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Chruščiovas siekia suskaldyti 
Amerikos visuomenę

Nauja JAV administracijos lyderių niekinimo serija
Maskvoje Chruščiovas sukvie

tė nepaprastą spaudos konferen
ciją, kurios tikslas greičiausiai 
buvo išdiskutuoti jo naujus nusi
ginklavimo pasiūlymus.

Perskaitęs trumpą pareiški
mą, jis nusiėmė akinius ir pra
dėjo seriją piktų asmeninių puo
limų prieš "Eisenhowerį ir jo 
kompaniją”, niekindamas prez. 
Eisenhowerį, viceprez. Nixoną, 
valst. sekr. Herterį ir kitus JAV 
vadovaujančius asmenis.

PAKEITĖ NUSIGINKLAVIMO PLANĄ

Visiško nusiginkla v i m o 
planas, kurį Chruščiovas 
buvo numatęs pasiūlyti, 
kaip savo kompromisą, vir
šūnių konferencijoje, buvo 
paskelbtas Maskvoje. Iš
siuntinėjama savo pasiūly
mus visoms valstybėms, So- 
vietija bandė įrodyti, kad 
ji yra linkusi grįžti prie 
derybų stalo.

Naujajame sovietų plane 
iš dalies įtrauktos kai ku
rios Vakarų siūlomos nusi
ginklavimo kontrolės prie
monės, kaip tarptautinė po
licija ir „atvirų padangių’’ 
inspekcija.

Chruščiovo naujame pro
jekte siūloma „iš pat pir
mojo žingsnio” uždrausti 
lėktuvus, povande n i n i u s 
laivus, raketas ir kitas 
branduolinių ginklų gabeni
mo priemones, tačiau pro
grama siejama su sąlyga — 
priimti sovietų seniai ke
liamus reikalavimus: likvi
duoti karines bazes užsie
niuose.

Nusiginklavimui kontro
liuoti sovietai siūlo sudary
ti visų jame dalyvaujančių 
valstybių atstovų tarybą,

R. Frankaitė ir R. TonkŪnaitė, vaikščiodamos paežerių Linkų 
vasarvietėje Christiana Lodge, kur įvyko FSS steigiamasis suvažia
vimas, dalinasi įspūdžiais. Užpakaly matyti kun. dr. J. Kubilius, 
suvažiavime skaitęs paskaitą religiniais klausimais.

G. Peniko nuotrauka

Maždaug 400 laikraštininkų au
ditorijai jis aiškino, kad JAV 
prezidentas netinkąs tokiai dide
lei valstybei vadovauti, ir ge
riausias darbas, kurį jis Sovie- 
t'ijoje galėtų gauti, būtų vaikų 
darželio administravimas. Esą, 
aštuoneri Eisenhowerio prezi
dentavimo metai įeisią į JAV 
istoriją, kaip "tamsusis perio
das”.

Chruščiovas skelbė, kad "hi- 
pokritas” prezidentas praeitą ru-

kuri būtų Jungt. Tautų Sau
gumo Tarybos žinioje, ku
rioje sovietai turi veto tei
sę.

R e v izuotame pasiūlyme 
numatoma orinė žvalgyba, 
atliekama nusiginklav i m o 
kontrolė agentūros, šiuo 
pasiūlymu Chruščiovas pri
artėja prie „atvirų padan
gių” plano, kurį prez. Ei- 
senhoweris buvo numatęs iš 
naujo iškelti viršūnių kon
ferencijoje. Bet iš kitos pu
sės, sovietų pasiūlyme pro
testuojama prieš U-2 skrai
dymus virš Sovietijos ir 
žvalgybinius žemės sateli
tus, kaip Samos, kurį bai- 
gįa išvystyti JAV karinės 
pajėgos.

Savo pasiūlyme, kuris 
buvo išdalintas visiems pa
siuntiniams, Sovietija kvie
čia visų valstybių nusigink
lavimo konferenciją. Tačiau 
yra ženklų, kad jį pirma no
rima panagrinėti dešimties 
valstybių nusiginkla v i m o 
komitete, Ženevoje.

Prie JAV ambasadoriui 
įteiktos notos buvo prijung
tas asmeninis Chruščiovo 
laiškas prez. Eisenhoweriui. 

denį Dovydo stovykloje jam pa
reiškęs, jog nenorįs Vokietijos 
sujungimo, nes tai ją labai su
stiprintų. Chruščiovas taip pat 
davė suprasti, kad ir Prancūzija 
su Britanija slepiančios savo tik
ruosius jausmus Vokietijos at
žvilgiu, ir reikalavo, kad jų vy
riausybės "išeitų ir turėtų drą
sos pasakyti tiesą".

Iš atsakymų į korespondentų 
klausimus išryškėjo tokios 
Chruščiovo pažiūros:

* Vokietijos ir Vakarų Berly
no dabartinis statusas neišliks, 
nors ir nauja viršūnių konferen
cija po 6 - 8 mėnesių neįvyktų. 
"Kai tas periodas praeis, ir Va
karai vis dar nebus pasiruošę 
išspręsti tas problemas," pa
reiškė jis, "mes sušauksime sa
vo sąjungininkų ir tų, kurie no
rės dalyvauti, konferenciją, ir 
šauksimės visų padėti išspręsti 
vokiečių problemą." Sprendimas 
turėtų baigtis separatinės su
tarties su Rytų Vokietija pasi
rašymu ir priėjimų į Berlyną 
perdavimu tam komunistiniam 
režimui.

* Gynybos ministerio marš. 
Malinovskio pareiškimą, pagal 
kurį busiančios paleistos raketos 
į bet kurią bazę, iš kurios paki
lęs lėktuvas pažeis sovietinę er
dvę, reikią suprasti "pažodžiui", 
o kokie ginklai būsią tam reika
lui panaudoti, priklausys nuo ra
ketinių pajėgų viršininko marš. 
Nedelino sprendimo.

* Sovietija ir toliau atfhes 
prez. Eisenhowerio pasiūlytą 
"atvirų padangių" planą, kurį jis 
pasiūlė Ženevoje 1955 metais.

* Jungt. Tautų Saugumo Tary
bos atsisakymas pasmerkti JAV 
už žvalgybinių lėktuvų naudoji
mą kilo dėlto, kad daugumą ten 
sudaro "JAV sąjungininkai, ku
rie yra nemažiau gangsteriški 
uš JAV".

* Jis tiki, kad santykiai tarp 
JAV ir Sovietijos pagerėsią, ne
paisant visų komplikacijų. Kul
tūriniai mainai jau esą pradėti, 
ir Maskva duosianti vizas at
vykstantiems į įvairius suvažia
vimus.

♦

Washingtone Baltieji Rūmai 
kategoriškai paneigė Chruščiovo 
teigimus apie prez. Eisenhoerio 
nenorą suvienyti Vokietiją,pava
dindami juos "absoliutiškai ne
teisingais".

Politiniuose JAV sostinės 
sluoksniuose naujieji Chruščiovo 
išsišokimai yra laikomi pastan
gomis padaryti įtakos į prezi
dentinius rinkimus.

Čia atkreiptinas dėmesys, kad 
Chruščiovas, bandydamas su
skaldyti JAV visuomenę, diena 
anksčiau pasiuntė kablegramas 
senato demokratų lyderiui Lyn- 
don B. Johnsonui ir trims ki
tiems demokratų lyderiams, ku
riose išreiškęs "daugelio vado
vaujančių politinių figūrų" JAV 
viduje ir užsieniuose susirūpi
nimą dėl "dabartinės JAV ad
ministracijos" politikos.

Eilė komentatorių aiškina, kad 
Chruščiovas neriąsis iš kailio, 
siekdamas JAV visuomenei busi
muoju prezidentu įpiršti Adlai 
E. Stevensoną, kurio kontraver- 
siniame pasikalbėjime su 
"Paris-Press" politiniu redak
toriumi Robert Boulay, paskelb
tame viršūnių konferencijos iš
vakarėse, buvo pasisakyta už so
vietams naudingas JAV politikos 
gaires. Stevensonas vėliau aiški
no, kad R, Boulay netiksliai in
terpretavęs jo pareiškimus, o 
svarbiausia -- jie nebuvę skirti 
spaudai.

*
MASKVOS radijas paskelbė, 

kad Chruščiovas priėmęs kvie
timą aplankyti Kubą. Stebėtojai 
sako, kad tuo žingsniu sovietai 
siekią padidinti įtampą Vakaruo
se, drauge tikėdamiesi gauti 
kvietimą aplankyti kurį nors ki
tą, didesnį Pietų Amerikos kraš-

Gegužės 28-30 d. gražioje Linkų vasarvietėje Christiana Lodge, prie Edwardsburg, Mich., buvo su
skridę apie 70 skautų filisterių iš New Yorko, Chicagos, Detroito, Clevelando, Kanados ir kitur į 
steigiamąjį Filisterių Skautų Sąjungos suvažiavimą, kuriame buvo daug diskutuojama lietuviškosios 
kultūros reikalais ir iškelta įdomių idėjų. Nuotraukoje: skautų korporacijų vėliavos suvažiavimo iš
kilmingos sueigos metu. Plačiau apie suvažiavimą 4 psl. G. Peniko nuotrauka

KOMUNIZMO GRĖSMĖ DIDĖJA AZIJOJE
Washingtone pasibaigu

sioji šeštoji metinė SEATO 
narių konferencija konsta
tavo, kad „komunistinė sub- 
versija, neramumai ir tero
ras” suintensyvėjo kai ku
riuose organizacijos apim- 
tin įeinančiuose kraštuose.

Tris dienas trukusioje 
konferencijoje, kaip baig
miniame komunikate .sako
ma, buvo ypatingas dėme
sys kreipiamas į „potencia
lią ginkluotos agresijos 
grėsmę”. Pote Sarasin, or
ganizacijos generalinis se
kretorius, pareiškė, kad tais 
komunikato žodžiais krei
piamas ypatingas dėmesys 
į Laosą — tiesioginės ir ne
tiesioginės komunis t i n ė s 
agresijos taikinį. Taip pat 
dėmesio centru buvusi ko
munistinė Kinija.

Metinės konferen c i j o s 
sukvietimu į VVashingtoną 
buvo siekiama atkreipti 
amerikiečių dėmesį į jų įsi
pareigojimus Pietryčių Azi
joje ir kartu pabrėžti faktą, 
kad JAV yra jėga, kuri su
laikys komunistinę Kiniją

tą. Kubos vizito data dar nesanti 
galutinai nustatyta.

JAV kongreso įstatymų pro
jektų komitetas priėmė pensi
ninkų sveikatos draudimo pro
gramą, kaštuosiančią 325 miL 
dol. per metus. Komiteto skai
čiavimu, ji apimsianti 10 mili
jonų pensininkų, jeigu joje daly
vaus visos valstijos. Planas bus 
įjungtas į socialinio draudimo 
įstatymo papildymus. 

nuo veržimosi tolyn.
Konferencija konstatavo 

organizacijos progresą per 
pastaruosius metus:

• jungtinėse „išsamiose 
ir neuždelstose” komunisti
nės subversijos studijose;

• kariniuose planuose ir 
manevruose, kurie parodę, 
kad SEATO būsianti pajėgi 
atsispirti agresijai;

• švietimo srityje, suku
riant inžinerijos mokyklą 
Bankoke, Tailande, įstei
giant tropinės ir sub-tropi-

Sovietai nori pasižiūrėti į 
atominių bombų vidų

ženevoje, 208-me ameri
kiečių, britų ir sovietų po
sėdyje atominių bandymų 
uždraudimo klausimu, rusų 
atstovas Carapkinas parei
kalavo pilno rusų dalyvavi
mo JAV planuojamuose po
žeminių sprogdinimų ban
dymuose, skirtuose sprogi
mų sekimo technikai nusta
tyti.

Sovietų reikalavimu, jie 
turį dalyvauti visuose, nuo 
pat pradžios iki galo, pasi
ruošimuose, įskaitant teisę 
„pasižiūrėti į atominių už
taisų vidų”. Tai, esą būsian
ti tikra garantija, kad tie 
užtaisai nebus panaudojami 
karo reikalams, nes dabar
tinės JAV siūlomos garan
tijos nesančios pakanka
mos.

JAV atstovas Wadsworth 
ankstesnėse derybose, kal- 

nės žemdirbystės studijų 
institutą bei medicijos tyri
nėjimų laboratoriją, sutei
kiant daugiau stipendijų 
mokslininkams ir jų tyrinė
jimams paremti.

JAV, Angliją, Prancūzi
ją, Australiją, N. Zelandiją, 
Filipinus, Tailandą ir Pa- 
riai sklandaus bendradar
biavimo pasėkoje konferen
ciją baigė puse dienos anks
čiau, negu buvo numatyta. 
Sekanti konferencija numa
tyta ateinančių metų kovo 
mėnesį Bankoke.

bedamas apie 12 planuoja
mų požeminių sprogdinimų 
projektą, buvo sovietams 
garantavęs;

• visi bandomieji užtaisai 
bus anksčiau gaminto ir 
bandyto tipo. Joki nauji už
taisai nebus naudojami;

• visos bandymui skirtos 
bombos bus tuoj perduotos 
tarptautinei priežiūrai, ku
rioje dalyvaus ir sovietų at
stovas ;

• sovietų specialistams 
bus leidžiama stebėti sprog
dinimus ir seismines stotis, 
naudojant savus matavimo 
aparatus;

Washingtone sakoma, kad 
naujieji sovietų pasiūlymai 
turėsią būti atmesti, nes jie 
prieštaraują atominių pa
slapčių saugojimo įstaty
mui.
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Japonijos kapituliacija

PERGALĖS IR ILIUZIJOS VALANDA
Po Hirošimos smūgio japonų 

generaliniame štabe atsimena
ma, kad profesorius Yoshio Ni- 
shina yra kažkada kalbėjęs apie 
galimybę pasigaminti atominę 
bombą. Štabo viršininko pavaduo
tojas Kavabe įsako mokslininką 
kuo greičiausiai surasti.

Jau po pusvalandžio vienas ka
rininkas pasibeldžia į orinių 
puolimų pusiau sunaikintą Nishi- 
nos laboratoriją, esančią vie
name Tokijo miesto pakraštyje. 
Giliai nusilenkdamas, jis prašo 
mokslininką įlipti į lauke stovintį 
automobilį ir vykti generalinian 
štaban.

Netrukus Nishina stovi prieš 
štabo viršininko pavaduotoją. Po 
pasisveikinimo ceremonijų Ka
vabe klausia mokslininką:

--Ar galite per šešis mėne
sius pagaminti atominę bombą? 
Tiek laiko mes dar išsilaiky
sime.

Nishina, kuris jau girdėjo apie 
Hirošimos tragediją, nedelsda
mas atsako:

—Šiomis sąlygomis neužtektų 
net šešerių metų tokiai bombai 
pagaminti. Be to, Japonija visai 
neturi uranio.

Kambaryje įsiviešpatauja vi
siška tyla. Tik po ilgesnio laiko 
štabo viršininko pavaduotojas pa
klausia:

--Ar yra efektingų gynybos 
priemonių prieš tą bombą?

Nishina papurto galvą.
--Aš dar nemačiauHirošimos, 

bet tikiu, kad tėra tik vieninte
lė priemonė: numušti kiekvieną 
priešo lėktuvą, kuris tik pasiro
do virš Japonijos.

Sekančią dieną mokslininkas 
išskrenda į Hirošimą. Tai, ką 
jis ten mato, pralenkia bai
siausius jo būkštavimus. Miesto 
nebėra, lengvi japoniški nameliai 
sudegė, kaip skiedros. Net ten, 
kur stovėjo akmeniniai namai, 
dabar stūkso tik išdegę griu
vėsiai.

♦

Sekanti telegrama, kuri pa
siekia "Augustos" kreiserį, yra 
išsamesnė:

"Hirošimą bombarduota, 
esant geram matomumui, 
beveik be debesų. Nei naikintu
vai, nei priešlėktuvinė nepra
dėjo akcijos. Penkiolikai mi
nučių praėjus nuo išmetimo, 
Parsons perdavė tokį prane
šimą:—Rezultatai labai geri. 
Pastebėtas didesnis veikimas, 
negu per bandymus. Lėktuve 
po išmetimo normalios są
lygos."
JAV prezidentas nori kreiserio 

įgulą painformuoti apie savo 
krašto techninius ir mokslinius 
laimėjimus. Jis paprašo komen
dantą James H. Foskett, kad 
tas išrikiuotų vyrus. Ant stati
nės pasilypėjęs, Trumanas pa
skelbia:

—Mūsų lakūnai į Japonijos 
miestą Hirošimą numetė naują, 
milžiniškos naikinamosios galios 
bombą. Jos veikimas yra dvide
šimtį tūkstančių kartų didesnis, 
negu nitroglicerino tonos...

Drauge su prezidentu keliaują 
laikraštininkai apspinta Trumą- 
ną, prašydami daugiau informa
cijų. Tačiau jis tik po ilgesnio 
laiko sutinka. Stovėdamas ad
mirolo kajutėje, jis perskaito ka
ro ministerio Stimsonopareiški
mą:

"...didysis stebuklas slypi 
ne šio projekto apimtyje, lė
šose ir slaptume, o daugelio 
vyrų... iš specialių sričių... 
mokslinėse pastangose... Tai, 
kas čia pasiekta, vaizduoja di
džiausią mokslo pritaikymo 
rezultatą visoje žmonijos isto
rijoje.

Mes dabar galime greitai 
ir visiškai sunaikinti kiekvie
ną žemės paviršiuje esantųja- 
ponijos miestą. Mes sunaikin
sime visus uostų įrengimus, 
visus fabrikus, visus geležin
kelius. Mes padarysime--ir 
dėlto nėra jokios abejonės, kad 
Japonija nebegalės tęsti karo... 
Faktas, kad mes galime atpa
laiduoti atominę energiją, at
veria naujus kelius gamtos 
jėgoms suprasti."

♦

1945 rugpiūčio 7, praėjus ly
giai mėnesiui nuo to, kai prezi
dentas išvyko iš JAV, "Augusta" 
įplaukia į Chesapeake įlanką ir 
sustoja Newporto uoste. Sekantį 
rytą prezidentas jau sėdi prie 
savo rašomojo stalo. Tuoj po 
pietų jam pranešama, kad so
vietų užsienių reikalų komisa

ras Molotovas Maskvojepriėmęs 
JAV ambasadorių Harrimaną ir 
jį painformavęs, jog Sovietijos 
vyriausybė nuo rugpiūčio 9 save 
laikanti karo būklėje su Japoni
ja.

—Jie dabar • skuba,--sako 
admirolas Leahy, kuris, kaip ir 
Trumanas, yra įsitikinęs, kad 
Rusijos įstojimas į karą Rytų 
Azijoje nesąs nei reikalingas, nei 
pageidautinas.

Kitos dienos rytą sovietų ka
riuomenė įžygiuoja į japonų ad
ministruojamą Mandžūriją. Nuo 
Vladivostoko pusės sovietų da
liniai veržiasi į japonų valdomą 
Korėją. Visur jie tesutinka tik 
mažą pasipriešinimą.

Tą 1945 rugpiūčio 9, pirmą mi
nutę po dvyliktos, į japonų mies
tą Nagasakį krinta antroji ato
minė bomba, ir tuo būdu iš
semiamos atsargos turėtų trijų 
bombų, kurioms buvo duotas 
slaptavardis "Trejybė". KaipHi- 
rošimoje, ir čia žūsta kas 
trečiasis miesto gyventojas.

Sekantį rytą, 7:33 valandą, 
Washingtone pagaunamas Tokijo 
radijo pranešimas, iš kurio aiš
kėja, kad Japonijos vyriausybė 
pasiprašiusi Šveicariją ir Švedi
ją ieškoti ginklų paliaubų.

Tačiau Baltuosiuose Rūmuose 
reikalaujama besąlyginės kapi
tuliacijos, ir rugpiūčio 14 Ja
ponijos vyriausybė sutinka su tuo 
reikalavimu. Tuo karas ir bai
giamas.

Vakaro septintą, tą pačią die
ną, Baltuosiuose Rūmuose laik
raštininkai iškilmingai rimtais 
veidais sveikinasi su kabineto 
nariais. Trumanas juos sukvietė 
spaudos konferencijon, ir kiek

vienas jų žino, kokią naujieną 
prezidentas nori paskelbti. Tru
manas sėdi už savo rašomojo 
stalo. Punktualiai atsitoja, nes 
žino, kad redakcijos laukia jo 
pranešimo.

--Šiandien po pietų gavau Ja
ponijos vyriausybės atsakymą į 
valstybės sekretoriaus rugpiūčio 
11 pasiųstą notą,—pradeda jis 
savo pareiškimą.

Po trumpos padėties apžval
gos prezidentas baigia savo iš
vedžiojimus žodžiais:

--VJ dienos (Japonijos nu
galėjimo) proklamacija bus pa
skelbta po oficialiųjų kapitulia
cijos dokumentų pasirašymo.

*
Pavakarėje ties Baltaisiais Rū

mais susirenka didžiulė minia, 
reikalaujanti prezidento pasiro
dymo. Trumanas išeina ir per 
garsiakalbius paskelbia savos 
rūšies programą pokario laiko- 
tarpui:

--Mes laimėjome karą. Dabar 
belieka išlyginti kelią, kad 
nugalėtosios tautos grįžtų į ci
vilizuotų valstybių bendruome
nę... Dar niekada pasaulio is
torijoje valstybė savo absoliu
tinės pergalės valandą nepasi
rodė tokia atlaidi priešams. Gal
būt dabar prasideda laikas, ka
da galės būti įgyvendinto 
pamokslo nuo kalno idėjos...

Tačiau šios viltys netrukus pa
sirodo esančios iliuzijos, nes 
trimis savaitėmis vėliau, 1945 
rugsėjo 5, paaiškėja, jog taip 
rūpestingai saugota atominės 
bombos paslaptis yra išduota so
vietams...

(Bus daugiau)

JAU IR "RAUDONIEJI '■ DEIMANTAI
Maskvos ryšiai su kapitalizmo simboliu

"Deimantai yra geriausias mo
terų draugas," mėgdavo sakyti 
amerikiečiai. Pastaruoju metu 
šis posakis įgijo kiek įdomesnį 
atspalvį: "Deimantai yra geriau
sias sovietų draugas."

Už tos pašaipos slypi neleng
vai įsivaizduojamas įvykis: 
marksistinė Sovietija įsijungė 
į patį reakcingiausią kapitalis
tinį monopolį: Anglijos--Pietų A- 
frikos deimantų kartelį.

Prieš trejetą mėnesių Lon
done, už rūpestingai užsklęstų 
durų, buvo tarp Diamond Corpo
ration, kuri valdo per 907o viso 
pasaulio deimantų produkcijos, 
ir sovietų atstovų pasirašyta 
slapta sutartis, kurioje rusai į- 
sipareigojo visą būsimą deiman
tų eksportą (už sovietinio bloko 
ribų) vykdyti per minėtą preky

bos kartelį, kurio centras yra 
Londone.

Diamond Corporation yra cent
rinė taip vadinamos Oppenheimo 
grupės prekybos organizacija. O- 
ficialiai ji vadinasi "De Beers 
Consolidated Minės Ltd." su cen- 
ru Johannesburge, Pietų Afri
kos Unijoje. Bendrovės didysis 
akcininkas ir pirmininkas yra 
Harry F. Oppenheimer, 1957 me
tais mirusio "deimantų ka
raliaus" Sir Ernest Oppenhei
mer sūnus.

Pastarasis, kuriam priklausė 
ir eilė aukso bei anglių kasyk
lų Pietų Afrikoje, ilgų metų kova 
sukūrė stipriausią pasaulyje kar
telį—Diamond Corporation. Pa
saulyje nėra kito privatinio mo
nopolio, kuris taip visuotinai val
dytų pasaulinę savo branšos rin-

Jūros mėgėjus vasaros atostogas praleisti 
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ką, kaip šis deimantų kartelis.
Oppenheimeriai buvo visą lai

ką įsitikinę, kad ūkiniam prin
cipui, pagal kurį prekės kainą 
lemia santykis tarp pasiūlos ir 
paklausos, reikią dirbtinės "pa
galbos". Brangakmeniai neduos 
daugiau pelno, jei vieną dieną 
deimantai "atpigs". Dar blogiau: 
jie praras savo mistinę aureolę, 
kuri juos gaubė ištisais šimtme
čiais.

DEIMANTŲ TURI STIGTI

Jeigu šiandien bet kurioje 
puošnioje brangakmenių krau
tuvėje elegantiškas pardavėjas 
pasakys: "Taip, mes turime ke
letą objektų, kurie tekaštuoja tik 
5,000 dolerių, bet toje kainos 
grupėje pasirinkimas, savaime 
aišku, nėra didelis"--tai jis vi
sai rimtai kalbės. Ne dėlto,- kad 
deimantų tikrai būtų maža, bet 
dėlto, kad jų kainos nepaprastai 
išpūstos.

Nepaisant to, brangakmenių 
prekyba klesti, kaip niekada. 
Praeitais metais Oppenheimerio 
grupė padarė apyvartos už 9L6 
milijonų svarų—14.4 miL svarų 
daugiau, negu ankstesniais re
kordiniais 1957 metais.

Tai yra Oppenheimerių ištisus 
dešimtmečius nuosekliai vykdy
tos politikos išdava: kainų aukš
tumą išlaikyti prekių stoka rin
koje. Pasisekus jiems į savo 
rankas sutelkti devynis dešimt- 
tadalius pasaulinės produkcijos, 
grupė nustatė atskiriems gamin
tojams metines kvotas, kurių jie 
negali peržengti. Diamond Cor
poration perima atskirų kasyklų 
metinę produkciją, tačiau rinkon 
išmeta tik tiek deimantų, kad bū
tų jaučiama nuolatinė jų stoka 
ir išliktų aukštos kainos. Liku
tis paliekamas slaptuose sei
fuose.

SOVIETŲ KONKURENCIJA

Tikrai rimta grėsmė karteliui 
atsirado tada, kai Sovietija pa
sidarė reikšmingu neapdirbtų 
deimantų gamintoju. 1954 metais 
sovietinė geologinių tyrinėjimų 
ir gamtos turtų ministerija pa
skelbė, kad Jakutsko apylinkėse, 
Sibire, atrasti "turtingi, platūs 
ir dosnūs" deimantų laukai, ta
čiau produkcija reikšmingą 
apimtį įgijo tik 1956 metais.

Deimantų rinkoje kilo sen
sacija, kai 1959 metais "aukš
čiausios tarybos" posėdyje "Ja
kutsko autonominės respublikos" 
komunistų šefas Mitiuškinas pa
skelbė, kad deimantų produkcija 
toje srityje nuo 1956 metų pa
didėjusi dvidešimtį kartų.

Iš to pareiškimo, žinoma, ne
įmanoma pasidaryti konkrečių 
išvadų, nes niekada nebuvo pa
skelbti 1956 metų produkcijos 
duomenys, bet sovietinė grėsmė 
specialistų sluoksniuose buvo la
bai rimtai sutikta, ir deimantų 
kartelis skubiai reagavo, tuoj pat 
pradėdamas derybas su Maskva.

Čia sovietai turėjo vienintelę 
progą išpešti tiesiog klasišką 
laimėjimą, palaužiant jų taip ne
kenčiamą kapitalistinį monopolį, 
bet jie to nepadarė. Jie sutiko 
su Oppenheimerio žmonėmis, kad 
bendradarbiavimas būsiąs nau
dingesnis abiems pusėms. Re
zultate: ir "raudonieji" deiman
tai jau maišosi rinkoje, ir tik 
Londono centrinė težino, iš kur 
kurie gauti.

KAIP SU DIRBTINIAIS
Kalbant apie užkulisines pre

kybas deimantų rinkoje, kyla 
klausimas, kokios įtakos jai turi 
dirbtiniai deimantai.

Jau maždaug penketą metų di
dysis JAV elektros reikmenų 
koncernas, General Electric 
Company, cheminiu būdu gamina 
dirbtinius deimantus, kurie koky
be gana arti prilygsta tikrie
siems. Bet jie yra palyginti ma
ži ir ligšiol beveik išimtinai 
naudoti pramonės tikslams, ta
čiau gamybos procesas pasirodė 
apsimokąs, ir G.E. planuotojai 
jau galvoja, kad kada nors galės 
padengti visą amerikinę rinką. 
Deimantų kartelis tada prarastų 
keturis penktadalius savo rinkos.

Bet dirbtinių G.E. deimantų 
gamybos procesas ligšiol buvo 
gana brangus ir dar tebeieškoma 
pigesnės gamybos kelių. Nese
niai "Christian Science Monitor" 
pranešė, kad JAV aviacijos la
boratorijoje prie Harvardo uni
versiteto surastas naujas bū
das dirbtiniams deimantams iš
vystyti, ir tas būdas esąs "pa
lyginti lengvas ir pigus".

Plačiau apie tą naująjį būdą 
dar nieko nežinoma, tačiau tas 
atradimas galėtų sudrebinti ne 
tik kapitalizmo simbolį--dei- 
mantų kartelį, bet ir jo bendri
ninkus--sovietinius marksistus.

H Dirvos skaitytojai kviečiami atidaryti eę 

= taupymo sąskaitas lietuvių vedamoj Tau- ši 
eę pymo Bendrovėj, kuri: =

jo/
moka “t /O metinius divi
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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.

P. J. KERSIS
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 j mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit 
patarnavimą įvairiuose apdraudos-insuranec reikaluose.

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

Jūsų DRAUGAMS

DIRVOS
BŪTINAI

REIKIA

DIRVA jau eina triskart per savaitę, ir ji 
vis turtėja žiniomis bei vaizdais iš viso pasaulio 
lietuvių gyvenimo.

KAS DIRVOS NESKAITO - DAUG NUSTOJA!
Kodėl jūs savo draugams tik linki! viso 

geriausio?
Jūs verčiau jiems tai padarykit: 
pasirūpinkit, kad jie gautų DIRVĄ!

Tada Jūsų linkėjimai jiems pildysis 
pusantro šimto kartų per metus!

Užpildykit ir atsiųskit mums šią atkarpą:

PRADĖKITE SIŲSTI DIRVĄ

Kam

Kur

Susipažinti šešius numerius □
Kaip mano dovaną, už kurią apmoku nau

jiems skaitytojams taikomu papigintu tarifu:

už 3 mėnesius — $2.00 □
už 6 mėnesius — $4.00 □ 
už pirmus metus — $8.00 □

(Pažymėkite atitinkame langelyje savo užsa
kymą ir pridėkite atitinkamą mokestį, jei užsa
kote kaip dovaną).

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas!
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DrauaasDon Camillo
/

AUDRA JUODOJOJE JŪROJE
Vienuoliktą valandą Peppone 

ir jo būrys išėjo iš laivų sta
tyklos. Jų galvos ūžė, kaip bičių 
aviliai, nuo statistinių duomenų.

Iki laivo išplaukimo jie dar 
turėjo pusę valandos. Todėl dau
gumas, kartu su drauge Petrov- 
na, išėjo pasidairyti po mieste
lį, o svarbesnieji partiečiai, taigi 
Oregovas, Peppone ir Don Ca
millo, susėdo prirūkytoje uosto 
smuklėje. Rusas norėjo papildyti 
savo pranešimą apie kelionę, o 
abu italai morališkai ruošėsi ke
lionei laivu. Mat, visai netikė
tai pakilo stiprus pietų- vėjas, 
ir įtartinai juodi debesys riedėjo 
dangumi.

Smuklė atrodė gana liūdnai, bet 
grūdų degtinė buvo puiki. Antrą
jį stikliuką lenkiant, Peppone iš
reiškė savo susirūpinimą:

--Bijau, kad galiu susirgti jū
ros liga. Ar tu nebijai?

Ne, --atsakė Don Camillo. 
—Mes, dvasiškiai, jau beveik 
du tūkstančius metų iriamės per 
baisiausias audras ir visada iš 
jų išeiname sveiki.

--Pažiūrėsim, ar tu ir valtyje 
tebekrėsi juokus,--niūriai at
kirto Peppone.

Don Camillo iš kišenės išsi
traukė knygelę su Lenino min
timis.

--Čia viskas surašyta,--pasa
kė jis.--Net ir receptai prieš 
baimę.

--Iš tikrųjų aš ne baimę jau
čiu. Tai kažkokia bloga nuotai
ka,--paaiškino Peppone.

Don Camillo paplojo delnu kny
gutę:

--Ir prieš blogą nuotaiką,-- 
pridūrė jis. . T,.,

Aštrus vėjas suvarė avidėn“ ^3™^. 
miesto apžiūrinėtojų kaimenę. 
Jie neatrodė, kad būtų S. miestu 
susižavėję. Ypač niūrų veidą ro
dė Curullu:

--Drauge,--jis prabilo į Don 
Camillo,--ar tu žinai, kur mes 
buvome? Bažnyčioje! Ir tu žinai, 
ką jie bažnyčioje išdarinėjo? Dvi 
menkystės ten tuokėsi, su kuni
gu ir kitomis komedijomis...

Ir jis atsisuko į draugą Sca- 
moggią:

--Ir tu,—šaipėsi jis,--tikdėlto 
Rusijon atvykai, kad bent kar
tą nematytum ilgaskvernių! O 
dabar pamatei--ir ne bet kokį— 
riebų storą ir dar gražiau ap
sirengusį, negu mūsiškiai. Ir po
relė stovėjo, rankas sudėjusi ir 
akis perkreipusi į dangų, ir šyp
sojosi jie, lyg dvi sesutės iš 
Azione Cattolica. Man net vi
durius susuko!

--Toks skandalas Sovietų 
Sąjungoje!--griežė dantimis pa
sipiktinęs draugas Li Friddi.— 
Lyg būtume kokiame Sicilijos 
kaimelyje!

Jis laukė Don Camillo atsa
kymo, ir tas prabilo sekančiai: 

--Draugai! Sovietinė konstitu
cija leidžia piliečiams išpažinti 
bet kurią patinkamą religiją. Ir 
kunigams leidžia atlikti savo 
pareigas, jeigu tik jie savo re
liginėmis pamokomis negadina 
jaunuomenės, kuri dar nesulau
kusi 18 metų. Tai nieko nauja. 
Pasakėlę apie religinę pries
paudą Sovietų Sąjungoje pasklei
dė Vatikanas.

Draugas Oregovas buvo jau 
pagalandęs savo ausis. Jis liepė 
draugei Petrovnai viską tiksliai 
išversti.

Don Camillo nukreipė į jį sa
vo maldaujantį žvilgsnį.

--Draugas Tarocci,--pareiškė 
Petrovną, gavusi reikalingus 
draugo Oregovo nurodymus,-- 
yra visiškai teisus. Sovietinės 
konstitucijos 124 straipsnio 
tiksliai laikomasi. Ortodoksų 
Bažnyčios reikalų taryba ir bend
rų religinių reikalų taryba stebi 
tikslų Įstatymo pritaikymą ir pa
gelbsti religinėms organizaci
joms spręsti jų problemas.

—Taigi, reikalas yra toks,— 
prabilo Don Camillo, gavęs ofi
cialiąją informaciją, — ilga
skverniai čia nedaro to, ką pa
tys norėtų, kaip pas mus, o te
gali daryti tik tai, ką jiems

konstitucija leidžia. Tuo būdu 
būklė yra iš pagrindų skirtinga.

--Bet rezultate išeina tas pat, 
--murmėjo draugas Li Friddi.-- 
Ilgaskverniai lieka ilgaskver
niais.

Don Camillo nuolaidžiai nusi
šypsojo.

--Draugai, tokiame dideliame 
krašte, kaip Sovietų Sąjunga, tėra 
tik 26,000 bažnyčių ir 35,000 dva
siškių.

--Tai vis dar perdaug, -- 
karštai sušuko draugas Curullu

--Pasiguosk, drauge,-- pa
taikaudamas kalbėjo Don Cami
llo. —1917 metais Rusijoje buvo 
priskaičiuojama 46,000 bažnyčių 
ir maždaug 50,000 kunigų, ir tie 
skaičiai iki 1935 metų sumažėjo 
iki 4,000 bažnyčių ir 5,000 kuni
gų.

Draugas Curullu netikėdamas 
atsisuko į draugą Oregovą:

--Ar tai tiesa?--paklausė jis.
Draugui Oregovui perdavus 

reikalingas informacijas draugei 
Petrovnai, pastaroji pareiškė:

—Skaičiai yra teisingi. Dva
siškiai ir bažnyčios išsilaiko vien 
tik iš bažnyčių lankytojų. Karo 
metu ortodoksų Bažnyčia parodė 
savo patriotinį subrendimą ir 
parėmė pastangas išgelbėti 
sovietinę tėvynę. Partija veda 
gyvą akciją prieš prietarus, ta
čiau ne jėgos priemonėmis, o 
stengdamosi Įtikinti.

Draugas Curullu buvo pergyve
nęs nusivylimą, kurį javų deg
tinė dar labiau užkaitino.

--Drauge,--piktai prabilo jis 
Į Petrovną,--jeigu ilgaskvernių 
skaičius per keturioliką metų iš 
penkių tūkstančių išaugo Į tris
dešimt penkis tūkstančius-- 
ką begelbsti toji visa akcija?

Draugė Petrovną sumišo aki
mirkai, paskui jo klausimą iš
vertė draugui Oregovui, kuris iš
klausė, nulenkęs galvą, tartum 
jis pats būtų už tą gėdą atsa
kingas. Jis pagalvojo, paskui pla
čiai išskleidė rankas, nukreip
damas į Curullu pilną baugaus 
liūdnumo žvilgsnį.

Ir šį kartą draugei Petrovnai 
nebereikėjo versti.

Tuo diskusijos ir baigėsi. 
Draugas Oregovas vėl grįžo prie 
savo pranešimo apie kelionę, o 
kiti pakeitė pokalbio temą.

(Bus daugiau)

Sibiro tremtinio atsiminimai (11)

BOSTONE BAIGĖM SUBATVAKARIŲ SEZONĄ
Gera mintis, nors ilgai 

truko, kol ji buvo įgyven
dinta, susilaukė gražaus pa
sisekimo. Bostono lietuviai, 
kurių daugumas nelengvai 
pelnosi kasdieninę duoną, 
iki praėjusių metų rudenio 
neturėjo platesnio pobūdžio 
parengimų, kur galėtų susi
rinkę išklausyti kultūrinės 
programos, valandą kitą pa
sėdėti prie kavos puodelio, 
savo tarpe pasišnekučiuoti 
ir kasdieninių rūpesčių pa
miršti. Su atsargumu ir rū
pestingumu pradėti rengti 
kultūriniai subatvaka r i a i 
ALT S-gos Bostono sk. na
muose, dabar parodė, kad ta 
spraga jau yra užtverta.

Paskutiniame šio sezono 
subatvakary, kuris įvyko 
gegužės 21 d., susirinko 
apie 120 viešnių ir svečių. 
Tai rodo, kad rengėjams pa
sisekė surasti parengimų 
formą ir sudaryti jaukią po
būvių nuotaiką. Tiesa, mū
sų periodinė spauda jau ke
lis kartus užkliuvo už pa
ties žodžio ”subatvakaris”. 
Rengėjai taip pat neleng
vai jį pasirinko. Pagrindi
nis motyvas, kuris pasirin
kimą nulėmė, yra tai, kad 
subatvakaris iki šiol tebėra

A. Valasevičius

BĖGDAMAS NUO VILKO, PATAIKIAU ANT MEŠKOS
Apylinkės gražios. Nuo 

Kuršių marių lyguma su 
tiesiomis kanalo krantinė
mis.

Atėjęs seniūnas praneša, 
kad šaukiami mokytojai. 
Priekulė iš čia netoli — 4 
klm.

Susirinkimą atidaro vals
čiaus švietimo skyriaus ve
dėjas. Prezidiume: partijos 
įgaliotinis, komjaunimo at- 

nei nežinau, 
ir vienas išPakviečiamas 

mokytojų.
Ilgiausios 

praeitus mokslo metus, ku
rių rezultatas blogas, nes 
mažai į pionierius (komu
nistinę vaikų organizaciją) 
narių sugaudyta.

Kalba partijos įgalioti
nis. Jo tema: ”Ko reikalau
ja partija iš tarybinio mo
kytojo?” Plačiai aiškina, 
kokią turim pravesti veiklą 
su visuomene ir kokie atsa
kingi tarybinio mokytojo 
uždaviniai.

-— Jeigu aritmetinės 
syklės neišaiškinsite, 
nedidelis nusikaltimas, 
jei per pamokas praleisit 
progą iškelti tarybinius lai
mėjimus, tai nedovanotinas 
nusikaltimas. Kokią pamo
ką jūs nedėstytumėt, visose 
yra užtektinai progų. Pir
miausia, jūs patys turit 
persiauklėti. Jūs išauklėti 
smetoninio režimo .Ir kam 
nepakeliui eiti pėda pėdon 
su mumis, geriau iš karto 
pasitraukti iš garbingų ta
rybinių mokytojų eilių, — 
užbaigia savo kalbą.

Rytojaus dieną tomis pa
čiomis temomis, tik kiti 
kalbėtojai mus moko, kaip 
turim . dirbti. Trečią dieną 
kalba kiek praktiškesniais 
reikalais. Apie rašomosios 
medžią£roc vadovėlių tru
kumus.

Kaip reikės dirbti ? — 
galvoju eidamas visą kelią. 
O taip pat ir likusią pasku
tinę laisvą dieną.

Dabar pilnai supratau, 
kad bėgdamas nuo vilko pa
taikiau ant meškos, kad aš 
tik įrankis jų rankose. Aš 
negaliu prisidėti prie jų 
taip gražiai siūlomo nutau
tinimo darbo. Ne aš, tai ki
tas vistiek mokys vaikus, 
lyg save teisinu. O gal dar 
geriau, kad man tenka tas 
darbas. Visą laiką jie man 
už pečių nestovės. O man 
svarbiausia juos išauklėti, 
kad būtų dori ir sąžiningi.

kalbos apie

tai- 
tai

Bet

Prasideda mokslas. Dau
giausia vaikų vietinių klai
pėdiečių. Nemažai ir iš Di
džiosios Lietuvos. Jų tėvai 
čia gavę žemės ir juos va
dina naujakuriais.

Malonu man su vaikais 
dirbti. Dažnai jiems skai
tau pamokančių liaudies pa
sakų. Stebiu jų į mane įbes
tas akutes. Užsižaidžiu su 
jais iki užmirštamumo, kad 
aš mokytojas. Pripiešiu ta
rybiniais šūkiais plakatų ir 
išleidžiam sieninį laikraštė
lį, nes to griežtai reikalau
ja.

Susipažįstu su kaimyni
niais mokytojais, švenčiam 
Spalio revoliucijos šventę. 
Mokyklos pirmos pražy
giuoja nešdamos įvairius 
šūkius ir portretus pro par
tijos tribūną.

Paleidžiam vaikus ir ste
bim žygiuojančius suvary
tus tarnautojus, darbinin
kus. Skaitom jų nešamus 
plakatus ir šūkius. Daugu
ma šūkių toki patys, kurie 
nublukę kabo ant tvorų, tik 
kiek pritaikyti šiai šventęi. 
Bet šūkio, kuris subūrė Ru
sijos liaudį revoliucijai ”Už 
laisvę, lygybę, brolybę”, ne
simato.

Žiemą atsilanko inspekto
rius, ir mano pasididžiavi
mui, į dienyną įrašo gerą 
atestaciją. Po kurio laiko iš
kviečia mane į Priekulę.

Švietimo skyriaus rašti- 
du nepažįstami. Trum-nėj

pai paklausinėję apie šį bei 
tą užduoda rimtą klausimą.

— Kodėl draugas eini į 
bažnyčią ?

— Ar priešo nepažinus 
galima sėkmingai su juo 
vesti kovą? — atsakau 
klausimu į klausimą.

— Negudrus teisinima- 
sis, nes pas jus nedaug pra
vestų susirinkimų su visuo
mene.

Kodėl pionierių skaičius 
neauga ?

—■ Kviečiu, bet prievarta 
nerašau.

— Čia ir yra drauguži ta
vo tiesioginis darbas. Daž
nai apsilankyk pas tėvus ir 
aiškink, aiškink.

Ilgai skaito man tą vadi
namą komunistinę moralę. ■

Po pasikalbėjimo užeinu 
pas Priekulės mokytojus. 
Aš su jais labai nuoširdžiai 
neišsikalbu, bet sugyvenam 
labai gerai. Tarp kitko man 
sako:

— Jei turi pinigų tai iš
pirk, nes eina kalbos, kad 
keisis.

— Dėl to tai aš miegu ra-, 
miai, man visuomet jų 
trūksta. Be to jei keisis tai 
vistiek nors vieno mėnesio 
algą keis rublį už naują 
rublį.

Netrukus įvyko piniginė 
reforma, bet keitė santykiu 
1:10 be išimties. Juokauja
ma, kad kapeikas keičia ly
giomis ir neturtingu niekas 
nežūva...

(Bus daugiau)

JUODA DUONA. AUKš-LIETUVIŠKI SŪRIAI,
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gyvas ir plačiai vartojamas 
lietuvių kalbos žodis, tai
syklingai sudarytas ir, jei 
kas to nepakenčia, nieko 
bendra neturįs su slavais, 
nes subata nėra jų kalbos 
žodis. Be to, jis tikrai tinka 
parengimų minčiai pasaky
ti. Jei laikui bėgant atsiras 
kokis nors tinkamesnis "su
batvakario” p a k a i t alas, 
rengėjai nebus užsispyrę jį 
amžių amžiams palikti.

Subatvakariams giminin
gas yra tik Bostono liet, 
kultūros klubas, kuris iki 
šiol tebėra gyvastingas, re
guliariai kas mėnuo disku
tuoja mokslo, meno ar vi
suomenės gyvenimo klausi
mus. Jo parengimų forma 
yra daugiau akademinio po
būdžio, nors susirinkimai 
visada baigiami tradicinė
mis kavutėmis. Kultūros 
klubo nariai renkasi Inter
nacionalinio Instituto patal
pose, jaukiose ir gana gerai 
užlaikomose, bet gaunamoj 
patalpoj gali sutilpti dau
giausia 100 asmenų. Maž
daug tiek Bostono lietuvių 
ir lanko kultūros klubą, 
nors susirinkimuose daly
vauja kartais tik 40, o kar
tais 80 dalyvių. Kultūros 
klubas jau yra į gyvenimą 
giliai šaknis įleidęs ir rim
tais parengimais susidaręs 
savo atskirą veidą.

Subatvakarių formos bu
vo ieškota ir dar bus ieško
ma. Rengėjai nesikėsina 
kartoti to, kas jau Bostone 
yra. Pagrindinis tikslas, 
kad subatvakariai išlaikytų 
kultūrinį orumą ir jaukią 
vakaro nuotaiką. Tų paren
gimų didelė privilegija yra 
tai, kad jie yra rengiami 
gražiai išdabintuose ir jau
kiuose ALT S-gos Bostono 
sk. namuose. Nežiūrint, kad 
iniciatyvos subatvakariams 
rengti ėmėsi minimas ALT. 
S-gos skyrius, jie yra ski
riami visiems geros valios 
Bostono lietuviams, vyres
niajai kartai ir jaunimui. 
Atrodo, egzaminai išlaikyti, 
s u b a t vakariai čionykščių 
lietuvių tarpe susilaukė 
prielankumo ir gyvo prita
rimo.

Paskutinysis šio sezono 
parengimas įvyko gegužės 
21 d. Jo programą sudarė 
dainų ir arijų koncertas, ku
rį atliko solistė Irena Mic
kūnienė, buv. Vilniaus ope
ros solistas Stasys Liepas 
ir solistas Ben. Povilavičius. 
Pastarasis pradėjo vakaro 
programą, savo gražiu bosu 
padainuodamas St. Šimkaus 
Oi, kas ir Mussorgskio Blu
są. Bisui buvo išprašyta ari
ja iš Mozarto Figaro vestu
vių.

Ben. Povilavičius turi 
gražaus tembro sultingą 
balsą, neblogą dainavimo 
mokyklą, dainuoja su įsi
jautimu ir gera atliekamo 
dalyko išraiška.

Irena Mickūnienė, kuri 
tik prieš kokius metus pra
dėjo viešumoj rodytis, dai
navime daro regimą pažan
gą. Jos balsas laisvėja, da
rosi lygesnis visuose regis
truose, atsiranda gyva ir 
šilta muzikinė frazė. Ir šia
me subatvakary jos padai
nuota Hammersteino Indė
nės daina ir Santuzzos arija 
iš op. Cavalleria Rusticana 
susilaukė gausių plojimų. 
Bisui I. Mickūnienė nuotai
kingai padainavo ariją iš 
Puccini op. Gianni Schicchi 
(Skikki).

Operos solistas St. Liepas 
su tikrumu, su gyvu jaus
mu ir gera nuotaika padai
navo Čaikovskio ir Denzo 
romansus, o prašomas kar
toti — Jul. Gaidelio harmo
nizuotą liet, liaudies dainą. 
Jo balsas skambėjo gražiai 
ir šiltai, plojimai buvo gau
sūs.

Aplamai subatvakario da
lyviai visus tris solistus su
tiko ir palydėjo entuziastin
gai plodami. Sklandžiai so
listams akompanavo komp.

Julius Gaidelis. Visiems 
programos dalyviams dide
lis viešas dėkui. Gausiems 
subatvakario dalyviams jie 
tikrai sudarė malonų ir jau
kų vakarą.

Po koncertinės dalies St. 
Santvaras pranešė, kad bir
želio 4 d., tuose pačiuose na
muose rengiamas akt. Sta
sio Pilkos rečitalis. Be to, 
St. S. plačiau apibūdino jau
nosios kartos žurnalą Met
menis, kviesdamas tą leidi
nį prenumeruoti ir remti-. 
Bostone Metmenis sutiko 
platinti Just. Vaičaitis, to
dėl malonėkit tuo reikalu į 
jį kreiptis.

Sezono pabaigtuvių pro
ga ALT S-gos Bostono sk. 
pirm. Ant. Matjoška šiltu 
žodžiu prisiminė subatvaka- 
riams rengti komisiją, dė
kojo už apsilankymą vieš
nioms ir svečiams. Iš tikro, 
komisijos gerokai padirbė
ta. Daug dirbo ir rūpinosi 
kom. pirm. Just. Vaičaitis, 
besi stengdamas papuošti 
pobūvių išorę ir sudaryti 
jaukią nuotaiką, daug šir
dies įdėjo dail. Vikt. An
driušis ; puikiai parengtų 
arbatėlių kaltininkai yra VI. 
Mickūnas, Ant. Vilėniškis - 
ir tas pats dail. Vikt. An
driušis*

Just. Vaičaitis, dėkoda
mas savo bendradarbiams, 
ypač išskyrė keturias mote
ris, kurios nepakeičiamos 
tikrai daug dirbo — tai Br. 
V a i č a i tienė, Mickūnienė 
(motina), O. Vilėniškienė ir 
B. Bilvaisienė. Kalbos buvo 
trumpos, minėtiems 
jams bei veikėjoms 
batvakario dalyviai 
plojimais už atliktą 
dėkojo.

Programai pasibaigus, 
pabaigtuvinio subatvakario 
dalyviai dar vieną kitą va
landą jaukiai apšviestoj sa
lėj pasėdėjo, pasivaišino ir 
pasišnekučiavo. Kas norėjo 

galėjo apatinėj salėj pa
šokti, nes muzika 
batvakarių metu 
mielasis p. Eitas.

Pabaigoj, nors 
norom, tenka prisiminti vie
ną raštą, neseniai tilpusį 
Drauge. To dienraščio Bos
tono korespondentas, kiek 
anksčiau objektyviai minė
damas subatvakarių, tarp 
kitko pastebėjo, kad Kultū
ros klubui nederėtų savo 
parengimų daryti tą patį 
vakarą, kada būna rengia
mas subatvakaris. čia rei
kia pastebėti, kad tas abie
jų parengimų ”subėgimas” 
į vieną vakarą įvyko balan
džio mėn., kuris turėjo pen
kis šeštadienius. Kultūros 
klubas paprastai renkasi 
ketvirtąjį mėn. šeštadienį, 
o subatvakariai rengiami 
savaitę anksčiau. Tai buvo 
visai nekaltas "subatvaka- 
riečių” n e a p sižiūrėjimas, 
bet štai kokiu kultūrin
gu (!) stilium tą sutapimą 
aiškina Kultūros klubo pir
mininkas A. Mažiulis: ”A. 
Liet. Tautinės S-gos Bosto
no skyriaus subatvakarių 
komisija savo pasišne
kučiavimus su už
kandžiais ir gėrimais kaip 
tik nukėlė viena savaitė vė
liau, įsisprausdama... ar
ija pagal naujus kalbos 
"gryninto jus” — subatva
karis ... Susikirtimai daž
nėja ir dažnėja, nes tuo kai 
kada norima įrodyti, žiūrė
kit, — na ir mes gyvi!”

Komentarų tiems sakinė
liams nereikia — pakanka
mai aiški jų tendencija. Su- 
batvakariams rengti komi
sija labai apgailestauja tokį 
Kultūros klubo pirm, "aiš
kinimą”, kaip apgailestauja 
ir tą datų sutapimą. To bu
vo ir bus vengiama. Bet mi
nimas sutapimas turi ir sa
vo gerąją pusę — jis pa
tvirtino komisijos nuomonę, 
kad Bostone pakanka lietu
vių kultūrinio pobūdžio pa-

(Nukelta į 5 psL)

veikė- 
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DIEVO, TĖVYNĖS IR ARTIMO TARNYBOJE
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gegužės 28-30 d. Christiana Lodge, Mich.)

Okupanto pastangos mus 
suskaldyti ir supiudyti

Lietuvos okupanto nagai lengvai pasiekia kiekvieną 
Tėvynėje likusį ar vergų darbams išvarytą. Bet nagus 
labai niežti pasiekti ir kiekvieną laisvuosius Vakarus pa
siekusį. Pasiekti ir nutildyti, kad nebūtų laisvės reikalau
jančių ir komunistinę nelaimę liudijančių.

Ilgą laiką okupantas dėjo labai dideles pastangas 
mums įkalbėti, kad "grįžtume ir į tarybinį gyvenimą įsi
jungtume". Tam reikalui leido specialius leidinius, skyrė 
specialias radijo valandas. O vaisių kaip nebūta. Iš kelių 
dešimtų tūkstančių tik keli teatsirado. Ir tai arba dva
sioj ę palūžę, arb£ dėl kitų kūrių priežasčių laisvuose 
kraštuose pasiklydę. O ir tie, kurie grįžo, nedviprasmiškai 
davė suprasti, kad į>ėšti išeitų, jei tik geležinė uždanga 
būtų pakelta

Negavęs norimų vaisių, okupantas pradėjo keisti tak
tiką. Matyt, kad svetur išėjusiųjų klausimams specialis
tai nustatė, jog daug’ geresnių vaisių bus galima pasiekti 
juos suskaldžius ir supiudžius. O kaip geriau tai atliksi, 
jei į jų tarpą nemesi tokius nesantaikos kamuolius, ku
rių Siūlų pasigavę painiotųsi ir tampytųsi.

Pirmiausia atsirado kultūrinių mainų reikalai ne su 
okupantų valdoma Tėvyne, bet su pačiais okupantais ar 
jų iškamšomis. Kamuolys buvo mestas atsargiai, nesian- 
gažuojant, nes aišku, kad tokių laisvų mainų nė pats oku
pantas nenori. Ir čia, jau pasirodė pirmosios okupanto 
lauktos kregždės. Jau atsirado ir laisvoje spaudoje ke
liančių balsą, kad tokius kultūrinius mainus trukdantieji 
yra gerokai nuo gyvenimo atsilikę, norintieji tik savo 
rate pasismaugti ir kitus pasmaugti.

Ir čia, stebėtinu sutapimu, šokosi talkinti Laisvė ir 
Vilnis — Maskvos šaukliai ir garsiakalbiai. Jie tuoj su
skirstė laisvuos Vakaruose atsidūrusius į pažangiuosius 
ir atsilikusius pabėgėlius. Bet kokia negudri taktika?! Iš 
jų atsiliepimo rodyklės geriausia nustatyti, kada patai
koma Maskvai į skaudžią vietą. Kas jiems gerai — mums 
nelaimė, o kas jiems blogai — nusako mūsų tikro kelio 
kryptį.

Kultūrinių mainų kamuoliui dar tebesisukinėjant’, 
okupantai pradėjo naują, daug efektyvesnį mūsų skal
dymo ir piudymo darbą. Jie pradėjo serijas straipsnių 
įrodinėjant, kokie menki mūsų vadai, kaip jie dvasioje 
šupuvę. Tik imkit juos, meskit iš savo tarpo, tik jau jų 
niekad nebeklausykite

Tie naujos taktikos straipsniai turėjo ir tebeturi du 
tikslus. Vieną — parodyti pačioje Lietuvėje priaugančiai 
kartai, kad praeities nėra ko gailėtis. Kiekviename žings
nyje būta supuvimo. O antra, jais supiudyti laisvėje atsi
dūrusius. Ir čia, jų pačių neabejotinam nustebimui, buvo 
gal net didesni, negu laukti rezultatai. Ką Maskva nutarė 
spausdinti, čia nė nemirktelėdami persispausdino čionykš
čiai, vadinamieji patriotiški laikraščiai. Ir pasigardžiuo
dami tampė Maskvos mesto naujo kamuolio siūlus. Net 
ir dabar dar iš įsibėgėjimo tebetampo, nors jau greičiau
sia bus įžiūrėję, kam tarnauti nuėjo.

Tiems dviems Maskvos kamuoliams tebesiraičiojant,, 
vėl buvo mestas Vilniaus lankymo kamuolys. Ir čia mūsų 
nuomonės suskilo. Beveik tie patys, kurie, tuoj įsikibo į 
antrąjį kamuolį, lengvai įsikabino ir į tretįjį. Jie ėmė 
ginti ir teisinti tuos, kurie be jokio reikalo ir be politinio 
pabėgėlio ar tremtinio garbės, tuoj susigundė.

Nereikia abejoti, kad tokių ir panašių kamuolių 
Maskva išgalvos dar ilgą eilę. Ir jie visi tarnaus ne mūsų 
tikriems ryšiams su Tėvyne palaikyti, ne mūsų žmonėms 
laisvę nešti, bet jų nagams auginti, mus skaldyti ir pju
dyti. B. G.

PASIUNTINYBE BRAZILIJOJE 
SAVO NAMŲ NETURI

Andai, rašydamas apie Brazi
lijos naujos sostinės Brasilia 
pastatymą, paminėjau, kad Lie
tuvos pasiuntinybės namui nau
joje sostinėje dalį pinigų sudarys 
parduodant pasiuntinybės namą 
senojoje sostinėje.

Dabar patyriau, kad Lietuvos 
pasiuntinybė Rio de Janeiro 
mieste jokių savo namų neturi.

Mintis apie pardavimą seno
jo namo kilo iš kai kurių kalbų 
spaudoje pasirodžiusį Lietuvos 
pasiuntinybės patalpų projektą ir 
žinant, kad Washingtone ir kai 
kur kitur mūsų pasiuntinybės sa- 
vd namus turėjo ar turi.

Ši žinia, kad savo namo ne
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turime, Lietuvos pasiuntinybę 
Brazilijoje pastato keblion pa- 
dėtin. Norint persikelti Į Brasi- 
lią tikrai reikia susirūpinti iš 
kur gauti reikalingą sumą. Pa
gal paskelbtą projektą pasiunti
nybės namai kaštuotų $50,000.

Atsimįntina A. L. Tautinės Są
jungos pernai Detroito selmepa-- 
reikšta moralinė parama. Dabar 
ji privalėtųpavirsti stipria realia 
parama.

Lietuvos pasiuntinybė labai su
sirūpinusi persikelti Į Brasilią 
iki šių metų pabaigos, ten įsi
rengiant, kad ir laikiną raštinę, 
bet reikalingų pinigų sukėlimo 
klausimas nėra lengvas. Gal apie 
tai daugiau paaiškins pati pasiun
tinybė.

K.S. Karpius, 
Cleveland

KO SIEKIAME?

Sunku suprasti, ko siekia drau
gai, patys laisvai ir patogiai 
įsikūrę, taip negailestingai iš- 
davinėdami į NKVD nagus pakliu
vusį J. Deksnį. Net baisu skai
tyti Žymanto ir dabar Railos kro
nikas, kaip jie talkina bolševi-

Veltui žvalgausi aš aplink --
Jaunystės dienos bėg* tolyn...

Šie filisterių dainos žodžiai, 
rodos, daug prasmingiau skam
bėjo Memorial Day savaitgalį 
Filisterių Skautų Sąjungos (FSS) 
steigiamajame suvažiavime, ne
gu praeityje Chicagoj, NevvYor- 
ke, Detroite ar kitų miestų stu
dentų suvažiavimuose. Tie patys 
žmonės ir ta pati daina, bet o 
koks dalykų pasikeitimas! Tada 
triukšmingi bešūkaują studentai; 
šiandien -- daktarai, inžinieriai, 
sociologai, politikai bando 
spręsti problemas visos lie
tuviškosios išeivijos mastu.

Inž. Leonas Maskaliūnas, Chi
cagoj veikusios Akademikų Skau
tų Ramovės pirmininkas (ASR), 
atidarė suvažiavimą; pabrėžda
mas, kad idėja suorganizuoti fi
listerius skautus yra nenauja. 
Lietuvoje jau 1930 m. buvo da
ryti pirmieji bandymai šia kryp
timi. Bet iki šios dienos ne
pavyko pilnai filisterius skautus 
apjungti. Ir šiandien veikianti 
ASR dėl įvairių priežasčių ne
pajėgė apjungti visus mokslus 
baigusius skautus, tad ir iškilo 
reikalas suteikti šiai organiza
cijai naują veiklos ir formos 
pobūdį su tikslu apjungti vi
sus filisterius skautus laisva
me pasaulyje ir duoti pozity
vų įnašą mūsų išeivijai įvairio
se veiklos srityse.

Suvažiavimui pirmininkauti jis 
pakvietė Gytį Šerną (Toronto) ir 
Romą Kezį (New York). Tuoj 
pat buvo sudarytos nominacijų 
komisija (V. Germanas, J. Ka- 
marauskaitė, Z. Viskanta) ir 
mandatų komisija (R. Minkūnas, 
R. Stravinskaitė, D. Tijūnėlis). 
Rezoliucijų komisiją sudaryti 
buvo pakviesti atskirų sričių re-' 
ferentai.

Nors FSS dar niekur neegzis
tuoja, bet dėl bendro vaizdo bu
vo išklausyti pranešimai apie at
skirų vietovių filisterius skautus, 
jų veiklą ir pageidavimus su
važiavimui. Pranešimus padarė: 
R. Kezys--New York, M. Lek- 
nickaitė - Cleveland, J. Pečiū
rienė - Detroit, G. Krupis - 
Boston, V. Varnas - Los An
geles, B. Vaškelis - Toronto, 
L. Maskaliūnas - Chicago ir 
dr. A. Avižienis - Urbana.

Z. Viskanta painformavo, kad 
naujasis Akademinio Skautų Są
jūdžio statutas yra priimtas. (Šis 
statutas apima ASS, FSS ir Stu
dentų Skautų Sąjungos,SSS,regu- 
liaminus.).

Vos metus žvilgsnį į suvažia
vimo dalyvius, galėjai pastebėti, 
kad FSS sudarys įvairaus am
žiaus ir patirties žmonės. Čia 
sėdi vos prieš keletą dienų gavęs 

kams, sunkindami to vargšo be
laisvio bylą. Jei jis pats ką nu
tylėjo ar užmiršo, tai dabar čia 
buvę draugai enkavedistams pri
mena, cituoja jo asmeniškus laiš - 
kus, per anksti atidengia visas 
buvusio pogrindžio ir čia lais
vinimo institucijų paslaptis ir ry
šius su kraštu.

Skaitytojams būtų įdomu iš
girsti iš pačių autorių, kodėl 
jie taip elgiasi?

J. Rumšą, 
Conn. 

daktaro laipsnį Algirdas Avižie
nis, o kitame suole - jau Lietu
voje profesoriavęs Steponas Ko
lupaila. Tad ir nenuostabu, kad 
rengėjai pirmuoju suvažiavimo 
punktu parinko temą, liečiančią 
kartų skirtumus. Diskusijų mo
deratorius dr. Ed. Kaminskas iš 
karto priminė kartų skirtumą, 
pareikšdamas, kad FSS bandys 
visas kartas jungti po vienu sto
gu.
Arch. B. Lukštaitė, Lietu

vos universiteto auklėtinė, atsto
vavo vyresniąją kartą, nors šių 
eilučių autoriaus nuomone, 
prelegentė šiai rolei netiko,

, B. Lukštaitė pareiškė, kad 
jauni filisteriai tol laikosi įsi
kabinę studentiškų organizacijų, 
kol gali. Kai studentai juos iš
spiria laukan, tada jie steigia 
filisterių sąjungas. Taip buvo 
Lietuvoj, taip yra ir čia.

A. Stepaitis su pasididžia
vimu atstovavo tą kartą, kuri 
Vokietijoje baigė universitetus. 
Jo žodžiais, ta karta atkūrė A- 
merikoje lietuviškų studentiškų 
organizacijų tradicijas. Aka
demikai skautai, studijavę Vo
kietijoj, negavo pakietėlių, kaip 
kitų studentų organizacijos, tad 
jų ištikimybė idėjai yra neabe
jotina. Ir, nepaisant to, jie, 
tik atvykę į JAV, įsteigė stu
dentams remti fondą, kuris iki 
šiol sėkmingai veikia.

Dr. A. Avižienis, atstovavęs 
jauniausią filisterių kartą, pa
reiškė, kad šį karta dėl perdi - 
delio pasitikėjimo savimi iš
šaukia konfliktą su kitomis kar
tomis. Ši karta be pagrindo vy
resniųjų yra vadinama intelek
tualiniais "snobais”.

Sekant diskusijas kartų skir
tumo klausimu, susidarė vaiz
das, kad šis skirtumas yra dau
giau dirbtinas, negu realus. Pav., 
J. Karklys, kalbėjęs lyg vy
resniosios kartos atstovas,prieš 
porą metų pats buvo Liet. Stud. 
S-gos C V pirm. Kai tuo tarpu 
už jį vos keliais metais jau
nesni gynė jaunesniąją kartą. Iš
vadoje buvo priimta, kad bendras 
visų darbas FSS rėmuose panai
kins bet kokias kartų problemas, 
jei iŠ viso tokios problemos 
egzistuoja.

Toliau FSS programa buvo 
diskutuojama atskiruose rate
liuose. J. Liubinskui vadovau
jant, buvo ryškinamas studentų 
--filisterių santykis. Čia taipogi 
buvo prieita vieningos išvados, 
kad FSS apjungs ne vien Korp! 
Vytis ir Akademikių Skaučių 
Draugovės filisterius, bet visus 
skautiškų pažiūrų filisterius.

Br. Vaškelis, drąsiai ir įdo
miai kritikavo lietuvių išeivijos 
kultūrinį judėjimą, siūlė recep
tus jam pagerinti. "Mūsų kul
tūrinis gyvenimas yra charak
teringas šūkiais, ne esme"--kal
bėjo kol. Vaškelis. "Kultūriniai 
pasireiškimai dažniausiai verti
nami iš ideologinio, emocinio 
taško. Trūksta plačios, objek
tyvios vertinimo bazės".

Dr. E. Kaminskas perspėjo 
klausytojus, kad universiteto už
baigimas yra tik pradžia pla
taus ir gilaus domėjimosi kul
tūriniais klausimais. Diplomo 
įgijimas nesuteikia filisteriui 
teisės vadintis inteligentu. Ka
minskas tvirtino, kad mūsų lie
tuviškumas yra surištas su bu

vusia, bet ne su esama Lietuva. 
O taip neturėtų būti. Turime 
jausti ir šios dienos Lietuvos 
pulsą.

B. Lukštaitė pareiškė,kad ne
objektyvus vertinimas, perdide- 
lis pasitikėjimas ir susižavė
jimas savimi yra didžiausia tra
gedija mūsų kultūriniame judė
jime. Ji klausytojus nustebino 
tvirtindama, kad lietuviai neturi 
originalaus tautiško meno.

Socialinių mokslų doktorantas 
Vytautas Černius, talkininkaujant 
D. Koklytei, padarė visą eilę iš
vadų apie FSS organizacinę 
struktūrą ir jos narių pagei
davimus įvairiais klausimais. 
Suvažiavimo dalyviai užpildė 
šiam tikslui paruoštas formas, 
kurias V. Černius analizavo, su
traukė davinius ir sekančią dieną 
patiekė rezultatus. Paaiškėjo, 
kad dauguma pasisakė už akcen
tavimą kultūrinės veiklos; dau
guma pageidauja nesikišti į stu
dentų reikalus, nebent yra pra
šomi pagalbos; griežtai pasisa
kyta prieš alkoholinių gėrimų 
naudojimą sueigose ir stovyk
lose.

FSS visuotinės—tautinės prog
ramos reikalu pranešimus pada
rė Mūsų Vyčio redaktorius A. 
Mackevičius ir D. Talat-Kelp
šaitė. Čia pav., buvo iškeltas 
pasiūlymas FSS nariams jungtis 
į tokias organizacijas kaip SLA 
su tikslu palaikyti šią seną 
lietuviškumo tvirtovę, ir jos re
sursus panaudoti prasmingiems 
reikalams.

Sekmadienį iš Chicagos atvy
kęs Akademinio Skautų Sąjūdžio 

Bronius Kviklys, prof. Steponas Kolupaila ir kun. dr. J. Kubilius, 
SJ., gvildena Filisterių Skautų Sąjungos suvažiavime iškeltas idėjas. 

G. Peniko nuotrauka

kapelionas kun. dr. J. Kubilius, 
SJ, atlaikė Šv. Mišias, po kurių 
sekė diskusijos: "FSS santykiai 
su Lietuvių Skautų Sąjunga" ir 
"FSS politinė programa".

Diskusijas apie FSS santykius 
su lietuviškąja skautija pravedė 
R. Minkūnas. Čia buvo išreikšta 
viltis, kad Akademinis Skautų 
Sąjūdis (kurį nuo dabar sudaro 
FSS ir Studentų Skautų Sąjunga), 
taps trečioji Lietuvių Skautų Są
jungos Šaka su lygiomis teisė
mis ir pareigomis, kaip Brolija 
ir Seserija, FSS nariai skatina
mi aktyviai dalyvauti skautiškoje 
veikloje.

R. Kezys ir politinių mokslų 
doktorantas T. Remeikis patie
kė pasiūlymus FSS politinei prog
ramai. Nenuostabu, kad šis prog
ramos punktas rezoliucijų priė
mimo metu susilaukė daugiausia 
dėmesio ir iššaukė karščiausias 
suvažiavimo diskusijas. Turbūt 
pirmas kartas lietuviškos skau
tijos istorijoje, kada viena jos 
šaka pasisako už aktyvų dalyvavi
mą politinėje, t.y. Lietuvos lais
vinimo, veikloje. Iki šiol visos 
jaunosios kartos organizacijos 
vengė bet kokio ryškesnio pa
sisakymo šiuo klausimu. (Tik
riausiai dėl to, kad politinėje 
veikloje egzistuoja chaosas).

Pasisakymas už visų "veiks
nių" rėmimą reikštų prisidėji
mą prie politinio mūsų visuo
menės susiskaldymo, ko jaunes
nioji karta negali pakęsti. Gi rė
mimas vieno kurio "veiksnio" 
—reikštų įsijungimą į tarppar
tines rietenas. Ši situacija irgi 
nepriimtina. Tad sveikiausias 
kelias, atrodo, būtų visų "veiks
nių" ignoravimas. Vienok jei pri
auganti akademinė visuomenė 
taip žiūrės į Lietuvos laisvini
mo pastangas, tai greitu laiku 
šis gyvybinis lietuvių tautos rei
kalas taps kelių politikierių in
teresu, o ne visos lietuvių išei
vijos rūpesčiu. Su šia mintimi ir 
buvo siūlyta FSS-gai kaip vienai 
iš pajėgiausių akademinių or
ganizacijų, su gausiu prieaugliu, 
pareikšti susidomėjimą politine 
veikla, kuri reiškia tik susido
mėjimą Lietuvos laisvinimo rei
kalu.

Deja, žodis "politika", kaip 
teisingai pastebėjo R. Kezys, net 
ir galvojančios visuomenės tarpe 
yra tapęs beveik keiksmažodžiu, 
nepaisant to, kas specifiniai tu
rima galvoj, šnekant apie poli
tiką. Gal todėl ir šis suvažia
vimas atmetė visas rezoliucijas 
politiniais klausimais. Vėliau, 
diskutuojant privačiai, didžiausi 
rezoliucijos priešininkai pri
pažino, kad tik kai kurių žo
džių naudojimas iššaukė jų pa
sipriešinimą šiai rezoliucijai. O 
esmėje jie suviskuo sutiko. Rei
kia tikėti, kad FSS vadovaujantieji 
organai ras būdų tose rezoliu
cijose patiektus pasiūlymus įgy
vendinti FSS politinėje prog
ramoje.

Dr. J. Kubilius, SJ, visus ma
loniai nuteikė duodamas paskaitą, 
apie religiją tokioj formoj, kuri

(Nukelta į 5 psl.)
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dvelkė intelektualiniu šviežumu,
minčių gilumu ir jų puikiu api
pavidalinimu, kad retai pasitaiko 
klausantis pašnekesių religinė
mis temomis. Tėvas Kubilius žė
rė visą pluoštą senų idėjų, nau
jai pergalvotų ir gražiai per
teiktų. "Ne iš pareigos akademi
kai turi atlikti savo religines pa
reigas" -- kalbėjo kapelionas 
—"bet iš Įsipareigojimo. Pa
reiga implikuoja vergiškumą, 
Įsipareigojimas--sąmoningą, gi
lų tikėjimą."

Studentų skautų Korp! Vytis 
Garbės Narys prof. Stp. Kolu
paila, kuris dėsto vandens jėgos 
mokslą Notre Dame universite
te, esančiame 12 mylių nuo 
suvažiavimo vietos, kalbėjo apie 
humaniškąjį aspektą skautų ideo
logijoj. Pagal gerb. profesorių, 
taurus žmogus pirmoj eilėj turi 
savo pareigas atlikti Šeimai, ir 
tik po to Dievui ir Tėvynei. 
Savo motinai pareiga yra didesnė, 
negu savo tėvynei.

Rezoliucijos, išskyrus politi
niais klausimais, buvo priimtos 
be ypatingų diskusijų. Pažymėti
na: FSS nariai skatinami reikštis 
visuomeninėje veikloje, ypatingai 
LB rėmuose; pasipriešinti ir ne
remti asmenų bei institucijų kul
tūros vardu varančių menkystės 
akciją; sekti ir narius informuoti 
apie kultūrinį-intelektualinį ju
dėjimą Lietuvoje; remti pajėgių 
ir kūrybinių asmenų bei grupių 
pozityvius darbus; naudoti mo
derniškus socialinių mokslų me
todus, nustatant FSS vidinės 
veiklos pobūdį. Rezoliucijos buvo 
ne vien principų išdėstymas, bet 
ir konkrečių veiklos uždavinių 
nustatymas.

Akademinio Skautų Sąjūdžio CV 
pirm. Eugenijus Vilkas trumpai 
nušvietė FSS organizacinę struk
tūrą. A. Stepaitis padarė 
pranešimą apie Dr. Vydūno stu
dentų šalpos fondą, kurio pirmi
ninku yra prof. Kolupaila. Iki 
šiol Fondas padarė 9,500 dol. 
apyvartą. Šiuo metu Fondo ka
soje yra 3,500 dol. Yra paskirtos 
dvi stipendijos po 200 dol. norin
tiems studijuoti lituanistiką 
Fordhamo universitete. Ateityje 
numatoma padidinti stipendijas 
studijuojantiems lituanistiką, o 
taip pat raginti jaunus studentus 
pasinaudoti šiomis studijomis. 
Fii. Mikūnas davė kelis pasiū
lymus FSS finansiniais reikalais.

Prof. Galva Galvanauskas savo 
ilgoje paskaitoje davė istorinę 
apžvalgą Lietuvos politiniais- 
ekonominiais klausimais.

Pabaigoj suvažiavimo dalyviai 
išrinko pirmąją FSS Centro 
Valdybą: DALĖ KOKLYTĖ,
ARCH. BRONĖ LUKŠAITĖ, DR. 
ALGIRDAS AVIŽIENIS, DR. ED
VARDAS KAMINSKAS ir INŽ. 
VYTAUTAS ŠLIUPAS. (Pastara
sis šiuo metu yra pakeliui iš 
Afrikos Į Chicagą). Kandidatais 
liko J. Karklys ir K. Bertulis.

Suvažiavimas gavo visą eilę 
sveikinimų iš pavienių asmenų 
bei organizacijų.

Nors suvažiavimas nebuvo 
gausus (73 registruoti dalyviai), 
bet jo padaryti sprendimai atei
tyje gali turėti daug Įtakos mū
sų visuomeniniame, kultūriniame 
bei politiniame gyvenime. Reikia 
tikėtis ir linkėti, kad naujieji 
FSS vadovai turės pakankamai 
drąsos ir ištvermės Įgyvendinti 
FSS užsibrėžtus tikslus ir per 
tai suteikti džiaugsmo, naudos 
ir garbės filisteriams skau
tams, visai mūsų išeivijai, o 
gal ir pavergtai tėvynei Lie
tuvai.

Birželio 1 d. Catedral Latin 
pažymėjimus: Paulius Žygas, 
Rimas Titas, Viktoras Stankevičius, Saulius Alkaitis, Raimundas 
Sadauskas ir Augustinas Idzelis. Nuotraukoje: P. Stungys, P. Žygas, 
R. Misiūnas ir R. Titas.

gimnaziją Clevelande baigė ir gavo 
Romas Misiūnas, Petras Stungys,

V. Kizlaičio nuotrauka

J.T.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

Parengimu kalendorius

Birželio 12 d. Lituanistinių 
Mokyklų šventė Neurų ūkyje.

Birželio 19 d. L.V.S. Ramovės 
rengiama gegužinė.

Birželio 26 d. Lietuvių Budžių 
buriavimo sezono atidarymas.

♦

LIEPOS 3 D. Lietuvių diena 
Neuros ūkyje, rengiama Bend
ruomenės abiejų apylinkių.

♦

Liepos 10 d. Lietuvių Budžių 
valdybos ruošiama gegužinė.

♦

Rugsėjo 10 d. Pilėnų Tunto 
skautams paremti pobūvis. 
Rengia Tėvų Komitetas.

♦

Rugsėjo 24 d. Dirvos 45 metų 
sukakties spaudos balius Slo- 
venian Auditorium.

SPALIO 2 D. Neringos skau
čių tunto dešimtmečio iškilmin
ga sueiga-vakaras.

AKRONE

Birželio 12 d. Trumpicko so
dyboje Akrono lietuvių susitiki
mas, Rengia ALTo skyrius ir 
socialistų kuopa.

*

Liepos 3 d. Stanley Lucas so
dyboje SLA 198-354 kuopos ge
gužinė.

CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Clevelando Amerikos 
Lietuvių Taryba birželio 12 
d., 12 valandą (tuoj po lie
tuviškųjų mišių) Čiurlionio 
Ansamblio patalpose rengia 
paskaitą — pranešimą, ku
rį padarys Kongreso atsto
vas Michael A. Feighan. Te
ma ''Lietuvos laisvės viltys 
paskutinių tarptautinių įvy
kių šviesoje”. Kongresma- 
nas Feighan yra prieškomu- 
nistinio tautų bloko garbės 
narys, senai žinomas kaip 
griežtas ir nenuilstamas ko
votojas prieš bolševikų eks
pansiją.

Pranešimas rengi amas

Bostone...
(Atkelta iš 3 psl.) 

rengimams lankyti. Yra ži
noma, kad tą patį vakarą 
kultūros kluban susirinko 
70 lankytojų, o subatvaka- 
ris svečių turėjo irgi nema
žiau. Kitas dalykas yra kai 
kurios šio sezono Kultūros 
klubo nesėkmės, kurios ge
rokai aprodė to klubo vie
ningumą ir narių tarpusavį 
pasitikėjimą. Bet subatva- 
riams rengti komisija dėlto 
nieko dėta. Be to, ji turi ly
giai tas pačias teises ir pri
vilegijas ką nors veikti, 
kaip p. A. Mažiulis.

Sakoma, kad nėra namų 
be dūmų. Tačiau šiuo atve
ju tie dūmai nėra tokie tirš
ti, kad juose būtų galima 
akis išverkti ir pamesti ke
lią. Tegu Kultūros klubas 
eina tuo pačiu susirastu 
vieškeliu, o kitas subatva- 
karis tikrai bus rengiamas 
rugsėjo 17 d. Visiems su- 
batvakarių dalyviams tegu 
būna giedri ir gaivi vasara!

St. S.

sąryšyje su liūdnųjų birže
lio įvykių savaite. Įėjimas 
laisvas ir lietuviškoji visuo
menė kviečiama gausiai da
lyvauti.

• Lietuvių salės direkci
jos persitvarkymas. Prieš 
kiek laiko iš direkcijos pa
sitraukusiam pirminin k u i 
Juozui Gražuliui į 
pareigas nebegrįžtant Lie
tuvių salės direkcijos pirmi
ninku išrinktas Zenonas 
Dučmanas. Jo vieton 
pirmuoju vicepirmininku iš
rinktas Ernestas Šamas.

Šiuo metu direkciją suda
ro: Z. Dučmanas, E. Šamas, 
A. Buknis, P. šūkis, V. žit- 
kutė, St. Halaburda, Al. 
Banys ir Edv. Karnėnas. 
Vykd. komitetui priklauso: 
Fr. Kancies, J. Apanavičius, 
J. Virbalis ir St. Mačys.

• Lietuvių salės ir klubo 
vadovybė jau apžiūrėjo ke
lias farmas, ieškant tinka
mos vietos lietuvių geguži
nėms ir kitokiems reika
lams. Kas žinote daugiau 
parduodamų farmų Cleve
lando užmiestyje (maždaug 
iki 30-40 mylių nuo miesto 
centro), prašome pranešti 
salės ir klubo vadovybei.

• Lietuvių piliečių klubo 
nariais gali būti visi lietu
viai virš 18 metų amžiaus. 
Metinis mokestis — 1 dole
ris. Visi kviečiami įsirašyti.

• Aktyvūs lietuviškoje ir 
skautiškoje veikloje Cleve
lando akademikai skautai 
baigė aukštuosius mokslus 
ir gavo mokslo laipsnius:

Akademike skautė Aman
da Gelažytė baigė Ursuline 
College pedagogikos baka
lauro laipsniu.

Akademikų skautų Korp. 
Vytis veikėjas inž. Stepas 
Matas (Matusevičius) 
Technikos Institute 
daktaro laipsnį.

Korp. Vytis narys
Stasys Chodakauskas po pa
pildomų studijų Case Tech
nikos Institute gavo civili
nės inžinerijos magistro 
laipsnį.

Case 
gavo

inž.

♦

Liepos 24 d. Roma Park Ame
rikos Lietuvių Piliečių klubo ge
gužinė.

J. P. MULL-MULIOLIS
Seniausia lietuviška namų 

pirkimo-pardavimo 
agentūra Clevelande.
šv. Jurgio parapijoj

2 šeimų 5-4. 3 garažai, di
delis sklypas. Įmokėti 1,500 
dol. ar mažiau.

2 šeimų 6-5, garažai, ge
rame stovy j. Prašo $13,600.

1 šeimos 6 kam., 2 gara
žai. Labai gerame stovyje, 
visai netoli mokyklos.

1 šeimos didelis namas, 5 
kamb. žemai, 4 viršuj, 2 
vonios, 2 virtuvės, 2 gara
žai.

Šv. Kazimiero parapijoj
3 šeimų 6-4-3, puiki indi

viduali šildymo sistema, 2 
garažai, $16,000.

2 šeimų 4-4, gerai prižiū
rėtas, puikiame stovyje. 
Mažas įmokėjimas.

Šv. Juozapo parapijoj
1 šeimos 3 mieg. E. 141 

— St. Clair. Didelis gražus 
kiemas. Nedidelis įmokėji
mas.

šv. Jeronimo parapijoj
2 šeimų 5-5-3, 2 garažai. 

Puikus namas, graži ir rami 
gatvė netoli Lake Shore.

Euclid
1 šeimos mūrinis, tik 6 

metų senumo, 2 mieg. že
mai, išbaigtas antras aukš
tas. Puikus poilsio kamb. 
rūsyje, E. 254 netoli Euclid 
gatvės parduotuvių. Prašo 
$24,500.

Algimantas Dailidė — 
lietuvis bendradarbis. 
13229 Superior Avė.

UL 1-6666 (67)

20 metą tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TELEFUNKEH

Authorlied Factory 5«r*lc«

TELEFUNKEN HI-FI STEREO SETS

SCHWAB RADIO & T. V.
Sofa omcC Semite

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2, OhioSandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių modelių

LAkevvood 1-4669

Elektros pravedimas, 
pataisymas, pasitaiki u s i ų 
kliūčių pašalinimas. Turi li- 
censija. Reikalui esant gali 
finansuoti.

šaukti ER 1-1544. (66)

J.S.AUTO SERVICE

Mašinų viršaus taisymas

Sav. J. Švarcas
1254 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio 
ir dažymas. Motorų,

stabdžių patikrinimas ir taisymas.
24 hours towing

Atidaryta nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.
Dienos tęlef.: HE 1-6352 Nakties te!.: LI 1-4611

Senų Dirvos skaitytojų Neurų gegužinių vieta, kur Clevelando ir 
apylinkių lietuviai dažnai susitinka. Artimiausioji susitikimo data 
birželio 12 d., Lituanistinių mokyklų mokslo metų užbaigimo šven
tėje.

PAIEŠKOMI
Babravičius, Aleksandras, 

Lauryno sūnus, gimęs Dargu- 
žiuose.

Balčetienė, Juozapata, iŠ Ber
natonių km., Panevėžio vL, turi 
sūnų Joną, gyveno Scranton, Pa.

Barčas, Antanas, Petro sūnus 
gyveno Chicago j e.

Buinickis, Antosė, Liudviko 
duktė,

Burneckis, Jonas, Jono sūnus 
gimęs Amerikoje, gyvenęs Chi- 
cagoje.

Dauskursienė, Lena, Julijono 
duktė.

Elkimavičius (Elkine), Stanley 
gyveno Hartford, Conn.

Giedraitis, Vincas, Antano sū
nus, žmona Giedraitienė-Čelky- 
tė, Julija, gyveno Sao Paulo, Bra
zilijoje.

Kriščiūnas, Vitalis, Mykolo 
sūnus, iš Kazokų km., Pasvalio 
vL, Biržų apsk., ieško giminių, 
prietelių ar kaimynų.

Laukšas, Stepas (kitaip Lukas, 
Steven), Juozo sūnus, ir žmona 
Bronė.

Lembutis, Izidorius, Izido
riaus sūnus, gimęs Philadelphi- 
joje, gyveno Springville, Pa., R. 
D. No. 2

Mečionis, Jonas, Jurgis ir 
Kazimieras, Jurgio sūnūs.

Motuzas, Stanislovas, Stanis
lovo sūnus, gimęs Ameri
koje, gyvenęs Chicago j e.

Rašytinis, Kazys, Juozo sū
nus, iŠ Šilavoto km., Liudvinavo 
vi., Marijampolės ap.

Samulionis, Paulinas, Povilo 
sūnus, iš Girsteikių km., Vabal
ninko vL, Biržų apsk.

Siaubūnas, Karolis, Augusto 
sūnus, gyveno Brooklyn, N.Y., 
Meserole St.

Špėgienė, Elena, kilusi iš 
Tauragės apsk., buvo ištekėju
si už Emilio Špėgio, kuris dingo 
karo metu.

Sriubiškis, du broliai, Kazio 
sūnūs, gimę Sriubiškiųkm., Pan
dėlio vL, Rokiškio apsk.

Šulaitis, Aleksandras, Pranas 
ir Vladas, iš Kybartų.

Vasiliūnienė-Rudytė, Ona, gy
veno Norwood, Mass.

Zlatkus, Alfonsas.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi at
siliepti:

Consulate General of Lithuania
41 West 82nd Street 
New York 24, N.Y.

Paraginki t savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Išnuomojamas butas
5 kambarių. Kreiptis: 1015 
Whitney Avė. (65)

Savininkas parduoda namą
Dvigubas, po 5 ir 5 kamb. 

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

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME ĮVAIRIUS RE- 
ZIDENCINIUS, MEDICI
NOS IR PREKYBOS TIKS
LAMS SKIRTUS PASTA- 

TUS.
ARCHITEKTAS ATLIEKA 
PLANAVIMĄ PAGAL JŪ

SŲ PAGEIDAVIMĄ.
REpublic 7-8949
6350 S. ALBANY AVĖ. 

CHICAGO, ILL.

I. J. SAMAS 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

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
SAVIN G S 

EARN

4%
ACCOUNTS

INSUREDTO 
*1O OOO

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

►
 KOME AND

REMODEL1N0 LOAN3

CORNER 6 8TH — SU PER IOR AVENUE

JAKUBS & SON
FlINERAL HOMES

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

Kicensi j uoti 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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DIRVA
1960 m. birželio 6'd.

Hamiltono lietuvių žinios

KAS IR KUR
• Bendruomenės biuletenis 
jau išspausdintas ir siunčia
mas į apylinkes. Be žinių, 
jame įdėtas Centro Valdy
bos bendraraštis "Eglutės” 
laikraštėlio reikalu, Biblio
grafinė Tarnyba skelbia 
svetimomis kalbomis 1959 
m. pasirodžiusios lituanikos 
duomenis ir kt.
• Į Ped. Lituanistikos Insti
tutą Chicagos Aukšt. Lit. 
Mokyklos abiturientų iškil
mingo akto metu (1960. V. 
29) įsiregistravo šie abitu
rientai: Aglinskas Audrius, 
Bičiūnas Alvydas, Binkytė 
Viktorija, Indreikaitė Da
lia, Konaukaitė Janina, 
Rėklaitis Gintaras. Institu
tas sveikina naujuosius stu
dentus, pasiryžusius siekti 
aukštojo lituanistikos mok
slo, šia reikšminga proga 
primindamas visiems, jog 
tik giliau išsilavinusio lietu
vio rankose ilgiausiai išsi
laikys lietuvybės vėliavėlė.'

• Pavasario jaunimo šven
tę — Jonines birželio 25 d. 
rengia Vilniaus Krašto Lie
tuvių Sąjungos St. Catha- 
rines skyrius. Ji įvyks Mer- 
ritton Community Centre 
Hali, Park Avė., Merriton, 
Ontaria. Programą atlieka 
Grandinėlė, iš Clevelando.
• Lietuvių Gydytojų ir 
Dantų Gydytojų Draugija 
New Yorke ruošia išvažia
vimą, kuris įvyks birželio 
19 d., Belmount Parke, 
Long Island, netoli Bay 
Shore. Blogam orui esant 
išvyka bus dr. V. Avižonio 
rezidencijoj.

• Pirmoji Sėja naujas poe
zijos leidinys, parašytas po
eto Romualdo Kisieliaus. 
Turi 52 pusi. Iliustruota 
dail. J. Totilaitės. Kaina 
$1.50. Įsigyti galima šiuo 
adresu: Mr. R. Kisielius — 
1722 Grove St., Brooklyn 
37, N. Y.
• A. Petrauskas, iš Detroi
to, mokėdamas metinę pre
numeratą atsiuntė ir $5.00

• Jokūbas Stukas, Lietuvos 
Atsiminimų radijo valandos 
direktorius, birželio 11 die
ną savo programą skiria ne 
vien birželio masinių trėmi
mų, bet ir dėl tėvynės lais
vės žiauriai nukankintų Lie
tuvos partizanų minėjimui. 
Partizanų, kurių krauju ap
šlakstyta tėvų žemė.

Kalbės E. čekienė. Bus 
pačių partizanų ir jų garbei 
sukurtos dainos bei dekla
macijos.

Šimtai naujų skaitytojų, 
pradėję skaityti Dirvą ir ja 
džiaugiasi. Pasiteiraukit, 
ar Dirvą skaito jflsųpažĮs- 
tami ir kaimynai. Jei ne-- 
atsiųskit jų adresus. Jie 
Dirvą gaus dvi savaites 
nemokamai.

APIE KIPRĄ 
PETRAUSKĄ

Iš Lietuvos gautame laiš
ke apie Kiprą Petrauską 
taip rašoma:

"Susitinku ir pakalbu su 
Kipru Petrausku, gyvena 
Vilniuje. Kipras gerokai nu
senęs, neprimato, dainuoti 
jau nebegali, bet vaikšto 
gatvėmis tiesus, lieknas, vis 
ta pačia didinga poza ir ei
sena. Nors nedainuoja, bet 
Kipras tebelaikomas operos 
teatro dainininku ir gauna 
algą. Be to, jis yra Vilniaus 
konservatorijos dainavimo 
klases profesorius ir yra 
paruošęs ne vieną gerą jau
ną solistą. Tarybinė valdžia 
savo lėšomis pernai pastatė 
Vilniuje Kiprui Petrauskui 
puikią vilą — dviejų aukš
tų namus ir jam padovano
jo. Menininkai pas mus ger
biami ii: globojami”* a fl

East st. Louis ir loS SSus šokiS
Berniukai: Rušėnas, Gudaitis, Krikščiūnas, Vosylius ir Meškauskas.

Lietuviškų filmų premjerai 
praėjus

Jau keletą kartų spaudoj 
buvo rašyta, kad ruošiami 
nauji garsiniai lietuviški 
filmai, kad jie daug kuo 
skirsis nuo iki šiol matytų, 
nes juos rengia jau tos sri
ties specialistas Povilas Ja- 
siukonis, talkininkaujamas 
dar kitų asmenų.

Liet uviškoji visuomenė 
su nekantrumui laukė šių 
filmų pasirodymo ekrano 
šviesoj. Waterburis buvo 
pirmoji lietuvių kolonija, 
kuri turėjo progos šias nau
jas filmas pamatyti.

Sekmadienį, gegužės 29 
d. popietę į šv. Juozapo pa
rapijos salę susirinko nema
žas waterburiečių būrys 
(apie 250), nors diena bu
vo labai nepatogi (ilgas sa
vaitgalis, įvairūs suvažiavi
mai kitur).

Susirinkusiųjų lūkesčių ir 
vilčių neapvylė. Tai buvo 
tikrai šventiška nuotaika.

"Kaip po rekolekcijų einu 
iš šių filmų į namus”, — 
girdėjosi balsai.

Trumpai pažvelkime, kas 
vaizduojama šiuose filmuo
se.

Pirmoji — Tremties mo
kykla.* Tai Vasario 16 .d 
gimnazijos gyvenimo vaiz
dai. Filmui medžiaga labai 
kruopščiai surinkta, puikiai 
pavaizduojanti šios mokyk
los gyvenimą su visais jos 
džiaugsmais bei vargais. 
Gaila, kad ten to vargo 
daug daugiau, negu džiaug
smo.

šis filmas — puiki pro
pagandinė medžiaga popu
liarinti šią mokyklą Ame
rikos lietuvių tarpe. Šis fil
mas turėtų ypač būti re- 
monstruojamas ten, kur 
vyksta koks nors parengi
mas, tikslu sutelkti lėšų šiai 
gimnazijai. Po šios filmos 
ir trumpos kalbos — aukų 
rinkimo pasisekimas užtik
rintas.

East St. Louis mergaitės, deklamuojančios scenoje. Iš kairės: 
M. Petrikaitė, Dubickaitė, R. Gavelytė, R. Bataitytė, Krikščiūnaitė, 
M. Stančiūtė, G. Vaitkutė, V. Juodakytė, M. Gavelytė ir B.' Ba
taitytė.

Koncertas-vakaras E. St. Louis 
lietuvių kolonijoje

Tautinės Sąjungos East St. 
Louis skyrius šių metų gegužės 
mėnesį surengė koncertą--vaka
rą čekų salėje. Šio koncerto - 
vakaro programą išpildyti buvo 
atvykusi solistė Nerija Linke
vičiūtė ir J. J. Bačiūnas, kuris

Antroji — Lietuva — Eu
ropos nugalėtoja, šis filmas 
to gražaus ir didingo pava
dinimo tikrai vertas. Pui
kiai parinktuose vaizduose 
peržvelgiama Lietuvos pra
eitis pradedant žila senove, 
ilgiau stabtelint Vytauto 
gadynėje puikiai pavaizduo
tas nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo laikotarpis.

Plačiai ir didingai vaiz
duojama 1938 m. Tautinė 
Olimpijada ir 1939 m. Euro
pos krepšinio pirmenybės 
Kaune, kur Lietuva garbin
gai pelnė Europos nugalėto
jo vardą.

Tautinė Olimpijada ir 
krepšinio pirmenybių vaiz
dai nevienam žiūrovui spau
dė ašarą, nes juk žiūrovų 
tarpe buvo ir tokių, kurie 
anomis didingomis ir 
džiaugsmo dienomis buvo 
ten ...

Filmas baigiamas Tautos 
Himnu. Didingai jo gar
sams aidint ekrane slenka 
gražūs Lietuvos vaizdai,

(Filmui pasibaigus, gir
dėjosi balsai: taip greitai, 
taip trumpai (tęsėsi 45 
min.).

Jei šis filmas išvydo ek
rano šviesą, pirmoj eilėj 
turim būti dėkingi tam gar
bingam lietuviui sportinin
kui — Pranui Lubinui. Juk 
jo namuose buvo užtikta 
daug daug brangios me
džiagos ir davė akstiną 
šiam filmui. Jo namai — 
tai lietuviškas muziejus. 
Ten rasime puikiausių Lie
tuvos vaizdų, o kiek nuo
traukų, medžio drožinių, 
laikraščių iškarpų... O taip 
pat iš olimpijados ir krep
šinių pirmenybių filminės 
nuotraukos irgi jo namuose 
užtiktos.

Čia taip pat negalima pra
eiti nepaminėjus tuometi
nio Amerikos pasiuntinio 

pademonstravo gerai techniškai 
paruoštą filmą.

Solistė Nerija Linkevičiūtė šil
tai buvo publikos sutikta ir pir
moje dalyje padainavo Mano gim
tinė--Kačanausko, Ne margi sa- 
kalėliai--J. Tallat-Kelpšos ir 
Naktis be mėnulio—H enimel. An
troje dalyje, dėl persišaldymo, 
negalėjo dainuoti gražių pa
rinktų kompozicijų.

J. J. Bačiūnas, papildydamas 
filmos demonstravimą, papasa
kojo iš savo kelionių įspūdžių 
apie lietuvių gyvenimą Australi
joje, Naujojoj Zelandijoj ir Pie
tų Amerikoje.

Į šį koncertą-vakarą iš Chi
cagos buvo atvykęs Sąjungos pir
mininkas inž. Eugenijus Bartkus, 
kuris šiltais žodžiais pasveikino 
East St. Louis-St. Louis sky
rių vienerių metų sukakties pro
ga. Taip pat iš Chicagos buvo 
atvykęs skyriaus įsteigimo ini
ciatorius inž. Bakšys, kuris prieš 
metus laiko bedirbdamas St. 
Louis mieste pravedė skyriaus 
Įsteigimą, 
įsteigimą.

Tarp svečių iš Chicagos buvo 
ir Chicagos skyriaus pirmininkas 
P. Vėbra, kurio gražaus darbo 
pėdsakai puošia East St. Louis 
lietuvių parapijos bažnyčią, bū
tent: lietuviško stiliaus didysis 
bažnyčios altorius.

Koncertan atsilankė abiejų lie
tuvių parapijų kunigai klebonai: 
Dr. A. Deksnys ir Z. Gelažius 

bei kun. J. Gasiūnas. Be to, sve
čių tarpe matėsi Dr. V. Gry- 
bynas, Dr. A. čerškus, Dr. J. 
Petrikas, Dr. Bagdonas bei gau
sokas lietuvių būrys iš vietos ir 
apylinkių lietuvių kolonijų.

Po koncerto sekė šokiai, kur 
visi linksmai praleido laiką be- 
sivaišindami, bešokdami bei be
sidalindami įspūdžiais ir atsi
minimais.

Šis koncertas-vakaras buvo 
rengiamas tikslu sukelti pajamų 
Vasario 16-tos gimnazijai pa
remti.

R. K.

Lietuvai Dr. Noremo. Jo 
namuose irgi užtikta visa 
eilė puikių vaizdų, kurie bu
vo panaudoti šiam filmui. 
Dr. Noremas — tai didelis 
lietuvių tautos draugas, su 
pagarba ir meilė saugojąs 
šias istorines Lietuvos ver
tybes.

P. Jasiukonis — tai to 
darbo skruzdė, kuri viską 
sudėliojo specialisto protu 
ir rankomis, ir paruošė ek
ranui. Tai milžiniškas dar
bas, pareikalavęs be lėšų, 
sunkiai mums suprantamą 
ir įsivaizduojamą darbo va
landų skaičių, už kuriam 
jam niekas neatlygins.

Waterburiečiai labai dė
kingi savo parapijos klebo
nui kun. Gradeckui, kuris 
leido labai prieinamomis są
lygomis pasinaudoti parapi
jos mokyklos sale ir šias fil
mas parodyti.

'Filmų rodymą organizavo 
ALT Sąjungos Waterburio 
skyrius. M. M.

E. CHICAGO

Baisiojo birželio minėjimas
Lietuvių Bendruome n ė s 

valdyba baisiojo birželio 
minėjimą (lietuvių trėmimą 
Sibiran) ruošia su paskaita

Vilniečių Joninės
Tradicinės vilniečių Joni

nės ir šiemet rengiamos pa
čioje vietovėje VKLS St. 
Catharines sk. birželio 25 d. 
Pereitais metais Merrittojfc 
m. salėje visi gėrėjomės 
Čiurlionio ansamblio viešna- 
.ge, šiemet meninę progra
mą išpildys taip pat svečiai 
iš Clevelando — Grandinėlė.

Čiurlionio ansamblio kon
certo klausėsi beveik tūks
tantinė minia, tad ir šiemet 
reikia laukti nemažesnio 
svečių skaičiaus.

Visų hamiltoniečių pato
gumui pranešama, kad bi
lietai iš anksto yra gauna-' 
mi pas VKLS Krašto Val
dybos pirm. K. Baroną ir jų 
kaina tik 1.50 dol. Po kon
certo bus smagūs šokiai, Jo
nų pagerbimas, dovanų lai
mėjimai, bufetas ir kt. 
staigmenos.

šaunios vestuvės
Gegužės 28 d. šeimos židi

nį sukūrė Česlovas Žilionis 
iš Chicagos (anksčiau gy
venęs Hamiltone) su Rena
ta Petrušaityte. Moterystės 
sakramentą suteikė vietos 
parapijos klebonas kun. Dr. 
J. Tadarauskas, o prie alto
riaus palydėjo keturios pa
jaunių poros: E. Petrušaitis 
su G. Latauskaite, J. Mic
kevičius iš Chicagos su L. 
Virbickaite, Z. Mereckis iš 
Chicagos su A. Meškauskai- 
te ir J. Giedraitis su L. šu
kyte. Jaunieji aktyviai da
lyvavo Hamiltono visuome
ninėje veikloje: skautų, 
tautinių šokių, sporto, tad 
ir į jų pagerbimo vaišes 
Knights of Columbus salę, 
susirinko beveik 200 asme
nų. Jų buvo iš Chicagos, 
Hamiltono, Toronto, Ro- 
chesterio, Niagara Falls, 
sunešdami daug dovanų, pa
linkėdami saulėto gyveni
mo. Vestuvių vaišėse svei
kinimo kalbas pasakė kun. 
J. Tadarauskas, sporto klu
bo Kovas pirm. K. Baronas, 
tuntininkas A. Pylipaitis, 
tautinių šokių vadovė G. 
Breįchmanienė, Kl. Priel- 
gauskas. Gauta daug svei
kinimų ir telegramomis. 
Vaišių metu grojo V. Ba- 
becko orkestras, priduoda
mas dar daugiau linksmumo 
vestuvinei nuotaikai.

Lietuvių bankelis

Hamiltono Lietuvių ban
kelis Talka balandžio mėn. 
balansą suvedė 258,035 tūk
stančių dol. Nariams, kurių 
yra 429, išskolinta asmeni
nių paskolų 175,649 dol. Ka
dangi bankelis veikia koo
peratiniais pagrindais, as
meniniai čekiai nebuvo nau
dojami. Jau aiškinamos če
kių įvedimas, o taip pat pa
samdytas su atlyginimu 
nuolatinis tarnautojas E. 
Lengnikas.

Statoma nauja klebonija
Senoji klebonija buvo me

dinė ir beveik jau netinka
ma gyvenimui. Pastačius 
naują bažnyčią, beveik po 
keturių metų pertraukos, 
pradėta naujos klebonijos 
statybos darbai. Rangovas 
A. Liaukus užtikrino, kad 
dviejų aukštų mūrinis pa- 

ir menine programa.
Meninę programą išpil

dys vietos meno mėgėjų 
grupė, kuriai vadovauja 
Zigmas Moliejus. Numaty
ta pastatyti dvejų veiksmų 
scenos vaizdelį (Mirties Bri
gada) — iš okupuotos Lie
tuvos moksleivijos gyveni
mo.

Minėjimas įvyksta birže
lio 12 d., 6 vai. p. p. Šv. 
Pranciškaus lietuvių para
pijos salėje, Harbor, India
na.

Maloniai kviečiame East 
Chicagos ir apylinkės lietu
vius gausiai dalyvauti.

Pakenė 

statas rugsėjo mėn. bus 
tikrai užbaigtas.

Parapijos klebonas laiki
nai apsigyveno parapijos 
salėje esančiame mažame 
kambarėlyje.

Sporto klubo parengimas
Prieš ilgąjį savaitgalį 

rengtas sporto klubo Kovas 
šokių vakaras nesusilaukė 
didelio susidomėjimo, tad ir 
valdybai atnešė 42 dol. nuo
stolio. Gaila, nes puikią me
ninę programą atliko To
ronto vyrų kvartetas, ved. 
muz. St. Gailevičiaus.

Daug vestuvių
Po Atvelykio šeimas su

kūrė šie hamiltoniečiai: J. 
Dikšys su A. Grajauskaite, 
V. Liškauskas su Z. Venc
kute iš Toronto, J. Pleinys 
su R. Vyšniauskaitė iš To
ronto ir č. Žilionis iš Chi
cagos su R. Petrušaityte. 
Reikia džiaugtis, kad kuria
mos lietuviškos šeimos.

K. B.

t/

K. Škėmos 
laimėjimas 

šachmatuose
Kazys Škėma, iš Detroito, da

linosi I-II vietą trečiose "Great 
Lakęs Open" šachmatų pirmeny
bėse, įvykusiose gegužės 28-30 
d.d. La Grange miestelyje, prie 
Chicagos. Jis buvo vienintelis iš 
99 dalyvių kuris pirmenybes bai - 
gė be pralaimėjimo, Škėma čia 
iš 7 galimų laimėjo 6 taškus, 
dvi partijas sužaisdamas lygio
mis. 6 taškus taip pat pelnė ir 
ukrainietis Stephan Popel iš Det
roito, kuris pralaimėjo vieną 
partiją (prieš chicagietį latvį 
Valdį Tums). Pagal S-B verti
nimo sistemą, Popel buvo pri
pažintas čempiono vardas, nors 
I ir n vietos premijas (350 do
lerių) abu dalinosi lygia dali
mi.

Pirmenybės sutraukė netikėtai 
didelį dalyvių skaičių, jų tarpe 
buvo nemaža gerų žaidėjų. Čia 
atvyko 5 meisterių klasės šach
matininkai, 20 ekspertų, o liku
sieji 74—iš žemesnių klasių.

Važybose dalyvavo dar trys 
lietuviai žaidėjai: 2 iš Chicagos 
ir vienas iš Cicero. Jie visi čia 
surinko 50% arba daugiau taškų. 
Ekspertas Viktoras Palčiauskas 
sugriebė 4 1/2 taško, nors jis 
galėjo parodyti ir kiek geresnę 
pasekmę. Aleksandras Zujus, iš
sikovojo 4 taškus, o Vladas Kar- 
puška pelnė 3 1/2 taško.

Kazys Škėma, kuris yra re
tas svečias didesnėse pirmeny
bėse ir todėl dar esantis eks
pertų klasėje, savo kelyje į 
pergalę nugalėjo meisterį dr. 
Paul Poschel iš AnnArbor, Mlch. 
o su kitu meisterių klasės žai
dėju Vasa Kostic iš Gary, Ind. 
sužaidė lygiomis. Jis taip pat 
nugalėjo R. Edberg iš Minneapo- 
lio, Minn., K. Grant iš Chicagos, 
R. Mikulicky iš Chicagos. An
tras lygiąsis jis sužaidė su Ch. 
Fenner iš St. Paul.

Šiose pirmenybėse nepasirodė 
meisteris Povilas Tautvaišas, 
kuris su šeima buvo išsiruošęs 
į ilgesnę kelionę. Taip pat čia 
negalėjo dalyvauti ir kiti stip
resnieji Chicagos šachmati
ninkai: K. Jakštas, K, Jankaus
kas ir kiti, kurie čia, be abejo, 
būtų pakeitę pirmųjų eiles.

Šio turnyro vienas iš laimė
tojų Kazys Škėma po šios per
galės. pareiškė, jog vėl bandys 
aktyviau į šachmatų sritį įsi
traukti. Didžiausia kliūtimi iki 
šiol vis buvo kasdieninis dar
bas, neduodantis progos ilges
niam laikui pajudėti iš namų. 
Jeigu bosas išleis, Škėma žada 
atvažiuoti į didelį šachmatų tur
nyrą, kuris bus liepos 1-4 d.d. 
Milwaukės mieste. Ten I vietos 
laimėtojui yra numatytas 300 dpL 
dovana, tuo tarpu kai čia jis 
siekė 200 dol. n vietai praėju
sio savaitgalio turnyre buvo ski
riama 150 doL, trečiai - 100 doL 
Įstojimo mokestis buvo gana 
aukštas - 9.90 dol.

"Great Lakęs Open" pirmeny
bių techniškam pravedimui vado
vavo latvis E. Gutmanis. Jame 
žaidė taip pat ir nemaža lie- 
vių, nors jie čia geresnių vietų 
ir neužėmė.

' E. Šulaitis


	1960-06-06-Darvia 0001
	1960-06-06-Darvia 0002
	1960-06-06-Darvia 0003
	1960-06-06-Darvia 0004
	1960-06-06-Darvia 0005
	1960-06-06-Darvia 0006

