma, jei ir ateinančiuose trečiuose 
Lietuvių Bendruomenės Tarybos narių rinkimuose tas 
reiškinys pasitvirtins, tada reikės labai susimąstyti, kaip 
toliau tvarkytis ir kaip bendruomeninį darbą planuoti.

Iš pirmų pranešimų, kurie jau gauti apie kandidatuo
jančius į Tarybą, atrodo, kad susidomėjimas didelis, čia 
jau nepasikartoja apylinkėse pastebimas reiškinys, kad 
kandidatus į valdybas kai kur jau reikia net specialiom 
priemonėm pritraukti. Kandidatų ne tik užtenka, bet jų 
net su kaupu atsirado. Ir, žinoma, jei tie kandidatai ne 
vien tik išrinkimo siekia, bet ir dirbti yra pasiryžę, tai 
galima laukti, kad bendruomenės reikalai bus išjudinti, 
bus darbščių galvų ir rankų ne tik juos planuoti, bet ir 
dirbti. Tačiau, jei bus tokių, kurie po rinkimų tik laimėji
mu pasidžiaugs ir vėliau prisnūs, vargu tokiems reikėtų 
kandidatuoti. Bet šiuo atveju reikėtų tik rinkėjus pra
drąsinti, kad jie ne pozuotojus, o darbininkus rinktų. Tai 
šiuo atveju būtų pati didžioji talka Lietuvių Bendruome
nei, kuri tarp daug keliu dar tebeieško geresnio kelio.

B. G.

'AIDŲ AIDUŽIAI" DĖL 
BRAZILUOS

Kadangi balandžio 7 d. "Darbi
ninkas" dar atsiliepia į "Dirvos" 
atsiliepimą apie "Naujienų" at
siliepimą į "Draugo" atsilie
pimą... ("Darbininkas", tiesa, 
pamiršo, kad Brazilijos pasiun
tinybės titulinė padėtis visų pir
ma buvo pradėta "aiškinti" dr. 
P. Mačiulio, "Drauge"), tai pri
durkite prie visų tų atsiliepimų 
ir šias pastabas.

Nelemtasis Brazilijos užsie
nių reikalų ministerijos laiš
kas, kuriuo buvo praneštas ofi
cialaus santykiavimo nutrauki
mas su Lietuvos pasiuntinybe, 
buvo adresuotas štai kaip: "Dr. 
Frikui Meieriui, Lietuvos įga
liotam Ministeriui, Chargė d* 
Affaires”

Taigi ir dr. Mačiulio "aiški
nimai" apie kažkokį ten "rezi
duojančio ministerio" titulą, ir 
"Naujienų" apžvalgininko išva
dos, kad įgaliojimai gal tik to
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anian Press Radio Ass’n 
VILTIS, Ine. (Non-profit) 
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dėl ir buvę atmesti, kad iš pat 
pradžių buvę "abejotinos ver
tės", yra tik jų asmeniški ir 
tendencingi šnekalai. Darbi
ninkiečiai teisingai pastebėjo, 
kad jeigu "įgaliojimų abejoti- 
numas" būtų buvusi oficialiųjų 
santykių nutraukimo priežastis, 
tai išeitų, kad įgaliojimai buvo 
"abejotini" taip pat ir Lietuvos 
konsulo, Latvijos įgaliotominis
terio (chargė d’affaires), na, 
taip pat ir Estijos konsulo. Tų 
įgaliojimai buvo ne iš Lietuvos 
Diplomatijos Šefo, kurio kom
petencijai neigti dr. Grigaitis 
nepraleidžia jokių, net ir pačių 
netinkamiausių bei Lietuvos rei
kalams nepatogiausių progų.

Bet darbininkiečiai kažkodėl 
mano, kad ta "Naujienose" dės
tytoji dr. Grigaičio nuomonė 
greičiausiai esanti Amerikos 
Lietuvių Tarybos Vykdomojo Ko
miteto nuomonė, nes "Alto" 
(taip keistai mūsų spaudoje tapo 
"nusmailintas" Amerikos Lie
tuvių Tarybos vardas!) skyriai 
iš A. L. Tarybos centro gavę 
nurodymų tylėti dėl pasiuntiny
bės Brazilijoje. Ryšium su tuo 
darbininkiečiai rado reikalo pa
daryti priekaištą tautininkų sro
vės atstovui A. L. Tarybos 
Vykdomajame Komitete už prita
rimą tokiam nusistatymui.

Priekaištas paremtas tik spė
jimu, kad tas klausimas gal bu
vęs svarstytas ir nutartas A. L.

Augustinas Gricius, kadai bu
vęs žinomas gabus pašaipininkas 
Pivoša, o dabar "Rašytojas, 
LTSR nusipelnęs meno veikėjas" 
(tokiu titulu jis pristatomas mi- 
zarinės "Laisvės" skaitytojams, 
suorganizuotame sveikinime tam 
laikraščiui), kovo 30 dienos 
zimaninėje "Tiesoje" štai ką ra
šo:

"Prieš' keletą metų, lankyda
masis gimtuose Šiupyliuose Šiau
lių rajone, prisiklausiau tokių 
faktų, kad man pasidarė aišku: 
jais turi susidomėti prokuratūra,

Sukursčiau kolūkiečius taip ir 
padaryti: surašyti tuos faktus, 
pasirašyti tikromis pavardėmis 
ir atiduoti Šiaulių prokurorui. 
Kolūkiečius įtikinau, kad jų pa
vardės liks paslapty. Kas galėjo 
pamanyti, kad gali atsitikti ki
taip?!

Bet atsitiko kitaip! Kolūkiečių 
skundas iš prokuratūros atsidū
rė rajono vykdomajame komite
te, o komitetas su tuo raštu su
pažindino kaltinamąjį -- kolūkio 
pirmininką. O šis pasistengė ker
šyti tiems, pasirašiusiems skun-

Tarybos V. Komitete. Bet tai 
tik spėjimas. O spėti daugiau pa
grindo yra - priešingai, būtent, 
kad nusistatymas "nesikišti" į 
Lietuvos pasiuntinybės reikalą 
greičiausia buvo "nubalsuotas" 
vieno dr. Grigaičio ir primestas 
lygiai "Naujienoms" lygiai A. L. 
Tarybai. Argi neprisimenam at
vejų, kai net visam Tarybos su
važiavimui klausimą išsprendus 
vienaip, sekretorius sugebėjo 
"išaiškinti" jį kitaip ir joki 
įrodinėjimai negelbėjo?

Antra vertus, jeigu jau kalba
masis klausimas būtų buvęs 
svarstytas Vykdomajam Komite
te ir būtų buvęs išspręstas taip, 
kaip jis dėstomas "Naujienose" 
bei nurodymuose A. L. Tarybos 
skyriams, tai kodėl turėtų būti 
stebimasi tik "tautininkų srovės 
atstovo pritarimu"? Juk V. K. 
nutarimai gali būti priimti net ir 
be to atstovo pritarimo, jeigu yra 
kitų dviejų astovų pri
tarimas. Darbininkiečiams būtų 
priderėję pirma pasiteirauti, 
ar kas pritarė A. L. Tarybos 
sekretoriaus bei Naujienų ap
žvalgininko nuomonei, ir tik ta
da stebėtis pritarimu tų, ku
rie būtų pritarę.

"Naujienų" pasisakymas pri
minė pasakėčią apie lapę, kuri, 
nepasiekdama vynuogių, aiški
nosi nesą ko gailėtis, nes vynuo
gės dar žalios, neskanios... 
Iš tikrųjų tai Brazilijos vyriau
sybės apsisprendimas yra smū
gis Lietuvos reikalui, nors, žino
ma, ne mirtinas. Ar galėjome to 
smūgio išvengti? Ar galėjome 
kaip nors geriau paveikti? Ar ta 
nesėkmė ištiko dėl mūsų nesu
gebėjimo gintis?

Vargu. Šiuo atveju, turbūt, nei 
keleriopai geresnės pastangos 
nebūtų padėjusios. Jeigu tiesa, 
kad net specialiam Amerikos am
basadoriui rankos nepadavė, 
tat.. Bet smūgis lieka, smūgis, 
ir kas gi pąiikės, jei grisiesį 
kad nei kiek neskauda!

V. Rastenis, 
New Yorkas 

dą kolūkiečiams kuo tik galėjo ir 
kaip mokėjo.

Nukentėjo kolūkiečiai, nuken
tėjau ir aš. Kurį laiką negalė
jau į Šiupylius net pasirodyti."

"Tie patys Šiupyliai po virti
nės kolūkio pirmininkų -- ne
išmanėlių žemės ūkyje -- gavo 
naują pirmininką: * žinoma, ne 
angelą, bet tokį, kuris nesipur- 
vino nešvariais darbais kolū
kyje, pradėjo drausminti pasi
leidusius kolūkiečius, atsisakė 
lėbauti su lėbautojais, neužsi
merkė prieš nesąžiningumus ko
lūkyje.

Grupė kolūkiečių, kurie buvo 
įpratę, ankstyvesniesiems pir
mininkams nuolaidžiaujant, vogti 
kolūkinį turtą, tą naująjį ėmė 
pulti, šmeižti, kol išėdė".

♦

"Kuršėnų rajono "Raudėnų" 
kolūkyje radau kolūkio pirminin
ką Malakauską. Aš pažinau jį 
nuo pat mažystės. Jis buvo gi
męs taip pat Šiupyliuose. Išsikė
lęs kitur, apie Micaičius, už
augo ir gyveno taip, kad doru 
žmogum jo negalėjo pavadinti nė 
visų nuolaidžiausia asmenybė. O 
čia tas Malakauskas buvo kolū
kio pirmininkas!

Prisiklausęs, kaip jis kolūkį 
engia, nė kiek nenustebau. Kitaip 
toks žmogus, iš jaunų dienų 
gobšas ir spekuliantas, elgtis ir 
negalėjo. Bet kodėl Kuršėnų ra
jono valdžia jį iškėlė kolūkio 
pirmininku, rėmė ir laikėtol.kol 
Malakauskas galutinai kolūkį 
nuvarė nuo koto?! Nesupratau to 
tada, nesuprantu ir dabar.

Galėčiau suminėti dar daugiau 
panašių faktų."

♦

"Matau didelius pakeitimus 
kaime, ne tik juridinius, turti
nius, bet svarbiausia -- žmo
nių sąmonėse.' Matau daug gerų 
pradų, bet, deja, kartais susi
daro įspūdis, jog kai kur de
dasi kaip tame faraono sapne: 
septynios liesos karvės ryja sep
tynias riebias. Sapne teryja kas 
ką nori. Bet juk čia tikrovė, 
mūsų tikrovė, mūsų ši diena ir 
rytojus. Tad kaip galima tylėti,

MOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas. 

matant tokį ryjimą? O aš noriu 
dar pats pamatyti tą rytojų savo 
akimis... Man skaudu, matant, 
kad daug kas mūsų gyvenime ga
lėtų eiti žymiai geriau, sklan
džiau, bet kliudo kažkas mums 
svetimo, priešiško".

*
Kad zimaninė "Tiesa" davė 

vietos tam naiviai nuoširdžiam 
Griciaus nusiskundimui, nenuo
stabu. Tokių dalykų išspausdi
nimas kartais galėtų ir pasek
mių kam nors turėti, gal nema
lonių kaltinamiesiems, o gal ir 
kaltintojams (kaip tai atsitiko su 
Griciaus suorganizuotu skundu 
prokuratūrai).

Dažniausia toki rašymai turi 
tik vieną reikšmę: žiūrėkite, mes 
gi kovojam su blogais reiš
kiniais, stengiamės, kad jų 
nebūtų. Bet taip, kaip rašo šį
met jau rašė ir pernai, ir už
pernai, rašė ir prieš 10 metų 
ir dar anksčiau, o tų reiški
nių, kaip buvo, taip tebėra. Kar
tais tik veikėjai naujų o kar
tais net ir jie tebėra tie patys. 
Jie pasiskaito tuos rašymus, nu
sišypso ir vėl toliau varo savo. 
Tik ne taip, kaip faraono sap
ne. Čia riebiosios "karvės" 
( ar "kiaulės"?) ryja liesąsias.

Gricius teisus, kad "gyvenime 
galėtų eiti žymiai geriau", bet 
kliudo kaž kas sveti
mas. O kas tas svetimas? 
Tiesiai to pasakyti Gricius ne
drįsta nes to ne tik Zimanas 
nespausdintų, bet už parašymą 
dar kas nors į "interview" 
pasikviestų. Tačiau netiesiogiai 
Gricius visgi "paslaptį" prasita
rė. Būtent, kalbėdamas apie rie
bų ėdiką Raudėnų kolchoze, jis gi 
aiškiai klausia: "kodėl Kuršėnų 
rajono valdžia jį iškėlė, rėmė, 
laikė pirmininku?"

Čia Gricius prasitaria viešą 
paslaptį. Teorijoje juk kolchozų 
pirmininkai "renkami" neva 
pačių kolchozo "narių". Bet "rin
kimai" paprastai vyksta rusiškai 
-bolševikiniu būdu: atvažiuoja iš 
rajkomo partijos valdininkai ir 
pasako, kad reikia "išrinkti" 
tą ir tą, paprastai iš kažinkur 
kitur atgabentą tipą. "Pirminiu-
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TRAUKINY, einančiame iš 
Londono į Edimburgą, priešais 
vienas kitą sėdi du keleiviai, 
kurių vienas yra škotas. Pirmoj 
stoty škotas greitai išlipa, į- 
bėga į stotį ir pasirodo vos trau
kiniui pajudėjus. įšoka į vagoną 
ir sudribęs ant sėdinės griebiasi 
už širdies, visas išbalęs.

Antroje stoty škotas vėl grei
tai iššoka iš traukinio, įbėga į 
stotį ir grįžta traukiniui pajudė
jus, vos spėdamas įšokti į vago
ną. Uždusęs griūva ant sėdinės 
griebdamasis už širdies. Tre
čioj, ketvirtoj ir penktoj stoty 
scena pasikartoja.

Prieš škotą sėdįs keleivis pa
galiau paklausia priežastį, kodėl 
jis taip elgiasi.

—Aš sergu širdies liga. Lon
done buvau pas specialistą, kuris 
man pasakė, kad aš galiu kiekvie
ną momentą numirti. Tad, su
prantate, aš perku bilietą nuo sto - 
ties iki stoties...

•
DU vyrai susikirto lažybų.
--Aš einu lažybų iš dešimt do

lerių, kad galiu įkąsti į savo 
kairiąją akį.

--Norėčiau pamatyti, kaip tai 
padarysi, atsakė kitas ir pa
klojo ant stalo dešimt dolerių.

Pirmasis vyras išsiėmė kai
riąją stiklinę dirbtiną akį ir į- 
kando.

Draugas išbalęs sumokėjo de
šimt dolerių.

--Palauk, aš einu lažybų, kad 
galiu įkasti ir į dešiniąją akį.

--Šį kartą statau penkias
dešimt dolerių, kad to nepada
rysi. Aš esu laimėjęs.

Tada pirmasis vyras išiėmė 
savo dirbtinas žiaunas ir jomis 
sukando savo dešiniąją akį!...

•
VIENAS išsiblaškęs vyras iš

vyko savaitei atostogų, prižadė
jęs žmonai kasdien rašyti po 
laišką. Jis išlaikė žodį ir rašė, 
bet žmona negavo nė vieno jo 
laiško. Aišku, sugrįžus padarė 
priekaištą.

Tas tik išsižiojo sakyti, o žmo
na pertraukė:

—Oh! Brangusis, nieko nesa
kyk, man dabar viskas aišku. 
Aš matau septynis pašto ženklus, 
prisiklijavusius prie tavo liežu
vio.

kas" iš tikrųjų yra didžiojo 
dvarininko -- bolševikinės im
perijos - atstovų (Lietuvos žem
dirbiams svetimų ir priešiškų) 
pastatytas dvaro užvaizdą ir ku
mečių prižiūrėtojas. Dažniausia 
jis yra rajkomo valdininkų bend
rininkas, sudaro su jais vieną 
šutvę, todėl ir su žmonių skun
dais atsitinka taip, kaip Griciui 
atsitiko, kad net akių savo tė
viškėn ilgą laiką rodyti nedrįso.

Dvaro užvaizdą, kuris kažkaip 
atsitiktinai nebuvo perdaug "ėd
rus", tapo daug lengviau "išės
tas", negu "ėdrūnai". Kodėl? Aiš
ku, tik todėl, kad viską lemia 
rajkomo ar dar aukštesnė 
valdžia, tai yra anot Griciaus, 
"kažkas mums svetimo, priešiš
ko", kam nerūpi, kad ir Gricius 
dar savo akimis pamatytų ge
resnį rytojų... Jiems, tiems 
svetimiesiems, mažai terūpi ir 
toki rašinėjimai, kaip Griciaus. 
Jie, kaip tas rusiškos pasakėčios 
katinas: klausosi ir laka.
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GIZENGA - KONGO INTRIGANTAS
Kongo centrinė vyriausybė pa

skelbė atšaukianti keturis mė
nesius trukusią ūkinę blokadą 
Kongo provincijoms, kurias kon
troliuoja komunistų bloko remia
mas Antoine Gizengos režimas.

Pirmieji laivai su maisto siun
tomis Kongo upe išplauks į tas 
provincijas šios savaitės pra
džioje. Siuntų dalį sudarys ame
rikiniai kviečiai, pasiųsti Kongui 
per Jungtines Tautas.

Sankcijų atšaukimas sutapo su 
pranešimais, kad Kongo centrinė 
vyriausybė ir Gizengos režimas 
per tarpininkus sutaręs pradėti 
derybas dėl Kongo busimosios 
struktūros. Derybos turinčios 
vykti Rytinės ir Ekvatorinės pro
vincijų pasienyje; Rytinę pro
vinciją kontroliuoja Gizengos re
žimas, Ekvatorinę - Kongo cen
trinė vyriausybė.

Derybos, kaip atrodo, suk
sis apie Kongo parlamento su
šaukimą. Kongo politiniai vadai 
Malagasio sostinėje sutarė keisti 
Kongo centrinės vyriausybės po
būdį, krašte sukuriant provincijų 
federaciją. Gizenga, nors ir buvo 
kviestas, toje konferencijoje ne
dalyvavo ir esąs priešingas fede
racinei sistemai, nebent par
lamentas ją patvirtintų.

Centrinė vyriausybė sutinka, 
kad Kongo respublikos struktū
ros pakeitimas turįs būti par
lamento patvirtintas, bet ligi šiol 
aiškino, jog parlamentas galėsiąs 
būti sušauktas tik tada, kai kraš
te bus atstatytas politinis pasto
vumas ir viešoji tvarka. Bet 
pastaruoju metu, kaip stebėtojai 
sako, ta centrinės- vyriausybės 
pažiūra esanti sušvelnėjusi.

Tuo tarpu Konge paskelbtas 
naujos "valstybės" sudarymas. Ji 
vadinsis "Kasai unija" su 1,200, 
000 gyventojų. Jos laikine sostine 
paskelbtas Port Franąui, kuris 
yra už 400 mylių į rytus nuo 
Leopoldvilės.

1960 birželio 30 vakare, kai 
juodieji ir baltieji, dar nenujaus
dami artėjančių įvykių, šventė 
Kongo nepriklausomybės paskel
bimą, keturi vyrai paslapčiomis

nuvyko į čekų pasiuntinybę Leo- 
poldvilėje. Jų žemas, juodai bliz
gąs automobilis tyliai įšliaužė 
pro vartus, virš kurių plevė
savo kruvinai raudona vėliava su 
kūju ir piautuvu. Jie skubiai 
išlipo iš automobilio ir netrukus 
atsirado pas konsulą Viriusą, 
kuris jų laukė su slaptomis ins
trukcijomis. Pasitarimų tikslas 
buvo išjungti bet kokią Vakarų 
įtaką būsimame nepriklauso
mame Konge.

Tie keturi vyrai buvo: Patrice 
Lumumba, Anicet Kasjamura, 
Ngūvulu ir Antoine Gizenga. Pir
mieji du buvo jau plačiai žinomi 
iš agitacinių kalbų mitinguose ir 
per radiją. Du kiti -- dėl savo 
charakterio savybių ir turimų po
zicijų -- buvo tinkamesni užkuli
siniam darbui. Nguvuliu išliko 
plačiau nežinomas. Bet Gizengą 
įvykiai privertė išeiti rampos 
švieson.

UŽKULISIŲ VEIKĖJAS
Pagal Vakarų metodus pa

ruošta Katangos prezidento 
Tschombes slaptoji tarnyba turė
jo ryšius, siekiančius raudoną
jį konsulatą. Ta tarnyba dar prieš 
pirmojo belgo nuginklavimą ir 
pirmosios riaušių aukos užre
gistravimą Katangos provincijos 
šefą painformavo apie gerai su
planuotus neramumų pasiruoši
mus Thysvilėje ir Hardy karinė
je stovykloje. Tschombė tuoj 
griebėsi priemonių jiems sukliu
dyti. Belgų žurnalistui JoGėrard 
jis dar keliomis dienomis prieš 
riaušių pradžią pareiškė:

"Labiausiai pavojingi yra Lu
mumba ir Kasjamura; bet jie yra 
žinomi, ir tame slypi jų silp
nybė; didesnį rūpestį man sudaro 
slapta Nguvulu ir Gizengos veik
la."

Iš to pareiškimo Vakarų spau
da pirmąjį kartą sužinojo Gizen
gos pavardę. Ir tai turėjo būti 
ne paskutinis kartas, nors Lu- 
mumbos pavaduotojas visais bū
dais stengėsi išlikti nežinomas. 
Iš dalies jam tai ir pasisekė, 
nes Gizenga ligi šiol išliko 
mįslė; jis yra šaltas oportunis
tas, šaltai apskaičiuojąs galimy

bes ir neišduodąs savo tikrųjų 
planų. Apie jį labai maža žinoma. 
Kas iš tikrųjų yra Gizenga?

Šis tas palaipsniui išryškėjo. 
Neabejotinai jis yra vienas iš 
labiausiai kontraversiškų poli
tinių "kovos gaidžių" Afrikoje. 
Taip vadinamasis Rytų provinci
jos "premjeras", komunistinio 
bloko globotinis, aršus Vakarų 
priešas -- visame Konge sutin
kamas su nepasitikėjimu; žmo
gus, kuris labiau už kurį kitą 
mėgsta žvejoti drumstame van
denyje, kuris vengia šviesos ir 
traukiasi į šešėlį, gerai paruoš
tas intrigantas, bet inteligentiš
kas ir tinkamas įvairiems užda
viniams. Apie jį sakoma, kad jis 
būtų galėjęs tapti ryškiausia 
Afrikos asmenybe, jeigu būtų tu
rėjęs daugiau beatodairiškos 
drąsos.

SVETIMAS RYTŲ 
PROVINCIJOJE

Jo politinė karjera apgaubta 
tokia pat tamsa, kaip ir jo veiks
mai. Šis vyras, kuris sovietų ir 
kai kurių "neutralių" delegatų 
Jungtinėse Tautose laikomas vie
ninteliu teisėtu Kongo prem
jeru, iš tikrųjų yra svetimas Ry
tų provincijoje, kurią jis šiuo 
metu valdo. Jis esąs prieš 40 
metų gimęs kažkur džiunglėse,

netoli Leopoldvilės. Kilęs iš 
mutendų kilties, jis nebuvo mėgs
tamas vatatelų ir balubų kilty
se, bet jų pripažintas tik dėl 
Lumumbos; reikia neužmiršti, 
kad Konge rasiniai skirtumai yra 
ryškesni, negu Pietų Afrikoje ar
ba kitur. Premjero posto jis grei
čiausia niekada netroško, jin 
buvo įstumtas, kai Lumumba buvo 
nužudytas ir komunistai to pa
reikalavo.

Katalikai kongiečiai jį laiko 
atskalūnu, nes mokslą jis gavo 
iš baltųjų misijonierių, o vėliau 
buvo mokytojų misijų mokyklose. 
Tuo metu prasilavinusiems buvo 
naudinga išpažinti krikščionybę 
ekonominiais sumetimais. Bet 
vėliau politinės sąlygos pasikeitė 
iš pagrindų, ir Gizenga buvo vie
nas iš pirmųjų, kurie suvokė 
ir prisitaikė prie naujų vėjų.

KELIONES UŽ GELEŽINĖS 
UŽDANGOS

Dar belgų valdymo laikais Gi
zenga išvyko į Pragą, lankėsi 
Varšuvoje ir Maskvoje, kur buvo 
suplanuota Kongo drama. Grei
čiausiai jau tada jis susipažino 
su rusais gydytojais ir kitais 
specialistais, kurie jau tada mo
kėsi abiejų svarbiausių Kongo 
kalbų. Jis būk pasitikęs juos ae
rodrome, kai rusų lėktuvai į 
Kongą atgabeno "gydytojų mi
siją".

1959 metais, grįžęs iš studijų 
už geležinės uždangos, "drau
gas" Gizenga įsteigė "Parti So- 
lidaire Africain", kuri pavyz
džiu pasirinko raudonojo totalita
rizmo valstybes. Tačiau kai 
Kasavubu, kurį Vakarai nieka
da pakankamai neįvertino, traukė 
į nuosaikųjį federalizmą, pa
keitė savo kursą ir Gizenga. Iš 
kitos pusės, jis skaičiavo, kad 
Kasavubu jam kada nors būsiąs 
reikalingas, todėl nenorėjo su
gadinti santykių. Čia pastebėtina, 
kad ir Lumumba visada vengė 
tiesioginio konflikto su Kasavu
bu.

NUO KASAVUBU IKI LUMUMBOS
Vėliau Gizenga vėl pakeitė savo 

pažiūras. Jis pradėjo pastebėti 
Lumumbos jėgą ir prisijungė prie 
jo. Lumumba įvertino savo in
teligentiškojo vasalo gabumus ir 
paskyrė jį vicepremjeru. Tada 
prasidėjo revoliucija ir surijo 
savo vaikus. Kai visiškojemaiša- 
tyje Jungt. Tautos prarado kont
rolę, Lumumba buvo areštuotas, 
o Gizenga pabėgo į Stanleyvi-

DOLERIAI IR ČEKIAI nęsTuns oaiožidoas

AMERIKA PRADĖJO TAUPYTI NUO 
KIŠENĖLIŲ LAIKRODŽIAMS...

Ankstesniais laikais kelnėse 
buvo labai populiari ir praktiška 
kišenė laikrodžiui. Dabar ji tikra 
retenybė, kada vyrai pradėjo ne
šioti rankinius laikrodžius.

Bet JAV kariuomenė prie šio 
"naujo modernizmo" kažkaip ne
priprato. Rūbų sutartys reikalavo, 
kad pėstininkų, jūrininkų, lakūnų 
ir marinų uniformose būtų lai
krodėliams kišesnės.

Neseniai kariuomenė nutarė 
atsisakyti šios "prabangos". Di
džiam nustebimui, šis mažas pa
keitimas sutaupė $650,000 per 
metus. Sutaupymas buvo tik 10 
centų porai kelnių. Bet reikia 
neužmiršti, kad kariuomenė 
kiekvienais metais užsako net 
6,500,000 porų kelnių!

Pagaliau, Gynybos Departa
mentas,pajutęs aštrią kritiką dėl 
pirkimo ir katalogavimo tvarkos, 
pradėjo mažinti reikmenų inven-

lę. Jis nedrįso savęs vadinti 
premjeru. Tuo metu Lumumbos, 
nors ir kalėjime esančio, pres
tižas dar buvo perdidelis.

Buvęs žurnalistas, buvęs val
dininkas, buvęs pulkininkas ir bu
vęs Lumumbos šalininkas Joseph 
Mobutu išvedė kariuomenę prieš 
Lumumbos tvirtovę. Bet Gizenga 
spėjo pabėgti. Jungt. Tautų misi
ja jam padėjo. Tik prieš pat Ka
lėdas jis grįžo atgal.

Kai Rytųprovincijojebuvogau
tos žinios apie Lumumbos mir
tį, Gizenga neapsisprendė veikti. 
Kodėl? Niekas nežino.

Gizenga vis dar tebesėdi Stan- 
leyvilėje. Komunistinio bloko 
kraštai palaiko jį. Gizenga yra 
paskutinysis iš tų, kurie Kongo 
nepriklausomybės išvakarėse iš 
čekų konsulo gavo instrukcijas, 
neskaitant galbūt Nguvulu. Bet 
tas, sakoma, esąs nuosaikus. Jei 
Gizenga dabar pradėjo derybas 
su Leopoldvilės režimu, reikia 
spėti, kad konstatavo jo stiprė
jančią jėgą, nors tikrieji jo ap
sisprendimo užkulisiai dar neži
nomi. Bet jis dar tebevaizduoja 
žariją, iš kurios gali vėl įsi
liepsnoti gaisras Afrikos džiung
lėse.

KOKIA LINKSMA KOMBINACIJA

Džiaugsmas...draugai...ir ugnim virtas Stroh’s

YOURSELF

HAVE YOU PAID

. . . and have you paid yourself first . . . before you 
started spending? Saving a portion of all you earn 
is a major stop toward success and a secure future. 
St. Clair Savings vvill help you plan for your future by 
providing a safe place for your savings while paying 
you a generous rotum . . . 4% interest . . . computed 
quarterly and paid twice each year.

i

Three 
Convenient 
Locations...

813 East 185th St. 
25000 Euclid Avė. 
6235 St. Clair AvėS T. CLAIR

AVINGS ŠVIESESNIS
The Stroh Brevvery Company, Detroit 26, Mich.

Kur tik susitinka linksmumą mėgstantieji žmonės, 
jo dar daugiau randa pasivaišinant Stroh’s alum. 
Stroh’s turi lengvesnį, puikesnį skonį paragauti 
po gerai praleisto laiko. Ugnim virtas Stroh’s ska
nus ir gaivinantis. Jei niekad neragavai Stroh’s, 
išbandyk šiandieni

JUMS PATIKS

Vienintelis 
Amerikoj 

ugnim 
virtas alus!

torius ir "karpyti" kainas.
Iki šio laiko, rūbų inventorius 

buvo sumažintas nuo $1,800- 
000,000 iki $1,500,000,000. Ka
talogas, turįs 40,470 įrašymų, 
buvo sumažintas iki 983 įrašymų.

Tai nėra lengvas darbas. Ma
rinai nori atrodyti kaip marinai, 
o pėstininkai kaip pėstininkai. 
Marškiniai čia gali būti geriau
sias pavyzdys. Kiekviena JAV 
karinė dalis turi savo spalvą ir 
stilių. Skirtingos spalvos buvo 
paliktos, bet Gynybos Departa
mentas nerado jokios geros prie
žasties naudoti skirtingus kir
pimo stilius.

Atidesnis patikrinimas parodė, 
kad kartais skirtumas yra tik 
tokiose smulkmenose, kaip siūlai 
ar sagos. Ir taip marškiniai buvo 
standartizuoti, o milijonai dole
rių sutaupyta.

Dėdės Šamo kariai miegojo 
užsikloję 11 skirtingų rūšių dė
klais. Šiandien Gynybos Depar
tamentas perka jau tik vieną 
rūšį, visi ją naudoja ir atrodo, 
kariai taip pat gerai išsimiega.

Iki šio laiko- keturios karinės 
grupės naudojo aštuonias skir
tingas darbo uniformas, pasiūtas 
iš septynių skirtingų medžiagos 
rūšių. Dabar yra dvi darbo uni
formos, pasiūtos iš tos pačios 
medžiagos. Šis sustandartizavi- 
mas panaikino 127 karinio katalo
go įrašymus.

Dar šiandien keturios karinės 
grupės perka septynias skirtin
gas išeiginių batų rūšis. Artimo
je ateityje jau bus tik trys skir
tingos išeiginių batų rūšys - 
dvi juodos ir viena ruda.

*
Pirmosios automatinės pašto 

stoties (Providence, R.I.) pro
greso pranešimas nėra labai 
džiuginantis. Ir dar mažiau pro
gresą rodantis...

Didžiausiai pašto darbininkų 
baimei dėl jų būsimų ar pra
randamų darbų ši pašto stotis 
buvo atidaryta praeitą spalio mė-_ 
nesį. Tada dirbo 1400darbininkų. 
O šiandien jau dirba 1507!

Toji, paštą tvarkanti mecha
nizacija, daro tokias pat klaidas, 
kaip ir žmogiškieji darbininkai. 
Pavyzdžiui, viena iš svarbiausių 
sistemos mašinų nepraleidžia 
25% pirmos klasės laiškų. "Elek
trinės akys", nustatytos nepra
leisti neteisingai apmokėtus laiš
kus, taip pat nepraleidžia spal
votus vokus, automatais apmo
kėtus laiškus ir kai kuriuos skel
bimais "pagražintus" laiškus. 
Niekas kol kas dar nežino, ar 
ta mašina pagaminta su klai
domis ar tai jos būdas "atsily
ginti" savo žmogiškajam išra
dėjui...

♦

Šią savaitę, tarp įvairių naujų 
gaminių ir išradimų, rinkoje pa
sirodė ir pirmoji šildanti elek
trinė pagalvė, "specialiai paga
minta šunims, katėms, paukš
čiams ir kitiems naminiams gy
vuliams"...

NEGRAI 1AV MIESTUOSE
JAV surašymo biuras Wash- 

ingtone pranešė apie negrų skai
čių 25 didžiausiuose JAV mies
tuose.

Gausiausiai negrų apgyventi 
miestai yra: New Yorkas -1,087, 
931; Chicaga - 812,637; Phila- 
delphia - 529,240; Detroitas - 
482,223; Washingtonas -411,737; 
Los Angeles - 334,916 ir Balti- 
morė - 326,589.

Clevelando negrų skaičius per 
paskutinį dešimtmetį beveik pa
dvigubėjo. 1950 m. buvo 132,799, 
gi 1960 m. jau 250,818. Pažymė
tina, kad toks didelis negrų gy
ventojų skaičiaus padidėjimas 
pasirodė ne tik Clevelande, bet 
beveik kiekviename didesniame 
mieste. Clevelandas negrų gy
ventojų skaičiumi yra aštuntas 
didžiausias JAV miestas.

Washingtonas turi didžiausią 
negrų gyventojų procentą -- 53.9 
New Yorkas turi 14 procentų neg
rų gyventojų.

Iš 25 didžiausių JAV miestų, 
Minneapolis turi tik 2.4% negrų 
gyventojų.

Pietinėse valstijose negrų dau
giausia yra: Houston - 215,037; 
New Orleans - 233,514; San An- 
tonio - 41,605; Memphis - 184, 
320 ir Atlanta - 186,464.
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BOSTONO LIETUVIŲ ŽINIOS
• Ketvirtasis šių mėty 

kultūrinis Subatvakaris yra 
rengiamas ALT S-gos Bos
tono sk. namuose balandžio 
15 d., 7 vai. 30 min. vak. 
Lietuvių jaunimo 
temomis kalbės D t „ 
Vyt. Čepas.

Subatvarių rengėjai ma
loniai kviečia Bostono ir 
apylinkių lietuvius gausiai 
atsilankyti ir dalyvauti po
kalby apie rūpestį keliantį 
jaunimą.

Vakaro programą muzika 
žada paįvairinti jaunieji 
Vaičaičiai. Po programos 
bus arbatėlė ir jau pažįsta
mas svečių tarpusavis ben
dravimas. S.

• Nauja BALFo 17 sky
riaus valdyba: Ant. Andriu
lionis — pirmininkas, Ant. 
Bričkus — vicepirmininkas,
P. Jančiauskas — sekreto
rius, V. Stelmokas — iždi
ninkas ir Ant. Vilėniškis — 
finansų sekretorius.

• Stud. Gediminas Juoza- 
paitis ir jo tėveliai — Petro
nėlė ir Andrius, kolegai 
Tautvydui Šležui žuvus, vie
toj pirkę gėles laidotuvėms, 
velionio vardu paaukojo 15 
dol. Vasario 16 Gimnazijos 
neturtingiems moksleiviams 
sušelpti.

• Bostono Tautinių šokių 
Grupė, vad. Onos Ivaškie- 
nės, gegužės 20 dieną pasi
rodys 25-j ame National 
Folk Festivalyje, Constitu- 
tion Hali, Washington, D. C. 
Jie atstovaus Lietuvą.

• BALFo gegužinė šiais 
metais nebus rengiama. 
Vietoj to bus pravestas pi
niginis vajus.

• Lionės Juodytės ir Bos
tono Liet, mišraus choro iš
pildomas koncertas įvyks 
balandžio 23 d., South Bos
tono gimnazijos salėje, 2 
vai. p. p. šio koncerto ren
gėjai, Stepono Dariaus Pos
to 317 Amerikos legijonie- 
riai, visą pelną skirs Bosto
no radijo valandai paremti.

• Į lapinų velykinį vaka
rą "Po Svetimu Dangum” 
atsilankė 412 svečių, iš ku
rių apie 160 asmenų buvo 
svetimtaučiai studentai iš 

Brocktono lietuvių skautų vado Jono Monkaus sūnūs, atvykę apsi
pirkti Baltijos tunto suruošton Kaziuko mugėn, gaivinasi šaltais gė
rimais. R. Bričkaus nuotrauka

Harvard, Boston Universi- 
ty, ir MIT. Tai, atrodo, buvo 
didžiausias Naujosios Ang
lijos lietuvių ruoštas paren
gimas šiais metais.

• South Bostono bibliote
koje, 646 East Broadway, 
v-isą mėnesį bus nemokamai 
rodomos kultūrinės filmos, 
pirmadienių vakarais, 7:30. 
Balandžio 10 d. "Menas”; 
17 d. „Muzika”; 24 d. "Mo- 
dernus Menas” ir gegužės 
1 d. "šokiai”.

• Bohemų vakaras, ren
giamas S. S. S. Bostono sky
riaus, įvyks balandžio 15 d., 
latvių salėj "Baltais Nams”, 
94 Sigourney St., Jamaica 
Plain, Mass. Grindų tryni
mas prasidės saulei nusilei
dus, o baigsis prieš jai pa
tekant. Žvakėm užgesus, 
vietiniai ’bohemai’ skaitys 
savo kūrybos žymiuosius 
darbus, todėl pageidauja, 
kad visi viščiukai ir visos 
vėsios .katės, kaip galima į 
šį susimetimą skaitlingiau 
subanguotų. (rb)

• Laisvės Varpo bankete 
So. Bostono Lietuvib Pilie
čių Draugijos didžiojoje sa
lėje, balandžio 16 d. progra
mą atlikti pakviestas mūsų 
jaunimas. Tai bus lyg jau
nųjų talentų paradas. Iš vi
so dalyvaus penki jaunuo
liai, kurie yra stipriai pasi
reiškę savo gabumais įvai
riose srityse. Bus skaitoma 
lietuvių poetų kūryba, gro
jama smuiku, skambinama 
pianinu. Jauniausias pro
gramos dalyvis yra 10 metų, 
o vyriausias — 18 metų. 
Toks programos sudarymas 
yra naujas žingsnis mūsų 
jaunimo vaidmens ir pajė
gumo iškėlimo kryptimi.

Banketas prasidės 3 vai. 
p. p. pramogine muzika iš 
šiapus ir anapus geležinės 
uždangos, vėliau bus vaka
rienė, minėtoji jaunimo me
ninė programa, o po to. šo
kiai, bufetas ir kiti margu
mynai. Į banketą laukiama 
daug publikos iš arti ir to
li. Pelnas bus skiriamas 
Laisvės Varpo visuomeninei 
ir kultūrinei radijo progra

mai išlaikyti. Tai vienas iš 
pagrindinių pajamų sriti
nių, kuriais paremta tos 
programos veikla.

• Jonas Tuinila, žymus 
senos ateivijos veikėjas, 
Laisvės Varpo sprendėjų 
susirinkime kovo 26 d. pa
skelbtas tos programos me
cenatu. šis titulas jam su
teiktas už nuopelnus pini
gais ir darbu, organizuojant 
visuomeninę-kultūrinę radi
jo programą ir ją išlaikant. 
Naujasis mecenatas būdin
gas savo jaunatviška dva
sia. Nors jam jau apie 80 
metų, tačiau jis visur dar 
reiškiasi ir pritaria kiekvie
nai naujai minčiai. Jo atžy- 
mėjimas yra gražus pavyz
dys kitiems, kad amžius ne
turi didelės reikšmės visuo
meninėje ir kultūrinėje vei
kloje.

J. Tuinila yra jau ketvir
tas iš eilės Laisvės Varpo 
mecenatas. Pirmaisiais tri
mis yra Petras Viščinis, 
Petras Vaičiūnas Jr Jean 
Vaičiūnienė. Mecenatų var
das suteikiamas asmenims, 
kurie yra daug nusipelnę 
darbu Laisvės Varpui arba 
skyrę jam 500 dol.

DETROIT
Gabijos Tunto šventė

Gabijos Skaučių Tuntas 
balandžio 15-16 dienomis 
minės savo dešimties metų 
veiklos sukaktį.

16 d., sekmadienį, 10 vai., 
šv. Antano parapijos bažny
čioje skautės organizuotai 
dalyvaus šv. Mišiose. Tai 
progai pritaikytą pamokslą 
pasakys Tėvas Tomas V. 
žiūraitis, O.P.

15 d., šeštadienį, 6 vai. v., 
Riverside Temple, 1700 Hu- 
bbard, įvyks iškilminga su
eiga — minėjimas. Po minė
jimo kavutė ir šokiai, šo
kiams groti atvyksta iš Cle
velando orkestras "Baltija”.

Minėjiman ir pasilinksmi- 
niman kviečiami broliai 
skautai, tėveliai, bičiuliai ir 
visas Detroito lietuviškas 
jaunimas.

• Į jaunųjų talentų var
žybų koncertą, rengiamą 
Dirvos, bilietai jau parduo
dami, Bilietų kainos po 
$2.50, $2.00,'$1.50 ir moks
leiviams po $1.00. Varžybų 
koncertas įvyksta balandžio 
29 d., 6:30 vai. vakaro Slo- 
venian Auditorium. Po kon
certo vaišės ir šokiai.

Iš anksto įsigykite bilie
tus, kad įdomiam varžybų 
koncerte, kuriam jaunieji 
pianistai dalyvauja iš visų 
JAV lietuvių kolonijų, turė
tumėt geresnę vietą.

• Išnuomojamas butas. 6 
kambariai ir vonia. Kreip
tis: 6305 Carl Avė. (42)

CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Tautinės Sąjungos sky
riaus narių susirinkimas 
įvyko balandžio 9 d. Dirvos 
patalpose. Aptarus įvairius 
skyriaus reikalus buvo iš
rinkta ir nauja valdyba. Iš
rinktieji pareigos pasiskirs
tė:

Steponas Nasvytis — pir
mininkas, Julija Salasevi- 
čienė — vicepirmininkė, Ka
zys Karalius — sekretorius, 
Vladas Blinstrubas — iždi
ninkas, Vytautas Stuogis — 
narys, Kazys Karpius — 
kandidatas.

Pirmininko St. Nasvyčio 
adresas: 4607 Anderson
Rd., Cleveland 21, Ohio. Tel. 
E V 1-5429. Tas pats ir val
dybos adresas:

Pavyzdys ateivių jaunimui

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

The Louisvllle Title Bldg., 118 St. Clair Avė., 
N. E. Phone: MA 1-2075

Listen to Rudolph Ringwall and his "Memorable 
Music” WJW Radio, Monday thru Friday, 

7:05-7:30 P. M.
Aš negaliu neprisidėti 

prie mano tėvų tėvynės lais
vinimo darbo, — sako Va- 
lis Šileikis, kuris niekad nė
ra matęs savo tėvų krašto, 
bet apie jį daug skaitęs ir 
pamilęs.

Valis aktyviu nariu pri
klauso Lietuvių Bendruo
menei, bažnytiniam šv. Jur
gio lietuvių chorui, dalyvau
ja Dainų šventės chore, pa
siryžęs įstoti į Čiurlionio 
Ansamblį, visad dalyvauja 
demonstracijose prieš da
bartinius Lietuvos pavergė
jus.

Tai čia gimusio lietuvio 
pavyzdys visiems priaugan
tiems, kaip reikia savo tėvų 
šalį mylėti ir jai talkinti.

• Į ruošiamą šv. Jurgio 
parapijos salės parėmimui 
banketą-koncertą kvietimai 
gaunami Lietuvių Prekybos 
Namuose — 6905 Superior 
Avė., pas rengimo komiteto 
narius ir platintojus.

• Po šiltai clevelandiečių 
priimtos "žmogus, kurį už
mušiau” premjeros šių me
tų pavasario sezonui užda
ryti gegužės 20 d. JAV LB 
I Clevelando Apylinkės Vai
dilos teatras pasirodys Slo
vėnų Salės scenoje su origi
naliu lietuvišku veikalu —

A. Rūko "Vieno kiemo gy
ventojais".

Režisuoja P. Maželis.
Su tos komedijos premje

ra vaidiliečiai, LB Chicagos 
Apygardos valdybos kvie
čiami, važiuoja balandžio 22 
d. į Chicagą, dabar auto
riaus gyvenamą vietą.

• Tėvynės Garsų radijas 
penktadienį, balandžio 14 d. 
pradeda transliuoti naują 
programą per Tautybių'Ra
dijo stotį W X E N — FM 
banga-106.5. Programa bus 
girdima kiekvieną penkta

SIUNTINIŲ TARNYBA 

ALFA
Vertingos ir pigios dovanos jūsų giminėms 

ir draugams.
Angliškos medžiagos, avalynė, patalynė ir vi

sa kita, kas leidžiama siųsti.
Alfa jums patarnauja sąžiningai. Darbo va

landos: pirmad. — penktad. 6-10 p. p., šeštadie
niais 2-6 p. p.

ALFA, 634 East 124th St., Cleveland 8, Ohio 
Telefonas: UL 1-0934.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & Wi!liam J. Jakubs

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

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SAVINGS 
EARN

ACCOUNTS 
INSURED TO 

*IO OOO

SUPERIOR 
SAVINGS

SAVE BY MAIL
POSTAGE PAID BOTH WAYS

IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST, <

DEPOSITS MADE BY APRIL 20
EARN INTEREST FROM APRIL 1

6621 Edna Avenue 
EN 1*1763 

dienį nuo 8 iki 9 vai. vak. 
Pirmoji FM bangomis pro
grama dedikuojama M. K. 
Čiurlionio 50 metų mirties 
sukakčiai prisiminti, kurio
je bus atlikta Čiurlionio 
simfoninė poema Miškas. 
Apie Čiurlionį kalbės Juozas 
Pivoriūnas ir H. Radausko 
eilėraštį, skirtą kūrėjo pri
siminimui, skaitys Dalia 
Mackelienė.

Programoje bus du nauji 
žinių skyriai: Septynios die
nos pasaulyje ir Savaitė lie
tuvių gyvenime.

936 East 185 St.
KE 1*7770
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RETA PROGA - PATOGUMAS
/

Rasite didelį didelį pasirinkimą!
Visokių lietuviškų plokštelių, knygų, gaidų, gin

taro, medžio ir odos dirbinių, rankdarbių ir kitų 
prekių, kurios primena Lietuvą.

Siuntinių siuntimas į visas pasaulio šalis. Tose 
pat patalpose yra net trys krautuvės, kuriose rasite 
visas prekes tinkamas siuntimui, pav.: medžiagas 
paltams, kostiumams, suknelėms, laikrodžius, rašo

mas mašinas su lietuviškais raidynais, siuvamas ma
šinas, akordeonus ir kitus muzikos instrumentus. 
Visų prekių išvardinti neįmanoma, prašome duoti 
adresą, tuojau atsiųsime katalogą su visomis infor
macijomis.

Ką norėtumėt pirkti ar pasiųsti, prašome pirma 
pasiteirauti pas mus

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

Pastaba: Iš kitų miestų siuntinius taip pat 
siunčiame, tik prašome pranešti ką ir kam pasiųsti 
— apmokėsite vėliau.

"PERMAINŲ VĖJAI” ISPANIJOJE
Viskas, kaip anksčiau, ir vis 

dėlto viskas kitaip — tokiais 
žodžiais apibudina Madride vieš
pataujančią atmosferą šveicarą 
korespondentas Heinz Barth.

Ne vien ankstyvas pavasario 
vėjas iš Kastilijos lygumų, ne 
vien artėjąs bulių’ rungtynių se
zonas virpinąs ispano nervus. 
Niekada ispanai godžiau nelau
kę permainų, kaip dabar, kada ir 
pats režimas pradėjo nebeat- 
sispirti liberališkesniems poli
tiniams vėjams, pradėjusiems 
pūsti iš visų keturių pasaulio ša
lių.

Pučia jie iš vakarų, kur laivo 
"Santa Maria" afera sudrebino 
ištisus dešimtmečius pastovumą 
išlaikiusio Salazaro režimo pa
grindus, grasindama sugriauti a-

biejų, Iberijos pusiasalio auto
ritetinių režimų, pusiausvyrą. 
Pučia iš pietų, kur karaliaus 
Mahometo V mirtis išstatė Is
paniją vis didėjančiam arabiška
jam neutralizmui, kurio pasėkų 
tuo tarpu dar negalima prama
tyti. Pučia jie iš šiaurės, kur 
tradiciniai kivirčai tarp baskų 
kunigų ir ispaniškųjų vyskupų iš
ugdė socialinę įtampą, kuri per
simeta į platesnius sluoksnius. 
Ir sūkuriuoja tie vėjai per At
lantą, kur po permainų Baltuo
siuose Rūmuose prasidėjo JAV 
-Ispanijos santykių atvėsimas. 
Madride jau triukšmauja stu
dentai, reikalaudami vienodų tei
sių visoms mokykloms irBarce- 
lonoje plačiais įgaliojimais ap
rūpintas gubernatorius suteikė

J.S.AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Rd.
Cleveland 3, Ohio

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

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

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

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

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

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

kataloniečiams nuolaidų, apie ku
rias anksčiau nebūtų buvę galvo
jama.

Atkaklus režimo užsispyrimas 
staiga parodė lankstumą, kuris 
turi tam tikrų priežasčių. Padi
dėjo režimo budrumas. Pasimo
kyta iš portugalų "piratų" isto
rijos, kad vidinio konflikto at
veju nereikią laukti jokios pa
ramos iš didžiųjų demokratinių 
kraštų.

JAV prezidentas Kennedy 
į Franco sveikinimus rinkimų 
laimėjimo ir pareigų perėmimo 
proga atsakė pabrėžtu šaltumu, 
kuris buvo dar labiau išryškin
tas demonstratyviai nudelsiant 
atsakymus. Apie patriarchališką 
"generolų harmoniją", kuri Ei- 
senhovverio laikais viešpatavo 
tarp Madrido ir Washingtono, jau 
nebėra kalbos. Sakoma, kad tarp 
prezidento patarėjo Schlesinge- 
rio ir ispanų egzilų Meksiko
je esama labai glaudžių ryšių. 
Naujojo JAV ambasadoriaus 
Anthony Drexel Biddle pasvei
kinimo ceremonijoje pastebėtas 
tiktai šaltas oficialumas. Madri
de nesižavima, kad atsiųstas 
" r užvelti etis", kuris karo metu 
Londone atstovavo Jungtines Val
stybes prie aštuonių egzilinių 
vyriausybių, ir valdiniuose 
sluoksniuose jo biografija pa
ryškinama faktais, kurie rodo, 
kaip žemai yra kritusios santy
kių su JAV viltys.

Už dvejų metų turės prasidė
ti derybos dėl 1963 metais pasi
baigiančios JAV karinių bazių 
sutarties atnaujinimo -- jeigu iš 
viso ji bus atnaujinta. Jau dabar 
iš amerikinių sluoksnių girdima 
pastabų, kad bendradarbiavimas 
su dabartiniais Iberijos režimais 
negalįs ilgai tęstis. Iš kitos pu
sės, ir privačiuose pokalbiuose 
su Madrido valdančiaisiais 
sluoksniais patiriama, kad Is
panija neturinti didesnio inte
reso prailginti tą sutartį.

Padidėjusi JAV politikos kriti
ka ir skundai dėl Torejono ba
zės kliudymų civilinės aviacijos 
susisiekimui iššaukė abipusiško 
nepasitenkinimo nuotaikas. Ta
čiau galų gale bazės likimą nu
lems ne ideologiniai nesutarimai

ar nuotaikos, bet militariniai as
pektai. Paskutinį žodį tars toli
mųjų ginklų technika, kuri, dau
gelio karinių specialistų nuomo
ne, iki to laiko karines bazes 
Ispanijoje padarys nereikalingo
mis.

Lietuvos konsulas dr. J. Bielskis (vidury) apsilankęs Los Angeles 
lietuvių skautų suruoštoje Kaziuko mugėje kalbasi su mugės ve
dėju inž. V. Varnu ir skautų rajono vadu V. Pažiūra (dešinėje). 

L. Kančausko nuotrauka

Bet, kol ateis sutarties atnau
jinimo laikas, Madridas turi iš
spręsti rūpesčius dėl Salazaro 
režimo ateities. Teroristinė or
ganizacija DRIL, kuri stovėjo už 
laivo "Santa Maria" avantiūros, 
savo tikslu yra pasistačiusi per
versmą visame Iberijos pusia
salyje. Grėsmė kyla ir iš Afri
kos pusės, kur, po nuosaikaus ir 
įtakingo karaliaus Mahometo V 
mirties reikia laukti stiprėjan
čio spaudimo į Sidi Ifni, Ceutos 
ir Melilos enklaves pietų Maroko 
pakrantėse. Dar prieš netikėtą 
karalių pasikeitimą Rabate buvo 
atsargos sumetimais tos bazės 
papildytos įgulomis, laukiant ne
ramių dienų.

Iš kitos pusės, Salazaro reži
mas dar prieš Santa Maria laivo 
avantiūrą, gavęs įspėjimų, už
mezgė ryšius su liberalia opo
zicija, siekdamas sukurti tau
tinės vienybės frontą. Tas eks
perimentas turėjo Portugalijai 
sukurti palankesnę atmosferą 
Washingtone, bet iš kitos pusės 
sudavė smūgį Madrido režimui.

Nenuostabu, kad frontams su
siūbavus, Franco bando savo lai
vą manevruoti pagal "permainų 
vėjus", pripažindamas kai kurių 
varžtų atleidimo reikalingumą. 
Kai kas net pranašauja, kad neto
limoje ateityje reikią laukti da
bartinės vyriausybės pergrupa
vimo ir net atskiedimo liberališ- 
kesniu mišiniu. Bet, žinant Fran
co palinkimą kiekvieną žingsnį 
kelis kartus apsvarstyti, arba 
verstis mažomis koncesijomis, 
tos pranašystės dar gali būti ne 
taip jau artimos ateities įvykiai.

PRINOKĘ RUGIAI

MES DUODAM EAGLE STAMPS NOW

^MAY J
DOWNTOWN—PUBLIC SOITARE X '■Hf ,DOWNTOWN—PUBLIC SQUARE

EAGLE STAMPS VISADA PADIDINA SUTAUPĄS

BASEMENT
CEDAR CENTER — RIDGE AND RIDGENVOOD DRIVE

SPECIALUS PIRKINYS! Reguliarūs ir Vi dydžiai

PAVASARINIAI PALTAI
Daug paltu 
yra iš mūsų 

pačių sandėlių

Reguliariai
19.88 iki $25

Istorijos įvykių sulyti 
lietuviai vis dar neranda 
vietos apdžiūti.

♦

Sunku gyventi teisingai 
neteisingoje santvarkoje.

♦

Yra žmonių, kurie, ir į- 
tikinti, savo pažiūrų ne
keičia.

*
Net geriausia nuomonė 

gali klysti, bet Žinojimas 
—niekados.

♦

Politiniais sumetimais 
lietuviui dažnai pasako: 
tu ne mano dugno žmo
gus.

*
Daugelis mano, kad nieko 

nedirbti yra laimė. Bet 
Dievas Adomą iš rojaus iš
varė ne tinginiavimui.

*
Įdomus klausimas: kur 

istorija savo lizdus pir
miausiai susisuka: žmonių 
galvose ar jų žygiuose?

Mes buvom laiminai galėdami nupirkti šią siuntą populiariausių 
stilių paltų, kurie iki šiol buvo brangiau parduodami! Jūsų proga 
nusipirkti gražų pavasarini paltą šia žema, žema kainą ir sutau
pyti. Visi yra ĮOO'T vilnos ir naujų 1961 stilių. Gaunami cape 
clutches, slim coats, newcropped sleeves, laminated jerseys, cardi- 
gans, button ups. Dydžiai 6 iki 16 trumpi; 8 iki 18 reguliarūs ir 
16% iki 24%. Spalvos yra smėlinė, juoda, pilka, žalsva, mėlyna ir 
daug maišytų bei languotų mišinių. Nupiginti mūsų Pavasariniui 
Išpardavimui!

Atsiprašom, jokių paštu ar telefonu užsakymų.

BASEMENT MISSES’ AND AVOMEN’S COAT DEPARTMENT.. 
THE MAY COMPANY, ALL 3 STORES

♦ ATLANTOJE x sunkvežimių 
šoferis Claude O’Shields, kuris 
gavo kasmet skiriamą "geriausio 
šoferio" titulą, paaiškino kores
pondentams, kaip išvengė nelai
mingų atsitikimų per 31 metus: 
"Visada stebėk kitą vairuotoją, 
nes ten gali sėdėti kvailys, ir 
neįtempk nervų." Kaip neįtemjfti 
nervų? — "Nusikeikimas labai 
daug padeda," paaiškino "geriau
sias šoferis".

KAS DIRVOS NESKAITO
- DAUG NUSTOJA!
Paraginkit savo pa

žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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VIKTORO VIZGIRDOS PARODA CHICAGOJE
Dail. Vikt. Vizgirda, gy

venantis Bostone, Mass. iš
sirengė su savo darbų paro
da į Chicagą. Parodą ruo
šia Lietuvių Amerikiečių 
Menininkų Klubas. Ji atida
roma Čiurlionio galerijoj, 
Jaunimo Centre, 5620 So.

V. Vizgirda Autoportretas

BRONĖ PIVARONIENĖ
(Atkelta iš 4 psl.)

Dabar B. Pivaronienei teko 

CIaremont Avė., š. m. balan
džio 15 d., 6 vai. vak., o už
daroma balandžio 23 d., 9 
vai. vak. Parodos lankymo 
laikas: šiokiadieniais 6-9 
vai. vak., o šeštadieniais ir 
sekmadieniais 12-9 vai. vak.

Parodoj bus išstatyti 42

dail. Vikt. Vizgirdos darbai, 
kurių daugumas yra sukur
ti per pastarąjį dešimtme
tį. Greta tapybos darbų bus 

parodyta ir pora dail. Viz
girdos vitražų.

Viktoras Vizgirda gimė 
1904 m. sausio 14 d. Domi- 
ninkonių vienk., Garliavos 
vi., Kauno apskr. Dailės stu
dijas pradėjo 1920 m. Pai
šybos kursuose Kaune. 1926 
m. baigė Kauno Meno Mo
kyklos J. Vienožinskio ved. 
Tapybos studiją. 1927-28 m. 
dailę studijavo Andrė Lothe 
ir šuchajevo akademijose 
Paryžiuje. 1932 m. buvo 
vienas iš steigėjų ir dalyvių 
dailininkų kolektyvo Ars. 
1940-1944 m. laikotarpyje 
Vikt. Vizgirda buvo Vil
niaus Dailės Akademijos 
direktorius ir tapybos sky
riaus vedėjas.

Pirmą kartą dalyvavo pa
rodoje 1930 m. Po to jis bu
vo dalyvis visų dailės paro
dų, kurias rengė Ars kolek
tyvas. Liet. Nepriklausomų
jų Dailininkų D-ja ir Lietu
vos Dailininkų Sąjunga Lie
tuvoj iki 1944 m. Be to, 
Vikt. Vizgirda dalyvavo lie
tuvių dailės parodose Latvi
joje ir Estijoje 1937 m., vi
soj eilėj parodų Vokietijoj. 
1946-47 m. jis buvo tapy
bos sekcijos vedėjas Ecole 
dės Arts et Mėtiers Frei- 
burge i. Br., kurios direk
torius buvo dail. V. K. Jo
nynas.

Su savo darbų parodom 
Vikt. Vizgirda jau yra pa
sirodęs keliuose JAV mies- V. Vizgirda Vaisiai ir gėlės

priimti svarbias sekretorės pa
reigas, didžiausioje ir seniau
sioje Amerikos Lietuvių organi
zacijoje, kuri šiais metais mini 
savo gyvavimo ir veikimo 75me
tų sukaktį.

SLA sekretorė B. Pivaronienė 
buvo išrinkta vasario 13 d., 1961 
m. specialiame Pildomosios Ta
rybos posėdyje, kada visai ne
lauktai ir netikėtai netekta dr. 
M. J. Viniko, išbuvusio daugelį 
metų Susivienijimo sekreto
riaus pareigose. Rinkimai įvyk
dyti vadovaujantis SLA Konsti
tucijos IV skyriaus ketvirtuoju 
straipsniu, kuris sako, jei Pil
domoje Taryboje atsiranda lais
va vieta, tai Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje Pildomoji Ta
ryba neužimtai vietai balsų dau
guma išrenka kitą asmenį. 
Tais rinkimais B. Pivaronienei 
parodyta didelis pasitikėjimas, 
nes iš šešių paduotų balsų, 
penki pasisakė už ją. Po rin
kimų naujoji sekretorė priėmė 
pareigas ir Pildomosios- Tary
bos narių akyvaizdoje prisie
kė ištikimai jas eiti.

Galime tikėtis, kad B. Piva
ronienė, turėdama nemaža paty
rimą darbe ir visuomeninėje 
veikloje, prisidės prie SLA na
rių gerovės ir pačios organi
zacijos dar didesnio augimo.

Dailininkas Viktoras Vizgirda darbo metu.A. Sd.

PADĖJUS $500.00 AR DAUGIAU KOVO IR

JOSEPH F. G R I B A U S K A S , v • d • j • •

1447 $. 4 9 CQURT, CICERO 50,1LL./BI 2*1397, TO 3*1131

tuose ir trijose parodose 
Kanadoj, šiame krašte dail. 
Vizgirdos darbus ypač tei
giamai vertina ir amerikie
čiai dailės kritikai. Jo dar
bai atžymėti: 1924 m. bron
zos medaliu Kauno Meno

Mokyklos parodoje, 1938 m. 
premija už peizažą Lietuvos 
Dailininkų S-gos parodoje, 
1948 m. Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenės premija už 
kompozicija. Jo darbų įsigi
jo M. K. Čiurlionio Galerija 
Kaune, Vilniaus Dailės Mu
ziejus, Alkos muziejus Tel
šiuose, Aušros muzieius 
Šiauliuose, Rvgos Dailės 
Muziejus Latvijoje. Dail. 
Vikt. Vizgirda yra narys 
šių organizacijų: Lietuvių 
Dailės Instituto, The Copley 
Society of Boston, The Cam- 
bridge Art Association. The 
Boston Society of Indipen- 
dent Artists.

Vikt. Vizgirda yra origi
nalus ir talentingas daili
ninkas. Savo dvasia jo dar
bai yra savi, lietuviški, nors 
tapybos technika moderni. 
Jo tapyboj apstu ekspresy
vumo, drąsos ir ypač monu
mentalumo. Mėgiamos spal
vos — žalia, mėlyna ir įvai
rūs rudos atspalviai,, bet 
ypač naujesniuose darbuose 
jau skamba ir kitos varsos.

Chicagos lietuviai neturė
tų praleisti progos, turėtų 
pasistengt susipažinti su 
naujaisiais dail. Viktoro 
Vizgirdos darbais. St. S.

Paraginki t savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

V, Vizgirda Sv. Petro bažnyčia Bostone

CHICAGO
Lietuvos Nepriklausomy

bės Talkos ir Lietuvos Ne
priklausomybės Fondo gru
pių narių suartėjimo pobū
vis, įvykęs kovo 25 d., Chi- 
cagoje, praėjo jaukioje ir 
d r a u g i š koje nuotaikoje. 
Grupių kalbėtojai iškėlė L.
N. Talkos uždavinius ir na
grinėjo jiems atlikti prie
mones, pareikšdami, kad 
Talkai reikia daugiau drą
sos ir nesibaiminti skolų, 
nes visuomenė pamačiusi 
konkrečius užsimojimus ir

įvertindama atliktus dar
bus, nesigailės lėšų.

Pobūvio metu grupių na
riai susipažino, buvo šeimi
ninkų skaniai pavaišinti ir 
reiškė pageidavimą, kad to
kio pobūdžio pobūviai būtų 
dažniau rengiami.

L. N. Fondui aukojo: J. 
Budrikis $25.00. Po $10.00: 
A. Pimpė ir Dr. J. Daupa- 
ras. Po $5.00: P. Burneikis,
T. Aleliūnas, J. Malioris, J. 
Badauskas, J. Juška, K. Ro- 
žanskas, S. Viščius, Janina 
Ankudavičius, H. Veikutis. 
Po $3.00: K. Drunga, A. 
Lukšys. Po $2.00: V. Ože-

V. Vizgirda Ties bažnyčia

kauskas, A. Radzevičius, J. 
Kalvaitis ir A. šakalys, J. 
Račius, J. Andriekus, B. Ge- 
lumbauskas ir V. Laudžius 
$1.00.

NAUJAS KARIO 
NUMERIS

Balandžio mėn. pradžioje iš
ėjo naujas Kario 4 (1371) nu
meris. šiame numeryje įdėti šie 
rašiniai: V. Liulevičiaus -- Už
sienio lietuvių kariniai daliniai. 
B. Rutkūno --Tu milžinas (eil.) 
-- Aušrininko Dr. Jono Šliūpo 
paskutinis raštas. A. Novaičio 
--1920 metų kareivių sukilimas. 
A. Žygmanto --Indijosužkariau
tojai arijai. J. Baublio -- Gele
žinkelių būrys Vilniaus kryptimi. 
Ant. Bernoto -- Šautuvas. St. 
Jakšto -- Į. laisvę(eil.), P. Dirkio 
--Praną Eimutį prisimenant. K, 
Kepalo vert. -- Iš lenkų karo 
atašės pik. L. Mitkievičiaus Kau
no atsiminimų 1938 ir 1939 me
tais. V. Šventoraičio -- Kinų 
raud. armijos augimas. K. M. J. 
Šarūno -- Afrika - parako sta
tinė, Be to, veteranų veikla, mi
rusieji mūsų kariai ir kt.
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KAS IR KUR?
• Į Dirvos rengiamą jaunų
jų talentu varžybų koncertą 
laukiama svečių ir iš kitų 
lietuvių kolonijų, kaip Chi
cagos, Detroito, Pittsbur- 
gho^Rochesterio ir kitų. At- 
vykstantieji malonėkit iš 
anksto pranešti, kad galė
tume palikti geresnius kon
certo bilietus.

• Pavasario koncertas ba
landžio 16 d. įvyksta Wa- 
terbury, Conn.,.šv. Juozapo 
parapijos salėje — John St. 
Pradžia 3 vai. p. p. Progra
mą atlieka solistė Daiva. 
Mongirdaitė ir Bostono miš
rus choras, vad. muziko J. 
Gaidelio. Pavasario koncer
tą rengia Tautinės Sąjun
gos skyrius ir kviečia visus, 
ne tik Waterburio, bet ir 
artimų apylinkių lietuvius 
jame dalyvauti.

• Dainų šventės Chicagoje 
dirigentai jau kvietimus 
priėmė. Garbės dirigentai
— Aleksandras Aleksis ir 
Juozas Žilevičius. Mišraus 
jungtinio choro dirigentai
— Bronius Budriūnas, Al
fonsas Mikulskis ir Stepas 
Sodeika. Moterų jungtinio 
choro dirigentė — Alice 
Stephens. Vyrų jungtinio 
choro dirigentas — Julius 
Gaidelis.
• Visi Dainų šventės diri
gentai su savo chorais į 
juostas įdainuos savo diri
guojamas dainas. Dainų 
šventės komitetas tas juos
tas išsiuntinės visiems 
šventėje dalyvaujant i e m s 
chorams, kad chorų dirigen
tai ir visi choristai iš anks
to susipažintų su dirigavi
mu.
• II -sios Dainų šventės Ko
mitetas nusistatė taipgi ir 

Inž. Broniui Galiniui 50 metų

Inž. BRONIUS GALINIS, vienas judriausių mūsų ateivių, Įsikūręs 
Bostone, balandžio 12 d. sulaukė 50 metų amžiaus.

Gimęs Vilniuje, mokėsi Kaišedory, vėliau studijavo Vytauto D. 
universitete statybą. Lietuvoje buvo aktyvus Šaulių Sąjungos ir Vil
niui Vaduoti Sąjungos veikėjas ir universitete šaulių korp. Saja 
steigėjas ir jos pirmasis pirmininkas.

Lietuvoje yra įvykdęs eilę didesnių statybų, kaip Amatų Mokyklos 
Kaune, kailių apdirbimo fabriką Kailis, elektrotechnikos reikmenų 
fabriką Velfa, kino teatrus ir kt. Konkursuose yra laimėjęs Ma
žeikų rotušės I premiją ir R. K. bažnyčios Clevelande III premiją.

Gyvendamas Vokietijoje inž. B. Galinis organizavo ir buvo PLIAS 
pirmasis pirmininkas. Šiuo metu gyvendamas Bostono priemiesty 
Dorchestery, su žmona Irena aktyviai yra įsijungęs į lietuviškąją 
veiklą, visaip ją remia ir talkina. Mums malonu, kad inž. B. 
Galinis yra ne tik Dirvos skaitytojas, bet ir dosnus rėmėjas.

J. Bertulio premijuotam kū
riniui : ”Pabusk, pasauli” 
duoti fortepioninį akompa- 
niamentą. Todėl, jei kas iš 
dirigentų norėtų įsigyti to 
akompaniamento fotokopi
ją, prašoma kreiptis į J. 
Kreivėną: 1602 So. 48 Ct., 
Cicero 50, III.

Rašydamas šį kūrinį, au
torius turėjo galvoje, jog 
aukštąsias gaidas dainuos 
solistės. Masiniam gi chorui 
ta tonacija yra per aukšta. 
Ruošdamas akompaniamen- 
tą, autorius šią dainą trans
ponavo did. sekunde žemyn.

• Lietuvių Fondo Laikina
sis Organizacinis Komitetas 
praneša, kad aukotojams 
pradėjus siųsti tūkstanti
nes, šimtines ir mažesnes 
aukas, to fondo einamoji 
sąskaita buvo atidaryta J. 
Mackevičiaus vadovaujame 
banke: Standart Federal 
Savings, 4192 Archer Avė., 
Chicago 32, III.

Einamosios sąskaitos Nr. 
89463.

Kol statutas bus sudary
tas ir priimtas, aukos ap
saugotos keturių, pačių au
kotojų parašais: A. Razma,
G. .Balukas, F. Kaunas, V. 
Šmulkštys.

Laikinasis Organizacinis 
Komitetas kviečia visus lie
tuvius nuoširdžiai remti šį 
fondą bet kokia auka pagal 
asmeninę išgalę. Fondui jau 
aukojo: A. ir J. Andruliui 
1025 dol. Po 1000 dol. auko
jo : Petras ir Stefa Kisieliai, 
Dr. B. Poškus su žmona, inž. 
V. Naudžius, Dr. Antanas ir 
Elena Razmai, Dr. Kazys ir 
Genutė Šukiai, Dr. F. Kau
nas su žmona, J. Mackevi
čius, Dr. J. žirgulis, šimtą 
dol. aukojo J. Vaineikis.

Atidarysime sąskaitas ir 
kituose liet, bankuose, ypa
tingai tuose, kurie finansiš
kai rems šį fondą.

Alice Stephens ansamblio naujai išleistos plokštelės krikštynų dalyviai. Iš kairės: RCA Victor pa
reigūnas Smazna, kompozitorius B. Markaitis, S. J., ansamblio pirmininkė J. Bobinienė, smuikininkas 
F. D’Albert, ansamblio vadovė ir dirigentė Alice Stephens ir mecenatas J. Gribauskas.

P. Petručio nuotrauka

"Tada lietuviškoj dainoj gaivinki sielą..."
Šio rašinio antraštės žo

džiai paimti iš eilėraščio, 
kuris anądien taip krito 
daugeliui į pačią širdį.

štai jis:

• Rytinėse valstybėse gy
venančių studentų santarie- 
čių suvąžavimas bus balan
džio iŠ dieną, šeštadienį, 
New Yorke.

Darbotvarkėj — Vanda 
Gegevičiūtė, svečias iš Chi
cagos, bus atsakinga už pra- 
vedimą specialios prograi- 
mos, skirtos nario sąmonin
gumui pakelti; Rita Nagi- 
nionienė ves viešą pašneke
sį apie amerikietį studentą, 
o tokį studentą budins ke
turi jauni lietuviai: Judita 
Audėnaitė, Ričardas Legec- 
kis, Dana Maurukaitė ir To
mas Sperauskas; Juozas Re- 
pečka pasakys, ką jis mano 
apie lietuvį studentą.

Numatyti bendri pietūs, 
o vakare — pasilinksmini
mas. Suvažiavimas praside
da 10 valandą ir bus Stepo- 
nio ”Festival” restorano sa
lėje, 40 East 26 St., Manhat- 
tan.
*• Kandidatais į gegužės 13 
— 14 dienomis renkamą 
JAV Liet. Bendruomenės 
III-iąją Tarybą vidurio rin
kiminėje apygardoje yra 
pasiūlyti šie asmenys: J. J. 
B a c h unas - Bačiūnas, St. 
Barzdukas, J. Jankus, Vyt. 
Kamantas, Edv. Karnėnas,
K. S. Karpius, P. Mikšys, 
Alf. Mikulskis, dr. Alg. 
Nasvytis, Stp. Nasvytis, Z, 
Peckus, dr. VI. Ramanaus
kas, Vyt. Raulinaitis, č. 
Staniulis, J. Žilionis, P. J. 
žiūrys.

Vidurio apygardai pri
klauso šios LB apylinkės: 
Ann Arboro, Detroito, 
Grand Rapids (visos Michi- 
gano valst.), Rochesterio 
(N. Y.), Buffalo Liet. Klu
bas (N. Y.), Clevelando I-ji, 
Clevelando II-oji, Columbus 
(visos Ohio), Pittsburgho 
(Pa.). Taip pat ir paskirai 
šioj srity gyveną lietuviai, 
kurie balsuoja per centrinę 
apylinkę.
• Gegužės mėn. Vilniuje 
įvyksta Vilniaus dainų 
šventė. Repertuare daugiau 
kaip pusė komunistinių dai
nų. Net ir komunistinės 
Baltgudijos bei Čekoslova
kijos dainos įtrauktos į re
pertuarą.
• P. Dirda, iš Chicagos, mo
kėdamas už Dirvą, atsiuntė 
$5.00 auką.
• Dr. A. Martus, iš Cleve
land, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė $5.00 auką.
• P. Ketufka, iš Montreal, 
mokėdamas už prenumera
tą, atsiuntė $5.00 auką.

*Tr neš tave laivai, ir neš 
klajūną,

O toliai didins sopulį 
širdies.

Tada lietuviškoj dainoj 
gaivinki sielą nemarūnę,

Dainoj, kurios tau niekas 
neišplėš”...

šis ketureilis, (kas auto
rius? Nežinia. Gal Santva
ras?) vienose krikštynose, 
kiekvieno perskaitytas ir 
nevieno mintinai išmoktas. 
Eilėraštis buvo kreida len
toje įrašytas.

Krikštynos buvo Chica
gos Jaunimo Centre ir krik
štyta ne bet kas. Krikšty

Jonė Bobinienė, Alice Stephens ansamblio pirmininkė, įteikia plokš - 
telę ansamblio macenatui Juozui Gribauskui. P. Petručio nuotrauka

Čiurlionietis J. Nasvytis ir Alice Stephens pasikeičia ansamblių 
išleistomis plokštelėmis. p. Petručio nuotrauka

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS CHICAGOS SKYRIAUS
TRADICINIS

ŽIBUOKLIŲ BALIUS
Š. M. BALANDŽIO 

MĖN.22 D.,
MIDWEST HOTEL,
GRAND BALLROOM,

6 N. HAMLIN.
Banketo pradžia — 8 

vai. vakaro. 

nos naujos lietuviškos Alice 
Stephens ansamblio plokš
telės. Oficialaus krikštatė
vio nebūta. Tačiau tokiu ap
šaukti drąsiai galima Cice
ro lietuvį bankininką Juozą 
Gribauską. Jo pakloti 2000 
dolerių įgalino plokštelių 
pasirodymą.

Krikštynų puotoje buvo 
ir pats J. Gribauskas su po
nia. Ir Dievulėliau tu mano! 
Visos ansamblio daininin
kės Gribauską išbučiavo. 
Ėjo visos iš eilės ir ... bu
čiavo. Tikrai norėjau jo vie
toje būti. Tikrai.

Krikštynose, be daugelio

šokiams gros puikus 
orkestras.

Veiks savas gėrimų 
bufetas.

Bus trumpa 
programėlė. 

Įėjimas su vakariene 
— $5.00, stud. ir moksl;

$3.00. 

ansamblio rėmėjų bei ger
bėjų, matėsi ir smuik. F. 
D’Alberto, komp. B. Mar
kaitis, SJ, muz. Giedraitis, 
muz. Jakubėnas, muz. Zda
nius, Jaunimo Centro direk
torius kun. J. Kubilius,'Ben
druomenės pirm. J. Jasaitis, 
Vyrų choro pirm. V. Ra- 
džius ir kt.

Buvo atsilankęs ir iš Cle
velando čiurnionio ansam
blio buvęs pirmininkas J. 
Nasvytis. Ir netuščias, bet 
su savo ansamblio naujau
sia plokštele. Sveikinimo žo
dį taręs, ją įteikė muz. A. 
Stephens, kuri, kaip žino
ma, yra čiurlioniečių garbės 
narė.

Pačios krikštynos tikrai 
bičiuliškoje nuotaikoje pra
ėjo. Be jokios ”pompos” ir 
oficialumo. Nebuvo ir ilgai 
trunkančių ir nieko nepasa
kančių kalbėtojų. Tik vie
nas kitas sveikintojas. An
samblio vardu žodį tarė ir 
padėką išreiškė pirm. J. Bo
binienė. Tą patį angliškai 
pakartojo valdybos narė J. 
Milerytė. Visi krikštynb da- 
lyvai buvo apdovanoti plokš
telėmis, pavaišinti šampanų 
ir gardžiais valgiais.

Išleistomis plokštelė m i s
atžymėtos Alice Stephens 
ansamblio 20-ties metų su
kaktuvės. Per ištisus 20 me
tų ansamblis skambia daina 
džiugino saviškius ir garsi
no lietuvius amerikiečiams. 
Plokštelių gamyba pavyku
si. Ir kaip vienas krikštynų 
dalyvis išsireiškė, skamba 
tarytum angelų choras dai
nuotų. Vienoje plokštelės 
pusėje ansamblio dainos, o 
kitoje komp. B. Markaičio, 
SJ sonata, įgrota smuiki
ninko F. D’Albert. Plokšte
lės jau gaunamos pas pla
tintojus.

Alice Stephens ansamblio 
dabar laukia didelė kelionė. 
Balandžio 29 d. vyks dai
nuoti į New Yorką, Jokūbo 
Stuko radijo programos su
kaktuviniame koncerte.

B»Ptra

PHILADELPHIA
JAV Lietuviu Bendruo

menės Philadelphijos Apy
linkės Valdyba šių metų 
balandžio 16 d., 3 vai. p. p., 
Lietuvių banke rengia inž. 
Vincento Gruzdžio paskai
tą, tema: "Lietuvių bend
ruomeninis fondas ir jo nau
da”. Po paskaitos seks dis
kusijos.

Apylinkės Valdyba ma
loniai kviečia visus Phila
delphijos lietuvius, kuriems 
šis klausimas yra įdomus, 
paskaitoje dalyvauti.

Kartūnų balius
Lietuvių Moterų Atstovy

bės Klubo valdyba balan
džio 22 d.. 7 v. v. ruošia kar
tūnų balių. Tai bus antras 
šios rūšies parengimas Phi- 
ladelphijoje. Tam tikslui 
yra išnuomota puiki salė — 
311 South Broad St,

Tikimės, kad visuomenė 
įvertins moterų pastangas 
ir gausiai atsilankys. Bus 
skani vakarienė. Už gra
žiausias kartūnines sukne
les ir šokius bus skiriamos 
premijos.

Bilietus prašome iš anks
to įsigyti arba užsisakyti 
pas visas valdybos nares.

Staliukus 8 ir 10 žmo
nių galima užsisakyti: 
Marginiuose, pas Kar
velį, Janukaitį — 7204 
So. Albany Avė. Tel.: 
HE 4-6204, ir Cicero — 

4916 W. 14 St.
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