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MALINOVSKIS ĮSAKĖ MUŠTI AMERIKIEČIU 
LĖKTUVUS IR PULTI BAZES...

Sovietijos gynybos mi- 
nisteris maršalas R. Mali- 
novskis paskelbė, kad jis 
yra savo raketinėms pajė
goms įsakęs pulti kiekvieną 
bazę, iš kurios pakilęs sve
timas lėktuvas ateityje pa
žeis Sovietijos arba jos ko
munistinių partnerių terito
rijas.

"Akcija bus pilnai patei
sinta”, pareiškė Malinovs- 
kis Kremliun sušauktiems 
komunistinių profesinių są
jungų atstovams, ”nes mes 
nežinome, ką įsiveržėlis lėk
tuvas gali gabenti. Gal tai 
bus hidrogeninė bomba”.

Malinovskio grasini m a s 
buvo nukreiptas prieš JAV 
ir jos sąjungininkus trijose 
didžiosiose gynybos sąjun
gose — NATO, SEATO ir 
CENTO. Juo buvo papildy
ti ankstyvesni sovietų gra
sinimai, kuriuose buvo sa
koma, kad būsią keršijama 
bazėms, kurios bus įsivėlu- 
sios į tokius incidentus, 
kaip žvalgybinio U-2 istori
ja.

TIBETE TEBEVYKSTA KOVOS
Nors laisvasis pasaulis jau 

spėjo Tibetą palaidoti po trum
palaikės užuojautos vainikais, ta
čiau pačiame krašte, kaip sako 
aplinkiniais keliais gautos žinios, 
pasipriešinimas prieš komu- 
įistinį okupantą vis dar tebe

vyksta.

Paskutiniaisiais pranešimais 
iš Tibeto, Pančen Lama tėra 
tik Pekino kalinys, o ne vyriau
sybės šefas. Abufaktinieji krašto 
valdovai yra čang čing-vu, ko
munistų partijos šefas (oficialiai: 
"Tibeto darbininkų komiteto sek
retorius) ir Wang Feng, Pekino 
gauleiteris Tibete.

Pančen Lama buvo praeitą ru
denį išgabentas į Pekiną, į ko
munistinės Kinijos dešimtmečio 
iškilmes, iš kur grįžo tik šių 
metų vasario pradžioje.

Nuo praeitos vasaros Tibete 
vykdomi sukilėlių turto nusavi
nimai, Konfiskuotų gyvulių pa
dalinimas Tibete tikrai sukelia 
sunkią problemą, nes sukilime 
dalyvavo didžioji gyventojų dalis, 
ir todėl konfiskuotieji gyvuliai 
dėl nepakankamos priežiūros 
krinta masiškai. Tuo būdu Ti
beto ūkis, kuris didžiąja dali
mi rėmėsi gyvulininkyste, paty
rė labai skaudžių nuostolių.

"Demokratinė statyba" čia 
daugiausiai pasireiškė žemės da
linimu. Partijos komiteto spren
dimu praeitų metų rudenį buvo 
įsteigtas "Ūkininkų susivieniji
mas", kuriam šiandien priklauso 
apie 12,000 tibetiečių iš 503 
kaimų. Žemės dalinime naudo
jami tie patys metodai, kaip

Malinovskis teigė, kad 
sovietinės priešlėktuvi n ė s 
raketos dabar galinčios pa
siekti bet kuriame aukšty
je skrendančius ameriki
nius lėktuvus. ”Matote, 
gerbiamieji, mes kai kada 
atskleidžiame kai kurias 
mūsų paslaptis”, pridūrė 
jis.

Malinovskis kaltino Pen
tagoną, kad tas iškraipęs 
tiesą, skelbdamas, jog Po- 
wers lėktuvas buvęs nu
muštas sovietų artilerijos 
nedideliame aukštyje. "So
vietų Sąjunga turi viską, 
kas reikalinga satelitams ir 
jų vadams numušti, nepai
sant už kokių vandenynų 
jie besislėptų”, teigė Mali
novskis. Jis pasakė, kad So- 
vietija turinti radijo apara
tūrą, kuri galinti tiksliai 
nustatyti, iš kur lėktuvas 
pakilęs, galinti tiksliai sek
ti jo kursą ir nustatyti jo 
nusileidimo aerodromą, o 
tai reiškią, kad "nė vienas 
neišvengs atsakomybės”.

Tolesnėje kalboje Mali-

Kinijoje: kaimo gyventojai su
varomi vienon vieton, buvusie
ji žemės savininkai pastatomi 
prieš "liaudies teismą", paskel
biamas sprendimas--dažniausiai 
mirties bausmė--ir nuteistasis 
pakariamas. JB turtas išdalina
mas susirinkusiems.

Pagal Čang Čing-wu praneši
mą, paskelbtą paskutiniajame 
Pekino "Raudonosios Vėliavos" 
numeryje, Tibete šios "re
formos" pasėkoje sukurta eilė 
didžiųjų komunų.

Giliau panagrinėjus tuos Pe
kino skelbtuosius duomenis, iš
ryškėja įdomus faktas: palyginus 
su 1959 metų sausio duomeni
mis, Tibeto gyventojų skaičius 
sumažėjo 410,000 žmonių. Kur 
jie dingo? Ar jie pabėgo iš Pe
kino vyriausybės kontrolės, ar 
jie likviduoti?

Pačios Kinijos įstaigos prisi
pažįsta, kad krašte nuolat te
bevyksta susidūrimai tarp gyven
tojų ir "išlaisvinimo armijos". 
Atkreipiant dėmesį į nuolat iš 
Kinijos perkeldinėjamus maho
metonus (neseniai sudarytoji 
Lhasos miesto taryba didžiąja 
dalimi susideda iš mahometonų, 
kurie "persikėlė" iš Kinijos), 
lengvai galima suvokti, kokiu 
brutalumu ir kokiomis teroro 
priemonėmis vykdoma toji "de
mokratinė reforma".

Daugelis ženklų rodo, kad ge
nocidas Tibete vykdomas milži
nišku mastu ir kad Pekino vy
riausybė yra nusistačiusi Tibeto 
klausimą išspręsti, kuo greičiau
siai likviduodama tibetiečius.

(tP) 

novskis puolė JAV gynybos 
sekretorių T. S. Gatės jr., 
kuris buvo įsakęs globalinio 
pavojaus bandymą gegužės 
16, viršūnių konferencijos 
atidarymo dieną.

”Mes nesinervuojame ir 
neskelbiame karinių pavo
jų, kai vyriausybių vadai 
susirenka taikioms diskusi
joms”, pareiškė jis. ”Bet 
mes laikome savo paraką 
sausą”.

Profesinių sąjungų kon
ferencija po dvi dienas tru
kusios sesijos priėmė rezo
liuciją, skatinančią Sovieti
jos gyventojus nuolat di
dinti produkciją, ir "anksti 
išpildyti mūsų septynmečio 
plano didinguosius uždavi
nius”.

Washingtone tas Mali
novskio pareiškimas buvo 
sutiktas, kaip naujas žings
nis sovietinių grasinimų ei
lėje, pradėtoje lėktuvo U-2 
incidentu, čia atkreipiamas 
dėmesys į tai, kad jį pa
skelbė maršalas Malinovs
kis, kuris nelauktai atvyko 
j Paryžiaus konferenciją ir 
visą laiką "nesitraukė nuo 
Chruščiovo alkūnės”, gal
būt norėdamas užsitikrinti, 
kad Chruščiovas tikrai lai
kysis Maskvoje priimtos 
griežtos linijos.

Šen. George V. Aiken pa
reiškė, kad valstybės depar
tamento ekspertų prielaidos 
vis labiau pasitvirtinančios, 
būtent, nauji įvykiai rodą, 
jog "Maskvoje valdžion grį
žo karo partija”. Bet sovie
tai turį atsiminti, jog "pir
moji raketa, kritusi mūsų 
sąjungininkų žemėn, bus 
ženklas raketų lietui į Ru
siją”.

W a s hingtone netikima, 
kad JAV po sovietų grasini
mų prarasianti savo bazes 
užjūriuose, tačiau draugin
gos valstybės galinčios pra
dėti būkštauti, kad netaptų 
taikiniais tokių sovietinių 
grasinimų, kurie buvo pa
skelbti Norvegijai ir Pa- 
kistanui,

• Iš Vak. Vokietijos pa
skubomis pabėgo sovietų 
ambasados attache N. Levi- 
nov, kuriam grėsė tardymai 
dėl įsivėlimo į špionažinę 
veiklą. Kaip vėliau vidaus 
reikalų ministerijos kalbė
tojas pareiškė, Levinovas 
buvo sekamas nuo praeito 
rudens, kada apie jį pain
formavo į Vakarus perbė
gęs sovietų agentas K. Ka- 
pustinskis.

Praėjusį pirmadienį Memorial Day proga įvairiose Amerikos vietose buvo pagerbti žuvusieji. Cle- 
velando L.V.S. Ramovės nariai irgi aplankė kapus, padėdami gėles ant mirusiųjų ramovėnų kapų. 
Nuotraukoje skyriaus pirmininkas A. Jonaitis deda ant kapo gėles. Toliau matyti adv. J. Smetona, M. 
Barniškaitė, A. Mikoliūnas, Jurgaitis ir kiti. v< piiodzinsko nuotrauka

Nei taiko, nei karas
Sovietijos vyriausybė tikrai 

nenori karo. Bet taip pat yra 
tikra, kad ji nenori ir taikos. 
Šiandieninį statusą Vidurio ir 
Rytų Europoje tegalima vadinti 
tik ginklų paliaubomis. Jos tę
siasi jau 15 metų, kaip tylus 
kompromisas tarp karo ir taikos. 
Kai kas vengia tą būklę vadinti 
bloga, bet juo labiau ji nėra ir 
gera, nes ji paremta pavergtųjų 
tautų laisvės atėmimu.

Karas Rusijoje taip pat ne
populiarus ir jo bijomasi, kaip 
ir bet kurioje kitoje pasaulio 
vietoje. Bet tikroji taika tega
li ateiti, tik sunormalizavus tarp
valstybinius santykius ir poli
tinę būklę Vidurio ir Rytų Eu
ropos kraštuose. To Sovietijala
biausiai ir bijosi. Nebe pagrindo.

Bet kokios staigesnės permai
nos tarptautinėje arenoje galė
tų pamušti sovietinio kolonializ
mo pagrindus pavergtuose kraš
tuose. Tai būtų normali, supran
tama ir vargu besulaikoma pa
vergtųjų reakcija.

Kas belieka Kremliui?
Chruščiovas savo kalbose Pa

ryžiuje ir Rytų Berlyne davė ga
na aiškiai suprasti: statusquo iš
laikymas, 1945 metų ginklų pa
liaubų nutęsimas neribotam lai
kui. Ir tai eina 95 milijonų 
komunizmo pavergtųjų žmonių 
sąskaiton, kurie esamoje būklė
je negali prabilti, nes Kremlius 
tų paliaubų pratęsimu gali išlai
kyti užgniaužtus jų balsus, 
neleisdamas nepatogiems liudi
ninkams pratarti savo žodį.

Šiose istoriškai vienintelėse 
ginklų paliaubose tėra tik viena 
spragelė: Berlynas. Ta vieta, ko
munistų vadinama "gaisro ži-

Sovietai tebeskleidžia prieš 
Ameriką kaltinimus

Sovietijos dikta torius 
Chruščiovas padarė seniai 
lauktą pranešimą apie vir
šūnių konferencijos subyrė
jimą. Aiškiai pabrėžęs, kad 
nesą jokių esminių pasikei
timų politikoje, kurią jis 
apibrėžęs Paryžiuje, pareiš
kė tikįs, kad prez. Ei- 
senhotveris tebenorįs taikos 
ir kad jis faktiškai nežino
jęs apie žvalgybinių lėktuvų 
skraidymus virš Sovietijos. 
Bet netrukus jis vėl pradėjo 
pulti prezidentą, kad jis 
golfą aukščiau statąs už 
valstybinę atsakomybę.

Chruščiovas stengėsi su
daryti įspūdį, kad jis esąs 
palikęs atviras duris nau
jai viršūnių konferencijai 
šių metų pabaigoje, tačiau 
daugumas kalbą klausiusių 
diplomatų tikėjo, kad tai 
buvo skirta daugiau savai 
auditorijai. Išvedžiojimuose 
apie naują viršūnių konfe
renciją Chruščiovas pridū-

KAIREJE: Adelaidės (Austra
lijoje) lietuvių choras, vadovau
jamas Vaclovo Šimkaus, koncer
to metu Melbourne, Universiteto 
salėje.

diniu", tapo valtele, kuri isto
rinių sutapimų pasėkoje išliko 
nepaskandirita raudonajame tva
ne, bet yra pažymėta ženklu 
katastrofos, kuri ištiko 100 mi
lijonų europiečių. To 1945 metais 
niekas nebuvo numatęs. Tai 
buvo mažutis aiškiaregio Stalino 
neapsižiūrėjimas, bet liko spra
gelė, pro kurią dar prasiveržia 
šviesus spindulėlis. Ją Maskva 
norėtų kuo greičiau likviduoti.

Chruščiovas norėjo viršūnių 
konferencijos ir važiavo Pa
ryžiun, nes jam reikia taikos. 
Net ir dėl savo draugų. Jie, 
būtent, nėra geresni, negukrem- 
liniai Hitlerio draugai 1939 me
tais. Pekinas turi tuos pačius

Karinis perversmas Turkijoje
Preitą sevaitgalį Turki

jos kariuomenė nuvertė 
premjero Menderes vyriau
sybę ir sudarė "tautinės 
vienybės komitetą”, į kurį 
įeina visų ginklų rūšių 
aukštieji karininkai. Komi
teto pirmininku paskelbtas 
gen. ltn. Cemal Gursell, ku
ris formaliai perėmė krašto 
vadovavimą, į savo rankas 
suimdamas prezidento, mi- 
nisterio pirmininko, gyny
bos ministerio ir kariuome
nės vado galią.

Vėliau paskelbtame ko
munikate buvo aiškinama, 
kad jis tai padaręs, "atsa
kydamas į palankią turkų 
tautos reakciją” ir norėda- 

rė, kad sekantį kartą joje 
turėtų dalyvauti komunisti
nė Kinija, Indija, Indonezi
ja ir galbūt kitos valstybės.

Tuo pat metu Gromyko, 
išvyka mas iš New Yorko, 
spaudos . nferencijoje kal
tino JAV, kad toji "elgiasi, 
kaip taikos priešas”. Esą, 
jei kraštas nesiruošia agre
sijai, jam nereikalingos ka
rinės informacijos apie ki
tus kraštus. "Mums papras
čiausiai nereikalinga — 
mes nenorime tokios infor
macijos”, veidmai n i n g a i 
aiškino Gromyko.

Kai Gromyko po spaudos 
konferencijos skubėjo į sa
vo automobilį, vienas ko
respondentas užklausė, ar 
jo pareiškimas reiškiąs, jog 
Sovietija nesiųsianti žval
gybinių lėktuvų virš JAV 
arba jos sąjungininkų kraš
tų. Gromyko iš pradžių ban
dė išvengti atsakymo, bet 
pagaliau pasakė "Mes ne- 
siųsime”.

Vėliau spaudos konferen
ciją sukvietęs JAV ambasa
dorius prie Jungt. Tautų, 
Henry Cabot Lodge, pabrė
žė, kad visi Gromyko teigi
mai buvę "tiesos priešingu- 
pas”fl

išskaičiavimus Rytų - Vakarų 
konflikte, kuriuos turėjo Maskva 
antrajam pasauliniam karui pra
sidedant. Jeigu Hitlerio pamiši
mas 1941 metais nebūtų nukry
pęs į Rytus, "neutralusis" Sta
linas būtų tapęs didžiuoju karo 
laimėtoju. Tokias pat viltis ugdo 
ir Mao iš Maskvos-Washingtono 
konflikto.

Chruščiovas išvyko iš Pary
žiaus, nes Kremlius persiskai
čiavo, kad jam tikros taikos ne
reikia. Nes tikra taika neštų 
pražūtį komunizmui. Lygiai, kaip 
neteikia vilčių ir tikrasis karas. 
Todėl jie ir siekia nutęsti, kol 
pajėgs, tas neurotines ginklų pa
liaubas. vadinamą "šaltąjį karą".

mas krašte išlaikyti tvarką.
Gen. Gursell paskelbė, 

kad jis neturįs intencijos 
tapti diktatoriumi, ir kad jo 
vadovaujamo komiteto tik
slas esąs suorganizuoti lais
vus rinkimus naujai kon
stitucinei ir demokratinei 
vyriausybei sudaryti.

Senosios vyriausybės na
riai ir jai artimi politikai, 
kaip patiriama iš 'gerai in
formuotų sluoksnių Anka
roje, esą suimti ir išgaben
ti į laivyno administruoja
mą salą. Suimtųjų tarpe 
yra prez. Bayar, premjeras 
Menderes ir daugiau kaip 
100 demokratų partijos va
dovaujančių narių.

Gen. Gursell pareiškė, 
kad Turkija išliksianti išti
kima Vakarų sąjungai, ir 
stebėtojai tiki, kad permai
nų užsienio politikoje ne
įvyks. Turkija istorijos bė
gyje yra visada pasižymė
jusi priešrusiškomis nuotai
komis, ir provakarietiška 
užsienių politika niekada 
nėra buvusi partijų ginču.

Trumpai iš viso 
pasaulio

• JAV, Britanijos ir 
Prancūzijos užs. reikalų mi- 
nisteriai susitiko Washing- 
tone apsvarstyti nusigink
lavimo problemas ir naujus 
sovietų grasinimus, kuriuos 
paskelbė sovietų gynybos 
ministeris Malinovskis.

• Pietų Korėjoje prasidė
jo naujos studentų demons
tracijos prieš JAV, kad 
buv. prez. Syngman Rhee 
leista apsigyventi Havajuo
se.

• Boris Pasternak, žino
mas rusų rašytojas ir No
belio premijos laureatas, 
mirė Sovietijoje, sulaukęs 
70 metų amžiaus. Jo premi
juotasis romanas "Dakta
ras živago” Sovietijoje ne
buvo išleistas.

• Praeitą savaitgalį, per 
Memorial Day šventes, 
Amerikoje žuvo 539 žmo
nės, jų tarpe 345 automobi
lių katastrofose.
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MALDOS UŽ PRAGARIŠKĄ!* BOMBA
Prieš 10 vaL vakaro sušau

kiamos įgulos šešių bombonešių, 
kurie dalyvaus žygyje.

Pulkininkas Tibbets aiškina:
--Atėjo mūsų visų laukta nak

tis. Netrukus žinosime, ar mums 
pasisekė, ar ne. Bet atsiminki
te: labai galimas dalykas, kad 
mūsų pastangos pakeis istorijos 
kursą.

—Netrukus išskrendame,--tę
sia pik. Tibbets,--išmesti bom
bos, kuri pagrindinai skiriasi 
nuo kitų, ligi šiol jums girdė
tų ir matytų. Ši bomba turi dvi
dešimties tonų TNT sprgstamą- 
ją galią--ne svarų, bet dvidešim
ties tūkstančių tonų.

Rodydamas žemėlapyje, pik. 
Tibbets išaiškina taktinius veiks
mus:

--Trys B-29 bombonešiai pa
kyla valanda anksčiau, taigi 01:45 
vai. Mašinos perduoda oro prane
šimus. Reikalui ištikus, jei oro 
sąlygos sukliudytų, mes dar ga
lime pakeisti kursą.

Vyrai žino, kad ne tik jie yra 
pasirengę šiam žygiui, bet... 
ir japonai. Pastaruoju metu daž
nai pavienės mašinos perskris- 
davo japonų miestus ir išmes
davo mažas bombas, kurios ne
padarydavo daug nuostolių. Ja
ponų priešlėktuvinė turėjo būti 
įtikinta, kad toki pavienių lėktu
vų puolimai nesą pavojingi,bet... 
gal jiems kilo įtarimas.

--Kiti trys B-29 bombonešiai 
pakyla 02:45 vai. ir prieš pat 
saulėtekį susitinka su pirmai
siais virš Ivo Jima,--tęsia pik. 
Tibbets.--IŠ ten mes skrisime 
į tikslą. Vidurinįjį lėktuvą vai
ruosiu aš pats.

Prieš vidunaktį vyrai dar kartą 
sušaukiami įsakymų priėmimo 
salėn. Dar kartą smulkmeniškai 
aptariami visi plano punktai. Pa
baigoje vyrams papasakojamas 
bandomosios bombos sprogdi
nimas Naujosios Meksikos dy
kumoje liepos 15:

EAGLE ŽENKLAI PADIDINA SUTAUPĄS

MAY 2 BASEMENT
Tik gauta! Stiliai kiekvienam namui... Kainos kiekvienam biudžetui

M ■ ■ ■ i ■ ■Puikios lovatiesės
Stilius A: Sailcloth lovatiesė
100 % cotton sailcloth, skalbiama, 
gražaus ”Royal Bed of Roses” raš- 

s to; Nesiglamžo.

lovatiese

Liuksusinės senoviškos Satin Lovatiesės
• Ros* • Turquois«

• Nutmug

Turquoi>« 
Whit«

Grcon 
Turauobe

Gražios, vienos spalvos senoviškos satin lova
tiesės . .. niekad tokia žema kaina. Colorfast 
ir satin apačia. Puiki jaunavedžiam.

--Vaizdas buvo siaubingas. Ta 
bomba yra kaip Dievo kumštis, 
kaip pavogtas Dievo kumštis. Ne
užmirškite užsidėti tamsius aki
nius. Kas pažvelgs į šviesą be 

Šis lėktuvas išmetė pirmąją atominę bombą. Pilotas jį buvo pa
vadinęs savo motinos vardu: Enola Gay. Vienas amerikiečių ko
respondentas nufotografavo lėktuvą, nusileidžiantį bazėje, grįžus 
iš savo istorinio žygio į Hirošimą--aną japonų miestą, į kurį 
1945 rugpiūčio 6 buvo numesta pirmoji atominė bomba.

akinių--apaksi
Šiame paskutiniame įsakymo 

perdavime dalyvauja ir fronto ka
pelionas, kapitonas WilliamDow- 
ney iš Minneapolio liuteronų baž
nyčios. Jis kalba maldą:

--Visagalis Tėve, kuris iš
klausai tų, kurie tave myli, pa
gelbėk tiems, kurie pakyla į ta
vo padangių aukštybes ir tęsia 
kovą su mūsų priešais. Saugok ir 
gink juos, kai jie skrenda įsaky
tais keliais...

Po "amen" dvasininkas pake
lia ranką ir peržegnoja vyrus. 
Jie tylėdami išeina iš patalpos. 
Tamsiai mėlynas, beveik juodas 
dangus gaubia jūrą ir salą. Te-

Pritaikytos užuolaidos 5.99
Pritaikytos pagalvės 

uždengimas .............  2.99

• Grumi
• Gold

viengubo ar 
dvigubo dydžio 

Pritaikytos užuolaidos, 5.99 
TAtf May Co.'s Basement Domėsite bepartment, Dottmloton and On the Heights.

spindi tik žvaigždės ir baltas 
pakrantės smėlis. Švelnus vėje
lis vilioja maudytis, bet tam nėra 
laiko.

Virtuvėje seržantas Elliot

Easterly paruošė specialų už
kandį. Tylėdami vyrai sotina- 
si. Prieš visus įpročius jis ven
gia bet kokio triukšmo. Net ra
dijas neįjungiamas.

Lygiai 01:45 pakyla trys B-29 
Valanda vėliau ateina laikas kil
ti "Enola Gay" ir abiems ją ly
dinčioms mašinoms.

Prožektoriai apšviečia paki
limo takus. Tai nėra nepavojin
ga. Kalnų urvuose ir net medžių 
viršūnėse gali tūnoti pavieniai 
japonai, kurie radijo siųstuvais 
perduos žinią į Tokijo.

"Enola Gay" su savo praga
riškąja bomba rieda trijų kilo-

Stilius B: Chromspun
Kvolduota lovatiesė
Graži kvolduota lovatiesė su 
gėlių raštu. In Chromspun 
acetate. Labai žema kaina.

Chromspun gėlėtos lovatiesės
• Roso • Blue • Green • Gold • Turquoi*e

Baltas gėlių vidurys su vienos spalvos šonais, 
pasirenkant iš penkių spalvų. 87x105 colių.
* Eastmen Chemical Corp. Tradmark

Šiuo metu Brazilijos dau
gumas politinių partijų iš
gyvena didelį krizį, kurį iš
šaukė nevienodas partijų 
vadovybių nusista tymas 
kandidatų į prezidentus at
žvilgiu.

metrų ilgio pakilimo taku. Visi 
klausia save, ar ji suspės laiku 
pašokti oran. Tai labai jaudi
nančios sekundės, nes mašina 
tik pačiame pakilimo tako gale 
pašoka aukštyn. Be atsidūrusi 
ore, ji netrukus įgauna aukštį ir 
dingsta šiaurės pusėje.

Generolas Farrell tebėra vi
siškai išblyškęs, tartum vis dar 
netikėtų, kad mašina jau pakilo. 
Paskui atsidusęs jis sako:

--Atrodė labai rimta. Tartum 
mes būtume bandę mašiną oran 
iškelti vien tik savo maldomis 
ir viltimis.

Lėktuvų skridimo maršrutas 
yra nustatytas jau prieš daugelį 
dienų ir dabar sekamas iš po
vandeninių laivų. Jei bent kuris 
iš pakilusių lėktuvų būtų privers
tas nusileisti, povandeniniai lai
vai turi tuoj pat šokti pagalbon.

Kapitonas Parsonas, kuris 
skrenda "Enola Gay", prieš skri
dimą pasiskolino automatinį pis
toletą. Jis yra vienintelis įgulos 
vyras, žinąs bombos paslaptį. 
Jeigu jam tektų pakliūti belais- 
vėn, jis turi pats nusišauti, 
kad išvengtų pavojaus netyčia, 
per kankinimus, tapti išdaviku.

Lėktuvo radijo kabinoje ati
džiai sekamas B-29 kursas. 
Bomba turi būti užtaisyta skri
dimo metu. Po valandos pik. 
Tibbets duoda ženklą, kad kpt. 
Parsons gali pradėti jos monta
vimą.

Ir Washingtonui pranešta apie 
išskridimą. Iš ten žinia tuoj pat 
perduodama į"Augustos" kreise
rį. Prezidentas Trumanas žino, 
kad dabar jau nebėra kelio at
gal. Istorinis įvykis jau nesulai
komai rieda savo keliu.

Bus daugiau)

Green

Udenistų (UDN) tarpe 
kilo didelis sumišimas, kai 
iš Europos grįžo deputatas 
Carles Lacerda ir per savo 
dienraštį „Tribūna da Im- 
prensa” pradėjo smarkiai 
atakuoti partijos pirminin
kų Pinto Magalhaes. Taip 
susvyravo ir partijos kan
didato į viceprezidentus Le
andro Maciel kandidatūra. 
Partijai gręsia skilimas.

Socialistų partijoje irgi 
nėra vienybės. Pradžioje 
partija palaikė Janio Quad- 
ros kandidatūrų į preziden
tus. Bet neseniai įvykusia
me partijos suvažiavime, 
nutarta 131 balsų prieš 87, 
palaikyti maršalo Teixeira’ 
Lott kandidatūrų. Sao Pau
lo estado socialistų partijos 
vadovybė yra pasiryžusi ne
paisant visuotinio partijos 
suvažiavimo palaikyti Janio 
Quadros.

Socialdemokratų (PSD) 
partijoje, Rio Grande do 
Sul socialdemokratai nepa
siduoda partijos nutari
mams. Vietoj Teixeira Lott 
palaiko Janio Quadros.

Trabalistai (PTB) irgi 
pasidalino. Vieni už Joao

Kiti rašo

Kur atostogauja vokiečiai?
Europos Lietuvis paskelbė sa

vo bendradarbio J. Medaičio 
rašinį apie vokiečių atostogas. 
Kai kuriais požiūriais jis įdomus 
ir mums, dabar toliau nuo Vo
kietijos gyvenantiems.

Straipsnyje rašoma:
"Kur keliauja vokiečiai atosto

gų? It šiltų kraštų paukščiai, 
traukia dabar ir vokiečiai į pie
tus. Trylika milijonų vokiečių 
1959 m. iš Vak. Vokietijos ir 
Vak. Berlyno buvo palikę trum
pam savo namus ir ieškojo "pa
sakų karalystės". Devyni mili
jonai ją surado savo krašte, ypač 
Bavarijoje, prie ežerų ir kal
nų papėdėse: kitų gi akys soti- 
nos pietuose pasteliškų spalvų 
peisažais. Kaip anglai, taip ir 
vokiečiai atostogautojai labiau
siai mėgsta Italiją, po to Aus
triją, Šveicariją, Prancūziją. Gal 
jau vien dėl to, kad vasaros se
zonas Italijoj ilgiausias. Tom 
dienom, kada Vokietijoje be palto 
neišeisi laukan, tokioj Sicilijoj 
gali degintis saulėj. Žavi gamta, 
istorinės įžymybės, linksmi 
gyvenotojai ir ne per aukštos kai
nos--visa tai nusveria kelionės 
planą. Ji baigiasi dažniausiai 
prie Adrijos, Rivieros, Sicilijoj 
ir didmiesčiuos, kaip Roma, Flo
rencija. Kiek Italijoj suplaukia 
svečių, pasako 400 milijardų ly
rų suma, kurią per 1959 sezoną 
išleido vasarotojai vien maistui 
ir nakvynei.

Nereikia būti turtuoliu, kad 
šiandien galėtum praleisti atos
togas prie Viduržemio jūros ar 
pietų Austrijoj. Kelionių biurai 
organizuoja bendras keliones į 
šimtus vietovių, ir tokios atosto
gos nėra per brangios nei sekre
torei, nei statybininkui. Už tai 
vokiečiai ir nevengia "pamatyti 
pasaulį". Tuoj po valiutos refor
mos 1948 m. ėmė srovės va
sarotojų tekėti į pietus. Šis tekė
jimas ir nūdien nenutrūko, bet, 
priešingai kaskart stiprėja. Pra
džioj visi troško pamatyti, kaip 
atrodo svetimi miestai ir kal
nai, kavinės pajūrys ir gondolos 
Venecijoj. Dabar vasarotojai at
sižiūrėjo ir ima ilgėtis ra
mybės ir poilsio. To pasėkoj ir 
mažiau žinomi miesteliai, kaip 
Jesolo, Gabicce, Gradoar kaip jie 
ten besivadintų, susilaukia dau
giau svečių. O kelionių biurų 
agentai be atvangos zuja po Vi
duržemio jūros kraštus, ieškoda
mi vis naujų tykių ir kartu pa
trauklių vietų, jų pretenzingiems 
klijentams.

Ne vien vyresniojo amžiaus 
vasarotojai važiuoja Į užsienį. 
Ir vokiečių jaunimas suka į pie
tus. 1959 m. vasarą per 100,000 
jaunuolių buvopasisklaidę Austri
joj, Italijoj, ir pietų Prancūzi
joj. Dažniausiai jie keliauja gru
pėmis, traukiniais ir dviračiais. 
Kad tokios jaunimo kelionės nau
dingos jiems patiems ir Europos 
ateičiai, netenka įrodinėti. Pa
kanka pasiklausyti jų nuostabos 
ir žavesio pilnų pasakojimų apie 
aplankytuosius kraštus ir žmo
nes.

Goulart ir Teixeira Lott, ki
ti už Fernando Ferrari su 
Janio Quadros.

Brazilijos komunist a m s 
yra įsakyta palaikyti Tei- 
xeitra Lott kandidatūra.

Sočiai progresistų pasto
gėje irgi nėra vienybės. 
Kai kurie deputatai nepa
tenkinti vedama partijos 
vadovybės linija. Pats par
tijos pirmininkas Adhemar 
de Barros, kartu ir Sao 
Paulo miesto prefeitas, yra 
smarkiai susikirtęs su di
deliu partijos šulu ir vice- 
prefeitu Cantidio Sampaio.

Federaliniame parlamen
te buvo pranešta, kad Ja
nio Quadros vardu Šveica
rijoje yra atidaryta sąskai
ta, kurion įvairios firmos 
yra įdėjusios penkis milijo
nus dolerių. Kai Janio Qua- 
dros bus išrinktas, jis toms 
firmoms turės atlyginti su
teikimu reikalingų paleng
vinimų. Taip šia žinia nori
ma Janio Quadros sukom
promituoti prieš rinkikus. 
Pats Janio Quadros šias ži
nias paneigė ir prašė kalti- 
nimą įrodyti. (ML)

Jei tavo pažįstamas vokietis, 
sugrįžęs iš Sicilijos, ims prie 
kavos puodelio pasakoti, ką jis 
kelionėj matęs ir girdėjęs, tai 
niekad neužmirš pastebėti, kad 
viskas būtų buvę žavu, tik vie
na bėda, kad ir Sicilijoj esą 
jau per daug jo tautiečių. Kur 
eisiąs, kur neisiąs, vis atsimu- 
šiąs į bavarą, hannoverietį, 
švabą. Bet ir šitoj "bėdoj" atei
na kelionių biurai į pagalbą. Jų 
naujieji atostogų prospektai siū
lo "pailsėti" nuo miesto triukš.- 
mo ant garlaivio denio Vidur
žemio jūroj. Atlante (kainos svy
ruoja tarp 400 ir 4000 DM), ar
ba kurioje nors Afrikos oazėje. 
O kam dar ir tai per arti, tas 
gali nusipirkti bilietą į Tokio.

Tik į šiaurę, į Skandinaviją, 
retai kas iŠ Vokietijos nukeliau
ja. Bet ir švedai ir norvegai, 
jei jau kartą išsirengia ilgesnėn 
kelionėn, Vokietijos gamtovaizdį 
tepamato pro automobilio langus: 
ir juos labiau vilioja pietų kraštų 
saulė.

Pati Vokietija turistų stoka ne
galėtų nusiskųsti. 1958 m. joje 
pernakvojo 9.7 milijonai svetim
šalių, pirmoj vietoj amerikiečiai, 
toliau olandai, anglai, šveicarai. 
Vieni lanko gimines, kiti ieško 
sveikatos žinomuose kurortuose, 
treti pasitenkina Vokietijos 
krašto grožybėmis ir viešbučių 
paslaugom.

Bet ne vien pinigas atidaro 
duris į saulėtas atostogas. Joms 
reikia ir laiko. O jo taip pat 
nevisi vienodai turi. Mokslo 
įstaigas lankančiųjų atostogos 
pačios ilgiausios. Studentai atos
togauja ištisus 5 mėnesius: ko
vo, balandžio ir rugpiūčio-spalio 
mėnesiais. Tarnautojams skiria
mos 2-4 savaitės apmokamų 
atostogų. Kiek blogesnėj padėty 
darbininkai. Statistika skelbia, 
kad 94 proc. darbininkų ma
žiausiai 12 dienų metuose atosto
gauja darbdavio sąskaiton. Vo
kiečių socialdemokratai pateikė 
rudenį bundestagui įstatymo pro
jektą, pagal kurį trumpiausios 
atostogos turėtų būti išplėstos iki 
18 dienų. Federalinė Darbo Mi
nisterija dėl to projekto palankiai 
nusiteikusi, ir, atrodo, kad netru
kus kiekvienas Vak. Vokietijos 
pilietis turės teisę į 18 dienų 
apmokamų atostogų."
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CONSTRUCTION CO.
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Draugas Don Camillo į

MANO PARTIJA VADINOSI SONIA
Jie visi susirinko vakarienės, 

išskyrus Gibetti, kuris sakėsi, 
kad jam sutrikęs skilvis.

Draugas Oregovas šiandien bu
vo labai patenkintas, kad viskas 
taip puikiai praėjo. Bacciga, sė
dįs Šalia Don Camillo, palaukė 
patogios akimirkos, kad galėtų 
pašnibždėti Į ausį:

--Padaryta, drauge!
—O kaip tu Italijoje apeisi 

muitą?--pasidomėjo Don Camil
lo.--Kailinė pelerina nėra vyriš
kos aprangos gabalas.

--Aš užsisiusiu ant palto. At
rodys, kaip kailinė apikaklė. Mi
lijonai vyrų dėvi paltus su kai
linėmis apikaklėmis.

Buvo paduota degtinė, ir po
kalbiai pagyvėjo.

--Drauge Tarocci, -- staiga 
kreipėsi Scamoggia į Don Ca
millo,--tu daug pražiopsojai, 
neidamas drauge su mumis. Le
nino mauzoliejaus aplankymas 
yra neužmirštamas pergyve
nimas.

--Tavo tiesa, --patvirtino ne
toliese sėdęs draugas Curullu.-- 
Tikrai didelis įspūdis pamatyti 
ten mirusį Staliną.

Kas gi kalba apie Staliną nu- 
stalinuotųjų namuose, nusigandęs 
tarė sau Don Camillo. Čia jau 
reikia įsikišti.

--Tikiu,--sušuko jis.--Aš dar 
labai gerai atsimenu tą įspūdį, 
kurį man Paryžiuje padarė Na
poleono karstas. O Napoleonas 
buvo tik nykštukas, palyginus su 
Leninu.

Draugas Curullu, kurį draugė 
degtinė jau buvo paėmusi paran- 
kėn, nesileido nukreipiamas.

--Stalinas,--niūriai pabrėžė 
jis,--buvo milžinas.

--Labai teisingai, drauge,-- 
•dar niūriau prabilo draugas Li 
Friddi. -- Milžinas! Stalinas 
padarė Sovietų Sąjungą didelę. 
Stalinas laimėjo karą.

--Tarp darbininkų, kurie 
stovėjo priešais mauzoliejų

Čiurlionieciai Brooklyno koncerte
Maironio Lituanistinė Mokykla 

Brooklyne, savo dešimties metų 
darbo proga, suruošė Čiurlio
nio Ansamblio koncertą, kuris 
įvyko gegužės 21 d., Academy 
of Music salėj, Brooklyn, N.Y.

New Yorko lietuvių visuomenė, 
būdama jautri savo jaunimo lietu
viškam auklėjimui, suprasdama 
mūsų išeivijos lietuviškų mo
kyklų prasmę, į koncertą gausiai 
atsilankė. Buvo net apie 1500 
žmonių.

Tai svarbi sukaktis, nes to 
10-čio bėgyje mokykla išleido 
gražų būrį jaunimo, pažinusio 
Lietuvos praeitį, išmokusio sa
vo tėvų gimtosios kalbos rašto, 
dainų. Jie šiame kultūriniam ži
dinyje sustiprino šeimoj įgautą 
lietuvybės ugdymo pagrindą.

Šiuo metu toj vienintėlėj New 
Yorko lietuviškoj mokykloj mo
kosi 114 mokinių, veikia 8 klasės 
ir vaikų darželis. Dešimtmečio 
minėjimu rūpinosi mokyklos tė
vų komitetas, kurio užsimojimas 
kviesti iš Clevelando Čiurlionio 
Ansamblį daugelio buvo laikomas 
per drąsiu žygiu, nes tai didelės 
išlaidos. Tačiau, komiteto ne
paprastu pasiryžimu šis drąsus 
žingsnis buvo sėkmingas.

Koncertas, kaip ir visada čiur- 
lioniečių, taip pat gerai pavyko. 
Porai valandų klausytojus nukė
lė į tėviškės laukus, priminė 
partizanų kovas ir liūdną mūsų 
tėvynės dalią.

Solistų partijas išpildė Aldona 
Stempužienė, A. Kavaliūnas, V. 
Malcanas ir A. Liutkus.

Antroj daly malonu buvo iš
girsti kanklių orkestrą, vad. O. 
Mikulskienės. Pranešėjos buvo I. 
Stasaitė ir L. Gailiušytė anglų ir 
lietuvių kalbomis, nes dalį pub
likos sudarė amerikiečiai.

Reikia, tačiau, priminti, kad 
koncerto repertuaras galėjo būti 
įvairesnis, netaip jau liūdnas. 
Tikėtąsi 2-oj daly sulaukti gy

ir laukė,—pranešė draugas Cu
rullu, ištuštinęs didelį degtinės 
stiklą, - mačiau keletą ameri
kiečių turisčių. Jos buvo

"Stalinas," niūriai tarė jis, 
"buvo milžinas".

apsirengusios, lygkarnavalanei
damos. Lyg į Marilyn Monroe 
premjerą eidamos. Tokios kvai
šos vištos!

—Visai teisingai, drauge,— 
pritarė jam Li Friddi.--Tikrai 
jas reikėtų pasiųsti po velnių. 
Maskva pagaliau ne MonteCar- 
lo. Ir ne Capri. Ar ne tiesa?

--Stalino laikais tos varnos 
būtų namie likusios,--pasakė 
draugas Curullu.--Prie Stalino 
kapitalistai drebėjo iš baimės.

vumo, pakeltos nuotaikos. Liūd
na mūsų tautos praeitis, liūdna 
dabartis, negali būt linksmos ir 
dainos, --kalbėjo klausytojai.

Gana vergauti, aimanuoti, mes 
laisvės siekiam energingai, su 
ryžtu todėl ir dainų reikia už
degančių, šaukiančių į kovą, ne 
vien ašaras traukiančių. Nusi- 
vyliman puolę nieko nelaimi, nie
ko nepasiekia,--įrodinėjo kiti.

Kaip ten bebūtų, visiems tenka 
tik džiaugtis, kad Čiurlionio An
samblis, sulaukęs 20 metų, atsi
dūręs sunkiose darbo sąlygose, 
vis dar tebėra jaunas, sugebąs 
suburti lietuviško jaunimo jėgas. 
Ir labai gražu, kad Maironio 
mokyklai švenčiant 10-ti talki
ninkavo čiurlioniečiai, nes tai gi
miningi lietuvybės skleidėjai.

Mažosios mokyklos mergaitės 
koncerto programos dalyvius ap
dovanojo gėlėmis, o tėvų k-to 
pirm. Samušis tarė padėkos žo
dį. Plojimais buvo pagerbtas 
komp. J. Žilevičius.

Dešimtmečio proga išleistas 
leidinėlis, kurio viršelį puošia 
vargo mokyklos paveikslas, o 
turiny trumpa istorinė apžvalga 
per dešimtį metų mokyklos nuei
to kelio, pailiustruota buvusių 
mokytojų ir mokinių nuotrauko
mis.

Po programos buvo suruoštas 
ansambliečiams vaišės Apreiš
kimo par. salėj, kur dalyvavo 
apie 200 žmonių. P. Leveckienės 
rūpesčiu lietuviškus užkandžius 
paruošė vaikų mamytės: daiL Ka- 
šubiene, R. Miklienė, D. Kri- 
vickienė, Gerulaitienė, Baraus
kienė, Samušienė, Kidolienė, 
Ignaitienė, Kentienė, ir Kundro- 
tienė.

Pažymėtina kad koncerte da
lyvavo ir iš tolimų vietų: Balti- 
morės, Philadelphijos, New Jer- 
sey, Connecticutt ir kt.

E.Č.

Peppone nėrėsi iŠ kailio, 
stengdamasis paremti Nadios 
pastangas, kuri bandė nukreipti 
draugo Oregovo dėmesį, kad jis 
negirdėtų tų kalbų. Tačiau šis 
staiga < sukluso ir panoro per 
draugę Nadią patirti, ką apta
ria draugai, sėdį antrajame sta
lo gale. Paskui draugas Orego
vas stipriai sukando žandikau
lius ir liepė draugei Nadiai 
viską žodis žodin išversti.

Peppone sviedė į Don Camil
lo baugų SOS žvilgsnį. Tas ra
minančiai prabilo:

—Draugai! Niekas neabejoja to 
vyro nuopelnais. Bet dabar ne
pridera apie jį kalbėti.

—Tiesą kalbėti dera visada, 
--atkakliai pabrėžė draugasCu
rullu.--O tiesa yra ta, kad So
vietų Sąjunga, taip užvaldė mė
nulį, bet mūsų partija jau ne
beturi ankstesniosios smogia
mosios revoliucinės jėgos. Tik 
dėlto mes praradome du šimtus 
tūkstančių narių.

--Politika turi atitikti mo
mento aplinkybes,--kukliai ban
dė įsiterpti Don Camillo.--Visa
da prieš akis reikia turėti ga
lutinius rezultatus.

--O anksčiau galutinis rezulta
tas buvo: Stalinas gavo visa, 
ko norėjo, nė žingsnio neišju
dėdamas iš Sovietų Sąjungos,-- 
pareiškė draugas Curullu.

Don Camillo leido reikalams 
vystytis savu keliu. Čia kalbėjo 
degtinė, ne partiečiai, o degti
nė kalba klaidingai. Gerųjų, se
nųjų Stalino laikų prisiminimai 
pažadino ilgesnį ne tik Curullu 
ir Li Friddi sąmonėse, bet ir 
kituose, išskyrus Pepponę, kuris 
dantis sukandęs, laukė sprog
stant bombos.

Ir bomba sprogo.
Nervingai pasikalbėjęs su 

drauge Nadia, draugas Orego
vas trenkė kumščiu į stalą ir 
pašoko ant kojų. Jo akys bliz
gėjo. Jis buvo mirtinai išblyš
kęs ir kiekvienam galėjo įvary
ti baimės.

Visi nutilo, ir toje tyloje drau
gas Oregovas prabilo bloga, bet 
vis dėlto suprantama italų kalba: 

—Tegyvuoja draugas Stalinas! 
Jis pakėlė stiklinę, ir visi su 

pakeltomis stiklinėmis pašoko 
ant kojų.

--Tegyvuoja! -- subaubė jie 
vienu balsu.

Draugas Oregovas susipylė 
degtinę gerklėn, ir visi padarė 
tą patį.

Paskui jis sudaužė stiklinę į 
grindis, ir visi pasekė jo pa
vyzdį, po ko draugė Nadia pra
bilo švelniu balsu:

--Draugas Oregovas linki ita
lams svečiams labos nakties!

Ir tai buvo visa. Be jokio žo
džio susirinkimas išsiskirstė.

(Bus daugiau)

E. CHICAGO
IŠ JŪRŲ SKAUČIŲ STEIGIAMO 

SUSIRINKIMO

East Chicagos apylinkės mer
gaičių jūrų skaučių steigiamasis 
susirinkimas įvyko gegužės 22 d. 
Šv. Pranciškaus lietuvių parapi
jos salėje. Buvo įsteigtas laivas 
Palanga. Jo vadė paskirta Dalia 
Nemickaitė, adjutantė Ramunė 
Bagdanskytė.

Susirinkimą atidarė ir jam va
dovavo jūrų skautė Ramunė 
Kviklytė, kuri pakvietė skautų 
dvasios vadovą kun. Raibužį su
kalbėti maldą.

Steigiamojo susirinkimo iškil
mingą aktą pravedė Chicagos jū
rų skautų tuntai, dalyvaujant tun
tų vadovybei ir skautams.

Laivo įsteigimo proga svei
kino: Chicagos jūrų skaučių Juod
krantės tunto tuntininkė Aldona 
Gasneriene, kuri savo žodyje lin
kėjo seseriškos meilės, darnaus 
sugyvenimo tarpusavy, kilniais 
užsimojimais dirbti lietuviškos 
skautijos labui. Chicagos jūrų 
skautų berniukų tunto vardu svei
kino tuntininkas Antanas Butkevi
čius, 'East Chicagos apylinkės 
lietuvių Bendruomenės vardu Va
lerija Valeikienė ir Tautinės Są
jungos East Chicagos skyriaus 
vardu Kazimieras Pocius, kuris 
savo žodyje, be linkėjimų, pa
žadėjo net visakeriopą paramą.

Po iškilmingo akto ceremo
nijų buvo bendri užkandžiai, kurių 
proga East Chicagos jūrų skautai 
ir svečiai arčiau susipažino su 
Chicagos tuntu, vadovybe ir skau
tais.

Užkandžių parengimu ir svečių 
priėmimu rūpinosi jūrų skautų 
Tėvų Komiteto narė Vanda Ma
žeikienė, talkininkaujant Irenai 
Rimkūnienei ir skautėms.

Pakenė

SEKMADIENIS YRA TAUTINIO SUSIKAUPIMO DIENA
Laisves Varpas Naujoje Anglijoje

Naujosios Anglijos lietuvių vi
suomeniniame ir kultūriniame 
gyvenime iškilo naujas veiksnys. 
Tai Laisvės Varpas, visuomeni
nio ir kultūrinio pobūdžio radi
jo programa, veikianti jau sep
tintus metus. Pradžioje ji buvo 
pusės valandos per savaitę o 
per paskutinius, dvejus metus-- 
jau valandos. Yra pageidavimų 
ir noro dar labiau šią progra
mą plėsti ne tik turinio ir apim
ties atžvilgiu, bet taip pat per
davimo dažnumo prasme. Dabar 
ji tegirdima sekmadieniais, o 
norima susitvarkyti taip, kad ga
lėtų veikti bent kelis kartus per 
savaitę.

Vargiai rastum lietuvį Bos
tone, Worcesteryje, Brocktone 
ir kitose kaimyninėse kolonijose, 
kuris būtų nepatenkintas Lais
vės Varpu. Visų nuomone yra 
tokia, kad tai geriausia lietuvių 
radijo programa, paruošiama 
labai rimtai ir kruopščiai, visuo
met nauja, aktuali ir įdomi žo
dine dalimi ir muzika, duodama 
dažniausiai iš juostų, į kurias 
įrašyti geriausi mūsų solistai, 
kvartetai ir chorai, veikią įvai
riose pasaulio šalyse.

Paprastai iš Laisvės Varpo 
sužinomos mūsų visuomeninio ir 
kultūrinio gyvenimo aktualijos,

CHICAGO
Dainaviečiai repetuoja 

toliau
Chicagos Dainavos meno 

ansamblis, sugrįžęs iš Cle
velando, kur buvo išvykęs 
su „Vestuvėmis”, rengiasi 
15 m. sukakties minėjimo 
koncertui, kuriam data dar 
nenustatyta.

Dainaviečiai yra dėkingi 
LB Clevelando I apylinkės 
valdybai ir Čiurlionio an
sambliui už gražų priėmimą 
bei vaišes, o Clevelando lie
tuvių visuomenei už paro
dytą dėmesį ir nuoširdumą. 
Taip pat Dainavos ansamb
lis džiaugiasi LB Clevelan
do I apyl. valdybos įteikta 
atžymėjimo lentele.

IR LENKTYNIŲ ARKLYS 
GARSINA LIETUVĄ

Lietuvių ir Lietuvos vardas 
plačiai nuskambėjo Amerikos 
spaudoje, kada chicagiečio Isaac 
Blumbergo, Lietuvos žydo, 
arklys Venetian Way, laimėjo 
I vietą Kentucky Derby lenkty
nėse.

Tuoj po tos pergalės spauda 
plačiai atžymėjo šį Įvykį, arklio 
savininką vadinama "Lithuanian 
born", "American-Lithuanian" ir 
kitaip.

Chicagos didieji dienraščiai į- 
dėjo plačius pasikalbėjimus su 
Chicagos šiaurinėje dalyje gy
venančiu Blumbergu. "Chicago 
American" (gegužės mėn. 20 d.) 
parašė, kad jis yra gimęs Lietu
voje prieš 72 metus.

Amerikon atvyko 1912 prieš 
tai kelis metus pabandęs avių 
prekybą Airijoje. Būdamas vaiku 
Lietuvoje jis sekė paskui ark
lius, betraukiančius akėčias ir 
žagrę. Amerikoje irgi tuojau į- 
sigijo arklį ir vežimą, versdama
sis visokių išmatų supirkimu bei 
pardavimu. Tačiau jo arklys ta
da nekainavo daugiau kaip 5 
doL, o dabar jo Venetian Way 
yra vertinamas virš 1,250,000 
dol. Kitas jo turtas, mašinų fab
rikas, kuri veda jo sūnūs, taip 
pat siekiąs milionines sumas.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

Dėmesio!
Visais apdraudos 

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

atstovę
Paulina

Mozuraitis-Bennett, 
HI 2-4450 

o taip pat tai, kas, ką ir kaip 
dainuoja šiuo metu pavergtoje 
Lietuvoje. Teisingai sakoma, kad 
Laisvės Varpo dėka Naujosios 
Anglijos lietuviams sekmadienis 
tapo ne tik maldos ir poilsio, 
bet taip pat tautinio susikaupi
mo diena. Jis reguliariai, pasto
viai ir planingai apjungia lietu
vius įvairiose vietovėse ir krei
pia juos į pagrindinius mūsų 
tikslus: rūpintis tautine kultūra, 
stiprinti lietuvybę ir kovoti dėl 
Lietuvos laisvės.

Jei kartais girdimi dėl Lais
vės Varpo nusiskundimai, tai jie 
liečia ne programos turinį ar 
formą, bet jos perdavimo laiką 
ir radijo stotį, kuri ne visur vie
nodai gerai girdima. Tačiau tai 
dalykai, kurie pareina ne nuo 
programos vadovybės. Šioji yra 
daug pastangų padėjusi gauti ge
resnę radijo stotį ir patogesnį 
laiką, tačiau bent šiuo metu tai 
neįmanoma dėl dvejų dalykų. Pir
ma, nedaug tėra radijo stočių, 
kurios sutinka įsileisti progra
mas svetimomis kalbomis. 
Antra, geresnės radijo stotys 
yra labai brangios, o Laisvės 
Varpas verčiasi gana sunkiai. 
Pavyzdžiui, paskutiniu metu buvo 
galimybė gauti naują radijo sto
tį, kuri labai gerai girdima Bos
tone, tačiau perėjimas į ją būtų 
pakėlęs Laisvės Varpo išlaidas 
apie $1,500 per metus. O tai 
suma, kurią nelengva surinkti, 
kai visuomenė darosi vis ma
žiau dosni visuomeniniams ir 
kultūriniams reikalams.

Programos paruošimas ir jai 
išlaikyti reikalingų lėšų sukėli
mas--tai du pagrindiniai uždavi
niai, kurie slegia Laisvės Varpo 
vadovybės pečius. Neturint prog

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
JONAS J. DUMPYS - LIETUVIŲ 

EVANGELIKU KUNIGAS
C

Detroito lietuviams evange
likams liuteronams gegužės 14 
d. yra svarbi ir reikšminga. Jau
nas ir energingas Jonas J. Dum- 
pys buvo įšventintas į kunigus. 
Iškilmėse, kurios vyko Vilties 
Evangelikų Liuteronų parapijos 
bažnyčioje, dalyvavo ne tik daug 
amerikonų, bet ir nemaža lietu
vių. Šventinimą atliko teologijos 
daktaras kun. D. Heiges, Chi
cagos liuteronų seminarijos 
dekanas; teologijos daktaras kun.
F. Madsen, Michigano synodo 
pirmininkas; kun. W. Schaffer, 
synodo sekretorius ir kun. 
F. Jacobi, Vilties bažnyčios kle
bonas. Įspūdingą ir turiningą pa
mokslą, glaudžiai susietą su jau
nojo kunigo gyvenimu, pašauki
mu ir darbu, pasakė dekanas 
dr. D. Heiges. Bažnytinis choras 
gražiai giedojo atitinkamas iš
kilmių giesmes.

Jonas J. Dumpys Mažosios 
Lietuvos sūnus. Gimė 1930 m. 
liepos 7 d. Nibruose, patriotiniai 
nusiteikusių ūkininkų šeimoje. 
Apskritai Dumpiai yra artimi 
giminės visos eilės Mažosios 
Lietuvos kovotojų dėl Lietuvos 
laisvės. Nenuostabu, kad šiuo 
kovos keliu tvirtai žygiuoja ir 
kun. Jonas J. Dumpys, aktyviai 
reikšdamasis lietuviškoje veik
loje.

J. Dumpys baigęs pradžios mo
kyklą Ditavoje, įstojo Klaipėdos 
gimnazijon, kur pasimokęs vie
nerius metus, raudoniesiems 
okupuojant Lietuvą, vengdamas 
prievartavimo, kaip ir daugelis 
mūsų, atvyko su visa šeima va
karų Vokietijon. Gyvendamas 
Uchtėje ir Diepholz’o pabėgėlių 
stovyklose, mokėsi lietuvių gim
nazijoje, Baigęs Diepholzo gimna
ziją, 1949 m. su tėveliais ir se

ramos reikalams nė vieno apmo
kamo žmogaus, iš šalies atrody
tų, kad su programos paruošimu 
yra daugiau vargo, negu su lė
šų sutelkimu. Juk ne kiekvienas 
gali prie programos paruošimo 
prisidėti, o į lėšų sutelkimą ne
sunku įsijungti kiekvienam, ypač 
dabar, kai mesta mintis, kad 
kiekvienas klausytojas už kiek
vieną programą moka po 10 centų, 
kas per metus sudaro $5.20. 
Jei tokių klausytojų susidarytų 
1,000. tai visa finansinė proble
ma butų išspręsta.

Tačiau taip ištikrųjų nėra. 
Programos paruošimas kelia 
mažiausia rūpesčių, nes yra 
žmonių, kurie tai atlieka pasto
viai. Daug didesnis vargas yra su 
lėšų sutelkimu, į kurį ligi šiol 
dar nepavyko įtraukti plačiosios 
visuomenės. Minėtą klausytojo 
įnašą už praėjusius metus te
sumokėjo apie 140 asmenų ar šei
mų, o šiais metais--tik apie 50 
asmenų ar šeimų. Žinant lietuvių 
skaičių Bostone, Worcesteryje, 
Brocktone, Lawrence, Lowell, 
Norwood ir kitose kolonijose, 
kur Laisvės Varpas girdimas, 
tai sudaro labai mažą nuošimtį.

Lėšų sutelkimo tikslu Laisvės 
Varpas organizuoja įvairius pa
rengimus. Taip praėjusį rudenį 
buvo surengtas sol. Pr. Bičkie- 
nės ir sol. A. Voketaičio kon
certas, neseniai įvyko vaidini
mas "Prisikėlimas", o dabar 
rengiama gegužinė. Ištikrųjų šie 
parengimai sudaro Laisvės 
Varpo veikloje atskirą barą. Jie 
yra daugiau priemone, negu tiks
lu. Tiesioginis Laisvės Varpo 
tikslas--visuomeninio ir kultūri
nio pobūdžio radijo programos.

A.B.

sute atvyko Amerikon, Minne- 
sota. 1951 m. baigė Hutchinsone 
vidurinę mokyklą (High School), 
1956 m. su pagyrimu (cu Įaudė) 
Augsburgo kolegiją (form Augs- 
burg College), gaudamas B. A. 
istorijos ir filosofijos. Čia akty
viai reiškėsi studentiškoje veik
loje. Buvo liuteronų studentų 
draugijos pirmininku ir kitų 
organizacijų valdybos nariu, 1960 
m. baigė Chicagos liuteronų se
minariją su mokslo laipsniu B. 
D. Po to dirbo Taikos evange
likų liuteronų bažnyčioje Chica- 
goje. 1958-1959 atliko reikalingą 
praktiką Detroito Vilties evange
likų liuteronų bažnyčioje, kur 
šiais metais buvo išrinktas pas
tarosios parapijos kunigu.

Šventinimo iškilmėse dalyvavo 
tėveliai, sesutė Rūta ir kiti ar
timi giminės. Svečias iš Chica
gos kun. A. Trakis, lietuvių e- 
vangelikų liuteronų parapijos 
Tėviškės klebonas.

Vakare pp. Urbonų namuose 
vyko vaišės, pagerbimas jaunojo 
kunigo. Buvo pasakyta gražių kal
bų ir linkėjimų.

Vladas Pauža

VAIKŲ PARADAS

Liepos 4 d., Amerikos nepri
klausomybės dieną, Detroite or
ganizuojamas vaikų paradas. Vi
sos Detroite gyvenančios tautinės 
grupės yra kviečiamos tame pa
rade dalyvauti. Kvietimą yra ga
vusi ir L. Bendruomenės apylin
kės valdyba.

Rengėjai nori, kad kiekviena 
tautybė būtų atstovaujama jau
naisiais atstovais. Ir pageidauja, 
kad kiek galima daugiau, būtų 
apsirengusių tautiniais rūbais. 
Kiekvienos tautybės vaikai suda
rys atskirą grupę. Kiekviena 
tautybė turi parinkti vieną mer
gaitę, mažiau 10 metų amžiaus, 
aprengta tautiniais rūbais, kuri 
bus oficialioji tos tautybės atsto
vė (Miss Junior Lithuania). Ši 
atstovė bus vežama papuoštame 
atvirame sportiniame automo
bilyje, o paskui ją eis visi kiti, 
tos tautybės vaikai. Visi dalyviai 
turės Amerikos vėlevėles.

Paradas prasidės 9 vai. 30 
min. ryte Woodward gatvėj prie 
Vernor Hwy. ir eis į Civic Cen- 
ter, sustojant prie J. L. Hudson 
Co., kur bus išvyniojama didžiau
sia pasaulyje 50 žvaigždžių vė
liava. Civic Centre bus rodoma 
vaikams speciali programa.
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Lietuviškos vasarvietės kviečia
Metus dirbus kiekvienas pelnytai laukia atostogų. 

Moksleiviai iki rudens padėdami mokslo knygas, įstaigų 
ir fabrikų tarnautojai pertraukdami darbą, savaitei ar 
dviems. O ką jau kalbėti apie savų įmonių ar įstaigų tvar
kytojus, prekybininkus ar pramonininkus.

Visi, vasarai atėjus, nori ilgiau pabūti gamtoje, nori 
pasidžiaugti pievų, laukų, vandenų, parkų ir miškų pla
tuma. Visi ieškosi ramesnės, nauja aplinka ir naujais 
įspūdžiais gaivinančios vietos. Kad užsimirštų kasdienius 
rūpesčius, išlygintų nervų kaprizus ir į darbą vėl galėtų 
naujom jėgom grįžti.

Dauguma esam įtikinti, kad geriausias poilsis ten, 
kur dienas gali praleisti prie vandens ir sveikai maitin
damasis, o naktimis ramiai miegodamas. Todėl daug kas 
iš mūsų žmonių, ypač kurie jau yra nugalėję įsikūrimo 
sunkumus, gavę atostogų, nevengia keliauti ir tolesnį 
kelią, kad pasiektų jų žinomas vasarvietes. Prie upių, 
ežerų ar jūros. O ten taip pat jau yra ne viena, mūsų 
pačių tautiečių tvarkoma, tokia poilsio vieta.

Lietuvių tvarkomų vasarviečių skaičius pastaruoju 
metu žymiai paaugo. Ypač Atlanto pakraštyje. Atseit, 
mūsų žmonės rimtai susidomėjo šia verslo šaka. Nors, 
nebūtų galima sakyti, kad ir Lietuvoje, ypač paskutiniais 
Nepriklausomybės metais, tai verslo šakai nebuvo rei
kiamo dėmesio. Tik gal dar stigo kapitalo ir patyrimo. 
Bet keliams gerėjant, žmonėms pradedant geriau gyven
ti, pačių lietuvių ekonominiam veržlumui augant, kūrėsi 
naujos vasarvietės prie gražių upių ir patrauklių ežerų. 
O čia atsidūrus, dar radus įdomių pavyzdžių, tuo verslu 
taip pat susidomėta ne tuoj, bet geriau su sąlygomis apsi- 
pažinus ir reikiamą kapitalą suorganizavus.

Savaime suprantama, kad mes, dažnai užsimindami, 
jog esam įpareigoti savi savuosius palaikyti, negalim ir . 
čia praeiti savųjų neatsiminę. Viena, kad tos lietuvių 
tvarkomos vasarvietės neblogesnės už kitataučių, o antra, 
kad jas remdami, galim padėti keliolikai lietuvių toje 
verslo šakoje įsitvirtinti ir vėliau iš jų pačių daugiau 
tikėtis paramos lietuviškiems reikalams.

Vasarviečių verslo šaka, ypač jei ji naujai organi
zuojama ir neturi iš anksčiau sudaryto gero vardo, tikrai 
nelengva. Reikia labai daug darbo, didelio vasarotojų pa
žinimo, o nemažiau ir rūpesčio, kad kiekvienas atvažia
vęs svečias ižvažiuotų ne tik patenkintas, bet ir įtikin
tas, kad ir artimiesiems gali drąsiai patarti ta vasarviete 
pasinaudoti. Tik taip tvarkoma vasarvietė gali tikėtis, 
kad ji augs.

Kur kur, bet ne vasarvietės versle galima per vieną 
sezoną praturtėti. O jei taip manančių būtų, tai jie grei
čiau iš vasarviečių verslo išeitų, negu jie patys galvoja. 
Nes jei tas dėsnis visur efektyvus, tai vasarviečių versle 
dešimteriojai greitesnis. Tos srities specialistai turi net 
kelių žodžių įsidėmėtiną pasakymą: kas nori per naktį 
praturtėti, tas per dieną subankrotuos ...

Pavartę Dirvą jūs rasite visą eilę lietuviškų vasar
viečių skelbimų. Atseit, jūs esate kviečiami ten praleisti 
savo atostogas ar poilsio savaitgalį. Jūs ten galite rasti 
ir lietuvišką aplinką, neretai ir lietuvišką virtuvę. Ten 
galite susitikti ir su kitų kolonijų lietuviais. Ir taip poil
siaujant praleisti laiką įdomiuose pasikalbėjimuose. B. G.

dytų, kad lietuviškai tuos žo
džius rašant, galima savo svei
katai pakenkti...

Šių minčių netaikau kuriam 
nors vienam lietuviškam laikraš
čiui. Visi jie, daugiau ar mažiau,

VERTA 15 DOLERIŲ

Kadangi aš Dirvą skaitau laik
raščiu, vertu mažiausiai $15 me
tams, tai tiek ir siunčiu Jums 
prenumeratos mokesčio, nors ir 
nesutikdamas su daugeliu 
straipsnių ir laiškų, kuriuos Jūs 
spausdinate.

Mindaugas E. Jazbutis,
Chicago

NEPIAUKIM ŠAKOS, ANT 
KURIOS SĖDIM!

Tikriausia, kad niekas nesi
ginčys, jog vienas iš svarbiau
sių mūsų laisvosios spaudos sie
kimų yra lietuviškumo palaiky
mas. Vienok, stebint mūsų dien
raščius (o kaip pavadinti Dirvą?), 
savaitraščius bei žurnalus, 
kuriuose labai dažnai sielojama- 
si lietuviškumo reikalais, nus
tembi pamatęs tiek daug nelie
tuviškų žodžių: bosas, helikopte
ris, ofisas, progresas, indus
trija, biznis... Negi taip sunku 
rašyti: viršininkas, malūnspar
nis, raštinė, pažanga, pramonė, 
prekyba... Ir taip rašydamas lie
žuvio nenusilauši. Nebent koks 
mokslininkas "moksliškai’’ Iro-
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Stroh s pulkas skonis 
čia prasideda...
Parodyta viršuj yra vienas iš Stroh’s 19 blizgančių va
rio katilų. Apačioj šių katilų, liepsnos virš 2000 laips. 
temperatūros, juos verda. Šis didelis karštis duoda ge
riausią skonį iš puikiausių dalykų. TAI IR YRA UG
NIES VIRIMAS I
Ugnies virimas duoda lengvesnį, skanesnį, daugiau 
gaivinanti alų, nepalyginamą su kitais. Joks kitas 
Amerikos alus nėra verdamas taip — ugnim verdamas 
2000 laips: — ir tas yra dėl to, kad jote kitas Ameri
kos alus neturi skonio kaip Stroh’s! BANDYK 
STROH’S ŠIANDIEN!

DABAR VIETINĖMIS KAINOMIS
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Begėdžiai bažnyčioje

Vilnius. L’Eglise St. Michel.
Gravurc sur lino par J. Kuzminskis. 1917.

Vilnius. The Church of St. Michael. 
Linocut by J. Kuzminskis. 1917.

Daug kas yra gavę dabar iš 
Lietuvos atvirukų su dailininko 
J. Kuzminskio raižiniu, vaiz
duojančiu Šv. Mykolo bažnyčią 
Vilniuje. Kitiems yra atsiuntę 
ir padidinto formato tą patį 
raižinį. Atvirukas neabejotinai 
skirtas užsieniams. Paaiškina
masis parašas išspausdintas ke
turiomis kalbomis: lietuviškai, 
rusiškai, prancūziškai ir angliš - 
kai. Bažnyčios vardas rašomas 
prisilaikant "buržuazinių-religi- 
nių pietarų", tai yra, "St. 
Michel", "Šv. Mykolo" ir net 
"sviatogo Mikolasa" (!). Vidaus 
rinkoje šventiesiems jų titulai 
jau atimti: rašoma "Mykolobaž
nyčia" (taip pat, Onos, Jono, 
Petro ir Povilo, Mikalojaus, Kot- 
rinos ir t.) Didysis Vilniaus nuo
traukų rinkinys buvo atsargiai 

yra nusikaltę.
Mamytės ar tėveliai, prieš 

bardami savo vaikučius už anglų 
kalbos vartojimą savo tarpe, taip 
pat pagalvokite, ar kartais ne- 
parodote "gerą pavyzdį". Man 
kartą teko girdėti įpykusį tėvą 
taip draudžiantį: "Shut up, kiek 
kartų sakiau tau nekalbėti angliš
kai", Ir toks draudimas tolygus 
šakos piovimui, ant kurios patys 
sėdime.

Lietuvis studentas 
iš Aucklando Universiteto, 

Naujoji Zelandija

PASITARNAVOT BOLŠEVIKAMS

Čia noriu pareikšti nuomonę 
ne tik savo, bet ir kitų, su ku
riais tuo reikalu teko kalbėtis. 
Jūs per eilę numerių spaus di- 
nat žurnalisto Br. Railos smulk
meniškus Jono Deksnio kedeni - 
mus, kurį iššaukė neva J. Deks
nio rašytas straipsnis Vilniaus 
bolševikinėje Tiesoje.

Mūsų nuomone, B. Raila ir 
Dirvos redakcija pasielgė labai 
neišmintingai, nagrinėdami ir 
patiekdami ko smulkiausiai vi
sus J. Deksnio žygius kovojant 
prieš Lietuvos okupantus. Apra
šote smulkmeniškai net pridė
dami nuotraukas. Čia, vyručiai, 
pasitarnavot bolševikams. Bol- 

pakritikuotas už tokius parašus 
po bažnyčių nuotraukomis (buvo 
siūlyta palikti "Šv."). Bet tas 
balsas nuskambėjo be atgarsio, 
ir toliau visur rašoma be "Šv." 
Tik į užsienius siunčiamuose at
virukuose daroma išimtis. Vadi
nasi, žiūrėkite ir matykite, kaip 
mes gerbiame bažnyčias: ne
griauname, gėrimės, piešiame, 
jų atvaizdus populiariname, taigi 
"neklausykite parsidavėlių šmei
žimų" !

O čia dabar šviežia nuotrauka, 
be ceremonijų parodanti, kas de
dasi tos "sviatogoMikolasa" baž
nyčios viduje. Pasirodo, sovie
tiniai pirkliai joje įsikūrę ir be- 
rodą savo "socialistinės kūry
bos" vaisius.

Amerikiečiai, pažvelgę į abu
du tos pačios bažnyčios vaiz- 

ševikai, norėdami gauti daugiau 
žinių apie J. Deksnį, surašėpro- 
vokuojančio pobūdžio rašinius, po 
kuriais J. Deksnys tik pasirašė. 
Tai būtų padaręs ir B. Raila ten 
būdamas. Tai būtų padaręs ir 
kas kitas.

Pr. Narvydas,
Brooklyn

šviesesnis!
J-................. rphe stroh Brewery Company

petroit 26, Michigan
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Vilnius. Sv. Mykolo bažnyčia.
J. Kuzminskin linoleumo raižinys. 1917.
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dus, apstulbsta, nepaisant, koks 
bebūtų jų pačių religingumo 
laipsnis.

--Žiūrėk, žiūrėk, -- vienas 
šūktelėjo:--juk čia tikrai savo
tiški dalykai išdėstyti altoriaus 
kaimynystėje!

Iš tiesų, savotiški. Oficialiai 
tie dalykai vadinami "Santech-

VIRŠUJE: šy. Mykolo bažny
čia Vilniuje kaip ją vaizduoja dail. 
J. Kuzminskas užsieniui skir
tuose atvirukuose.

-KAIRĖJE: Jos pačios Šv. My
kolo bažnyčios vidus,kurįpavyko 
nufotografuoti Vilniuje besilan
kančiai italų žurnalistei ir kuri 
jau buvo įdėta Dirvoje 61 nr., 
rodo, kaip komunistai išniekino 
bažnyčią, išstatydami išviečių 
"sostus" šalia altoriaus...

nika" (sanitarinė technika). Toks 
užrašas ir fotografijoje mato
mas. Bet dar geriau matoma, kad 
į altoriaus lygį čia, bažnyčioje, 
yra iškelti išviečių "sostai". Čia 
jau ne vien pirklyba. Ir ne vien 
materialistinė ideologija. Tai 
chamiškas, blogiausio skonio ci- 
niškumas.
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Tyliai, tyliai, - ir jau
Bronys Raila

21,000...
Balandžio mėnesio pradžioje 

vienas bendradarbis šiame laik
raštyje buvo iškėlęs savotiš
ką klausimą: kodėl Lietuvos Ne
priklausomybės Fondas toks vi
sada kuklus, tylus ir "beveik ne
prašo pinigų"?..

Netrukus, rašant apie naujo® 
LNF vadovybės sudarymą, laik
raščio reporteris pranešė, kad 
pareigų perėmimo posėdyje daly
vavęs buvęs praėjusių metų Fon
do pirmininkas A. Senikas tie
siogiai į aną klausimą atsakęs. 
Esą, aukotojai ir visi Fondo 
rėmėjai turi progos kasmet sekti 
spaudoje Fondo paskelbiamas pa
jamų ir išlaidų statistikas. Iš 
jų jie mato, kam lėšos sunaudo
jamos, ir žino, kad lėšas gau
nanti Lietuvos Nepriklausomybės 
Talka (LNT) jas panaudoja tik 
būtiniems ir svarbiems Lietu
vos laisvės reikalams paremti. 
Todėl rėmėjai, anot Seniko, "pa
tys aukas prisiunčia be ypatingų 
prašymų, raginimų ar rėkiančių 
šūkių"...

Man tai pasirodė nuostabu, net 
labai nuostabu. Nejaugi Ame
rikoje mes šiandien dar turime 
grupę tokių lietuvių, kurie patys 
prisiunčia savo aukas ne bažny
čios, o tėvynės reikalams be 
ypatingų prašymų bei raginimų 
ir net be rėkiančių šūkių? Kaip 
žinome, pačias gausiausias au
kas surenkančios lietuvių baž
nyčios tatai pasiekia, bet jos 
kaip tik nuolat ragina, ir be 
perstojo jei ne kasdien, tai 
kas savaitę prašo, aiškina ir 
įtikinėja ir nevengia šūkių,--jei
gu ne visuomet rėkiančių, tai vis- 
dėlto skambių ir jautrių.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
aukų rinkimo vajai nėra tokie 
nuolatiniai, kaip parapijų. Tačiau 
visdėlto ir jie kasmet vedami 
Vasario 16 minėjimų metu ir 
kitokiomis progomis, išleidžiant 
atsišaukimus su skambiais ir 
net rėkiančiais šūkiais, sakant 
ilgas, lyriškas ir graudžias kal
bas, rašant laikraščiuose dau
gybę straipsnių, patį lėšų rin
kimą aktyviai atliekant kiekvie
noje kolonijoje esantiems ALT 
skyriams skyreliams, o ne
laukiant, kol gerbiamasis tautie
tis pats savo auką čekiu ar mo- 
ney orderiu prisius Šimučio, 
Bartkaus, Grigaičio ir Vaidilos 
įstaigai į Chicagą...

O Lietuvos Nepriklausomybės 
Fonde--viskas kitaip!

O
Tad buvau sudomintas ir su

galvojau kiek giliau pasiknisti.
Amerikos lietuvių gyvenimo 

sąlygos ir mūsų žmonių bū
das mums visiems neblogai pa
žįstamas. Todėl nelengva patikė
ti, kad būtų itin gausu tokių su
sipratusių patriotų, kurie patys 
skubėtų su aukomis. Iš kitos 
pusės, negalima ginčyti, kad LNF 
vartotos priemonės buvo ramios 
ir pačios kultūringiausios, pa
grįstos pasitikėjimu tautiečio gi
liu susipratimu, patriotizmu ir 
nemėgimu savo kilniausią tautinę 
pareigą atlikti bazaro atmosfe
roje. Tautietis tuo iš anksto pa
gerbiamas. Nesistengiama nei jį 
sujaudinti, nei rėkti jam aplink 
ausis, nei erzinti, nei įkyrėti. 
Tikima, kad jam užtenka pasakyti 
trumpai ir sykį per metus, jog 
yra vertingų tautinių tikslų, ir 
auka pati ateis. Taip kultūringai 
gerbiant tautietį, gyvenimo pa
mokos rodo, kad ir vaisiai daž
niausia būna ramūs, mandagūs 
ir kultūringi. Tais žodžiais no

Dabartinė LNF valdyba. IŠ kairės: ižd. L. Tamošaitis, sekre
torius P. Narvydas, pirmininkė E. Čekienė, vicepirm. adv. P. 
Aleksis. Trūksta V. Žilinsko. y. Maželio nuotrauka

rėjau pasakyti--nelabai gausūs. 
Kultūringi, bet kuklūs...
Lietuvos Nepriklausomybės 

Fondas įsisteigė ir Amerikos 
valdžios įstaigose buvo įregis
truotas 1955 m. kovo 1 dieną. Jo 
paskirtis ir tikslas buvo lėšomis 
paremti darbą, kurį užsibrėžė 
keturios lietuvių politinės ir re
zistencinės organizacijos: Lietu
vių Tautinis Sąjūdis, Laisvės Ko
votojų Sąjunga, Lietuvių Re
zistencinė Santarvė ir Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdis. Šios organi-

DipL teisininkas Vytautas Ab- 
raitis, New Yorko tautinių orga
nizacijų veikėjas, pirmasis LNF 
pirmininkas.

zacijos tuo metu įsteigė bendrą 
jungtinį organą--LietuvosNepri
klausomybės Talką.

Pradžioje būta pas mus įpras
to ir visai beprotiško sūdramalo. 
Tai vienybės skaldymas, tai 
provokacija, tai kenkimas Lie
tuvos laisvinimo darbui! Tik Vil
kas ir Altas teturjs teisės rinkti 
tautiečių mezliavas, niekas kiti! 
Bet ilgainiui teko aprimti ir at
sikvošėti. Aukų rinkimo mono
polio juk nėra ir negali būti. 
Laisvų lietuvių veikla Lietuvos 
nepriklausomybei atstatyti, jos 
išsilaisvinimo žygiams talkinti 
visų yra vienodai kilni ir gera, 
kai atliekama protingai ir sąži
ningai.

Nuo to laiko praėjo jau penke- 
ri metai. Kai dabar patikrinau 
apyskaitas, kas met skelbiamas 
laikraščiuose ir prisiunčiamas 
aukotojams, per šį penkmetį Lie
tuvos Nepriklausomybės Fondas 
"be ypatingų prašymų, be ragi
nimų ir be rėkiančių šūkių" 
gavo 21,200 dolerių. Vidurkis 
kasmet išeina apie 4,240 dolerių. 
Tik nedidelė tų pajamų dalis pa
naudota organizacijos, propagan
dos, raštinės ir susižinojimo rei
kalams. Bent trys ketvirčiai vi
sų gautų aukų skiriami ir panau
dojami teisioginiams Lietuvos 
Nepriklausomybės Talkos užda
viniams: spaudos sekimui, in
formacijai, Lietuvos Būklės Stu
dijų Centrui, politinei akcijai 
tarptautinėse organizacijose, 
lietuvių politinės ir kultūrinės 
akcijos sambūriams Europoje, 
lietuvių kultūrinių vertybių po- 
puliarizacijai kitataučių tarpe, 
parama lietuvių jaunimo inicia
tyvai, sportininkams, spaudai, 
dalyvavimui tarptautiniuose anti
komunistinės rezistencijos sam
būriuose, ryšiams su okupuota 
tėvyne ir tt.

O
Dvidešimt vienas tūkstantis 

dolerių per penkerius metus nė
ra daug. Dievas ir Chruščiovas 

mato, kad tai tikrai nedaug. Tai 
beveik net mažiau, negu Altas da
bar su "rėkiančiais šūkiais" su
renka per vienerius metus.

Ir visdėlto, jei kas mane 
stebino ir tebestebina, tai kad 
tiek buvo surinkta kasmet maž
daug vienodomis sumomis--be 
raginimų, be prašymų ir rėkian
čių šūkių! Be specialios orga
nizacijos kiekvienoje lietuviško
je kolonijoje. Be nuolatinės, iš
samios informacijos ir atkaklios 
propagandos spaudoje. Be atskirų 
Vasario 16 minėjimų, išskyrus 
tokias heretiškas vietoves, kaip 
Toronto Kanadoje, Los Angeles, 
protarpiais Chicagoje, gal dar 
keliose vietose. Be fantazijos.be 
dinamikos, be įkvėpimo, be jo
kių moderninių ar kitų Amerikos 
lietuvių visuomenėje būtinų lėšų 
telkimo priemonių!

Kas būtų, jei visa tai būtų 
naudota ir nuolat panaudojama? 
Būtų mažiau kuklumo, mažiau 
kultūringumo, daugiau "riksmo" 
ir be abejo keliariopai daugiau 
lėšų tiems uždaviniams spręsti, 
kurie tebestovi gražiomis raidė
mis įrašyti Lietuvos Nepriklau
somybės Talkos programoje.

Bet ligšiol buvo taip, kaip vei
kė, galvojo ir buvo nusiteikę 
pirmieji Fondo kūrėjai ir tylūs 
darbininkai. Kaip minėjau, pa
siekti vaisiai daug kam iš mū
sų gali kelti nusistebėjimo: Pa
sirodo, kad Amerikos ir Kana
dos lietuviuose ir Šiandien dar 
yra būriai tautiečių, kurie be 
ypatingų raginimų patys ateina 
talkon ir dėdami grūdą prie grū
do pagaliau sudaro nemenką kvie
čių aruodą. O tai teikia vilčių 
geresnei ateičiai.

Visa buvo jauna ir žydėjo, kai 
Lietuva buvo laisva... Dabartinė 
LNF pirmininkė Emilija Mairo- 
nytė-Čekienė anuo metu buvo 
jauna mokytoja tėvynėje.

Tad gilaus mūsų visuomenės 
dėkingumo nusipelno tie tylūs ir 
pasiaukoję pirmieji Fondo dar
bininkai, pirmasis jo pirmininkas 
Vytautas Abraitis, o ypač vėliau 
per ketverius metus Fondo dar
bams pirmininkavęs Antanas Se
nikas ir kiti Fondo valdybos bend - 
radarbiai.

O
O šiemet, kaip jau spaudoje 

buvo pranešta, Nepriklausomy
bės Fondo valdyboje įvyko žy
mesnių pasikeitimų. Daugumoje 
ji sudaryta iš visai naujų žmonių: 
vicepirmininku tapo advokatas 
Pranas Aleksis, Amerikoje gi
męs lietuvis; sekretoriumi Pra
nas Narvydas, senosios lietuvių 
ateivių patriotų kartos narys, 
daug nusipelnęs Amerikos lietu
vių tautinėje veikloje, turįs ilga
metį prityrimą lėšų telkimo rei
kaluose dar iš Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo pirmųjų 
metų; iždininku jaunosios kartos 
ekonomistas Liūdas Tamošaitis: 
nariu Vladas Žilinskas, buvęs 
pasiuntinybės patarėjas Lietuvos 
diplomatinėje tarnyboje. Iš seno
sios Fondo valdybos liko tik jo 
buvusi vicepirmininkė, dabar ta
pusi LNF pirmininke, Emilija 
Čekienė.

Moteris stambios lietuviškos 
bendrinės institucijos priešakyje 
šiandien nebėra kažkokia ypatin
ga naujovė, bet visdėlto tai dar 
ne labai dažnas atsitikimas. Ir 
todėl labiau įdomus ir daugiau 
pažymėtinas. O be to, gal skai
tytojai atleis ir mano tradicinį 
parapijinį patriotizmą: neju-

Praėjusių metų LNF valdyba posėdyje su LNT pirmininku V. Rasteniu ir vicepirmininku B. Bieliu- 
ku. Iš kairės: A. Petrikas, B. Bieliukas, K. Siliūnas, E. Čekienė, buv. LNF pirmininkas A. Senikas ir 
V. Rastenis. G. Peniko nuotrauka

Sibiro tremtinio atsiminimai [9)

TANKAIS VARO "RINKTI” VALDŽIA
Į mane panašių jau daug 

Į Kauną privažiavo. Ir daž
nai pas mane susirenka, ži
nodamas padėtį sakau:

— Vyrai, mes nesusirin- 
kim taip dažnai ir po tiek 
daug. Man jūs malonūs sve
čiai, bet kad neatkreiptu- 
mėm dėmesio.

N u o b odų. Dali narnės 
maistu. Pagal korteles gau
nam po 600 gr. duonos kas
dien ir 400 gr. cukraus ir 
200 gr. riebalų mėnesiui. 
Visokiais būdais maisto 
stengiamės gauti iš kaimo.

Petras pasakoja, kaip jo 
draugas apgavo pasų stalo 
viręininkę. Aš jį pažįstu. 
Tai aukštas, gražus vyras. 
Jis pradėjo su viršininke 
flirtuoti. Kada buvo taria
moji meilė aukštam laips
nyje, jis paprašė, kad ta iš
duotą jam pasą jo nurody
ta pavarde. Ji padaro tą di
delį patarnavimą tik dėl 
meilės. Tada jis užsako 
penkis. Ta griežtai atsisako.

— Jei ne, tai einu į sau
gumą ir pranešiu. Man vis- 
tiek gręsia areštavimas, 
bet tu tai iš kalėjimo neiš- 
lysi, jai atsako. Ta pažadė
jo, bet dar visų negavo. 
Gražiai sugalvojo. Kiek 
gaus pasų, tiek bus išgelbė
tų gyvybių.

Nenoromis tirpsta 1946 
metų pavasario sniegas, šil
tesniam ore gatvėse žmo
nių daug. Ypatingai šian
dien graibstomi laikraščiai. 
Nusiperku, bet nieko ypa
tingo nėra. Stamboka ant
raštė ”čirčilis žvangina gin
klais”. O visur kitur sena 
plokštelė.

Vakare einam į teatro 
premjerą ”Tvirtovė”. Tai

čiomis pasidarau daugiau senti
mentalus, kai tik užeina kalba 
apie Rozalimą. Naujoji Fondo 
pirmininkė yra rozalimietė Emi
lija Maironytė, su kuria man 
teko vaikystėje mokytis toje pa
čioje pradžios ir vėliau viduri
nėje mokykloje, gerai pažinti jos 
šeimą (jos brolis Stasys Maironis 
beveik visą Lietuvos nepriklau
somybės laiką išbuvo Rozalimo 
valsčiaus sekretoriumi), ir kaip 
šiandien tebeprisimenu jų jau
kius namus Rozalimo pušyno pu
sėje, kurlink sparčiai plėtėsi mū
sų vasarvietiškas miestelis...
Nežinau, kiek Emilijai metų, 

tik atsimenu, kad ji visada buvo 
už mane jaunesnė. Vėliau il
giems metams išsiskyrėme ir 
atsipažinome tik čia Amerikoje. 
Mat, iš Rozalimo ji vėliau iš
vyko į Tauragės mokytojų semi
nariją, kurią baigusi mokytojavo 
įvairiose vietose, aktyviai dirbo 
Jaunosios Lietuvos skyriuose 
vadovavo jaunalietuvėms mer
gaitėms ir pradėjo bendradar
biauti spaudoje. 1944 metais su 
vyru dr. Vaclovu Čeku (dabar 
dirbančiu vienoje New Yorko li
goninėje) išvyko Vokietijon, kur 
Heidelbergo universitete iš
klausė padagogijos ir psichologi
jos kursą. 1949 m. atvykusi į 
Worcesterį, vėliau pastoviai ap
sigyveno New Yorke, kur greit

(Nukelta į 6 psl,) 

istorinė drama iš kovų su 
kryžiuočiais. Kaip man, ne
dideliam teatro žinovui, pa
tiko. Pasibaigus, bijodami 
užpuolimų, skubam į na
mus.

Naktį pažadina sirenų 
kaukimas. Pro mūs langus 
nieko nesimato. Retkarčiais 
girdėti sprogstamos bom
bos. Negi prasidėjo?

Ne, mes karą pažįstam. 
Nepanašu.

Ryte, nedaėjus Laisvės 
Alėjos iki Didžiojo Teatro, 
toliau gatvėse buvo vanduo. 
Potvynis. Gatvėmis vanduo 
liejasi lyg upėmis. Neša le
do gabalus, o tie traiško vit
rinų langus. Aišku, į mo
kyklą nenueisim, nes ji yra 
Vilniaus gatvėj. Tat palie
kam žiopsoti gatvėj potvy
nio vaizdais.

Iš Metropolio išeina du 
įkaušę vyrai:

— Matai, mes geriam, o 
jis vis kyla. Einam, dar nu- 
gersim, gal sumažės ...

Ateina Petras ir sako:
—Vyrai, jūs nežiopsokit, 

renkami gelbėjimo būriai, 
einam užsirašyti. Priemies
čių jau tik stogai matyti. 
Daug prigėrė. Kai pradėjo 
sirenos kaukti, nepainfor
muoti žmonės vietoj į viršų 
lipę, lindo į rūsiusi

Ateinam prie trečios mi
licijos, kur organizuoja gel
bėtojų būrius. Norinčių la
bai- daug ir mes neužsira- 
šom. Nueinam į Žaliakalnį 
ir stebim šėlstantį Nemuną. 
Ties Neries santaka suvers
ta ledų jūra. Mėtomos lėk
tuvinės bombos. Atrodo, 
kad jos tik erzina Nemuno 
galybę, žmonės pro trečio 
aukšto langus ir nuo stogų 
mojuoja skepetaitėmis. Sa
ko, vanduo pakilęs virš pen
kių metrų.

■— Pažabos ir tave, Ne
munėli, jau eina kalbos. Bū
si ir c įjungtas į tarybi
nius plariv ...

Po keturių dienų pradėjo 
vanduo slūgti. Vaikai, užšo
kę ant pasilikusių ledų, šau
kia kam šalto ledo?

Daug nuostolių padarė, 
daug turto nusinešė, bet 
yra ir tokių, kurie džiaugia
si. Kas žinojo trūkumus 
sandėliuose, krautuvėse, tai 
juos dabar Nemunas nusi
nešė ...

Mūsų gyvenimas, kaip ir 
tas Nemunas, įsitraukia į 
savas vėžes. Artėja vėl rin
kimai į Aukščiausią Tary
bą. Aiškinimams ir paskai
toms nėra galo. Neužtenka 
mokyklos, dar su sąrašais 
eina per namus.

Propogandistui iš kamba
rio išėjus sakau:

"— Kam jie vaikščioja, 
vistiek tik už komunistus 
balsuosim, nes kitų nėra. 
Mes turim sąžiningai vai
dinti rinkimų komediją.

— Ne visai komediją, — 
sako Bronius. — Kada bal
suosi, įsižiūrėk į biuletenio 
numerį, pav. 0123 ir tavo

A. Valasevičius

sąrašuose stovinčios pavar
dės numerį. Bus tas pats 
0123. Pabandyk biuletenį 
supeckioti ir pamatysi kuo 
baigsis komedija.

Per rinkimus, kur turė
jau balsuoti už Sniečkų ir 
dar kokį tai komunistą, ati
džiai stebėjau. Ir buvo tik
rai taip, kaip sakė Bronius.

Gaunu laišką iš sesučių, 
esančių Sibire. Pradedam 
susirašynėti. Pirmuose laiš
kuose daug teiraujamės 
vieni apie kitus. Mano tė
vai mirę. Jauniausia sesuo, 
kurią kūdikiu ištrėmė, da
bar mokosi Irkutsko mieste.

Toliau susirašynė darni 
mes keičiamės tokiais laiš
kais, kokiais keičiasi tik la
biausiai įsimylėję. Bet su
sitikę gatvėj mes vienas ki
to nepažintumėm. Vienok 
iš mūsų dvasinio stovio, iš 
būdo, susirastumėm. Ji 
daug rašo iš internato gy
venimo, apie mokslą. Seka
si gerai, mokslas patinka, ji 
norėtų amžinai mokytis.

Išlaikau egzaminus ir už 
mėnesio laiko išvažiuosiu 
dirbti į Klaipėdą. Klaipėdą 
aš pats pasirinkau. Juk kuo 
toliau nuo gimtų namų, tuo 
geriau bolševikinėj siste
moj. Bet pirma dar turiu 
važiuoti į gimtą kaimą, gal 
gausiu pas seserį ar kai
mynus maisto.

Aplenkdamas Veisėjus 
ateinu pas seserį. Vaišina- 
mės. Kaime tos pačios bė
dos, tik dar žiauresnės. Ne
norėdamas klausau jų pa
sakojimų apie praėjusį trė
mimą, kur tarp kitų, buvo 
ištremta seniūno ir teisėjo 
Švitros šeimos. Vis už pa
laikymą ryšių su partiza
nais. Pasakoja apie parti
zanų išleistus atsišaukimus, 
kad neitų balsuoti. Kad rin
kimų punkte anksti rytą 
įmetę ryšulį granatų, nors 
punktas buvo saugojamas. 
Du buvę užmušti ir daug 
sužeistų. Rinkimų komisija 
norėdama tai užtušuoti, 
pradėjo sakyti, kad kareivis 
netyčia susprogdinęs. Bet 
užsigavęs dalinio vyresny
sis išrikiavęs kareivius ir 
patikrinęs išduotas grana
tas. Buvę viskas tvarkoj. 
Pasakoja, kad tada atvažia
vę tankai ir būriais ėję va
rinėti valstiečių, kad bal
suotų. šie atsikalbinėję, kad 
bijo partizanų, nes nušau- 
šią.

— Ir mane varė, — įsiki
ša į kalbą a. a. močiutė. — 
Aš atsakiau, kad man ir ši
ta valdžia gera, aš nenoriu 
kitos rinkti. Tik jūs, grąsi- 
nau kumščiu milicijai, jūs 
būkit geri, o valdžia nekal
ta, kad taip darosi.

— Vistiek 99,8% balsa
vo už komunistus, sakau 
pertraukdamas jų kalbą.

Maisto gavau kiek nesi
tikėjau. Sunku bus vilkti.

Atsisveikinu ir išvažiuo
ju.

(Bus daugiau)

fantazijos.be


Nr. 63 — 6 DIRVA 1960 m. birželio 1 d.

SPORTO DIENOS
SPORTO VARŽYBOS CHICAGOJE

Lietuviams 4, latviams 2, estams 0
Gegužės 14-15 d.d. įvykusio

se pabaltiečių pirmenybėse lie
tuviams teko keturios pergalės, 
latviams dvi, o estams nė vie
nos. Šiosepirmenybėsebuvo var
žomasi vyrų ir jaunių krepšinyje, 
vyrų ir moterų tinklinyje ir 
vyrų stalo tenise. Pirmenybes 
rengė Pabaltiečių Sporto Federa- 
cijos Latvių Sekcija.

Kaip jau nuo seno įprasta, 
susidomėjimo centre buvo krep
šinis. Jis ir šiemet gerokai dil
gino žiūrovų jausmus. Ir tai ne
nuostabu, nes čia gi vyko tarp
tautinės varžybos. O kas, sa
kysim, iš lietuvių arba latvių 
nenorėtų saviškių laimėjimo?

Estams krepšinio varžybose 
nedalyvaujant, rungėsi tik lat
vių ir lietuvių rinktinės. Šios 
varžybos, galima pasakyti, bai
gėsi lygiomis. Mat latviams pa
vyko nugalėti mūsų jaunius, o 
mūsiškiai vyrai įveikė latvius. 
Tokiu būdu, daugiau ar mažiau, 
abi pusės liko patenkintos.

Lietuvių jaunių krepšinio rink
tinė šiemet buvo išimtinai suda
ryta iš Vidurinių Vakarų sporto 
apygardos klubų. Visi rinktinėn 
patekę krepšininkai žaidžia mo
kyklų komandose ir savo pavieniu 
žaidimu visai tiko būti rinktinės 
sudėtyje. Tačiau to dar negana 
ir ypatingai neužteko čia apra
šomose pirmenybėse. Būtinas 
yra komandinis susižaidimas. 
Jis, deja, gali būti atsiektas tik 
treniruočių metu. Mūsų jaunieji 
krepšininkai teturėjo vieną 
bendrą treniruotę. Panašiai buvo 
ir su vyrais. Ji įvyko išva
karėse, o sekančią dieną jie jau 
nejuokais turėjo ginti lietuviš
kas spalvas. Jauniams vadovau
ti buvo skirtas Rimantas Dir
voms.

Pačios rungtynės pasižymėjo 
gana gyvu ir permainingu žaidi
mu. Pradžioje vedė latviai, vė
liau lietuviai. Normalus laikas 
baigėsi 50:50. Trijų minučių 
pratęsime lietuviai pelnė du, o 
latviai keturis taškus. Tai rung
tynės ir baigėsi 54:52 latvių nau
dai.

Lietuvių rinktinės taškai: Mo
destavičius -- (Clevelando Žai
bas) 16, Galinaitis (Chicagos 
Aras) 9, D. Žvinakis (Chicagos 
Neris) 8, Zelis (Chicagos Neris) 
6, Augius (Chicagos Aras) 5, Skir- 
gaudas (Detroito Kovas) 4, Bur- 
neikis (Chicagos Aras) 2, A. 
Bartkus (Chicagos Neris) 2, Mo
tiejūnas (Clevelando Žaibas) 0.

Vyrų krepšinio rungtynės, 
kaip jau pradžioje minėta, lai
mėtos. Laimėtos jau trečią kar
tą iš eilės. Vyrams krepšinin
kams vadovavo veteranas Alek
sas Lauraitis. Tas pačias pa
reigas jis turėjo ir 1958 ir 
1959 metais. Latviai buvo įsiti
kinę, kad mūsiškiai jų krepši
ninkus naikinte sunaikins. Taip 
vertė juos galvoti turimos ži
nios apie mūsų pasisekusią vieš
nagę Pietų Amerikoje, Gal ta 
baimė ir privertė latvius stip
rokai susiimti. Jie sužaidė daug 
geriau, kaip pernai ir vos ne
laimėjo pačių rungtynių. Jų va
dovas "senas vilkas" Valdemars 
Baumanis bėdavojo esą, latviai 
žaidė nepilnu sąstatu. Tvirtino, 
jog jiems trūko dvejų gerų žai
dėjų iš Mineapolio. Jei tai tiesa, 
reiktų pripažinti, jog broliai lat
viai šiuo metu yra pajėgūs su-

daryti tikrai tvirtą krepšinio vie
netą.

Niekas neprieštaraus ir visi 
manytina sutiks, jog rungtynių 
metu aikštėje geriausias buvo 
latvis Vitolinš. Jis pelnė 26 taš
kus ir žaidė be priekaišto. 
Iš lietuvių pusės, ypatingai sa
vo dėkingu ūgiu, išsiskirė Do
vydaitis. Jis sumetė taipogi 26 
taškus. Visi kiti daugiau ar ma
žiau buvo savo vietoje. Tiktai 
dažnam stigo kvapo ir su- 
sižaidimo.

Taškai: Dovydaitis (Brooklyno
Atletų klubas) 26, Varnas (Chi-

JONAS ŠOLIŪNAS su laimėta 
pabaltiečių komandinės e stalo te
niso varžybose dovana.

Z. Degučio nuotrauka

cagos Neris) 25, Valaitis (Chi
cagos Neris) 12, Skaisgiris (Det
roito Kovas) 11, Vyšnius (Brook
lyno Atletų klubas.) 6, A. Žvina- 
kis (Chicagos Neris) 4, Kama
rauskas (Chicagos ASK Litua- 
nica) 3, Kuryla (Brooklyno Atle
tų klubas) 1.

Beje, šiemet į vyrų krepšinio 
rinktinę buvo išrinkti devyni 
čiagimiai ir du "dipukai". Jaunių 
rinktinėje kitoks vaizdas. Čia 
"dipukai" dominavo. Jų aštuoni, 
o čiagimių tik trys.

Vyrų tinklinyje nėra laimės 
lietuviams ir gana. Ir šiemet 
prisėjo nusileisti ir latviams ir 
estams. Vargu ir ateityje ar 
bus kitaip. Nebent priaugtų rei
kiamai prieauglis. Tam tikslui 
geriausiai tiktų Clevelandas. 
Šiame mieste tinklinis ne pa
mestinuko padėtyje. Visa viltis 
R, Babicko ir A. Bielsko as
menyse.

Tinklinio rungtynių pasekmės: 
Estai - Lietuviai 3:1. Latviai- 
Estai 3:0, Latviai - Lietuviai 
3:0.

Lietuvius atstovavo: Babickas, 
Liutkus, Zorska, G. Barzdukas, 
Leknickas (visi Clevelando Žai
bas), Šnipas (Hartfordo Grandis) 
Lukauskas, Žiupsnys (Chicagos 
Neris, Kaunas (Chicagos ASK 
Lituanica).

Visai kas kitą su moteri
mis. Mūsiškės sužaidė šauniai. 
Prieš augalotas latves laimė
jo 5:3. Šiemetinė moterų tinkli
nio rinktinė buvo sudaryta kuo
ne išimtinai iš Clevelando Žaibo. 
Vien tik jaunutė Maskoliūnaitė 
iš Chicagos Neries tebuvo įtrauk
ta rinktinės sudėtin. Keturių me
tų bėgyje, mūsų tinklininkėms 
šiemet teko trečias laimėjimas

Rinktinės sudėtis: Barzdukai-
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Trečios kartos lietuviukas rašo
apie Lietuvos vargą

"In the Woods near Klaipėda”

Malonus netikėtumas buvo už
tikti J.A. High School N.Y. lei
diny tokia antrašte rašinėlį, kurio 
autorius, kaip teko patirti, yra 
Dennis Scrandis, trečios kartos 
lietuvis.

Tame rašinėly jis pasakoja 
apie Klaipėdos krašto nepaprastą 
gamtos grožį, apie mėlyną, ža
vingą Baltijos dangų ir laimingą,

Akimirka iš lietuvių-latvių jaunių krepšinio rungtynių. Vidury 
aukštai iššokęs clevelandiškis E. Modestavičius.

Z. Degučio nuotrauka

, tė, Liutkutė, Juodvalkytė, I. Bes- 
peraitytė, R. Besperaitytė, Gela- 
žytė, Staniškytė, Juodytė ir 
Maskoliūnaitė.

Stalo tenise mūsų vyrai dvi
gubi laimėtojai. Laimėjo vie
neto ir komandines varžybas. 
Vieneto varžybose baigmėje su
sitiko J. Nasvytis (Clevelando. 
Žaibas) ir latvis Olinš. Daug 
vargo J. Nasvytis neturėjo ir 
laimėjo 3:0.

Komandinis susitikimas prieš 
latvius baigėsi 5:1 lietuvių nau
dai. Mūsų rinktinę sudarė: V. 
Kleiza (Chicagos ASK Lituani- 
cąį V. Šoliūnas (Chicagos ASK 
Lituanica), J. Šoliūnas (Detroito 
Kovas).

Sekančių metų pabaltiečių 
krepšinio, tinklinio ir stalo teni
so pirmenybes sutarta rengti New 
Yorko mieste. Rengėjai bus lie
tuviai.

rumoje atstovaujančios Ukrai
nos rinktinę.

Lietuviai rungtyniavo susilp
nintame sąstate, be J. Pipynės, 
A. Varanausko, Laukytės, Po
ciaus. Jie pralaimėjo ukrainie
čiams tik 158:169.

Susitikimas davė ir du naujus 
Lietuvos rekordus: J. Mozūra su 
kartimi iššoko 4,32 m., o K. Ke
turakytė rutulį nustūmė 14,60 
m. Kitos geresnės pasekmės: į 
tolį A. Maskoliūnaitė — 5,78(!!),

diskas A. Baltušnikas — 50,46 
m., ietis B. Zalagaitytė — 52,28 
m. Pastaroji pasekme yra ge
riausia pasaulyje šiame sezone, 
tačiau Birutei iki jos pasaulinio 
rekordo .57,49 m.) dar toloka. 
Bendrai, rungtynėse su ukrai
niečiais, mūsų moterys pasirodė 
geriau už vyrus, laimėdamos 
76:49, kai tuo tarpu vyrai pra
laimėjo -82:120,

Kaune įvyko zonines bokso 
pirmenybės. Jos išaiškino SS 
baigminių susitikimų boksinin
kus. Iš Lietuvos pateko L. Ru
gys, R. Murauskas ir A. Zurza. 
(lenkas ar rusas?). K. B.

nepriklausomą to krašto žmonių 
gyvenimą. O dabar, užgrobę 
sovietai, tą žmonių laisvę iš
plėšę. Pavergėjai atėmė žemę 
turtą, slopina kalbą ir žudo pa
čius žmones.

Baigdamas Dennis rašo, jog 
be laisvės neįmanoma žmogui 
gyventi. Ir jis tikįsi, kad ir Bal
tijos kraštams laisvė vėl sugrįš.

Rašinėlis pailiustruotas pie
šiniu, vaizduojančiu nuplikusį 
mišką, o po medžiais pora par
tizanų su šautuvais.

Pabaustas, iš kur jis tai ži
no, atsakė, jog prisiskaitęs apie 
Lietuvą angliškų knygų bibliote
kose, nes jį tie klausimai inte
resuoja.

Kaip matome, mūsų leidiniai 
svetimose bibliotekose turi 
reikšmės. Toks rašinys jau yra 
skaitomas tūkstančio jaunųjų 
amerikiečių. Butų gera, kad lie
tuviškomis temomis rašytų ir 
mūsų naujieji ateiviai studentai 
savo mokyklų leidiniuose.

• ••

P. Ptr.

LIETUVIAI EUROPOS 
STALO TENISO 
PIRMENYBĖSE

Europos stalo teniso pirme
nybėse, Zagrebe, puikią pergalę 
iškovojo Lietuvos vyrų dvejetas 
A. Sauno-ris — R. Paškevičius, 
laimėdami „senojo žemyno” vi- 
cemeisterio vardą. Abu Lietuvos 
sportininkai žaidė su pagirtinu 
pasiryžimu laimėti, daugeliu at
vejų, suprato vienas kitą iš pir
mo žvilgsnio. Pasiekimui baig
mės, jie laimėjo prieš V. Vokie
tijos dvejetą, švedus, belgus ir 
mišrią vengrų-sumunų porą. Tik 
baigmėje, mūsiškiai jausdami 
didelį nuovargį, turėjo „supa- 
suoti” prieš garsius vengrus — 
Berciką ir Šido 14:21; 9:21; 
11:21.

Kaip praneša užsienio spauda, 
vienu populiariausių stalo teniso 
žaidėjų Europos pirmenybėse 
Zagrebe, buvo lietuvis A. Sau- 
noris. Daugelis, negalėdami iš
tarti jo pavardės, iš tolo šaukė 
”doktor”. Tikrumoje, Algiman
tas Saunoris, yra Vilniaus Vy
tauto Didžiojo gimnazijos abi
turientas, ir medicinos mokslą 
baigęs taip pat sostinėje. Sako
ma, kad jis neblogas chirurgas. 
Tačiau įdomu, kada jis operaci
jas atlieka: beveik visus metus 
žaidžia stalo 
SS miestuose, 
valstybėse.

VILA MEŠKA 
BEACH ST. 
MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS. 
TEL. BUZZARD BAY 
PLAZA 9-3251

Savininkai LŪŠIAI ir VEITAI

PATS LAIKAS PAGALVOTI, KUR PRALEISTI 
ATEINANČIAS ATOSTOGAS

VILA MEŠKA yra saulėtam Cape Cod, Mass,, kurio kran* 
tus skalauja Golfo srovės šildomos Atlan
to bangos.

VILA MEŠKA tikram poilsiui be rūpesčių siūlo:
& Ramią ir gražią aplinkumą, 
[vf Erdvius ir patogius kambarius. 
O' Gerą ir sveiką maistą.
[Ųf Neaukštas kainas.

S. Užsisakiusieji iki birželio mėn. 15 dienos 
10 G nuolaidos.

Iki sezono pradžios galima užsisakyti ir šiuo adresu: 
St. Lūšys, 105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y. EV 7-5576.

P. gauna

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

NAMI KRAUTUVĖJE

futbolinin- 
aukštosios 
nesėkmin- 
pralaimėjo 
Lokomoty-

tenisą įvairiuose 
arba satelitinėse

♦

Jaltoje pravestos lengvosios 
atletikos runtynės tarp Lietuvos 
rinktinės ir Kijevo miesto, tik-

MARTHA&PETER LISAUSKAS:;

TREČIOKAS AGENCY
SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA

Kelionių bilietų parvpinimas ir pinigų peraiuntima* j visus kraitus 
TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA 

Kur tik bcsiruoitumėt keliauti, tuoj aueiriikit su mūsų ištaiga

Lietuvių jaunių krepšinio rinktinė, dalyvavusi pabaltiečių sporto varžybose Chicagoje. Iš kairės: 
Augius, Bartkus, Burneikis, Skirgaudas, Zelis, Modestavičius, Motiejūnas, Galinaitis, Žvinakis. 

. Z. Degučio nuotrauka

*
Vilniaus Spartako 

kams, pirmosios SS 
lygos rungtynės yra 
gos. Vilniečiai jau 
Maskvos CASK 2:0,
vui 2:1 ir Minsko Bielorusijai 
1:0. Pastarosios rungtynės įvyko 
Vilniuje.

6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y. 
Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Prašau atsiųsti..........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą: ....
Name

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

Telefonas; MArket 2*4867

E.Č.

I(Atkelta iš 5 psl.) 
vėl įsitraukė į spaudos 
ir netrukus tapo viena iš pla
čiai besireiškiančių mūsų mo
terų žurnalisčių, paskelbusi ei
lę straipsnių įvairiais politi
niais, visuomeniniais ir moterų 
klausimais Amerikos Lietuvyje, 
Vienybėje, Dirvoje, Laisvojoje 
Lietuvoje, Santarvėje, Karyje, 
Moters žurnale. Ji yra Dirvos 
redakcinės kolegijos narė, Liet. 
Moterų Atstovybės vicepirmi
ninkė ir daugelio tautinių or
ganizacijų veikėja.

O
Pažindamas Emiliją Mairo- 

nytę-Čekienę, šiandien daugiau
sia kaip laikraštininkę, kažkaip 
spėju ir turiu vilties, kad jos 
atsistojimas Fondo priešakyje 
neišvengiamai atneš kaikurių 
permainų ir kitokių nuotaikų Fon
do veiklos srityje. Nedrįsčiau 
tvirtinti, kad žurnalistai geriau 
gali atlikti tokius reikalus, kaip 
teisininkai, bet kiekvienu atveju 
jie yra jautresni "rėkiantiems 
šūkiams", labiau neramūs su vi
sokiais raginimais, informaci
jomis ir agitacijomis. Nepasaky
tume, kad šiais dalykais Fondas 
ligšiol būtų perdaug puošęsis, 
bet jei jų ateityje būtų daugiau, 
tai turėtume įdomų išbandymą, 
kaip ir kas yra geriau.

Laišku užklausęs naują pirmi
ninkę apie reikalus ir viltis, 
gavau sparnuotų atsakymų, ir Čia 
gal nebūtų bloga pateikti viešu
mai vieną kitą mintį.
—LNF atėjau ne ko nors 

atstovauti,--rašo E. Čekienė,— 
bet sunkaus darbo dirbti. Dar
bas lengvėja, kai matai būtiną 
reikalą. O reikalų yra bendrų 
ir atskirų. Yra darbų, kur daugiau 
pasiekiama bendru visų tautiečių 
susibūrimu, ir tokių, kur dau
giau pasiekiama atskirai vei
kiant. LNF buvo įsteigtas Ne
priklausomybės Talkos uždavi
niams padėti vykdyti. Aukos Fon
dui prašomos ir siunčiamos per 
ištisus metus, nesitaikant tik prie 
specialių progų ar tautinių šven
čių. Lietuvos išlaisvinimas ir 
ateitis juk rūpi ne tik vadina
miems "laisvinimo veiksniams", 
bet kiekvienam lietuviui patrio
tui, gerbiančiam savo kilmę, tė
vų ir protėvių žemę ir jaučian
čiam jai pareigą, kaip vaikui 
savo motinai."

--"Lietuvos okupanto ruoši
masis triukšmingai paminėti 20 
metų pavergtos Lietuvos kalė
jimų sukaktį įpareigoja kiekvieną 
laisvėje gyvenantį lietuvį sku
biai ir daug energingiau grieb
tis priemonių, kad užmojis tarp
tautinėje plotmėje pavaizduoti 
"laimingą" Lietuvos pavergimą 
būtų atmuštas, o Lietuvs lais
vės idėja išlaikyta tiek tarptau
tinėje opinijoje, tiek dar labiau 
mūsų pačių sąmonėje"...

Man rodos, viso to galima 
pasiekti: L dažniau ir ryškiau 
reiškiant ne tik "nuomones ir 
pastabas iš LNT aplinkos", bet 
ir iš paties centro, 2. organi

zuojant veiklias LNT ir LNF 
atstovybes visose lietuviškose 
kolonijose, 3. ne tik kultūringai 
laukiant tautinių lėšų susi
telkimo, bet dar jį skatinant nuo
latiniais paraginimais ir išmin
tingais šūkiais.

darbą
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CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Ohio Lietuvių Gydyto
jų Draugijos valdyba kvie
čia narius dalyvauti Čiurlio
nio Ansamblio 20 metų su
kakties minėjimo koncerte, 
kurio metu bus įteikta 
Draugijos 1960 metų $1000 
kultūrinė premija.

• Visa eilė buvusių Čiur
lionio ansamblio narių at
vyksta dalyvauti ansamblio 
d v i dešimtmečio iškilmėse. 
Iš E. Chicagos, Ind. atvyks
ta buv. ansamblio šokių va
dovas Vytautas Aukštuolis 
ir ilgametė buv. ansamblio 
solistė Nata Aukštuolienė.

• šj sekmadienį, birž. 5 d. 
10 vai. 30 min. pamaldos 
šv. Jurgio bažnyčioje bus 
laikomos už mirusius Čiur
lionio ansamblio narius. Po 
pamaldų pusryčiai ansamb
lio namuose ansamblio na
riams, buv. nariams ir 
kviestiems svečiams. *

• Lietuvių diena, rengia
ma Bendruomenės pirmo
sios ir antrosios apylinkės, 
įvyks liepos 3 d. Niaurų 
ūkyje.

Skautų Tėvų Komitetas 
prašo paramos skautams
Gegužės 21 d., Ed. Stepo

navičiaus bute, buvo susi-

Pilėnų tunto Clevelande skautų tėvų komitetas bei jo talkininkai, 
susirinkę E. Steponavičiaus bute svarstė priemones skautų veiklai 
paremti. Iš kairės: (sėdi) E. Steponavičius, O. Žygienė, A. Ruk
šėnas. Stovi: S. Lazdinis, V. Apanius ir V. Bacevičius.

V. Bacevičiaus nuotrauka

rinkęs Pilėnų Tunto Skau
tų Tėvų Komitetas ir kele
tas skautų tėvų bei bičiulių 
apsvarstyti, kaip galima 
būtų paremti skautų veiklų, 
žinome, kad besiartinanti 
vasara — gyviausias skau
tų veiklos laikotarpis — su 
stovyklavimo bei iškylavi- 
mo galimybėmis duoda ge
riausią progą mūsų organi
zuotam jaunimui pasireikš
ti. Tačiau tam reikalinga 
platesnės visuomenės para
ma bei paskatinimas.

Šio tikslo siekdamas Tė
vų Komitetas, skautų bičiu
lių padedamas, ryžtasi pra
šyti tautiečių piniginės pa
ramos, kuri, pagerindama 
būtinas materialines sąly
gas, įgalintų skautus gy
viau reikštis savo veikloje. 
Tam reikalui visą birželį 
skelbia auku vajaus skau
tams paremti mėnesiu.

Tikėkime, kad jaunimas 
mūsų neapvils, jei ir mes 
juo rūpinimės.

Parduodami geri namai
1) Vienos šeimos — 6 

kamb., 2 gar., netoli May- 
field Rd., S. Euclid (labai 
gražus, puikiai pastatytas 
namas).

2) 2-jų šeimų, 4x4 kamb., 
2 gar., netoli Lietuvių ban
ko, (gerai išlaikytas namas, 
gražus sklypas, prieinama 
kaina).

3) 2-jų šeimų — 4x4 
kamb., užbaigtas trečias 
aukštas, 2 gar., netoli Fi- 
sher Body, (imponuojantis 
namas).

4) 4-rių šeimų mūras po
4-rius kambarius, 2 gar;, 
netoli Coit Rd. ir St. Clair 
(visi butai gražiais baldais 
apstatyti ir mėnesinės pa
jamos $320.00).

Hribar Realty
• 14324 St. Clair 

GL 1-0542 GL 1-2500 
Atstovas: V. MORKŪNAS;

MII 1-2762 (64>

Elektros praved imas, 
pataisymas, pasitaiki u s i ų 
kliūčių pašalinimas. Turi li- 
censiją. Reikalui esant gali 
finansuoti.

šaukti ER 1-1544. (66)

Savininkas parduoda namą
Dvigubas, po 5 ir 5 kamb. 

Gaso šildymas. Netoli šv. 
Jurgio bažnyčios — 1326 
Giddings Rd. (71)

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

The Louisville 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.

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

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

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemies
čiuose, kreipkitės į mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit 
patarnavimą įvairiuose ap<l raudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir iš
pildymas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba 
asmeniškai.

20 metų tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TELEFUNKEN

Authoriied Factory Servic*

TELEFUNKEN HI-FI STEREO SETS

SCHVVAB RADIO & T. V.
Sa&d Se-iutee

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2. OhioSandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių modelių

LAkevvood 1-4669

ONA MIKULSKIENĖ ALFONSAS MIKULSKIS ALDONA STEMPUŽIENĖ
Kanklių vadovė Ansamblio meno vadovas Solistė

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

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

mėsos produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti.

I.S.AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio

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

L.T.M. ČIURLIONIO ANSAMBLIO

20 METŲ JUBILIEJINIS KONCERTAS 
IR BALIUS

SĮ ŠEŠTADIENĮ. BIRŽELIO 4 P. Pradžia 7 ».».
SLOVENIAN AUDITORIUM, 6417 St. Clair Avė., Cleveland

PROGRAMĄ IŠPILDYS: VYRŲ, MOTERŲ IR MIŠRUS CHORAS, 
LIAUDIES INSTRUMENTŲ ORKESTRAS.

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

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

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

E/~T CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.

DIRIGUOJA ALFONSAS MIKULSKIS DALYVAUJA SOLISTĖ ALDONA STEMPUŽIENĖ

ŠOKIAMS GROS CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOS ORKESTRAS, VADOVAUJAMAS L. DICHNEVICIAUS

Kvietimai nuo $1.00 iki 4.00 gaunami Dirvoje, Spaudos Kioske, Prekybos Namuose ir pas čiurlioniečius.

SOPEN EVERY SATURDAY 
EARN UNTIL NOON

4%
ACCOUNTS

INSURED TO
* 1 0.000

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME ANO 
REMODEUNG LOANS

CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770
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Reikia bendros, vieningos linijos 
prieš okupantą 

[Iš LFB konferencijos Clevelande)
Gegužės 28-29 Clevelande 

Įvyko Lietuvių Fronto Bičiulių 
ketvirtoji konferencija, kurioje 
80 dalyvių atstovavo 11 skyrių

Konferencijoje, kaip vėliau 
spaudos atstovams LFB tarybos 
ir centro valdybos pirm. prof. 
J. Brazaitis pareiškė, buvo sie
kiama susiorientuoti paskuti
niuose tarptautiniuose Įvykiuose 
ir jų ryšy su Lietuvos laisvės

KAS IR KUR

• Iš Lietuvos gauta žinių, 
kad ten vėl pradedamos tai
kyti žymiai griežtesnės 
priemonės prieš tuos, kurie 
skaitomi nepatikimi. Esą, 
vargu šiais metai j Lietuvą 
galės ikeliauti ir jų pačių 
suplanuotos ekskursijos iš 
šiaurės ir Pietų Amerikos 
kraštų.
• Tautinės Sąjungos centro 
valdyba skyriams išsiunti
nėjo bendraraštį, kuriuo ra
gina visus narius, JAV pi
liečius, aktyviai dalyvauti 
ateinančių rinkimų balsavi
muose.
• Bostono skautų tuntinin- 
kas ps. M. Subatkevičius, 
prašomas naujojo Skautų 
Tėvų Komiteto, sutiko ir to
liau likti Bostono skautų 
Žalgirio tunto tuntininku.
• Elena Kulbokienė prane
ša, kad Moterų Vienybės 
rengiami 26 metų pavasa
riniai šokiai Įvyks birželio 
4 d. Hotel Warwick (65 
West 54 St., New York). 
Pradžia 9 vai. vak. 

Korp. Neo Lithuania filisteriui
Inž. KAZIUI RIMKUI

staiga mirus, jo žmonai LIUSEI, dukrai DAIVAI 
ir sūnui ALGIMANTUI nuoširdžią užuojautą reiš
kia

Lietuvių Tautinis Akademinis Sambūris 
ir

Korp. Neo Lithuania Chicagoje

Maloniam mano prieteliui

A. a. Inž. K. RIMKUI
staiga mirus, jo žmonai LIUSEI, dukrai DAIVAI, 
sūnui ALGIMANTUI ir švogeriui K. KAZLAUS
KUI reiškia širdingą užuojautą

Jonas Našliūnas

JANINAI LAPINIENEI

mirus, jos vyrui GEDIMINUI, sūnui, seseriai ir

broliui gilią užuojautą reiškia

Julius. Elena ir Lilijana 
Januliai

A. t A.
mielai

NINAI LAPeNIENEI
mirus, gilaus skausmo valandoje reiškiame nuo
širdžią užuojautą jos vyrui GEDIMINUI, sūnui, 
seseriai, broliui ir artimiesiems

Jadvyga ir Mykolas 
Juodviršiai

klausimu, bei numatyti, kas da
rytina artimiausioje ateityje.

Prof. J. Brazaitis pastebėjo, 
kad pastaruoju metu galima kons
tatuoti kai kurių laimėjimų Lie
tuvos laisvės byloje, bet bendrai 
ateitis tebesanti miglota.

Sovietai šiuo metu intensyviai 
ruošiasi Lietuvos pavergimo dvi
dešimtmečiu! minėti, kuris ne
abejotinai bus panaudotas propa
gandiniam kapitalui susikalti. 
LFB konferencija tuo klausimu 
pasisakė "Laisvojo Lietuvio at
sakyme" (spausdinamas atski
rai).

Sovietai pastaruoju metu ieš
kojo atramos bazės intelektualų 
tarpe, piršdami kultūrinio ben
dradarbiavimo tezę. Jie siekia 
tas pastangas praplėsti, mesdami 
meškerę jaunimo tarpan. Šių ban
dymų pavyzdžiais, gali būti laiko
mi ir Įvairiose pasaulio dalyse, 
ypač San Francisco mieste, nu
aidėję studentų streikai. Reikia 
laukti, kad jie stengsis skverbtis 
ir Į mūsų studentiją ir grei
čiausiai tuo tikslu yra Į New 
Yorką atsiųstas V. Laurinčiukas 
buv. "Komjaunimo Tiesos" re
daktorius.

Mums visiems, kovojantiems 
dėl Lietuvos laisvės, būtų tiks
linga užimti bendrą, suderintą 
liniją, atsakant į okupanto šū
kius ir pastangas, taikant at
sakymus Į jiems skaudžiausias 
vietas.

LFB konferencijos rezoliuci
jose buvo pasisakyta už vieningą 
politinę vadovybę, už rėmimą 
kiekvienos pozityvios pastangos 
Lietuvos laisvės reikale, neski
riant, kas ją bevykdytų. LFB 
pasisakė už kiekvieną pastangą, 
vedančią mūsų politinės konsoli
dacijos kryptimi, taip pat užak
centavo Lietuvos diplomatinių 
atstovybių išlaikymo būtinumą.

Lietuvių Fronto Bičiulių centro valdybos nariai dalyvavę Clevelande įvykusiame LFB suvažiavime. 
Iš kairės: Dr. Kižys, dr. V. Majauskas, dr. P. Kisielius, prof. J. Brazaitis (pirm.), L. Prapuolenis, 
dr. V. Vardys (į Laisvę redaktorius), dr. K. Ambrozaitis. v_ Pliodzinsko nuotrauka

LAISVOJO LIETUVIO ATSAKYMAS
Steigiamas fondas rezistencijai prieš Lietuvos okupacijąir komunizmą, o taip 

pat studijinei bei kūrybinei veiklai remti.

LIETUVOJE okupacinė ad
ministracija ir komunistų partija, 
diriguojamos iš Maskvos, mini 
šią vasarą okupacijos dvidešimt 
metų sukaktį su džiūgavimu. Tas 
Maskvos džiūgavimas betgi yra 
pamuštas susirūpinimu. Susirū
pinimą išduoda nuolat skelbiama 
neapykanta tiems, kurie gresia 
padaryti Maskvos laimėjimą ne
tikrą ir nepastovų.

NIEKAM okupacinė propagan
da nelieja tiek neapykantos, kaip 
"buržuaziniams nacionalis
tams", tai yra tiems, kurie myli 
Lietuvą, negarbina Maskvos, ne
prisideda prie istorijos bei gy
venimo klastojimo ir Lietuvos 
kolonizavimo.

PRIEŠ jokią kitą idėją okupan
tas taip nesivaro, kaip prieš tau
tinę ir religinę. Jokio kito pat
rioto taip neniekina, kaip laisvės 
kovotojo, partizano. Jokis kitas 
Lietuvos gyventojas taip ne
diskriminuojamas, kaip kunigas.

Sovietinė neapykanta yra ženk
las, kad okupantas, ilgų metų 
teroru nužudęs šimtus tūkstan
čių Lietuvos žmonių, nestengia 
nužudyti laisvės idėjos, kuri, 
kankinių krauju nuskaidrinta, 
kaitina ir įkvepia gyvuosius 
trokšti--laisvės asmeniui, lais
vės tautai, laisvės gyvenimui, 
laisvės kūrybai.

Smurto sukakties minėjimu 
Maskva siekia Lietuvoje sustip
rinti savo padėtį ir susilpninti 
laisvės idėją. Vietoj laisvės sie
kia įpiršti jos priešybę paverg
tojo lietuvio galvojimui, kad pa
vergimą laikytų laisve, pavergė
ją--išlaisvintoju.

Į okupanto skelbiamą Lietuvos 
pavergimo džiūgavimą laisvasis 
lietuvis savo darbais skelbia Lie
tuvos laisvę ir tikėjimą.

(.okupanto Lietuvos laisvės ko
votojų niekinimą laisvasis lietu
vis atsako sustiprintu dėmesiu 
laisvės kovotojams, partiza
nams; parodo jų siekimus, žy
gius, aukas. Pačioje Lietuvoje 
ir Sibire kilęs žuvusiųjų lais
vės kovotojų kultas laisvojo lie
tuvio palaikomas ir plečiamas.

I. okupanto akciją prieš lietu
vybę, į jo pastangas lietuvybę 
pakeisti maskviniu nacionaliz- 
mu--laisvasis lietuvis atsako sa
vo gyvu tautiniu pareigingumu, 
sustiprintu patriotizmo švitėjimu 
gyvenimo eigoje.

It okupanto neapykantą religi
jai ir bažnyčiai, į jo pastangas 
religiją pakeisti sovietiniu at
eizmu, bažnyčią--kompartija,-- 
laisvasis lietuvis atsako, religi
jos ir bažnyčios poveikį paverg
tųjų lietuvių atsparumui stiprin
damas, atsako pastangomis iš
laikyti išeivijos lietuviškųjų pa
rapijų tautinį vaidmenį.

I£ okupanto Lietuvos praeities 
ir dabarties vaizdo klastojimus, 
į lietuvių ir kitų pavergtų tautų 
prieš Maskvos rasę diskrimina
vimus, kaip tai darė Į negar
bingą nuėjęs Maskvos sąjungi
ninkas hitlerinis nacizmas; į 
Maskvos reikalavimus dėkin
gumo už pavergimą ir baudžia
vinės duoklės,--laisvasis lietu
vis atsako, tuos klastojimo, dis
kriminavimo, plėšikavimo faktus 
registruodamas bei skelbdamas, 

kad būtų keliamas pasaulio są
žinės pasipriešinimas okupantui.
I( okupanto laisvųjų lietuvių vei

kėjų juodinimą, laisvųjų lietuvių 
skaldymą, jų vaizdavimą prara
dus tautinį bei moralinį jausmą 
ir kūrybos pažangą—laisvasis 
lietuvis atsako, stiprindamas 
tautinį solidarumą, asmeninių 
ir grupinių santykių džentelme
niškumą, laisvos kūrybos meni
nio lygio kėlimą.

į okupanto kaltinimus laisvųjų 
lietuvių bendradarbiavimu su A- 
merikos "imperialistais" lais
vasis lietuvis atsako padėka ir 
pasididžiavimu, kad Amerika ir 
kiti laisvieji kraštai remia so
vietų pavergtų tautų kovą.

LAISVIEJI LIETUVIAI, pagar
biai nusilenkdami pavergtųjų lie
tuvių žygiams bei kančioms, 
jų aukos bei ištvermės herojiz- 
mui, jų kūrybiniams laimė
jimams, savo laisvu apsispren
dimu ryžtasi tiems tautiniams 
uždaviniams, kurie pavergtajam 
lietuviui neprieinami.

ŠITAIP SUPRASDAMI laisvojo 
lietuvio pareigą, Lietuvių Fronto

BOSTONO LIETUVIŲ ŽINIOS

RIMVYDAS UTENIS — 
DIPLOMUOTAS KOMER

CIJOS PILOTAS

Rimvydas Utenis su savo 
tėvu Bronium Uteniu atvy
ko į Ameriką būdamas 13 
m. amžiaus. Tai buvo 1949 
m.

1954 m. baigęs gimnazi
ją, savanoriu Įstojo i Ame
rikos armiją, kur tarnavo 
3 metus. Būdamas kariuo
menėje baigė Aircraft Me- 
chanic School ir tarnavo 2 
metus Vokietijoje, kaip he
likopterių mechanikas.

Baigęs karinę prievolę 
1957 m. sugrįžo Į Bostoną. 
Dar tais pačiais metais Įsto
jo Į Los Angeles Lėktuvų 
Technilogijos Institutą, ku
rį sėkmingai baigęs gavo 
privatinio piloto laipsnį ir 
valdžios leidimą taisyti vi
sų rūšių lėktuvus bei heli
kopterius.

Rimvydas tuo nepasiten
kino, todėl 1958 m. Įstojo ir 

Bičiuliai įsipareigoja:
Pirma, pagerbdami ja Julijoną 

Butėną ir Juozą Lukšą, kaip lais
vės kovotojų simbolius, ir pra
tęsdami bičiulių anksčiau paro
dytą iniciatyvą, steigia fondą re
zistencijai prieš okupaciją bei 
komunizmą, o taip pat studiji
nei bei kūrybinei veiklai remti.

Antra, leidžia vokiečių kalba 
leidinį apie padėtį okupuotoje 
Lietuvoje.

Lietuvių Fronto Bičiulių Ta
ryba kviečia Lietuvių Fronto Bi
čiulius ir visus laisvuosius lie
tuvius į okupanto džiūgavimus pa
vergimo sukaktimi ryžtingai at
sakyti laisvės darbais.

Lietuvių Fronto Bičiulių Ta
ryba:

Kęstutis Balčys, Stasys Barz- 
dukas, Juozas Brazaitis, Juozas 
Girnius, Zenonas Ivinskis, Juo
zas Kazickas, Petras Kisielius, 
Antanas Maceina, Pranas Pa- 
dalis, Leonas Prapuolenis, Vy
tautas Vardys

New Yorkas, 1960 metų ge
gužės 25 dieną.

1960 m. gegužės 9 d. baigė 
Bostone East Coast Avio- 
tion Flight School, gauda
mas komercinio piloto dip
lomą.

Pažymėtina, kad vieną 
Bostono stambi prekybos 
kompanija Rimvydui jau 
pasiūlė ir darbą.

Sėkmės jaunam pilotui.

Naują Bendru o m e n ė s 
valdybą gegužės 25 d. iš
rinko įvykęs susirinkimas. 
Ją sudaro: Pr. Mučihskas
— pirm., Ona Ivaškienė — 
vicepirm., Jonas Kalvaitis
— sekr., Jonas Venckus ir 
Petras Ausiejus — ižd., J. 
Vėbra ir K. Jurgėla — na
riai. Kontrolės komisijom 
prof. Ignas Končius, J. Son- 
da ir I. Galinienė.

S u s i r i ūkimas paskyrė 
$100.00 Onos Ivaškienės šo
kėjams paremti vykstant Į 
VVashingtoną.

Labai gaila, kad šokėjus, 
vykstančius Į Washingtoną 
lietuvių atstovauti, visiškai 
neparėmė Lietuvių Piliečių 
Draugija, kuri daro didelį 
pelną iš savo klubo.

♦

Adv. Jonas Grigalius nuo 
gegužės 1 d. paskirtas 
Mass. valstijos vyr. proku
roro padėjėju. J. Grigalius, 
žymus Bostone katalikiško
sios grupės veikėjas, čia gi
męs ir baigęs teisės moks
lus. *

Jeronimas Kačinskas pa
kviestas diriguoti Cam- 
bridge Civic Symphony or
kestrui liepos 7 d. Sanders 
teatre. Programoje J. Ka

činsko simfoninė fantazija 
Nr. 2 ir kita.

*
Lietuvos okupacijos 20 

m. protesto mitingas ruo
šiamas kartu su latviais ir 
estais birželio 18 d.

*
Nesigirdi apie Žalgirio 

tunto stovyklavimą, o vasa
ra jau atėjo. Mergaitės tik
rai apsukresnės. Jų Baltijos 
tuntas jau turi stovyklai 
vietą ir stovyklavimo planą.

Alaušo vasarvietėje pa
darytas kapitalinis remon
tas. Sudėtos naujos sienos 
ir lubos. Taip pat Įrengta 
rūsyje persirengimų kam
bariai. Vasarvietė prie gra
žaus ežero, patogi vasaroti.

V.

AKT. STASYS PILKA 
ATVYKSTA Į BOSTONĄ

Birželio 4 d., 7 vai. 30 
min. vakare ALT S-gos 
Bostono skyriaus namuose 
yra rengiamas akt. Stasio 
Pilkos rečitalis. Rengimo 
naštą sutiko paimti Subat- 
vakariams rengti komisija. 
Žinomas ir nusipelnęs akto
rius Stasys Pilka, kuris šiuo 
metu gyvena Chicagoj, re
čitalio programą turi paren
gęs įdomią ir spalvingą. 
Bus skaitoma ir deklamuo
jama liet, autorių poeziją ir 
proza, bus duodama ištrau
kų iš scenos veikalų, žada
ma W. Shakespeare’o kūry
bos ištrauka. St. Pilka 
Nepr. Lietuvoj buvo plačiai 
pažįstamas, kaip herojinių 
ir charakterinių vaidmenų 
talentingas kūrėjas. Chica- 
goj jis dalyvauja teatrinėj 
veikloj ir mūsų periodikoj 
rašo teatro temomis. Bosto
ne jis lankėsi 19Ž9 m., turi 
čia senų pažįstamų ir drau
gų. Po rečitalio bus arbatė
lė akt. Stasiui Pilkai pa
gerbti. Rengėjai labai nuo
širdžiai kviečia Bostono lie
tuvius tame reto pobūdžio 
parengime gausiai dalyvau
ti. Galgi yra mūsų pareiga 
paremti tą, kuris eilę metų 
iš scenos kalbėjo Į mus tai 
Schillerio Ferdinando, tai 
Vaičiūninio grovo, tai 
Hauptmann’o Vežėjo Hen- 
šelio, tai kitais aktoriaus 
sukurtais pavidalais. Ta pa
čia proga akt. St. Pilka- 
draugų yra kviečiamas Bos
tono pajūry paviešėti nors 
vieną kitą savaitę.

PABALTUOS KRAŠTŲ 
OKUPACIJOS PRISIMINIMAS

Birželio 4 d. (sekmadienį), 
3:00 vai. po pietų, Internatio- 
nat Institute patalpose, 190 
Beacon Street, Bostone, įvyks 
Baltų Draugijos rengiamas su
sirinkimas prisiminti Pabaltijo 
Kraštų 20-ties metų okupaciją.

Kalbės ir savo įspūdžius iš 
pavergtos Lietuvos papasakos 
Lietuvos Atsiminimų radijo di
rektorius Jokūbas Stukas iš New 
Yorko. Jis taip pat pademons
truos savo 45 min. filmą, dabar 
padarytą okupuotoje Lietuvoje.

Muzikinėje minėjimo dalyje 
dalyvaus latvių pianistė Mara 
Efferts ir estų volenčelistas En- 
del Kalam. Po minėjimo kavu
tė.

Visi maloniai kviečiami at
silankyti.

PAVASARINĖ GEGUŽINĖ
SLA 308 kuopa birželio 5 d., 

2 vaL po pietų. Ramuvos parke, 
Brocktone, rengia pirmą pava
sario gegužinę.

Programoje bus Jvairūs jau
nimo pasirodymai.

Maloniai kviečiame visą lietu
višką visuomenę šiameparengi- 
me dalyvauti.
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