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MES ŠAUKIAMĖS I VISOS
ŽMONIJOS SĄŽINĖ

ESTU, LATVIU IR LIETUVIU MANIFESTAS

MANIFESTO

of

The Twentieth Anniversary of Soviet Aggression 
Against the Baltic Statės

by

Free Estonians, Latvians and Lithuanians

rpwENTY years ago, the Soviet Union attacked the Baltic Statės. Some 300,000 Red Army troops poured 
"*■ into Lithuania on June 15, 1940, and into Latvia and Estonia, on June 17, 1940. With the protection of 

this occupation army, the emissaries of the Kremlių—Dekanozov, Vishinsky, Zhdanov—unseated the legitim- 
ate govemments of the Baltic nations. The Baltic countries were robbed of their independence and transformed 
into colonies of the Soviet Union.

The Soviet Union's assault against its Baltic ncighbors initiatcd the Soviet westward march against Europe. 
Thus, the beginning of today’s intemational tension and threat to peace may be found in the Soviet aggression 
against the Baltic Statės in 1940.

By its aggressive acts against Estonia, Latvia and Lithuania, the U.S.S.R. broke the peace and non-aggres- 
sion treaties it had signed with those statės as wcll as othcr intemational agrcements.

Expropriation, cxploitation, paupcrization, slave labor, suppression of human rights and fundamentai free- 
doms, Russification, terror, murder, mass deportations—these are the marks of the Soviet occupation in the Baltic 
Statės. In committing these acts, the Sovicts violated the United Nations Declaration embodying the Atlantic Char- 
ter, the United Nations Charter, the Convention on the Suppression of Crimes of Genocide, and the Universal 
Declaration of Human Rights—all these documcnts bearing the signatures of the U.S.S.R.

The Estonian, Latvian, and Lithuanian peoplcs, historically and traditionally VVcstern in orientation and out- 
look, placcd their hopes in the Westem world. Their trust and reliancc in the West was strengthcned by the Declara
tion of the United Statės Department of Statė of 23 July, 1940; the Statement of the President of the United Statės 
of 15 Octobcr, 1941; the Atlantic Charter; the Yalta Declaration on Liberatcd Europe; the repcated statements by 
the United Statės Govemmcnt about non-recognition of the Soviet annexation of the Baltic Statės and continued 
rccognition of their diplomatic representatives; and the proelaimed aims and principles of the United Nations.

The Baltic peoplcs have given active exprcssion to their determination to regain freedom, and have resisted 
their oppressors, thus contributing greatly to the štili continuing strugglc for freedom and justice bcing waged 
by all captive pcoples enslaved by the Soviet Union. Despite heavy setbacks and trials, our peoples maintain 
their faith in the restoration of their freedom and independence.

This summer the Soviet occupant will unveil a macabre spectacle—a festive cclcbration of the twentieth anni-
versary of the enslavement of the Baltic Statės during which the captive Baltic pcoples will be presscd to ap- 
pear grateful to their conąuerors.

We—free Estonians, Latvians and Lithuanians—are conscious of our responsibility toward our nations and 
toward history. At this twentieth anniversary of Soviet aggression, we feel dutybound to give voice to the aspirations 
of our captive peoplcs:

WE ACCUSE the Soviet Union of committing and continuing an international crime against the Baltic Statės;
WE DEMAND that the Soviet Union withdraw its military, police and administrative personnel from the 

BaJtic countries;
WE REOUEST that the govenunents of the free world, especiaJIy those of the Great Powcrs, undertake aU 

peaceful ways and means to restore the exercise of the right of self-determination in the BaJtic countries and in 
the ręst of East-Central Europe;

WE APPEAL to the conscience of all mankind to perceive the magnitude of the injustice perpetrated upon 
the Baltic countries and to support the efforts toward the restoration of the liberty of these countries;

WE CONVEY to our pcople at home our pride in their resolute resistance against the endeavors of the op- 
pressor to destroy their national and personai identity;

WE EXPRESS to our peoplcs bchind the Iron Curtain our dcep eonvietion that the Soviet system—as all 
tyrannies throughout history—carries within it the seeds of its own destruction; that it cannot and shall not prevail;

WE PLEDGE to intensify our joint organized activity in the free world to promote the cause of liberty for the 
Baltic countries;

WE, FINALLY, DECLARE to the free wor!d and the Communist-dominated world, including the U.S.S.R., 
that. once free again. the Baltic nations will do all in their power to ensure the best possible relations with their neigh- 
bors on the basis of mutua] respect for national sovereignty and territorial integrity.

Vaclovas Sidzikauskas 
Chairman 
(Lithuania)

Alfreds Berzjns

Deputy Chairman
(Latvia)

Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos Laisvės Komitetų su- 
o r g a nizuotoji Pabal t i j o 
Laisvės Taryba išleido ang
lų kalba laisvųjų estų, lat
vių ir lietuvių manifestą 
d v i d e š i mtųjų sovietinės 
agresijos prieš Pabaltijo 
valstybes metinių proga.

Išdėsčius bendrais bruo
žais prieš 20 .metų Pabalti
jį ištikusią nelaimę ir nuro
džius tos nelaimės kaltinin
ką, manifestas baigiamas 
šiais pareiškimais:

Mes — laisvi estai, latviai

Leonhard Vahter 
Deputy Chairman 

(Estonia)

Memben:
Jaan Tiivel (Estonia)
Eduard Vallastb (Estonia)
Adolfe Blodnieks (Latvia)
Vilis Hazners (Latvia)

Dr. Antanas Trimakas (Lithuania)

Dr. Vi lis Masens (Latvia)
Juris Slesers (Latvia) 
Mscr. Jonas Balkunas (Lithuania) 
Col. Jonas Šlepetys (Lithuania)

ir lietuviai — suprantame 
savo atsakomybę prieš sa
vo tautas ir prieš istoriją. 
Šia dvidešimtųjų sovietinės 
agresijos metinių proga jau
čiame pareigą pakelti balsą 
už mūsų pavergtų tautų as
piracijas:

MES KALTINAME So
vietų Sąjungą, padariusią ir 
t e b e t ęsiančią tarptautinį 
nusikaltimą prieš Pabaltijo 
valstybes;

MES REIKALAUJAME, 
kad Sovietų Sąjunga pasi
trauktų su savo kariuome

ne, policija ir administraci
jos pareigūnais ir Pabaltijo 
kraštų;

MES PRAŠOME laisvojo 
pasaulio, ypač didžiųjų val
stybių vyriausybes imtis vi
sų taikingų būdų ir priemo
nių apsisprendimo teisės 
vykdymui atstatyti Pabal
tijo kraštuose ir visoje Ry
tų bei Vidurio Europoje;

MES ŠAUKIAMĖS į vi
sos žmonijos sąžinę, kvies
dami suprasti didybę netei
singumo, padaryto Pabalti
jo kraštams, ir kviesdami 
palaikyti pastangas tų kraš
tų laisvei atstatyti;

MES PERDUODAME sa
vo žmonėms namie j e savo 
pasididžiavimą jų ryžtingu 
atsparumu prieš prispaudė
jo pastangas sunaikinti jų 
tautinį ir asmeninį indivi
dualumą;

MES REIŠKIAME savo 
žmonėms už Geležinės Už-
dangos savo gilų įsitikini- 
mą, kad sovietinė sistema 
— kaip ir visos tironijos is
torijoje — nešiojasi savyje 
susinaikinimo sėklą, taigi ji 
negali išlikti ir neišliks;

MES PASIŽADAME su
stiprinti laisvajame pasau
lyje savo sujungtą organi
zuotą veiklą kelti Pabaltijo 
kraštų laisvės bylai;

MES, pagaliau, PAREIŠ
KIAME laisvajam pasauliui 
ir komunistų viešpatauja- 
mams pasauliui, įskaitant ir
T. S. R. S., kad, būdamos vėl 
laisvos, Pabaltijo tautos da
rys viską, kas tik įmanoma, 
užtikrinti kogeriau s i e m s 
santykiams su visais savo 
kaimynais visašalio valsty
bių suverenumų ir teritori
jų integralumų gerbimo pa
grindu.

SOVIETUA U-2 lėktuvo inci
dentą iškėlė dešimties valstybių 
nusiginklavimo konferencijoje, 
Ženevoje, ir reikalavo panai
kinti visas karines bazes už
sieniuose.

Kaip gera gamtoje atsikvėpti, po sunkių mokslo metų...

VIDURINIU RYTU POSŪKIS Į VAKARUS
Naujoji, šiomis dienomis pa

skelbta, JAV senato užsienių san
tykių komiteto studija baigiama 
išvada, kad politinių įtakų 
santykis Viduriniuose Rytuose 
pakrypęs Vakarų naudai, ir dabar 
esąs laikas Vakarams ten paro
dyti naują savo iniciatyvą.

Senato užsienių reikalų eks
pertai pastebi, kad Vakarų pres
tižas Viduriniuose Rytuose buvo 
pasiekęs "pažymėtinai žemą" ly
gį, o sovietinė įtaka buvo pasie
kusi kulminacinį tašką po britų- 
prancūzų karinės intervencijos 
dėl Suezo. Praėjus metams po 
provakarietiško režimo nuverti
mo Irake, sovietų įtaka palaips
niui pradėjo žlugti--"kantrios 
JAV politikos ir sovietinio blo
ko klaidų pasėkoje".

Toje pagerėjusioje atmosfero
je, kaip studijos autoriai tiki, 
esą galimi kai kurie žingsniai 
arabų-Izraeilio ginčui išspręsti.

Pradžiai siūloma, kad Jungti
nių Tautų Palestinos komisija 
patiektų naują pasiūlymą pabė
gėlių problemai spręsti. Toji

Trakų pilis
juos vilioja...

Pavergtoje Lietuvoje T raku e- 
žeras ir jo saloje restauruotoji 
pilis lietuvių yra labai pamėgta 
ir vasaros metu gausiai turistų 
lankoma Ieškant pastiprinimo se
novės prisiminimuose, kai Lie
tuva buvo galinga. VIRŠUJE: bū
relis lietuvių jaunuolių iš Že
maitijos atvykę pasidžiaugti res
tauruotais pilies griuvėsiais. 
APAČIOJE: bendras Trakų ežero 
vaizdas, po kurį turistai vežio
jami motoriniu laivu. 

problema sudaranti arabų-Izra- 
elio ginčo branduolį ir, iš kitos 
pusės, vieną iš pagrindų pasto
vumui Vid. Rytuose įgyvendinti.
Iš karto ‘ toji problema at

rodžiusi neišsprendžiama, nes 
Izraelis buvo atmetęs net ir ri
botą pabėgėlių repatrijaciją, o 
arabų kraštai nepriėmė jokio pa
siūlymo, kuriame nebuvo numa
tyta teisės pabėgėliams pasi
rinkti—grįžti namo ar įsijungti 
į kitas arabų bendruomenes. Šiuo 
metu abi pusės linkusios daryti 
kai kurių nuolaidų.

Studijoje sakoma, kad dabar nei 
arabai, nei Izraeilis nenorį karo, 
ir reikią ieškoti būdų, kurie pa-

Prisipažino, kad
Sovietai greičiausiai per ap

sirikimą oficialiai prisipažino, 
kad jie vykdo žmonių grobimus. 
Eilę metų jie į amerikinių ištai
gų pasiteiravimus atsakinėjo, kad 
nieko nežiną apie Berlyne pa
grobtą dr. Walter Linse, bet 
dabar vokiečių Raudonajam Kry
žiui pranešė, kad jis miręs 1953 
gruodžio 15 sovietų koncentra
cijos stovykloje. Pranešimas bu
vo gautas atsakyme į rutininį vo- 
kieči Raudonojo Kryžiaus pasi- 
teiravim apie dingusius be ži
nios asmeri.?,

Dr. Walter Linse, tuomet va
dovavęs Laisvųjų Teisininkų 
Komiteto ekonominiam skyriui, 
buvo pagrobtas 1952 liepos 8 
iš Berlyno amerikinio sek
toriaus. Laisvųjų Teisininkų Ko
mitetas buvo privatinė organiza
cija, tirianti sovietų nusikaltimus 
Rytų Vokietijoje, ir tikima, kad 
dr. Linse buvo pagrobtas dėlto, 
kad jo surinktos žinios sudarė 
didelių nemalonumų komunisti
niam režimui. Vėliau komitetas 
buvo gavęs žinių, kad 1953 m. 
vasarą jis buvęs sovietų karinio 
tribunolo nubaustas 25 metais 
koncentracijos stovyklos. Dabar 
gautame sovietų pranešime ne
nurodyta nei mirties priežastis, 
nei kurioje stovykloje jis mi
ręs.

Du jo grobikai vėliau buvo su
imti Berlyne ir nubausti ilgomis 
kalėjimo bausmėmis. Pagal 
policijos pranešimus, grobimą 
įvykdę trys asmenys, kurie jį, 
pagavę išeinantį iš namų, nutem
pė į automobilį, kur ketvir
tasis paleido du šūvius, kad pa- 
laužus pagrobtojo pasiprieši
nimą. Policijos patruliai ir ci-

V. Pliodzinsko nuotrauka

skatintų Nasserį ieškoti taikos.
Iš visų arabų vadų tik Nas- 

seris turįs vispusišką politinę 
galią savo krašte bei pakankamą 
prestižą ir įtaką kituose arabų 
kraštuose.

Bet tai dar nereiškią, kad jis 
turįs visišką politinio manevra
vimo laisvę, kurią ribojančios 
jo varžybos su Irako premjeru 
Kassemu. Bet kurios nuolaidos 
Palestinos klausimu Nasserį iš
statytų destruktyvinei Irako pro
pagandai, todėl pirmoje eilėje ieš
kotina Kairo ir Bagdado suar- 
tinimo, kuris savu ruožtu galėtų 
privesti prie tolimesnės stabili
zacijos Vid. Rytuose.

grobė žmones
villniai automobiliai bandė gro
bikus persekioti, bet jie atsišau
dydami spruko į Rytų Berlyną, 
kur komunistinio tikrinimo 
punkto sargybos skubiai pakėlė 
barjerus, praleisdamos bėgantį 
automobilį.

Žinios iš viso 
pasaulio

ARGENTINOS užsienių reika
lų ministerija pareikalavo Iz
raelį grąžinti pagrobtąjį Adol
fą Eichmaną, kuris dabar 
laukia bylos už milijonų žydų 
sunaikinimą hitlerinėje Vokieti
joje. Jei jis nebūsiąs grą
žintas, Argentina pagrobimo 
klausimą iškelsianti Jungtinėse 
Tautose.

TARPAMERIKINIS TAIKOS 
KOMITETAS, keturis mėnesius 
rinkęs įrodymus, apkaltino 
Dominikos Respublikos dikta
torių Trujillo "brutaliu ir pla
čiai praktikuojamu žmogaus 
teisių pažeidimu". Diplomatai 
Washingtone sako, kad ši akcija 
galinti sukelti toli siekiančių 
implikacijų, galinčių paliesti ir 
Kubą.

KUBOS premjeras Fidel 
Castro netikėtai 2 valandas ryto 
pasirodė Havanoje vykstančiame 
kirpėjų suvažiavime ir maždaug 
dvi valandas šmeižė JAV ir jos 
vyriausybę. Jis rėkė, kad praei
tą savaitę gautoji Washingtono 
protesto nota buvusi "agresinga" 
ir "grubi".
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Guzenko kovoja dėl savo gyvybės...

GELBĖKITE, ŠIA NAKTĮ JIE MANE NUŽUDYS!”
TEISYBE APIE BUTBAJEVA

Vytautas Aleksandras 
RAČKAUSKAS

LAIKAI IR
ATGARSIAI

n

Sovietų karinis attache, pul
kininkas Sabotinas, per tą laiką 
konstatavo, kad iš šifravimo val
dininko seifo dingo keletas ap
dirbti perduotų dokumentų. Į- 
pratęs greitai ir be atodairos 
veikti, jis užaliarmuoja pasiun
tinybės saugumo valdininkus, ku
rie tuoj pat pradeda veikti.

Guzenko ir jo žmona, grįždami 
iš ministerijos t savo butą, pa
stebi, kad jie sekami. Kitojegat- 
vės pusėje stovi du vyrai. Šif
ravimo valdininkas juos labai 
gerai pažįsta. Vienas iš jų yra 
Lavrentjevas, oficialusis Sabo- 
tino šoferis, iš tikrųjų sovietų 
slaptosios policijos narys.

Guzenko gyvena mieste, Som- 
merset street 511, bute Nr. 4.

KUR ATOSTO
GAUTI?

Kiekvieno žmogaus jėgos me
tų bėgyje išsenka ir joms at
gauti reikalingas ramus poilsis, 
malonios atostogos. Mūsų va
sarvietėje — Osterville Manor 
— Jūs rasite ramų, malonų po
ilsį ir tikrai atgausite visas per 
paskutinius metus išeikvotas, 
jėgas.

Osterville Manor yra gražia
me pušynais apaugusiame Cape 
Codo pusiasalyje prie Atlanto, 
kur šiltosios srovės vandens 
temperatūra 70-80 laipsnių. Vi
si mūsų vasarvietės svečiai nau
dojasi uždaru (privatišku) pa
plūdimiu, kurio švarus smėlis 
dar po kelis kartus valomas ir 
sijojamas, todėl į šį paplūdimį 
tegalima įeiti tik su atskirais 
leidimais, kuriuos parūpiname 
visiems svečiams. Prie paplūdi
mio yra automobiliams saugoti 
vieta, už kurių atskirai mokėti 
nereikia. Mūsų vasarvietės kai
nos yra labai žemos, jas lygi
nant su kitomis panašiomis va
sarvietėmis, todėl tikime, kad 
Jūs apsispręsite savo atostogas 
praleisti pas mus — Cape Code 
Osterville Manor vasarvietėje.

Mes būsime labai laimingi, jei 
apsisprendę atostogauti susi
sieksite su mumis ir pranešite, 
kuriuo metu žadate atvykti, kad 
galėtume Jums rezervuoti kam
barius, kad atvykę nebeturėtu
mėte jokio rūpesčio ir galėtumė
te visą atostogų metą skirti po
ilsiui ir malonumams.

Laukiame Tamstų pranešimų 
ir prašome klausti, jei dar kiltų 
kokių nors neaiškumų..Mus gali
te pasiekti šiais adresais:

Osterville Manor, Ine.
Osterville — Cape Cod, Mass. 

Telefonas: GArden 8-6991 
arba Bostone:

265 C Street
So. Boston 27, Mass.

Telefonas: ANdrew 8-7730
Jūsų J. Kapočius

I

LIETUVIŠKA VASARVIETĖ

"BANGA99

Cape Cod, Massachusetts
Būdama prie šilto Craigville Beach pajūrio, garsi savo 

pušynais, sodu, geru lietuvišku maistu bei patarnavimu, 
"Banga" kasmet sulaukia daugumą joje anksčiau vasarojusių. 
Norintieji puikiai paatostogauti, prašomi nedelsiant kreiptis 
šiuo adresu iki birželio 15 d.

A. Pakštienė, 15 Wendover St., Boston 25, Mass. 
AVenue 2-8046, o vėliau, tiesiai į „Bangą”, 
Box 188, Centerville, Mass. Tel. SPring 5-4633

Jūros mėgėjus vasaros atostogas praleisti 
kviečiame prie ATLANTO,# ASBURY PARK, N. J*.

P. ir O. LANIŲ VASARNAMYJE
Čia ąžuolų apsupto vasarnamio erdviuose 

Kambariuose, už nedidelę kainą, ramiai pailsėsite, 
pasimaudysite švariausiam paplūdimyje iš visų 
ATLANTO pakraštyje esančių.

Tik per keletą minučių pėsčiam nuo vasar
namio pasiekiamas vandenynas — paplūdimys, 
kino teatrai, bažnyčios, krautuvės, restoranai ir 
kitos pramogų vietos.

Svečių patogumui galima naudotis virtuvė
mis, šaldytuvais, maitintis vietoje. Maudymosi 
mokestis apmokamos savininkų.

Kambarius siūlome užsisakyti iš anksto:

P. Lanys
515 4th Avė., 
Asbury Park, N. J.
Tel, PR 6-9783

/ 
Vos tik porai uždarius duris, 

pasigirsta beldimas. Kai Guzen
ko neatsako, jis pradedamas 
šaukti pavarde. Jis pažįsta bal
są, tai jaunesnysis leitenantas 
Lavrentjevas, kuris neseniai sto
vėjo priešais namą.

Ir Svetlana Guzenko tyli, bet 
tai nepadeda. Mažasis Andriejus 
atbėga iš kito kambario, garsiai 
šaukdamas "Tėti!"

Guzenko tyliai atidaro duris į 
balkoną, kad patekus į butą Nr. 
5, kuriame gyvena Kanados karo 
aviacijos viršila. Glausdama
sis prie sienos, kad nebūtų pa
stebėtas iš apačios, jis pabeldžia 
į duris.

Viršila atidaro, ir Guzenko 
klausia:

—Ar galite nakčiai priimti vai
ką, jeigu man ar mano žmonai 
kas atsitiktų?

Kanadietis žiūri į Guzenko, 
tartum prieš save matytų psir 
chiškai nesveiką.

--Kas gi turi jums atsitikti? 
--Labai galimas dalykas, kad 

aš ir mano žmona šiąnakt bū
sime nužudyti...

--Jūs tikite, kad būsite nu
žudyti?--klausia Kanados karo 
aviacijos viršila Henry Miller 
savo kaimyną iš buto Nr. 4,— 
Gal tamsta turi karščio ar ser
gi?

Jaunas sovietų šifro val
dininkas Igor Guzenko vos ne
verkia:
--Aš žinau, kad jūs mane lai

kote pamišėliu. Bet patikėkite, 
tai tiesa, ką sakau. Jie nori ma
ne ir mano žmoną nužudyti. Ti
kėkite, prašau, tikėkite!

--Na, gerai, vaiką galime per 
naktį čia pasaugoti,--atsako vir
šila, atidarydamas balkono du
ris.

Guzenko jį prispaudžia prie 
sienos:

--Glauskitės prie sienos! Prie 
pat sienos! Apačioje 
žudikai I

stovi mano

žemyn, ir 
tamsiame

Viršila žvilgteri 
tikrai: šiauriame, 
skersgatvyje stovi du vyrai. Jie 
žiūri aukštyn stebėdami, kas ten 
dedasi.

Triukšmas atkreipė ir buto 
N r. 6 šeimininkės dėmesį. Ji 
taip pat išeina balkonan, ir vir
šila pasakoja jai, ko jų kaimynas 
bijosi.

Buto Nr. 6 šeimininkė yra ryž
tingesnė;

--Atneškite vaiką pas mane, 
--sako ji.--O tamsta,—kreipia
si ji į viršilą,--tamsta tuoj pat 
nueik policijon ir pranešk, kad 
čia norima nužudyti žmogų.

Abu vyrai, stovėję gatvėje, jau 
atsitraukė t tamsesni, kampą. Jie 
nenori tiek daug liudininkų. Gu
zenko įslenka į savo butą, pasi
ima žmoną ir vaiką, ir drauge 
su jais perbėga į butą Nr. 6.

arba P. Lanys 
1248 Waverly PI., 
Elizabeth, N. J. 
Tel. EL 3-1169

Viršila užsivelka švarką, 
paima dvirati ir nuvažiuoja 
l artimiausią policijos nuova
dą. Budį valdininkai išklauso pa
sakojimo, o paskui garsiai iš
juokia:

--Mes esame Kanadoje, o ne 
Meksikoje,--sako jie.--Kasgi 
patikės tokiai pasakėlei?

Pagaliau abu policininkai, 
Walsh ir MacCulloch, pažada 
maždaug už ketvirčio valandos 
pravažiuoti pro Somerset street 
Nr. 511. Mažas pasivažinėjimas 
paįvairins budėjimą.

Beveik kartu su viršila jie 
atsiranda ties kalbamu namu. 
Jie pastebi abu įtariamus 
asmenis. Tikrai atrodo, kad toje 
fantastiškoje istorijoje esama 
kažko tikro. Bet visą naktį čia 
patruliuoti?

Su energinga buto N r. 6 šei
mininke jie sutaria, kad toji pa
liks nakčiai šviesą vonios kam
baryje.

—Jei kas nors atsitiktų, tuoj 
šviesą užgesinkite. Mes tarny
biniu automobiliu pravažiuosime 
kas pusvalandį, ir tuo būdu bus 
mums duotas ženklas.

♦

Sovietų pasiuntinybės Otavoje 
antrajam sekretoriui Vitalijui 
Pavlovui aišku, kad tiesioginis 
jėgos panaudojimas prieš vakar 
iššokusį šifro valdininką sukel
tų triukšmą. Tai prieštarauja 
griežtiems Maskvos nurody
mams,kuriuose įsakyta vengti 
atkreipti pašalinių dėmesį.

Iš kitos pusės, reikalas su
kasi ne vien apie paprastą valsty
bės paslapčių išdavimą. Jei Gu- 
zenkai pasisektų iš seifo pagrob
tuosius dokumentus perduoti Ka
nados įstaigoms, kiltų visų laikų 
sensacingiausia špionažo byla.

Sis faktas verčia Pavlovą, ku
ris iš tikrųjų yra Kanadai kom
petentingo GP aparato viršinin
kas, mesti šalin visus skrupu
lus. Jis turi bet kuria kaina 
atgauti dokumentus, arba vi
siems laikams nutildyti Guzenką.

Pasiėmęs dar trejetą pagel- 
bininkų, Pavlovas prieš 23 va
landą išvyksta iš sovietų pasiun
tinybės. Atvykę į Somerset gatvę, 
jie laukia vidunakčio.

(Bus daugiau)

Chicagos lietuvių veikėjai pulk. P. Genys ir p. Tumienė.
B. Beržinio nuotrauka
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TREČIOKAS AGENCY
SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA

Kelionių bilietų parūpinimat ir pinigų peraiuntimaa j visut kraštus 
TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA 

Kur tik besiruoštumėt keliauti, tuoj auairiikit tu mūsų įstaiga

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

Telefonas; MArket 2-4867

Nevisi iš mūsų šiandieną 
b e a t simena raudonarmie
čius Butajevą ir tris kitus, 
suvaidinusius nelemtą vaid
menį didžiojoje mūsų tau
tos tragedijoje prieš dvide
šimtį metų.

Nevisi iš mūsų beatsime- 
na, kaip Maskva juos pa
naudojo, kad pateisintų se
nai suplanuotą Nepriklauso
mos Lietuvos užgrobimą.

1940 metų birželio 14 die
ną per Lietuvos radiją ir 
spaudą buvo tautai padik
tuotas Maskvos ultimatu
mas:

”Po paskutiniuoju laiku 
Maskvoje įvykusių pasikal
bėjimų tarp Sovietų Sąjun
gos sovnarkomo pirmininko 
V. M. Molotovo ir Lietuvos 
ministrų tarybos pirminin
ko A. Merkio, o taip pat ir 
Lietuvos užsienio reikalų 
ministro Urbšio, Sovietų 
vyriausybė konstatuoja se
kančių faktų tikrumą:

1. Paskutiniųjų mėnesių 
bėgyje Lietuvos valdžios or
ganai pagrobė eilę kareivių 
iš sovietų kariuomenės įgu
lų, stovinčių Lietuvos teri
torijoje pagal Sovietų Są
jungos ir Lietuvos savitar
pinės pagalbos sutartį, kad 
kankinimais išgautų iš jų 
sovietų valdžios karines pa
slaptis. Nustatyta, kad ka
reivis Butajevas buvo ne 
tik pagrobtas, bet vėliau ir 
nužudytas Lietuvos polici
jos, kai sovietų valdžia pa
reikalavo jį grąžinti. Dviem 
pagrobtiem sovietų karei
viams Pisariovui ir šmarga- 
necui pavyko pabėgti iš 
juos pagrobusios ir kanki
nusios policijos. Pagrobtas 
kareivis šutovas iki šio lai
ko nesurastas. Tuo būdu 
Lietuva siekė padaryti so
vietų kariuomenės įgulų bu
vimą Lietuvoje nepakenčia
mu. Tatai liudija ir dar šie 
paskutiniųjų dienų faktai: 
gausūs areštai ir išsiunti
mai į koncentracijos sto- 

vykias Lietuvos piliečių iš 
sovietų įgulas aptarnaujan
čio personalo, kaip skalbė
jos ir kiti, o taip pat masi
niai areštai techninių dar
bininkų, dirbančių prie ka
riuomenės kareivinių staty
bos. Tokios nieku nepagrįs
tos ir nedraudžiamos repre
sijos prieš Lietuvos pilie
čius, aptarnaujančius sovie
tų įgulas, turi tikslą ne tik 
padaryti neįmanomą gyve
nimą sovietų kariuomenei 
Lietuvos teritorijoje, bet ir 
ugdyti nedraugiškus santy
kius su sovietų kariuomene 
ir paruošti jos užpuolimą.

Visi šie faktai kalba, kad 
Lietuvos vyriausybė šiurkš
čiai yra pažeidus jos su So
vietų Sąjunga sudarytą sa
vitarpinės pagalbos sutartį 
ir ruošia užpuolimą sovietų 
įgulų, esančių Lietuvoje pa
gal šią sutartį.

2. Tuoj pat po savitarpi
nės pagalbos sutarties su
darymo Lietuvos vyriausy
bė įstojo į karinę sąjungą 
su Latvija ir Estija, pakei
čiant taip vadinamą Balti
jos Antantę, kurioje karinę 
sąjungą turėjo Latvija ir 
Estija, į karinę trijų vals
tybių sąjungą. Lietuvai pri
sidėjus prie karinės sąjun
gos, sutvirtėjo nuo Sovietų 
Sąjungos slepiami ryšiai 
tarp rLietuvos, Latvijos ir 
Estijos generalinių štabų. 
Žinoma taip pat, kad 1940 
m. sausio mėn. leidžiamas 
anglų, prancūzų ir vokiečių 
kalbomis tos karinės sąjun
gos organas ”Revue Balti- 
que.”

Visi šie faktai kalba, kad 
Lietuvos Vyriausybė gru
biai pažeidė Sovietų Sąjun
gos ir Lietuvos savitarpinės 
pagalbos sutartį, kuri abiem 
šalim draudžia sudarinėti 
bet kokias sąjungas arba 
dalyvauti koalicijose, nu
kreiptose prieš vieną kurią 
sutartį pasirašiusių šalių.

Visi šie Sovietų-Lietuvių 
sutarties pažeidimai ir ne
draugiški Lietuvos vyriau
sybės veiksmai santykiuose 
su Sovietų Sąjunga karto
jasi nežiūrint, kad Sovietų 
Sąjunga veda ypatingai ge
ros valios kupiną ir pro-lie- 
tuvišką politiką atidavusi, 
kaip žinoma, savo iniciaty
va Lietuvai Vilniaus miestą 
ir jo sritį.

Sovietų vyriausybė yra 
nusistatymo, kad panaši 
būklė ilgiau tęstis nedali. 
Todėl Sovietų vyriausybė 
laiko absoliučiai būtinu ir 
neatidėtinu:

1. kad būtų atiduoti teis
mui vidaus reikalų minis
tras Skučas ir Saugumo De
partamento direktorius Po
vilaitis, kaip tiesioginiai 
kaltininkai provoka c i n i ų 
veiksmų prieš sovietų ka
riuomenės igulas Lietuvoje;

2. kad tuoj būtų sudary
ta Lietuvoje tokia vyriau
sybė, kuri būtų pasiruošus 
ir pajėgtų patikrinti gar
bingą Sovietų-Lietuvos sa
vitarpinės pagalbos sutar
ties vykdymą ir energingą 
šios sutarties priešų su- 
draudimą;

3. kad tuoj pat būtų pa
tikrintas laisvas praleidi
mas Lietuvos teritorijon so-

. vietų kariuomenės dalinių, 
jų paskirstymas Lietuvos 
centruose tokiame kiekyje, 
kurio pakaktų patikrinimui 
galimybių sovietų - lietuvių 
savitarpinės pagalbos su
tartį vykdyti ir užkirsti ke
lią provokaciniams veiks
mas, nukreiptiems prieš so
vietų įgulas Lietuvoje.

Sovietų vyriausybė laiko 
šių reikalavimų patenkini
mą elementarine sąlyga, 
kad sovietų-lietuvių savitar
pinės pagalbos sutartį gali
ma būtų sąžiningai ir gar-

Prez. Eisenhoweris jau ne kar
tą anksčiau buvo sustabdęs 
U-2 skraidymus, susirūpinęs jų 
nesaugumu. Viena pertrauka 
tęsėsi keletą mėnesių. Bet ČIA 
ir Pentagono pareigūpai ji vis 
įkalbėdavo pakeisti savo nuomo
nę, įtikindami, jog lėktuvų par
gabenamos žinios būdavo gy
vybiškai svarbios.

Šiuo metu Washingtone vyks
tančios karštos diskusijos: ar 
atnaujinti U-2 skraidymus virš 
komunistinės Kinijos ir Šiaur. 
Korėjos. Kariniai ir ČIA virši
ninkai nori sekti komunistų ka
riuomenės judėjimą Pietų Azi
joje, bet valstybės departamento 
pareigūnai bijo įsivelti į naujus 
incidentus.

Visi Japonijoje buvusieji U-2 
perkelti į Okinavą, kad nedi
dinus krizės dėl JAV-Japo- 
nijos savitarpinės pagalbos su
tarties.

Balandžio 9 paskutinio sėkmin
gai perskridusio Sovietiją U-2 
nuotraukos rodo, kad šiaurinėje 
Rusijoje esanti statoma eilė nau
jų tarpkontinentinių raketų bazių.

Numuštojo U-2 pilotas Fran
cis Powers buvo pertraukęs tylą, 
skrisdamas virš Sovietijos. JAV 
sekimo postai Turkijoje užre
gistravo jo pranešimą, kad lėk
tuvo motoras yra užgesęs ir 
jis leisiąsis žemyn iki 37,000 
pėdų, kad ji vėl užvedus.

*
Iš sovietinės Vokietijos zonos 

skubiai iššaukti Maskvon nese
niai grįžę vokiečiai, raketų spe
cialistai. Jiems pavestas užda
vinys: išvystyti naują raketą, kuri 
galėtų numušti lėktuvus iki 90,000 
pėdų aukščio.

Per Rytų Berlyną taip pat pa
tirta, kad sovietai nori išsviesti 
erdvėn savo šnipą-satelitą rug
sėjo mėnesi.

‘ iALKOY

--Dabar vėl viską turime pra
dėti iš naujo.

VAIZDINGIAU: Vienas olan
das, grįžęs iš kelionės po vaka
rinę Rusiją, Rotterdame kalbasi 
su sovietų konsulu. "Na, kaip 
patiko mūsų socialistinis kraš
tas?" klausia rusas. "Tikrai 
įdomu," atsako olandas. "Pasku
tiniaisiais metais daug kas pasi
keitė į gerą pusę. Tik... kur be
būtum—Leningrade, Maskvoje ar 
kuriame nors kolchoze, vis ne
gali atsipalaiduoti jausmo, kad 
esi nuolat sekamas."--Taip, taip 
atsakė rusas, "tai tie prakeikti 
amerikiečiai." (tp)

bingai vykdyti.
Sovietų vyriausybė lau

kia Lietuvos vyriausybės 
atsakymo iki 10 vai. ryto 
hirželio 15 d. Atsakymo ne
davimas iki to termino bus 
laikomas atsakymu paten
kinti aukščiau nurodytus 
Sovietų Sąjungos reikalavi
mus”.

Nepaisydama mūsų įro
dymų ir pasiaiškinimų, rau
donoji lava iš Rytų 1940 
metų birželio 15 dienos 3 
vai. po pietų keliais ir ta
keliais pradėjo sunktis į 
mūsų kraštą ir greitai už
liejo bei paskandino vos 
spėjusią pilnai pražysti Ne
priklausomą Lietuvą.

(Bus daugiau)

Šimtai naujų skaitytojų, 
pradėję skaityti Dirvą ir ja 
džiaugias^ Pasiteiraukit, 
ar Dirvą skaito jūsų pažįs
tami ir kaimynai. Jei ne— 
atsiųskit jų adresus. Jie 
Dirvą gaus dvi savaites 
nemokamai.

ta
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Draugas Don Camillo

AUDRA JUODOJOJE JŪROJE
Juodoji jūra vis dar smarkiai 

tebemėtė laivą, tačiau jūrei
viai jau galėjo pajudėti iš vie
tos, pasižiūrėti laivo mašinų ir 
pompų. Keleiviai turėjo užtek
tinai darbo, begręždami savo 
drabužius. Draugas Oregovas bu
vo užmirštas.

Audra jau buvo išliejusi savo 
įniršį, jūra iš lėto lygėjo ir de
nyje viskas pamažu grįžo į savo 
vėžes. Ir "išrinktiejie" jau paro
dė savo kasdieniškus veidus.

Pagaliau nieko nepaprasto ir 
nebuvo atsitikę. Jūra buvo tru
putį pyktelėjusi, sukėlusi ban
gas ir aplaisčiusi vandeniu, su
daužiusi denio dangtį ir pasigro
busi dvi gelbėjimosi valtis.

Draugas Oregovas, kurį visi 
buvo pamiršę, buvo atsimintas tik 
tada, kai laivas įplaukė O. uos- 
tan.

Laipteliai buvo jau nuleisti, 
ir Peppone norėjo atsistoti savo 
būrelio priešakyje, kai priešais 
jį išdygo draugė Nadia:

—Mes turime palaukti drau
go Oregovo,--pasakė ji.

Dabar atsirado laivo kapitonas, 
pasišnibždėjo su drauge Nadia ir 
nusivedė ją žemyn, į tarpdenį.

Po kelių minučių jie vėl iš
kopė viršun, ir draugas kapi
tonas draugiškai paspaudė ran
kas Pepponei ir kitiems "išrink
tiesiems".

--Kak trevoga, tak do Boga, 
—pasakė jis, spausdamas Don 
Camillo ranką.

--Mes galime eiti,--paaiškino 
draugė Nadia. --Deja, audros me
tu didžioji banga nuplovė nuo de
nio draugą Oregovą. Partija ne
teko ištikimo ir pajėgaus valdi
ninko, o Rusija-- drąsaus kario.

Jie išlipo krantan, ir Don Ca
millo atsisuko, vis dar stipriai 
tebebanguojančioje jūroje žvilgs
niu ieškodamas draugo Oregovo 
dvasios.

--Tebūna jam Dievas atlaidus 
už jo nuodėmes,--sumurmėjo jis, 
tačiau tolimesnis dingusiojo li
kimas jį gąsdino. Jis stengėsi 
tikėti, kad draugas kapitonas bu
vo sakęs teisybę. Ir pagaliau, 
kodėl ne? Jeigu draugas kapito
nas į laivo dienyną įtraukė, 
kad audra į jūrą nušlavė dvi 
gelbėjimosi valtis ir draugą 
Oregovą, tai iš tikrųjų nebuvo 
nė pagrindo abejoti to įrašo 
tikrumu.

*
Biaurioji audra suvėlino Ber

lyno orinio ekspreso išskridimą. 
Pakeliui į aerodromą Don Ca
millo pastebėjo autokare sėdįs 
priešais Scamoggią.

--Na, drauge,--pasakė jam,-- 
atėjo laikas atsisveikinti. Mes 
išskrendame, o tu lieki.

--Ne, -- atsakė Scamoggia.-- 
Aš skrendu kartu.

--Kaip? Ar draugei Nadiai ne
pasisekė tavęs sulaikyti?

--Apie tai su ja nekalbėjau, 
--atsakė Scamoggia.--Aš apsi
galvojau ir nutariau, kad ma
nęs dar labai reikės italų ko
munistų partijai.

—Tai gražu iš tavo pusės, 
drauge,--susijaudinęs kalbėjo 
Don Camillo.--Kas pareiga gali 
nutildyti savo širdį, yra tikras 
kovotojas.

Draugas Scamoggia atsiduso 
ir nukreipė savo žvilgsnį pro 
langą.

Tuo metu jie pasiekė aerod
romą.
Autokaras sustojo ties tvorele, 

ir visi išlipo. Draugė Nadia ir 
draugas Peppone nuėjo į konto
rą ir parodė savo kelionės do
kumentus. Policijos sargyboms 
vadovaująs karininkas patikrino 
juos, paskui perdavė "išrinktų
jų" sąrašą vienam puskarinin
kiui, kuris kartu buvo ir vertė
jas, ir tas pradėjo šaukti:

--Bacciga Pietro...

Ir Bacciga įžengė konto ron. 
Karininkas nukreipė žvilgsnį į 
Pepponę, ir tas linktelėjo "Taip";

paskui jis nukreipė žvilgsnį į 
draugę Nadią, ir toji pasakė "Da".

—Capece Salvatore...
Ir taip tęsėsi iki:
—Rodella Walter...
Peppone, paskendęs savo min

tyse, ne iš karto atsiminė, kad 
draugas Rondella jau seniai bu
vo Italijoje: Kol susigriebė, jau 
buvo vėlu: neapolietis rumunas 
iš Tifizo kolchozo stovėjo ten, 
dairydamasis su plačia šypsena 
veide.

Ir jau Peppone buvo linktelė
jęs "taip.".

--Da,—pasakė nė kiek nenus
tebusi draugė Nadia.

Dabar atėjo eilė draugui Ta- 
rocci, ir Peppone turėjo smar
kiai save tramdyti, kad nepasaky
tų "ne". Bet tai truko tik de
šimtadalį sekundės.

—Dešimt atvyko, dešimt iš
vyko,--pasakė labai patenkintas 
vertėjas ir padavė Pepponei do
kumentus.

Jiems žingsniuojant į lėktuvą, 
Don Camillo prisigretino prie 
draugės Nadios ir paklausė, ką 
laivo kapitonas jam rusiškai pa
sakęs.

—Tai, ką tu pats, drauge, ma
tei savo akimis: "Kai pavojus 
ištinka, vėl atsimenamas Die
vas".

--Senas priežodis iŠ pergyven
tų laikų,--linktelėjo Don Camillo.

Dabar atėjo akimirka, kada 
reikėjo lipti į lėktuvą. Draugė 
Nadia kiekvienam "išrinktajam" 
paspaudė ranką. Ji paspaudė ją 
ir rumunui iš Neaplio ir jau bu
vo jam benusišypsanti, bet tuo 
metu priėjo draugas Scamoggia, 
ir šypsena užšalo jos lūpose.

Paskutinis buvo Don Camillo.
--Sudiev, drauge,--pasakėDon 

Camillo.
--Pasimelsk už mane, drauge, 

—tyliai atsakė draugė Nadia, ir 
dvi didelės ašaros nuriedėjo jos 
skruostais.

(Bus daugiau)

Baleto "Užburtoji Fleita", statyto Chicagoje, dalyviai. Stovi iš kairės: A. Jonikas, A. Brinką, prof. 
VI. Jakubėnas, I. Sprindienė, komp. J. Bertulis (šio straipsnio autorius), S. Velbasis, R. Graužinytė, A. 
Genčiauskaitė, E. Radvila, A. Tamošiūnaitė, J. ūčiukas ir kt.

Reikėti) dar parodyti Chicagoje ir už jos ribų
Mūsų visuomenę perbėgo nauja 

džiaugsmo banga: Simas Velba
sis pastatėbaletą "Užburtoji flei
ta", muz. Richard Drigo.

BALETO INTERPRETACIJA

Baletas iš esmės yra panto- 
miminė vaidyba, grakščių kla
sikinių judesių formoje. Dramos 
kūrėjo mintis vaidilos perduoda 
žodžiais ir mimika. Baletas gi 
kūrinio minties turinį, pergy
venimus ir kt. perduoda šokių 
formoje, taip pat į jungus ir mi-

Juozas Bertulis

Sibiro tremtinio atsiminimai [13] A. Valasevičius

NEPAVYKĘS SVEČIAVIMASIS VILNIUJE
Užeinam į alinę. Tai jis 

užsako, tai aš užsakau. Ne
patinka grojomos rusiškos 
melodijos.

Jaučiu, kad perdaug, bet 
norėdamas užsimiršti, pilu 
dar po 100 gramų degtines, 
ir vėl alaus.

— Pranai, einam į namus, 
aš jaučiuosi girtas.

— Palauk, pėsti neisim. 
Pasivažinėsim. Tik būk at
sargus prie įlipimo, kad ne- 
apkraustytų kišenių.

Įsėdam. Jis kalbasi su šo
feriu ir grįžta pas mane.

— Žinai, Vilniuje auto
busais galima važiuoti t'ik 
į vieną pusę. O kur pasisu
ka, reikia būtinai išlipti. 
Bet aš pakalbėjau ir pasi
važinėsim.

Jis man aiškina apie mies
to gatves, bet man viskas 
tik mirga.

Pasisukus autobusui visi 
išlipa, o mes pasiliekam. 
Kažin kas rusiškai reika
lauja šoferio, kad mus iš
sodintų. Ilgai ginčijasi.

Dirvos skaitytojai kviečiami atidaryti || 
= taupymo sąskaitas lietuvių vedamoj Tau- = 
= pymo Bendrovėj, kuri: j

moka metinius divi-
dendus (dividendai išmo
kami birželio 30 d. ir 
gruodžio 31 d.)

apmoka visas pašto per
siuntimo išlaidas.
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— Einam, Pranai, grįšim 
pėsti.

Ir mes išlipam. Mums 
išlipus šoferis neima naujų 
keleivių ir su tuščia mašina 
nuvažiuoja.

— Aš norėjau važiuoti į 
futbolo rungtynes, — sako 
rusiškai vidutinio amžiaus 
vyras.

— Prašau, važiuok, — at
sako Pranas, erzindamas 
rusą. O tas pradeda užgau
liojančiai kabinėtis.

— Na, einam nuošaliau 
ir išsiaiškinsim, — sakau 
netekęs kantrybės.

— Jūs dviese?
— Ne, aš vienas eisiu, — 

sako užsigavęs Pranas ir jis 
nori vienas eiti.

Aš jo nepalieku ir einam 
kartu.

— Sukam į čia, — krei
piuosi į rusą.

Jis žada, bet tik į sekantį 
skersgatvį.

— Palaukit, aš tuoj grį
šiu, — sako rusas ir įbėga 
pro vienus vartelius.

Mes trumpai palaukę pra
dedam eiti. Ir tik kiek pa
ėjus iššoksta trys iš prieša
kio ir du iš užpakalio su at
statytais revolveriais.

— Rankas aukštyn!
Mus iškrato ir kur tai va

rosi. Jų tarpe ir tas, su ku
riuo ginčijomės.

Milicijoj pirma apklausi- 
nėja Praną, paskui mane.

— Kodėl nesilaikai va
žiavimo" taisyklių ?

— Klaipėdoj gali važiuo
ti kur tik nori, jeigu užsi
moki. O kaip čia, nežinau.

— Kodėl girtas?
— Draugą sutikęs visuo

met išgeriu.
— Jūs turėjot ginklą, kur 

išmetėt ?
— Jei taip galvojat, tai 

suraskit kur išmetėm.
Atidžiai patikrinęs doku

mentus paleidžia.
Pranas manęs jau laukė. 

Dabar tikrai einam į namus.
— Dabar pats matai, prie- 

teliau, visi šitie civiliai ru
sai yra apginkluoti. Dažnai 
jie apvogia, apiplėšia pilie
čius ir neturi kam pasi
skųsti.

Užsisakau miesto kasoje 
bilietą, nes iš karto negali 
gauti. Reikia turėti pažy
mėjimą iš daktaro, kad ne
turi utėlių ar talonėlį iš pir
ties, kad esi išsiprausęs.

Tik po trijų dienų gausiu 
bilietą. Per tą laiką apžiū
riu sostinę su naujai pasta
tytais paminklais. Vakare 
abu įlipam į Gedimino pilies 
bokštą. Plevėsuoja raudona 
vėliava. Radę laisvesnę vie
tą ten peiliuku į akmenį 
įbrėžiam savo vardus.

Atsisveikindami vienam 
kitam linkim laimės ir noro 
dar pasimatyti. Jis žada at
važiuoti į Klaipėdą ieškoti 
darbo, o aš į Vilnių.

— Mes niekur iš savo li
kimo neišbėgsim. Visur rei
kia išsiregistruoti ir prisi
registruoti. Keisti gyveni
mo vieta neblogai, bet eko
nomiškai labai vargina. Juk 
ir taip pusbadžiu gyvenam, 
— kalbu spausdamas ranką.

Likusią atostogų dalį 
praleidžiu prie Kuršių ma
rių. Susitaręs su žvejais pa
dedu jiems žvejoti. Ir jau
čiu didžiausį malonumą, ka
da esu mariose.

Panašiai, kaip ir praėju
sieji, prasideda nauji moks
lo metai. Darbo daug. Kiek
vienai pamokai turi paruoš
ti konspektus, kad vėliau 
galėtų patikrinti kaip dir
bau.

Dirbant laikas bėga greit. 
Reikalauja suaug u s i e m s 
pravesti susirinkimus, skai
tyti nurodytomis temomis 
paskaitas, žmonės dažnai 
nesusirenka, bet duodi ži
nias, kad įvyko.

Artėjant pavasariui at
važiuoja specialiai paruošti 
p r o p agandistai. Seniūnas 
visus suvaro. Man, kaip 
liaudies švietėjui, dalyvavi
mas būtinas.

Salėj nuleidę galvas vals
tiečiai klausosi kalbos. Jau
nas kalbėtojas aiškina ko
lektyvinio ūkio pranašumą 
prieš pavienius.

— Traktoriams nėra kur 
apsisukti, vieni rubežiai, — 
jis sako. — Aš žinau, dau
guma ”priebuožių” (buožė

miką. Dramos vaidilos turi būti 
tvirtai įsigilinę į patį siužetą, 
į žodžių fonetiką, į mimiką, in
tonaciją, vaidybos meną ir 1.1., 
kad vis tai tinkamai perduotų žiū
rovams. Neužtenka vaidilai au
toriaus mintis pergyventi pa
čiam, bet jas reikia sugebėti 
tinkamai perduoti publikai, kad 
vaidilos tragedinės ašaros neiš
šauktų žiūrovuose juoko. Ir at
bulai.

Balete dar sunkiau: Čia auto
riaus mintis vaidila turi per
duoti be žodžių, nebyliai. Todėl 
baleto tikrasis vaidila turi ypa
tingai koncentruotis į judesius ir 
į mimiką. Baleto vaidila turi su
gebėti visa tai apipinti judesių 
niuansais, dinamika ir agogika 
taip vykusiai, kad žiūrovui ne
tektų ilgai laužyti galvos, ką 
vaidila tuo ar kitu judesiu norėjo 
pasakyti, nes sekantis veiksmas 
jau veda prie kitos minties. Vie
nok choreografiniu būdu meniš
kai perduoti vaizdą retai kam te
pavyksta, nes baleto meno tobu
lėjimui horizontas yra begalo il
gas. Tiesa, pasaulyje yra gana 
daug baleto žvaigždžių, bet pa
lyginus su jų kiekiu Hollywoode, 
įvairiose operose, baletuose,-- 
tikrųjų žvaigždžių neatsiras ne 
vieno procento. O šis kelias yra 
begalo žiaurus ir nedėkingas.

SIMO VELBASIO STUDIJA

"Užburtos fleitos" pastatymo 
proga gal bus pravartu mūsų 
visuomenę supažindinti ir su šio 
baleto vaidilomis.

Simas Velbasis baleto meną 
studijavo Kaune, pas Valstybės 
Teatro baletmeisterį Povilą Pet
rovą. Dalyvavo virš 30 baleto pa
statymuose. Vienok tikruoju 
baleto tarnautoju, Lietuvos Val
stybės Opera Kaune tepriėmė 
tiktai 1930 m., t.y. po keturių 
metų praktikos. S. Velbasis taip 
pat dalyvavo gastrolėse po už
sienį: Monte Carlo ir Londone.

iki 30 ha., priebuožė — kas 
turėjo 25 ha.,t bet tokių jau 
nėra) nenori kolektyvų. 
Jiems patinka, kai mažaže
miai neišsiversdami iš savo 
ūkio patys lenda į jų nagus 
išnaudojimui. Bet mažaže
miai visi eis j partijos nuro
dytą ir didžiojoj tėvynėj iš
bandytą kelią.

— Kas tamstą atsiuntė ir 
kieno vardu kalbi? — klau
sia staiga atsistojęs aukšto 
ūgio liesas naujakurys.

— Mane atsiuntė iš Rai
komo (rajono vykd. komite
tas).

— Man žemę amžinam 
naudojimui davė draugas 
Stalinas, ir jūs, ten žulikai 
iš Raikomo, jos nepaimsit, 
— rodo iškėlęs žemės gavi
mo dokumentą.

Dar agitatorius įrodinėja, 
kad niekas nežada paimti 
žemės, kad valstiečiai leng
viau, geriau turėsią. Dar ra
gina neklausyti priebuožių 
ir užbaigia savo kalbą.

(Bus daugiau)

Pabėgus iš Lietuvos, Vienos 
Volks Operoje, Austrijoje, buvo 
priimtas baleto solistų. Būda
mas Vienoje, kaip baletmeis
teris, pastatė baletą "Jonukas 
ir Gretutė". Blomberge, Vokie
tijoje įkūrė ir vedė savo baleto 
studiją. Dalyvavo baleto "Cope- 
lia" pastatyme.

Atvykus į Ameriką, Chicagoje 
sukūrė savo baleto studiją. Ją 
lanko virš 60 mokinių. Kasmet 
ypač mokslo metų pabaigoje, vie
šai pasirodo su savo mokiniais. 
Šiemet netik pasirodė su kon
certu (programos n-je dalyje), 
bet pastatė pilną "Užburtoji 
fleita", baletą.

VAIDILŲ CHARAKTERISTIKA

Šių mokslo metų pabaigai at
žymėti S. Velbasis parodė ne 
tik savo pirmamečius (nuo 5 
metų amžiaus), bet dar pasikvie
tė į talką Lietuvos Valst. Dra
mos artistus: Ireną Sprindienę, 
Alfą Brinką, Edvardą Radvilą ir 
Joną IlČiuką. Todėl nenuostabu, 
kad Jaunimo Centro salėje ne
bebuvo tuščios vietos. Vienus vi
liojo pasidžiaugti mūsų jaunųjų 
atžaliukų grakščiais, natūraliais 
judesiais, kuriuos S. Velbasis 
įstatė į klasikines formas. Kiti 
ėjo iš įdomumo: kaip šie ūgiu, 
amžiumi ir vaidybos rutinoje toli 
nuėję įsijungs į bendrą baletą 
su mažamečiais.

Pasirodo, kad neapsirikta nei 
vienu, nei antru VL Dramos ar
tistai jauniesiems vaidinime buvo 
inspiratoriais. Auditorija in
tensyviai žiūrėjo į tas masines 
ir pavienių asmenų scenas, kur 
jungėsi jaunieji ir suaugę artis
tai. Ir buvo tiek įsigilinę, kad 
užmiršo pagalvoti, jog čia turėtų 
susidaryti menas rėžiančiujų di
sonansu persisunkiusioje har
monijoje. Bet jie matė vien dar
nų vaidinimą ir labai gailėjosi, 
kad programa taip greit pasibai
gė.

Būtų nusikaltimas nepaminė
jus mažuosius, nors svarbiuo
sius vaidilas.

Veikale ryškiausiai pasirodė 
Audronė TamošiŪnaitė(Lizos ro
lėje) ir Aurelija GinČauskaitė 
(Luko rolėje). Abi buvo gerai 
susirepetavusios. GinČauskaitė, 
būdama mergaite, turėjo atlikti 
berniuko rolę. Kai jom dviem 
šokant reikėdavo Tamošiūnaitę 
iškelti, arba piruetuose, Gin
Čauskaitė buvo geras partneris. 
Tiesa, ji neturėjo tiek fizinės 
jėgos, kad baleriną iškėlus ga
lėtų visai laisvai žongleruoti, 
kaip tą atliktų vyriškis, bet ji 
atliko tikrai vykusiai, be prie
kaištų. Pati A. Tamošiūnaitė 
mikliai, tinkamai pasiruošdavo.

Visų dėmesį atkreipė dar kitos 
mergytės. Tai: Kr. Žebrauskaitė 
ir Daiva Geštautaitė. Joms šo
kant su Tamošiūnaite trio, ryš
kėjo jų laisvumas, kontaktas, 
darnumas. Kai jos šoko duetą, 
neperdedant galima pažymėti, 
kad skraidė pilname, plačiame 
laisvume. O tai ypač budinga ir 
reikalinga balete.

Rūta Graužinytė turėjo dvi ma
žas roles (pavargėlio ir fėjos), 
bet jos buvo atliktos didelės ro
lės formoje.

Veikalą akompanavo prof. VL 
Jakubėnas. Jo pirštams šis vei
kalas nebuvo nei sunkus, nei kom
plikuotas. Šokėjos ir vaidilos visą

(Nukelta į 6 psL)



Nr. 67 — 4 DIRVA 1960 m. birželio 10 d.

DIRVA
— THE FIELD —

Established in 1915
6907 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio 
HEnderšon 1-6344

Prenumerata metams: $10.00 • Laikraštis išeina tris 
kartus savaitėje: pirmadieniais, trečiadieniais ir penkta
dieniais, išskyrus šventes.

Redaguoja: B. Gaidžiūnas, V. Gedgaudas ir J. Palukaitis 
• Redakcinę kolegiją sudaro: P. Bastys, E. Čekienė, 
R. Mieželis, J. Paplėnas, V. Rastenis ir St. Santvaras.

Ateina naujos jėgos
Pasibaigę mokslo metai neša naują džiaugsmą. Iš 

visų, didesnių ir mažesnių lietuvių kolonijų ateina žinios, 
kad būriai jaunuolių baigė .gimnazijas ar universitetus. 
Ir aišku, kad džiaugsmu gyvena ne tik tie jaunuoliai, bet 
jų tėvai ir artimieji. Nemažiau džiaugiasi ir visa lietu
viškoji bendruomenė. Juk tai turtėjam jaunais veikėjais, 
kurie mūsų bendruomeninį, kultūrinį ir tautinį gyvenimą 
gali pasukti naujom jėgom.

Mūsų pareiga tas naujas jėgas į darbą įjungti. Įjung
ti, kad jos iš mūsų tarpo nenubyrėtų. Ne tik dabar, bet 
ir ateity. Juk mums, kelionėj per svetimus kraštus, labai 
svarbu, kad visi liktume krūvoj, ir visi, pagal savo suge
bėjimus ir išteklius, atliktume tai,- ką atlikti turime.

Lengviau su tais jaunuoliais, kurie nuo jaunystės 
yra įjungti į lietuviškų organizacijų veiklą. Jie iš mažų 
dienų įpranta dirbti lietuvišką darbą. Jie susiranda iš 
savųjų tarpo draugus ir nuo jų vėliau nepasimeta. Jiems 
vėlesniais metais, kad jr pavieniui gyvenant, lietuviškoji 
veikla nėra nežinoma žemė. Jie randa laiko lietuviškais 
reikalais ir toliau pakeliauti, savo uždirbtą dolerį lietu
viškiems reikalams skirti, į bendrą lietuvišką veiklą jung
tis.

Visi pripažįstame, kad jaunose dienose išgyventi įspū
džiai tvirčiausi. Visi mes, kurie anais laimingais laikais 
lankėm savas gimnazijas ar universitetus, kai tik susi
renkam į saviškių būrį, vis pasakojam išgyventų įspūdžių 
nuotrupas, nes tikrai yra ko papasakoti. Dažnas tebeat- 
simenam valandas, kada į mūsų rankas buvo įduoti gim
nazijų baigimo pažymėjimai. Dažnas tebeatsimenam ir 
gimnazijos direktoriaus į tolimesnį gyvenimą palydinčius 
žodžius. Dažnas tebematom ir tuos jaunesniųjų draugų 
žvilgsnius, kurie su pavydu mus atsisveikino.

Taip jau yra, kad mūsų vaikai čia turi baigti ne lie
tuvių kalba vedamas gimnazijas ir universitetus. Ir jų 
baigimo dokumentus ne iš saviškių rankų gauna. Tat ir 
tie įspūdžiai dažnai ne su saviškiais surišti, nors mama 
ar tėtis, o ir keli artimieji draugai, visa tai stebi. Bet čia, 
jei tų įspūdžių tvirčiau su savaisiais nesurišam, esam 
patys kalti.

Kodėl, kada mokslo metai baigiasi, mes nesugebam 
visus, baigiančiuosius surinkti į-lietuviškas mokslo baigimo 
iškilmes? Kodėl mes nesurengiam jiems gimnazijų bai
gimo šventes? Ir jei tai nepadarom, esam patys kalti. 
Kalti, nes daug nereikalingų darbų dirbam, o reikalingų 
laiku neatliekam. Neatliekam net tokiose didelėse lietuvių 
kolonijose, kur tai atlikti jokių sunkumų negali susidaryti.

Nemanau, kad ir šiuo reikalu būtų dairomasi, kas turi 
tai padaryti. Tai Bendruomenės pareiga. O jei kur tos pa
reigos nenorėtų Bendruomenė imtis, reikėtų tai iš anksto 
pasakyti. Atsiras kiti, kurie tai padarys, bet nieko neda
ryti yra nuodėmė.

Tik, žinoma, tokios mokslo baigimo iškilmės neturi 
būti plokščios. Joje dalyvaujantiems turi palikti įspūdis, 
kad buvo didelė šventė, kurią verta ne tik rytoj, bet ir 
už daugelio metų atsiminti. B. G.

VAIKAS, PAŽYMĖTAS MILIJONO SKAITLINE YRA LATVIUKAS

ICEM (Intergovrn. Com. for 
Europ. Migration) yra tarptauti
nis migracijos komitetas, pradė
jęs veikti 1951 metų gale. Kai 
kiti pabėgėlių--refugee komi
tetai (pvz. IRO) užbaigė savo 
darbus, ICEM--pradėjo.

Šis komitetas gabeno Europos 
žmonių (daug italų, graikų) per
teklių Į užjūrius. Aišku, tų ke
liaujančių tarpan pateko ir vie
nas kitas tremtinys, DP. Per ne
pilnus 10 metų Šis komitetas iš 
Europos išgabeno milijoną "dū
šių"--milijoniniu numeriu ėjo 
latviukas Andriejs Suretis.

St. B. Dirvoje (64 nr.) mini
mas "New York Staats-Zeitung 
und Herold" rašo klaidingai, jei 
pažymi, kad tai lietuviukas.

Šio vaiko išvažiavimo iš Eu
ropos ir atvykimo į JAV momen
tai buvo labai išreklamuoti. Ma
čiau televizijoj to Andriejaus su
tikimą NeW Yorke. Ten vėl bu
vo kartojama, kad tai latviukas 
ir važiuoja pas tėvus į Kala- 
mazoo, Mich. Lietuviai nei iš
leistuvėse nei sutiktuvėse neda
lyvavo.

Išvežtas visas milijonas iš Eu- 
ar 8 metus, bet keli mi- 

lijou. J ' 'a eilės ir nesu
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laukia. Mūsų, lietuvių, tremtiniai 
DP Vokietijoj greičiausiai ilgai 
dar negalės niekur išvykti, o liks 
brolių amerikiečių--Balfo malo
nei. Daroma pastangų juos įkur
dinti, bet tai, atrodo, bus tik 
gražios pastangos, nes tam tiks
lui reikėtų labai daug tūkstančių 
dolerių, kurių Balfas neturi.

Kun. J. Jankus

NEUŽMIRŠKIT IR JAUNŲJŲ 
DRAMOS AKTORIŲ

Nors vien tik iš spaudos sek
damas, džiaugiuose mūsų jaunų
jų talentų laimėjimais Dirvos 
ruoštuose konkursuose pernai ir 
šiemet. Dabar vėl skaitau, kad 
Dirva ir 1961 m. panašų jaunųjų 
menininkų konkursą yra pasiruo
šusi surengti.

Būtų labai miela, kad tuose 
konkursuose savo sugebėjimais 
pasirodytų ir jaunieji-osios 
dramos menininkai, kurių beveik 
visose didesnėse mūsų koloni
jose yra nemažas skaičius, ta
lentingai besireiškiančių vaidi
nimuose, deklamavimuose, į- 
vairių minėjimų--pobūvių prog
ramų praVedimuose ir t.t.

Gal iš pirmo žvilgsnio atrodo,

sviesaus atminimo inz. kazys rimkus
1960 m. gegužio 22 dieną, Do- 

ver mieste, Deliware valstijoj, 
netikėtai mirė inžinierius Kazys 
Rimkus. Jis buvo gimęs 1902 
m. lapkričio 14 d. Šaltinių km., 
Vyžuonų valsč., Utenos apskr. 
ir priklausė giminei, iš kurios 
kilo šviesus Lietuvos patriotas 
kan. J. Tumas-Vaižgantas.

Kai Kazys Rimkus 1924 me
tais baigė Panevėžio gimnazi
ją, Vaižgantas ėmė jį globoti 
tiesioginiai, sudarydamas jam 
sąlygas studijuoti Kaune, Lietu
vos Universiteto Technikos Fa
kultete.' Taigi, nuo šio laiko Ka
zys aukštąjį inžinerijos mokslą 
ėjo Vaižganto paunksmėj ir čia 
jis gavo savo globėjo pagrindi
nį paliepimą: "ko mokinies, mo
kinkis gerai ir atsidėjęs, kad 
būtum pasirinkto darbo geras 
žinovas."

Kazys priėmė savo dėdės Vaiž
ganto patarimą visu nuoširdumu 
ir nenukrypęs nei į studentišką 
bohemiją, nei perdaug leisda
masis į visuomeninę veiklą, sa
vo visas jėgas telkė, kad gautų 
gerus inžinieriaus pamatus. Taip 
studijuodamas, dvejus metus 
buvo laborantu hydrotechnikos 
darbams prie prof. Kalupailos 
ir studijas apvainikavo jo pa
ruoštu diplominiu darbu "Hydro- 
elektrinė Stotis Nemuno kilpoj 
ties Birštonu.”

Su šiuo diplominio darbo apgy
nimu jis tapo inžinierium 1929 
m. spalio 28 dieną. 1930 —Vytau
to Didžiojo metais jis buvo pa
skirtas Kėdainių miesto ir apskr. 
inžinierium, kuriuo buvo iki 
1934 metų, kartu lektoriaudamas 
Aukštesnėj Kulturtechnikos ir 
Geodezijos Mokykloj, Kėdainiuo
se.

1934 metų gale gavo naują pa
skyrimą Kaune, Vid. Reik. Mi- 
nisterijoj—Viešųjų darbų refe
rentu, bet Šias pareigas ėjo 

kad dramininkų varžybos stoko
tų tokio didelio ir gražaus įs
pūdžio, kokį iššaukia dainos ar 
baleto menininkai, tačiau, esu 
tikras, jei jaunieji dramos ak
toriai, iš anksto, žinodami ar
tėjantį konkursą, tinkamai pa
siruoštų, įspūdis ir grožis bū
tų nei kiek nemažesnis. O pa
siruošimui dirva labai plati: 
deklamacijos, monologai, dailu
sis skaitymas, dialogai, grupi
nis grožinės literatūros kūrinių 
perteikimas, dramos veikalų iš
karpos ir t.t. ir t.t.

Turint galvoje, kad gimtoji kal
ba, jos gražus mokėjimas, jos 
subtilus ir niuansuotas skam
besys iš scenos yra vienas pačių 
didžiausių jei ne didžiausias, 
ginklas prieš nutautėjimą, ma
nau, kad siūlomo pobūdžio jau
nųjų menininkų varžybos turėtų 
ypatingai didelę prasmę ir 
reikšmę.

Nors pasiūlymai, sugestijos ir 
patarimai dažniausiai nieko ne
kaštuoja, vistiek negalėjau iš
kęsti neparašęs šiuo, man didžiai 
rūpimu, reikalu. Atsiprašau ir 
siunčiu savo gražiausius lin
kėjimus Dirvai, jos bendradar
biams ir jauniesiems meninin
kams.

Antanas Rūkas, 
Chicago

RE D. PASTABA. Ačiū A. Rū
kui už dėmesį,Į ateinančių me
tų varžybas jaunuosius dramos 
menininkus tikrai įtrauksime.

KOL ATSIMINIMAI TEBERA 
VAIZDUS

1944 m. vasarą Žemaitijoj bu
vo susiorganizavusi Tėvynės 
Apsaugos Rinktinė, kurios sudė
ty jau buvo du pėstininkų pulkai, 
o trečias pradėtas organizuoti. 
Rinktinės Vadu buvo a.a. kapi
tonas Iz. Jatulis. Rinktinės or
ganizavimasis yra aprašytas M, 
Katiliškio premijuotoj knygoj 
"Išėjusiems negrįžti", bet duo
tos tik nuotrupos.

P. Tamašiflno Dirvoj iš
kelta mintis aprašyti tos 
rinktinės veiklą ir apžval
gą, yra sveikintina, juo labiau 
kad arti tų įvykių buvę rinkti
nės štabo V-kas kpt. Čėsna, kpt. 
Lipčius, ryšių karininkas ltn. 
Mikas Maskvytis dar yra gyvi 
ir jų atsiminimai tebėra vaiz
dūs. Tad jie ir turėtų imtis 
iniciatyvos.

Pulkų vadai: mjr. A. Ur
bonas, pik. M. Kareiva ir 
daugelis kitų jau yra mirę ar 
žuvę kovose.

J. Buračas,
Chicago

Antanas Diržys

Inž. Kazys Rimkus

tik keletą mėnesių. Nuo 1935 
metų jis gavo naują paskyrimą 
Susisiekimo Ministerijoj Van
dens Kelių Direktoriaus ir juo 
išbuvo iki bolševikų okupacijos. 
Pirmame bolševikmetyje buvo 
priskirtas prie Turniškių Elekt
ros Jėgainės statybos ir laimin
gu jo paties atsargumu išvengė- 
kelionės į Sibirą. Vokiečių okupa
cijos metu vėl grįžo į Kauną 
toms pačioms pareigoms-- 
Vandens Kelių Direkcijoj.

1944 metais, artinantis antram 
raudonajam potvyniui, inž. Ka
zys Rimkus su šeima atvyko į 
Vieną, kur Vandenų Valdyboj dir
bo kaip projektų inžinierius. Pa
sibaigus karui jis atsidūrė Vo
kietijoj ir Obernach, Bavarijoj, 
dirbo Kaiser Wilhelm Fors- 
chungs Institut fur Wasserbau u. 
Wasserkraft, kaip asistentas. Čia 
jis švystelėjo dargi nauju iš
radimu, vokiškai tada pavadintu 
"Schneeverdunstung Theorie”. 
Šis išradimas buvo atspausdintas 
to paties Instituto mokslo lei
dinyje "Kurzbericht". Iš ten šią 
naujovę pasisavino ir JAV, iš
siversdamos šio teorijos tekstą 
į anglų kalbą.

Su šia teorija inž. Rimkus van
denų energijos ūkyje palieka sau 
amžiną paminklėlį.

Nuo 1949 metų galo jis jau bu
vo J.A. Valstybėse, apsistoda
mas Dover mieste, Deliwareval
stijos sostinėj, kur Statės High- 
way Departamente pradėjo dirbti 
kaip junior engineer, neužilgo 
pakeltas į senior engineer, ir 
pagaliau, tapdamas principai en
gineer of bridge division, kur 
dirbo iki savo mirties.

Inž. Kazio Rimkaus gyvenime 
nuo Kėdainių iki Dover, t.y. 
30 metų laikotarpyje, tik pir
mieji inžinieravimo 10 metų bu-

PRINOKĘ RUGIAI
Talento neužtenka, rei

kia mokėti ir Juo naudotis.
*

Tikrai tas yra vargšas, 
kuris turi laiko ir nežino 
ką su juo daryti.

Įdomiausia žmogaus sa
vybė ta., kad jis gali to
bulėti.

*
Mums smagiau sutikti 

tuos, kurie mums skolingi, 
negu tuos, kuriems mes 
esame skolingi.

♦

Niekas pasaulyje nėra 
toks draugiškas, kaip žmo
gus pats sau.

♦

Turtai gimdo prabangą 
ir tinginiavimą, skurdas 
pavydą ir piktumą, o abu-- 
revoliucijas.

♦

Jei nežinai kur plaukti, 
joks vėjas nepadės.

*

Pasaulyje skundžiamasi 
gyventojų perteklium, bet 
pragare, rodos, tokio skun
do niekas nekelia.

♦

Dažnai puikiausiai kalba 
tas, kuris moka laikyti bur
ną užčiauptą.

♦

Širdis gali pabūti ir ak
la, bet tik ne galva.

♦

Winston Churchillis sa
kė: "Jei leisime Šiai 
dienai ginčytis su vaka
rykščia, prašvilpšime ry
tojų".

V. 

vo pilna Jo tarnyba Lietuvai. 
Tada jis sukūrė ir šeimos ži
dinį, vesdamas Liusę Kazlaus
kaitę. Išaugino sūnų Algimantą, 
šiandien 24 m. amž. aeronauti
kos inžinierių ir atliekantį prak
tikos mokslus JAV karo aera
cijoj, dukterį Daivą—20 m. amž., 
studijuojančią chemiją Deliware 
Universitete.

Dvigubai didesnis jo laiko
tarpis, kaip ir visų kitų aplei
dusių Lietuvą, buvo gyvenimas 
kaip bangose, nežinant kur bus 
lemta apsistoti pastoviau, ku
riam laikui ir, pagaliau, kada 
gi aplinkybės leis grįžti ten, 
kur traukia širdis.

Kai sutikau vėlionį Vokietijoj 
po karo, mūsų pasikalbėjimuose 
jis nesigailėjo pabėgęs nuo rau
donųjų anot jo, nors ir čia gy
venimas ne koks. Vieno negaliu 
dovanoti Vakarų politikams, sakė 
jis, kad jie parinko netikusią sa
vo priešų sutvarkymo eilę. Esą, 
reikėjo pirma leisti vokiečiams 
pribaigt bolševikus, o po to im
tis vokiečių tvarkymo. Šiuos būtų 
buvę daug lengviau sutvarkyti ir 
Lietuvai būtų buvusi visai kita 
padėtis.

Ir 1952 metais jis rašė man 
Venezuelon iš JAV, jau po 3-jų 
čia gyvenimo metų. Ir tarp kitų 
dalykų skundėsi dėl lietuvių po
litikų nesutarimų ir "primirši- 
mo" vyriausio dalyko--Lietuvos.

Nežiūrint šito, rašė Jis, kad

PAGRAŽINKITE SAVO KIEMĄ
ĮSIGYKITE

GAZINĮ DEGINTOJA
Pašalinkite vabzdžių pilnas šiukšlių dėžes, kurios ga
dina vaizdą ... ir įtaisykite be dūmų, be kvapo ga- 
žinį degintoją — viduje. Jis visad gali būti po ranka 
— tiesiai jūsų rūsyje ar reikmenų kambaryje. Sude
gina šiukšles ir atmatas be garso ... be dūmų ir 
kvapo. Naudojimo kaina tik centai per dieną su tau
piu gazu. Pesiteiraukit pas savo prekybininką dėl 
gazinio degintojo ... dabar!

THE EAST OHIO GAS COMPANY

turi vilčių, jog mes, seni drau
gai, visvien susitiksime Parodos 
22—ir pasakosim prisiminimus
savo vaikams, gal ir... anūkams.

Parodos 22-tai Korp! Neo-Li- 
thuania rūmai, kur ir Kazys Rim
kus buvo junioru, vėliau senio- 
ru ir dar vėliau filisteriu. Tų 
rūmų dvasia jis alsavo ir už
sigrūdino tikru tautininku. Jo 
ilgėsys Lietuvos buvo gilus ir 
Lietuvos gerovė jam tikrai buvo 
Suprema Lex. Todėl mes JĮ ma
tėm aktingu Amerikos Lietuvių 
Inžinierų ir Architektų S-goJ, 
Lietuvos Ūkio Atstatymo Stu
dijose, jautriu Vilties Draugijoj 
ir visur ten, kur tik Lietuva buvo 
statoma pirmon vieton.

Mielas Kolega Kazys, buvęs 
visą laiką sveikas, nė minties 
neturėjo, kad jis mirs dabar. 
Sunegalavęs ketvirtadienį, prie
šinosi ligai iki sekmadienio. 
Nepadėjo nė deguonio kabinetas, 
Į kurį jis buvo įneštas paskuti
nes jo gyvenimo valandas, nė 
keturi daktarai, kurie rūpinosi 
sugrąžinti jį šeimon sveiką. Die
vo sprendimas buvo numatęs 
laiką, kada jis turi baigt savo 
gyvenimą čia ir tas terminas 
buvo gegužio 22-tą 12 vaL 20 
min. dienos metu.

Kaziui Rimkui nebesunki nei 
ta žemė, nei ta velėna, kuri jį 
dabar gula Dover katalikų kapuo
se, bet jo kapas skausmingai 
sunkus jo žmonai, vaikams, arti
miesiems ir draugams, kuriems 
vėlionis buvo taip mielas, taip 
brangus.
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NAUJA POLITINĖ LINIJA

skandalas

Naujas literatūrinis

Iki šiol, gerbiamieji, mums niekados nekildavo net ir klausimas, 
kur eiti. Juk, sakytume, iki šiol net kiekvienas vaikigalis žinojo, 
kad mums yra likimo skirtas tiktai vienintelis tikras kelias— 
pirmyn. Pirmyn į priešą, pirmyn nuo priešo, pirmyn į valdžią, 
pirmyn į garbę, į fabriką, į banką, į saliūną. Ir pirmyn į lovą! 
O per visus šituos pirmyn jau savaime mes žengdavom pirmyn 
į tėvynės išvadavimą. Mes visada pirmyn ir bėgte marš paskui 
kurį nors autoritetą, kuris visada mums savo kilniu pavyzdžiu 
parodydavo, kur tas pirmyn, kad kartais, galvom susisukus, ne
nubėgtume atgal, manydami, kad tai irgi pirmyn.

Vienas tokių tautą vedančių autoritetų visada buvo ir didžiai 
gerbiamas vyskupas V. Brizgys. Ak, su kokiu džiaugsmu pri
simenam, kaip jisai paguosdavo mus nusiminusius, pamokydavo 
neišmanančius ar pavarydavo nesuspėjančius! Jis mums, pasau
lin išklydusiems avinėliams, savo ganytojiška lazda kartais net 
per kuprą užduodavo, jeigu, pirmyn bėgdami, vieš kitam ant ka
nopų užmindavom, jeigu pernarsiai partiniais ragais susiremdavom 
ar nelietuvišku balsu užbliaudavom.

"Išlikti tuo, kuo iš tėvynės išvykome!" sušukdavo iš savo rašto 
visų gerbiamas ganytojas, mus svetimuose vieškeliuose rikiuoda
mas. Ir, žinoma, mes stengdavomės išlikti tuo, kuo išvykome: 
ministeriais, partijų vadais, politikos žyniais, birutietėm zitietėm, 
netgi su dorovingom Pienų Centrų padavėjom imtinai.

Apie Lietuvos kaimo brolius ir seseris mielasis vyskupas "Laiškuos 
lietuviams" prasitardavo, kad jie--"visi kartu atmintyje iškyla, 
kaip kokios šventųjų statulos--tik gyvos, kalbančios". Vadinasi— 
lietuviškai kalbančios.

O pasitaiką nutautėjimo reiškiniai, anot vyskupo žodžių,--"liu
dija apie nekritiškumą ir apie kažkokį dvasios kiaurumą, pro kurį 
labai greitai išbyra įgimtos ir įsigytos dorybės".

Gi tie tremtiniai, kurie neleidžia savo vaikų į lietuvių kalbos 
pamokas--"iš didelio rašto išėjo iš krašto."

Reiškia, gerbiamas ganytojas mus iki šiol tikrai buvo mokęs, 
kad tiktai Lietuvos praeitis yra mūsų pasididžiavimas ir stiprybė, 
Lietuvos kančios—mūsų naktų nemigas, lietuvių kalba—mūsų dvasios 
gyvybės garsas, Lietuvos laisvė--mūsų tremties vargų prasmė 
ir mūsų kovų tikslas.
Taigi, mes visiškai ir neabejojom, kad esame vedami pirmyn, 

kad esame genami ten, kur ir mūsų pačių širdis traukia.
Betgi štai, mums Amerikos pakelėj salotų lapelius bekramsnojant 

ir iš velnio pėdos rusvą degtinėlę besriflbčiojant, ėmė kažkas 
ir atsitiko. Kažkas, ko mūsų paklusni avies galva tiesiog jau 
nebesugraibo. Veltui išpūtę kukulio akis žiūrime ir paaštrintom 
ausim klausome,—o didžiai gerbiamas mūsų ganytojas rodos ne 
tas, ir gana. Tikrai ne tas, kurio iki šiol nesipriešindami pabū
davom, kurio pamokomuosius žodelius ligi paskutinio įsidėmė- 
davom.

Antai "Moters" žurnale malonusis vyskupas jau lyg ir nusi
skundžia, kad kažkas jau negera, kas iki šiol dar vis labai gera 
būdavo. Atseit,—iš kitataučių- lūpų tenka girdėti nepasitenkinimo 
dėl "mūsų nenoro užmiršti, kuo buvome, ką palikome tėvynėje."

Dėl to, esą, net mūsų moterims reikėtų--"ne praeitį prisiminti, 
bet veikti". Dėl to ir ta lietuvių kalba nėra jau toks stebuklingas 
dalykas. Atseit,--"yra ir lietuvių ir kitokių, kurie savo kalbos niekad 
gerai neišmoko... O tokia patriotų airių tauta savo kalbą buvo vi
siškai užmiršusi". Reiškia, sakytume, kad ir mes tokie patriotai 
galėtume būti, nes--"taip suprasta lietuvybė niekam nebus įkyri".

Šitaip kukliai pradėjęs, didžiai gerbiamas ganytojas toliau mums 
jau drąsiau, aiškiau ir garsiau, net pagraudenantį pirštą pakėlęs:

"Ar kuris yra tų kraštų pilietis, ar ne, tai visiems be išimties 
turi rūpėti klausimas, ar mūsų veikla kuo nors prasminga dabar 
musų gyvenamam kraštui." "Mes toje Amerikoje šiandien gyve
name. Jeigu taip, tai jos reikalai yra kiekvieno mūsų reikalai!.."

"Amerikos gyvenimas yra mūsų, o ne kieno kito gyvenimas!.." 
"Už taip suprastą lietuvybę mes darbuojamės pasaulyje... Taip 

suprasta lietuvybė nebus niekam įkyri!.."
Žinoma, mes negalime nė abejoti, kad tai teisybė. Gal būt, net 

perdidelė teisybė, nes didelis autoritetas ją sako. Tad vėl pirmyn! 
Atsiprašome: ne pirmyn. Tai būtų perdaug lietuviška ir įkyru. 
Nuo šitos tremties kryžkelės mes jau—forward hurry up!

Tik atleiskite, kad šį kartą aš jau su jumis nesuspėju. Lietu
viškos klumpės persunktos,--kojos nepaneša įtąpusę. Aš jau geriau 
pas menkesnį ganytoją pasiliksiu. Antai mano pakelėj prelatas 
Mykolas Krupavičius visai be jokios avelės stoviniuoja ir iš savo 
knygos "Lietuviškoji išeivija" kažką į tuščius laukus praskrendan- 
tiems vėjams kalba:

"Kapituliantai, kurie, peržengę savo tėvynės slenkstį, nusi- 
krato visas jos dulkes, kad tėvynės prisiminimas nevaržytų 
jų laisvės ir nekeltų nereikalingo nerimo bent retkarčiais 
pabundančio j sąžinėj."

"Į, amerikonišką vamzdį ar katilą lenda patys ateiviai: šiau- 
dadūšiai, mažaširdžiai, minkštanugariai, bedvasiai ir tuščiavi
duriai..."

"Sutinku, kad kunigas yra Malonės kranas ir kad tas kranas 
neužsikemša. Bet kam ateis noras ieškoti Švaraus vandens iš 
po...apmesto siurblio?"
O, negi šitie baisūs žodžiai būtų mums taikomi?
Gerbiamas prelate Mykolai Krupavičiau, kursai išvaikei iš Lie

tuvos dobilienų lenkiškus bizonus, atidavei mužikams mano dvarą, 
buvai pats įsigijęs visą mūsų Vliką ir praradai draugus,--teikis 
priimti mane, nuo Tavo viršininko nuklydusią avelę, į savo dvasišką 
globą!

Šiomis dienomis nepaprastą literatūros mėgėjų susidomėjimą 
buvo sukėlęs pats naujausias poeto Vlado Šlaito eilėraštis, iš
spausdintas vieno dienraščio kultūros priede. Kad ir mūsų skyriaus 
skaitytojai neliktų literatūrinėj tamsybėj, štai tas kūrinys, para
šytas su nepaprastu kūrybiniu impatu:

Vladas Šlaitas

TRYS DIDELI MĄSTYTOJAI
•Jie visi trys yra dideli mąstytojai: 
Leo - Tsė,
Tolstojus
ir katinas.
Bet katinas iš jų yra didžiausias.

Jie'visi trys mylėjo šitą gyvenimą,
bet katinas mylėjo labiausiai,
nes jam buvo duotas tik vienas šitas gyvenimas, 
ir už tai jisai apie jokį kitą pomirtinį gyvenimą 

niekados nė nemąstė.

Av. Juodgalvis

PAMOKANTI PAŠTO ŽENKLO ISTORIJA
Dėl dali. V. Jonyno piešto Šv. 

Kazimiero pašto ženklo nesąmo
ningų tautiečių tarpe jau buvo 
bekyląs mandagus apsispiau- 
dymas, kuris, politikų nuomone, 
laikui bėgant galėjęs išvirsti 
net visuotinu karu su Vatikanu. 
Mūsų džiaugsmui, kun. V. Min
cevičius dar laiku suspėjo neiš
manėliams spaudoje išaiškinti, 
kad šita pašto ženklo istorija 
iš esmės yra vis dėlto labai 
teigiama mūsų tautai, ir dai
lininkui nėra ko šiauštis prieš 
valdžią.

štai koks tas įvykis, kuris, 
kaip paprastai, mūsų menininkų 
atveju ir turėjęs įvykti:

"Įgyvendinant dail, Jonyno pro-

jektą, atsirado didelių techninių 
kliūčių... Todėl nedelsiant buvo 
pavesta vienam italų dailininkui 
projektą perpiešti. Sis suma
žino... aureolę (Šv. Kazimiero!). 
Nebūdamas susipažinęs su Vil
niaus katedra, paliko tokiu būdu 
atidengtą katedros šoną... Daili
ninkas, bedarydamas visus šiuos 
pakeitimus, ištrynė Jonyno pa
vardę ir neatsiminė, kaip ra
šoma... Iš meninės pusės ženk
las gerokai nukentėjo..."

Visus šiuos faktus turėdamas 
galvoje, kun. V. Mincevičius to
liau visai griežtai logiškai pa
reiškia:

"Todėl aš manau, kad lietuviai 
turėtų tik džiaugtis šiuo laimė-

BUV. DYPUKAS DYPUKUI: Mielas šeimos drauge! Mudu su 
žmona vakar galutinai apsisprendėm už bendradarbiavimą su Tarybų 
Lietuva, ir jokie tavo maldavimai negali nukreipti mus nuo partinės 
disciplinos!.. Tu, buržuazini nacionaliste ir tautos atplaiša, esi 
kaltinamas bėgdamas pametęs savo liaudį ir turi gauti tarybinių 
įstatymų numatytą išdvasį!

MYLĖK GYVENIMĄ
Kieno tai žodžiai? Ar tai Tolstojaus 
žodžiai? Tai ne Tolstojaus 
žodžiai. Tai katino žodžiai. Tolstojus 
juos tik užrašė.

Raudonosios Mikaldos pranašystės

Žinoma, visa tai būtų verta didelės garbės, tik, kūrėjo nelaimei, 
mūsų reporteris vakar aplankė VL Šlaito minimą katiną gudruolį 
ir patyrė nelabai malonią staigmeną. Pasirodo, kad šį gilios min
ties eilėraštį yra parašęs ne VI. Šlaitas, o patsai katinas, koja 
kapstinėdamas pelenus.

Gerbiamas poetas, nutylėdamas tikrąjį autorių ir patsai pasira
šydamas, ar ne perdaug jau bus išdrįsęs? Reikėtų vis dėlto pa
galvoti, kad mūsų tarpe dar gyvena Benys Babrauskas. O ką ji į tai?

Vartom, su džiaugsmu skaitom 
"Darbo" pirmą numerį, ir 
staiga--plaukai arkliniu šepečiu 
ima šiauštis. O Jargutaliau! Tai
gi, tik dabar paaiškėja, kokie mes 
durni buvome! Pasirodo, net ir 
Gediminas Galva nieko neišmanė, 
o ką jau bekalbėti apie kokius 
ten diplomatus, apie Vliko 
priesėdas, apieprofesionaluspo
litikos aiškiaregius ar mus 
pačius—humoristinius tamsia- 
regius.

Taigi, rodos, ištisą dvidešimt 
metų tik apie tėvynės dabartį 
ir ateitį tegalvojom, dvidešimt 
metų tekovojom, dvidešimt kartų 
visą Alto kasą išpūstijom,--o 
čia pat žurnalistas Alg. Šalčius 
visą teisybę geriau už pačią Mi- pro uodegą, 
kaldą žino. Vadinasi, —velniop 
jūs ten, visi ponai veikėjai! Jau 
nors šį kartą užsičiaupkite savo 
buržuazines tuščiaburnes ir pa
tys savo ausimis paklausykite. 
Paklausykite, ką buvęs dypukas 
draugas Šalčius apie tą mūsų 
dabartį ir ateitį sako.

--Stebim, skaitom, matom, 
jaučiam ir girdim aukštyn, pla
tyn besiplečiančią visų visuoti
niausią revoliuciją...—pradeda 
mūsų žynys, žiūrėdamas į raus
vai žėrintį muilo burbulą.--"Pa
saulis yra prieš didesnes prob
lemas nei kasmetinis raudojimas 
dėl "birželio" išvežtųjų... Mūsų 
lietuviška išeivijos bendruomenė 
ir toliau yra "bovijama" 19 am
žiaus "nepriklausomos valsty
bės" iliuzijomis... "Free Eu- 
rope Komitetas labai jau "už- 
nešąs" visais savo vaidmenimis 
gogoliškus charakterius... Tuš
čia išeiviams smerkti "Mažosios 
Lietuvos 
brandiųjų 
Gumbinė 
tantiems 
tinai siaurus ideologinių ar reli
ginių karjerų akinius, tautos il
galaikė perspektyva neįžiūri
ma... Gausėja būrys tų, kurie 
svarsto "už ir prieš"... Tė
vynės lietuvių teisės ir laisvės 
auga... Mokyklos paruošė ten

naujas generacijas, kurių noras 
nepriklausomybės yra visai ki
toks, negu politinė nepriklauso
mybė buvusių politinių partijų 
žmonių Niujorke... Jei J.A.V-bės 
iki šios dienos nepripažįsta Lie
tuvos inkorporacijos, tai yra jų 
pareigūnų ignoracijos ir "nepri
klausomosios" politinių partijų 
veikėjų nuopelnas... Esant dabar
tiniam Amerikos lietuvių nu
sistatymui atkurti sovietijos 
vidury "nepriklausomą valsty
bę", kuri gi valdžia... išdrįstų 
įgalinti tą nepriklausomybę?.. O 
kokia nauda?.. Komunizmo plėti
masis vargiai begalimas sustab
dyti dabar, kai jis vienas tebėra 
pajėgus supramoninti primi
tyvias tautas... Nebeužtvenksi 
upės bėgimo!.."

Štai jums, ponai buržuaziniai 
nacionalistai, mūsų pačių Šal
čiaus visa karšta teisybė! Ir 
ką mes dabar?

Visai be reikalo "Darbo" re
dakcija būkštauja, kad už tokias 
kopernikiškas - idėjas gali kas 
nors ryžtis autorių "įmesti į 
raganinių laužų liepsnas". Sa
vus genijus mes visada labai 
vertinam. O ypač tokius, kurie 
sugalvoja, kaip dramblį sukergti 
su žvirbliu, kaip jaučiui pritaisyti 
ožkos tešmenį, ar visai naujais 
argumentais bando mus įtikinti, 
kad vištą daug patogiau lesinti

VYNAS LINKSMINA ŠIRDIS
Šiuo turime garbę oficialiai 

pranešti visų girtuoklių žmonų 
nusiraminimui ir pačių stiprio
jo lašo mėgėjų džiaugsmui, kad 
kun. Antano Juškos neatšaukia-

ISRASTOS TRYS DVASIOS

Diplomuotas fizikas A. Ignai- 
tis, kaip spauda praneša ir pats 
mokslininkas pasisako, "emi
gracijoj be paliovos savarankišku 
tyrinėjimu jieškodamas sprendi
mo", išrado net tris dvasias:

L' MATERIALISTINĘ DVASIĄ, 
kurią sudaro begaliniai susmul- 
kėjusi medžiaga (pav. piklia- 
voti miltai, taboka... Red.)

mu žodžiu "Rimties valandėlėj" 
--vynas linksmina širdis.

Straipsnio autorius čia nuodug
niai išaiškina, kad—"jau Senaja
me įstatyme pažymėta, kad vy
nas liksmina žmogaus širdį. Vei
kiausiai vynuogės ėmė žemėje 
augti prie pirmų tėvų. Jų sultys 
nėra nuodai. Jos kenksmingos 
lieka tik tada, kada perdaug 
jų paimama, sumaišius protą, 
neprisimenama, kas daroma, kas 
kalbama... Vartojimas su saiku 
priduoda nuotaikos, gyvybės, 
džiaugsmo, ugnies. Krikščiony
bės idealas nėra paniuręs šven
tasis."

Taigi paniurę blaivininkai 
dabar tylėkit, nes mes vi
sada geriame su saiku arba tie
siai iš saiko.

2. PSICHINĘ DVASIĄ (lietuviš
kai: dvasinę dvasią... Red.), kurią 
sudaro minties dvasia, ir dar

3. ORTODOKSINĘ BEI SENTI- 
KINĘ DVASIĄ, kurią sudaro kva
pas (pav. česnako, degtinės, šeš
ko... Red.)

Nuoširdžiai džiaugdamiesi 
Šiais naudingais išradimais, at
kakliam mokslininkui mes 'lin
kime prasiveržti į tarptautinius 
vandenis ir dar išrasti vande
ninę dvasią, kurią sudaro lite
ratūrinis skystimas.

PASIKARTOJANTI NELAIMĖ
Jau ne kartą buvo spaudoj mi

nėta, kad per rengėjų apsilei
dimą daug stipriausių mūsų 
dvasios užsimojimų, skirtų pa
saulio pamatam sudrebinti, su
naudojama tiktai katino uodegai 
užriesti. Pavyzdžiui, geriausieji 
mūsų solistai, įkvėpę salėj šun- 
tabakio dūmų, lyriškiausią ari
jos galą dramatiškai nučiaudi, 
pergėrę klausytojai patriotiš
kiausios prakalbos pradžioj už
miega, o neprižiūrimi miru
siųjų minėtojai, tamsoj įsivaiz
davę šviesią dausų ateitį, už
traukia "Šėriau žirgelį..."

jimu... Gaila, kad mes perdaug 
energingi protestams, bet labai 
nerangūs padėkai."

Tikrai mes stebimės, kodėl 
dailininkas Jonynas išdrįso pro
testuotu Pa v., mūsų skyriaus 
redakcija tokius istorinius į- 
vykius visada nepaprastai užgi- 
ria. Ačiū.

ir lietuviškai širdžiai 
miestų, kaip Tilžė, 

surusinimą"... Ma- 
"tėvynę" per neįtikė-

Ir Štai dabar vėl, Toronte mi
nint ateitininkų 50 metų jubiliejų, 
prof. dr. Antanas Ramūnas, pra
dėjęs išsamiai ir ilgai ruoštą 
paskaitą, turėjo užsičiaupti, nes 
pritrūko laiko. Argi negalima 
buvo pasamdyti salę bent dviem 
parom, kad publika ir paskutinį 
prelegento žodį suspėtų įsidė
ti į ausį?

Nedaklausęs Klausytojas

Perstipri savikritika
Prof. A. J. Greimas, būdamas 

katalikų tikėjimo ir padorus, sa
vo "Užrašuos" mus įspėja, kad 
"visa tai turint galvoje, galima 
kalbėtis ir tartis su katalikais, 
neužmirštant, kad ir padoriau
sias katalikas, gavęs įsakymą, 
išsigins savo žodžio".

Giliosios mintys
Šiandien marksizmo jau ne

bėra taip, kaip nebėra "koper- 
ninkizmo".

♦
Šiandien nebėra ir socializmo.

«
Socialistai, berods, prieš re

ligiją nekovoja. Bet tuo nepasa
koma, kad neverta kovoti... prieš 
Vatikano antireligines tenden
cijas.

Aleksandras Alūnas (Iš socia
listinio "Darbo")

ne-Ž.MONA VYRUI: Brangusis Joneli, daug 
šaukštą bambažolės ir skubiai kelkis iš lovos,

VISUOMENIŠKA 
dejuodamas gerk 
nes šiandien vėl laukia Bendruomenės pirmininko vardadienis, 
vargonininko vedybinis jubilėjus, Balfo kasininko naujagimio krikšty
nos ir Piliečių Klubo bartenderio įšventinimas į naujas pareigas.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti
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Iš Venezuelos Lietuvių Savišalpos Bendruomenės Maracay mieste bendrojo susirinkimo. Prezidiume 
iš kairės sėdi: G. Štitilienė, S. Bieliūnienė, J. Kukanauza, V. Tuminienė, L. Gavorskienė, Grosienė, 
Z. Garšva ir J. Bieliūnas.

STASIO PILKOS REČITALIS BOSTONE
P a v a s a riui įsibėgėjus, 

Bostone buvo surengtas ak
toriaus Stasio Pilkos rečita
lis. Jis įvyko ALT S-gos na
muose, birželio 4 d. vakare. 
Per dieną lijo beveik tropi
nis lietus, o vakarop sugrįžo 
saulė. Taigi tuo požiūriu 
diena parengimui buvo pa
togi, nes bostoniečiams ne
leido išsiblaškyti gausiuose 
šių pakrančių paplūdymiuo- 
se.

Aktorius Stasys Pilka yra 
gerai pažįstamas iš Kauno 
Valst. Dramos Teatro, kur 
jis daugiausia vaidino hero
jinius ir charakterinius 
vaidmenis. Be to, Lietuvoj 
ir čia, JAV, jis plačiai žino
mas, kaip grožinės literatū
ros skaitytojas ir deklamuo- 
tojas. Malonu pastebėti, kad 
šiame scenos meno žanre St> 
Pilka nėra praradęs formos. 
Priešingai — dabar jo skai- 
tymas ir deklamavimas yra 
dar spalvingesnis ir vaiz- 
dingesnis.

"Užburtoji Fleita"...
(Atkelta įš 3 psL) 

laiką jautė esančios stipraus 
ritmo muzikoje, todėl galėjo drą
siai būti savo vietoje.

KONCERTAS

Kad parodžius savo studijos 
visų mokinių pažangumą, S. Vel- 
basis davė ir koncertinę prog
ramą. Ją sudarė:

Ispanų šokis-muzika Martinez 
(temperamentingai atliko Jurūnė 
Jonikaitė); Jūrininkų šokis--muz. 
Veldez (vyriškai, jūrininkų 
veiksmus ant denio reiškenčiais 
judesiais atliko 7 pirmamečiai 
berniukai); Nokturnas -- muz. 
Chopin (gana komplikuotais plas
tiniais judesiais, atliko 8 ma
žametės mergytės); Ištraukos iš 
baleto: "Našlaitė"--muz. J. Ber
tulio a) Zuikelių šokis (maloniais 
judesiais sukėlė jaukią nuotaiką 
9 pirmametės mergytės b) Ra
ganų šokis (griežtais judesiais, 
šuoliais ir net kaikurios su ra
ganiška mimika atliko 10mergai
čių, c) Snieguolių šokis (pa- 
sigrožėtinai darnai, imituojant 
snaigių sukimąsi atliko Dudė- 
naitė, Blekytė, Angelika Ramas, 
Jonikaitė, Tričytė ir Mickevičiū
tė;

Skarelių šokis--muz. Cha- 
minade (Tarsi ugnies fėjos 
skraidė: V. Bengelifltė, B. Ind- 
rikaitė, A. Jasaitytė, N. Jasai- 
tytė, A. Ginčauskaitė, A. Indri- 
kaitė, ir L. Nainytė); Menuetas 
—muz. Paderewski (labai rim
tais gestais, pilnos išdidumo, 
lengvais žingsniais, kostiumuo
tos ir parūkuotos 16 mergyčių 
pašoko užimančiai).

Koncertinei daliai akompanavo 
prof. V. Jakubėnas it A. Kal
vaitis pasivaduodami.

UŽBAIGOS ŽODIS

Publikos buvo prisirinkusi pil
nutėlė salė. Po spektaklio p. 
Velbasiai suruošė artistams 
mecenatams ir kviestiems sve
čiams vaišes. Pasakyta daug 
gražių minčių ir šiltų žodžių.

Būtų gaila, Jei šis spektaklis 
tuo ir užgestų. Pravartu būtų jį 
parodyti dar keletą kartų, net ir 
už Chicagos ribų. Juk čia tiek 
daug vidapusiškai Įdėta triūso!

Akt. Stasys Pilka turi 
savo skaitymo būdą ir 
stilių, o tai yra itin svarbu 
kūrėjo kely. Bostone su
rengtame rečitaly jo pro
grama buvo įvairi ir įdomi. 
Jis atliko J. Aisčio, K. Bin
kio, Bern. Brazdžionio, F. 
Kiršos, P. Pilkos, St. San- 
tvaro ir Charles Leconte de 
Lisle eilėraščius, P. Orintai- 
tės novelę Adata ir W. 
Shaskespeare’o ištraukas iš 
Otelio ir Hamleto. Bisui pri
dėjo Ostrovskio aktoriaus 
tragiko monologą iš scenos 
veikalo „Miškas”. Paminėti 
autoriai rodo, kad išgyve
nimų skalė buvo plati ir su
dėtinga, nors dominavo dra
minio pobūdžio dalykai.

Akt. Stasys Pilka kiek
vieną kūrinį atliko savai
mingai, gyvai, su įsijauti
mu, stengdamasis duoti iš
jaustą ir išgyventą vaizdą. 
Daugeliu atvejų tas jam 
puikiai sekėsi — jo darbe 
matėsi įgudimas, geras pa
siruošimas ir meistrišku
mas. Gyvu vaizdu ir ryškia 
mintim praskambėjo J. Ais
čio kada ima per Mušrotą 
spinduliai švaistytis. Lietu
vos pavasario vaizdingumas 
ir nuotaikingumas plazdėjo 
Fausto Kiršos puikiam eilė
rašty Pavasaris atėjo. J. 
Aisčio šilainė, tokia subtili 
ir trapi savo išgyventa idė
ja, St. Pilkos labai pamėg
ta, ir šį kartą skambėjo gy
vu vaizdu, nors jos atlikime 
jautėsi skubėjimas. Petro 
Pilkos gražus eilėraštis bu
vo padeklamuotas vaizdžiai 
ir nepaprastai gyvu ritmu. 
Bern. Brazdžionio Vidudie
nio ramybė padvelkė plas
tiškais ir didingais vaizdais, 
vidine šilima. W. Shakes- 
peare’o kūryba ir nūdien 
nėra lengvai aprėpiama 
kiekvienam aktoriui, nors 
tos kūrybos personažai, be
rods, yra daugumos akto
rių svajonė. Reikia nemen
ko talento ir didelio meninio 
patyrimo, kad W. Sakes- 
peare’as suskambėtų visom 
spalvom.

St. Pilka savo rečitaly 
Bostone su regima medžia
gos pergale atliko Otelio 
monologą Venecijos senate 
(verstą M. Karužaitės), tik
rai jautriai ir spalvingai 
pasakė Hamleto monologą 
aktoriams išėjus, kurį lais
vai vertė P. Vaičiūnas. Tie 
du dalykai parodė, kad akt. 
Stasys Pilka puikiai valdo 
žodį, mostą ir judesį. Char
les Leconte de Lisle epinio 
pobūdžio eilėraštis Dramb
liai (versti Leono švedo) 
darė įspūdį savo vaizdingu
mu, dramblių kelione per 

GERESNI NAMU STATYTOJAI

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O.

VISUOMET ĮSTATO
MONCRIEFsuX"Xoro

saulės nudegintas dykumas 
prie gimtosios upės. Tai 
taip pat vienas puikiai api
pavidalintų St. Pilkos atlie
kamų kūrinių.

Šiltai ir jaukiai praskam
bėjo P. Orintaitės novelė 
Adata, spausdinta rašytojų 
metrašty Tremties metai. 
Bern. Brazdžionio Pavasa
rio kelionę St. Pilka atliko 
draminio monologo stilium. 
Tą kontrastingų vaizdų ei
lėraštį, be abejonės, galima 
ir kitaip interpretuoti, gal 
su mažesniu kiekiu patozo, 
bet jis buvo žavus ir šioj 
St. Pilkos interpretacijoj. 
Tikrai subtiliai ir jautriai 
buvo klausytojams perteik
tas St. Santvaro eil. Nepa
žįstama moteris. Gaivalin
gas ir sąmoningas buvo Ka
zio Binkio ekspresionistinis 
Pavasaris. J. Aisčio Drau
gystė ir Karaliaus šuo, ku
riais buvo baigtas rečitalis 
— abu dailūs ir žinomi eilė
raščiai.

Akt. Stasio Pilkos dekla
mavimo savaimingumas ir 
meistriškumas ypač pasi
reiškė atliekant Karaliaus 
šunį. Bisui duotas tragiko 
monologas iš Ostrovskio 
Miško buvo įtikinamai pa
sakytas ir yra gera medžia
ga vakarui baigti. Įspūdžius 

. glaudžiant, reikia tarti, kad 
akt. Stasio Pilkos rečitalis 
Bostone meniniu požiūriu 
buvo įdomus ir vertingas. 
Klausytojai, kurie atsilan
kė, gal nerūgos rengėjams 
už tokio vakaro surengimą. 
Akt. St. Pilkai nuoširdi pa
dėka už žygį iš Chicagos į 
Bostoną,

Arbatėlėje akt. St. Pilkai 
pagerbti buvo pilna salė 
svečių. Beje, rečitalį ir ar
batėlę rengė kultūriniams 
subatvakariams rengti ko
misija. Pirm. Just. Vaičai
tis, rečitalin įvesdinęs St. 
Pilką, pobūviui vadovauti 
pakvietė St. Santvarą. Kad 
arbatėlė buvo jauki — di
delė padėka visai puokštei 
mielų Bostono moterų, čia 
dailų ir pagrindinį žodį ak
toriui pagerbti pasakė akt. 
Aleksandra Gustaitienė. Po
etas Faustas Kirša iškėlė 
globalines liet, menininkų 
keliones. Jis sveikino St. 
Pilką, pasiryžusį pajudėti iš 
Chicagos, sveikino ir rengė
jų gerą iniciatyvą. Visa tai 
esą mūsų kultūrinės gyvy
bės ženklai.

Dr. M. Gimbutienė pasi
sakė, kad ji negreit pamir- 
šianti rečitaly girdėtus 
Dramblius. Poetas A. Gus
taitis su įprastu ir gal įgim
tu sąmojum apibūdino akt. 
St. Pilką, remdamasis žo-

DIRVA 1960 m. birželio 10 d.

DETROIT
MINĖJIMAS IR BUV. VERGO

PASKAITA
"Aš Rusijoje radau Dievą" ir 

"AŠ Rusijoje buvau vergas" kny
gų autorius Jonas H. Noble, 
iškentėjęs devynis metus drauge 
su estais, latviais ir lietuviais 
Vorkutos koncentracijos stovyk
loje, pergyvenęs brutaliausią 
vergų sukilimo malšinimą, sek
madienį, birželio 12 d. 4 v. p.p. 
Pabaltės tautų masinių trėmimų 
minėjime, kuris rengiamas tarp
tautinio instituto salėje. 111 East 
Kirby Str., Detroit, skaitys 
paskaitą. Kalbės kongreso atsto
vas Alvin M. Bently, o meninę 
programos dalį išpildys estų, 
latvių meninės pajėgos ir lie
tuvių Šv. Antano parapijos 
choras, vedamas A. Mateikos.

Salė vėdinama. lojimas ne
mokamas. Visi lietuviai kviečia
mi gausiai dalyvauti.

K. Jurgutis

OUT'
REPAIR OR IMPROVE YOURS 
WITH A CLEVELAND TRUST LOAN

Che Cleveland Crust Company
70 CONVENIENT, HELPFUL BANKS

VILLA RŪTA
prie Pymatuning ežero 

vasarojimo sezoną pradeda bir
želio 15 d. Taigi jau pats laikas 
rezervuoti vietas poilsiui, žvejy
bai, maudimuisi.-

' Norintieji jau dabar savaitga
lius praleisti ar iškylas sureng
ti, susitarkite iš anksto su V. 
Nagevičiene — WH 2-4500.

E. CHICAGO
ĮSPŪDINGAI ĮTEIKTI PAŽYMĖ

JIMAI IR PAGERBTI
ABITURIENTAI

East Chicagos Šv. Pranciškaus 
parapijinės pradžios mokyklos 
mokiniams iškilmingas mokyklos 
baigimo pažymėjimų įteikimas ir 
baigusiųjų gimnaziją (abitu
rientų) pagerbimas įvyko birže
lio 5 d. 9 vai. ryto Sv. Pran
ciškaus lietuvių parapijos baž
nyčioje, Harbor, Indiana.

Iškilmingas pamaldas atlaikė 
ir baigusiems pradžios mokyklą 
pažymėjimus įteikė parapijos 
klebonas ir kun. Ignacas Vi- 
churas.

Šiais mokslo metais Šv. Pran
ciškaus parapijinę mokyklą 
baigė: Rūta Domarkaitė, Marytė 
Kvietkauskaitė, Birutė Paukšte
lytė ir Uosis Juodvalkis.

East Chicagos apylinkėje bai
gė gimnaziją Šie lietuviai: Ra
munė Bagdanskytė-, Nijolė Kriau- 
čeliūnaitė, Rūtą Kasperytė, Al
dona Normantaitė, Dalia Ne- 
mickaitė ir Vidas Nemickas— 
Bishop Noll High School.

Saulius Rimkūnas — Morton 
High, Aldona Paukštelytė, Jonas 
Gustaitis ir Algis Steikūnas-- 
Washington High School.

IŠ baigusiųjų gimnaziją Į gar
bės draugiją yra patekę šie: Al
dona Paukštelytė, Jonas Gustai
tis ir Vidas Nemickas.

Beveik visi pasiryžę studijuoti 
aukštuosius mokslus.

Pakenė

džio priesaga „ingas”. Pats 
Stasys Pilka padėkojo reči
talio rengėjams ir kalbėto
jams, žadėdamas ir ateity 
dirbti ugdant liet, scenos 
meno kultūrą.

Akt. Stasio Pilkos reči
talis parodė, kad tokie pa
rengimai gali būti maloni 
mūsų dvasinės atgaivos va
landa. Bostone ledai pra
laužti su pasisekimu. Reikia 
tikėti, kad po vasaros karš
čių ir kitos JAV lietuvių 
kolonijos prisimins akt. Sta
sį Pilką, tą įgudusį scenos 
vilką, kuris turi paruošęs 
puikų grožinės literatūros 
dailiojo skaitymo vakarą.

St. S.

KERELIS BROS.
COHSTRUCTIOH CO.

STATOME ĮVAIRIUS RE- 
ZIDENCIN I U S, MEDICI
NOS IR PREKYBOS TIKS
LAMS SKIRTUS PASTA

TUS.
ARCHITEKTAS ATLIEKA 
PLANAVIMĄ PAGAL JŪ

SŲ PAGEIDAVIMĄ.

REpublic 7-8949 
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PASIRINKITE PATYS, KAS 
GERIAUSIAI PATINKA!

Stankūno ir Masiulio Lietuvių Prekybos Ben
drovė yra pasiryžusi geriausiai pasitarnauti vi
siems tautiečiams, kurie tik nori pasiųsti savo ar
timiesiems Lietuvoje siuntinių.

Štai šįkart Stankūno ir Masiulio Lietuvių 
Prekybos Bendrovė siūlo jums ilgai nelaukiant pa
sirinkti ir užsakyti saviesiems vieną ar kelis iš 
šių siuntinių:

SIUNTINYS 3VKi
trys atkarpos labai vertingos ir geros, gražios 

ir tvirtos angliškos vilnonės medžiagos vyriškiems 
ar moteriškiems kostiumams, kiekviena po 3Į/2 
jardų, Boston serge, worsted arba barathes, pilkos, 
juodos, rudos ar mėlynos spalvos su įaustais įra
šais arba su antspaudais ”A11 Wool Made in Eng- 
land”.

Siuntinio kaina su visais pasiuntimo mokes
čiais $76.00.

SIUNTINYS 3VKP:
trys atkarpos po 3 jardus grynos angliškos 

vilnos Ulster medžiagos paltams, rudos, mėlynos 
ar žalsvos, arba viena atkarpa kostiumui, kaip 
siuntinyje 3VK, ir dvi Ulster paltinės atkarpos, 
arba dvi atkarpos kostiumams ir viena paltui pasi
rinktinai.

Siuntinio kaina su visais pasiuntimo mokes
čiais $76.00.

SIUNTINYS 3K:
trys atkarpos kostiumams, kiekviena po 3Į/-J 

jardų, tvirtos ir gražios, lygios ar dryžuotos, vy
riškos ar moteriškos pusvilnonės medžiagos (vilna 
su medvilnės priemaiša), su antspaudais ”Made in 
Ėngland”.

Siuntinio kaina su visais pasiuntimo mokes
čiais $40.00.

SIUNTINYS 4K: 4 atkarpos kostiumams po 
3!X> jardų tokios pat kaip siuntinyje 3K medžia
gos, — $50.00.

SIUNTINYS 5K: 5 atkarpos tokios pat me
džiagos — $60.00.

SIUNTINYS 10K: 10 tokių pat atkarpų — 
$115.00.

Prie šių siuntinių galima už papildomą mo
kestį pridėti dar pamušalų, moteriškoms sukne
lėms ir kitokių medžiagų ar kitų daiktų.

Garantuotas pristatymas per 3-5 savaites.
Ypač skubiai vykdomi vaistų ir visi kiti už

sakymai.
Pavyzdžių ir katalogų bei informacijų galima 

pasiprašyti, o taip pat siuntinius užsisakyti tiesiog 
Stankūno ir Masiulio Lietuvių Prekybos Bendro
vėje Londone, arba per šiuos jos atstovus, kurie 
turi pilnus medžiagų pavyzdžių komplektus, pagal 
kuriuos vietoje galima pasirinkti, kas pageidau
jama :

V. Bačanskas, 897 W. Lombard St., Baltimore 
1, Md, USA.

A. Dabšys, 3803 Evans St., Los Angeles 27, 
Calif, USA.

J. Dagys Agency, 114 N. Rockton Avė., Rock- 
ford, III., USA.

J. Daugirdas, 337 Union Avė., Brooklyn 11, N.
Y., USA.

K. Dulkys, 407 BurdenSt, Pfince George, B. C,
Canada.

D. Jurjonas & Co., Ine., 3251 So. Halsted St.,
Chicago 8, III., USA.

K. Kudukis, 1702 Whitehall Dr., London, Ont., 
Canada.

A. Kusinskis, 61 Front St., Apt. 3, Sudbury, 
Ont., Canada.

A. Mylė, 991 St. Elizabeth St., Montreal 18, P. 
Q., Canada.

J. Petrulionis, Gaiva-Refreshments & Gifts, 
3570 W. Vernor, Detroit 16, Mich., USA.

L. Radzevičius, 180 N. Cumberland St., Port
Arthur, Ont., Canada.

A. Steikūnas, 3824 Hemlock St., East Chicago, 
Ind, USA.

J. Vaičaitis, 359 W. Broadway,_ So. Boston 27, 
Mass., USA.

J. Valaitis, Hamburg-Altona, Daimlerstr. 44,
Germany.

G. Zaborskis, 130 Bradford St., San Francisco 
10, Calif., USA.

E. Žukauskas, Marųuette Gift Parcel Service,
2439 West 69 St, Chicago 29, III., arba: 
4839 W. 14 St, Cicero 50, III, USA.

K. Stankūnas, 5 Markwell St, Bowen Hills, 
Brisbane, Australia.

Stankūnas & Masiulis 
LITHUANIAN TRADING CO. 

108A, Whitechapel Rd. 
London, E. 1, Great Britam
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Antroji lituanistinių 
mokyklų šventė Clevelande

Tradicijų ruošti mokyklų 
šventes mokslo metams bai
giantis atsivežėm dar iš Lie
tuvos. Ten, atsimename, su 
dideliu džiaugsmu lydėda- 
vom tūkstantines jaunųjų 
moksleivių gretas, jų para
dus, mankštas, tautinius šo
kius, dainas, žaidynes ir 
varžybas. Miela būdavo ma
tyti augančių jaunųjų Lie
tuvos kartų....

Clevelando lituanisti n ė s 
mokyklos, tęsdamos šių gra
žių tradicijų, ir šiais metais 
ruošia mokyklų šventę, ku
ri įvyks birželio 12 d. (sek
madienį) Neurų ūkyje.

Abiejų mokyklų mokyto
jai ir tėvų komitetai šiai 
šventei rimtai pasiruošė. 
Programa bus įdomi: mo
kinių dainos, kanklių ir 
akordeonų muzika, dekla
macijos, tautiniai šokiai, 
mokinių žaidimai, varžybos 
ir 1.1. Net gi priešmokykli
nio amžiaus vaikams numa
tomi žaidimai.

Bendruomenės apyl. at
stovai įteiks dovanas at
rinktiems geriausiems mo
kiniams. Geriausiai pasi- 
reiškusiems sporto varžo
vams taip pat numatomos 
dovanos.

šventės vieta — lietuvių 
Neurų ūkis, yra jauki ir 
tam tikslui gerai sutvarky
ta. Esant nepalankiam orui, 
programa galės būt praves
ta salėje.

Veiks, kaip jau įprasta, 
bufetas su skaniom, pačių

Stasys (Makauskas - magistras

Kongreso atstovas MICHAEL A. FEIGHAN, Prieškomunistinės 
Tautų Sąjungos garbės narys, šį sekmadienį, birželio 12 d. 12 vaL 
Čiurlionio Ansamblio namuose, 10908 Magnolia Dr., Clevelande, 
padarys lietuvių visuomenei įdomų pranešimą Lietuvos ir kitų 
pavergtųjų tautų reikalu. ALT Clevelando skyrius, kuris rengia 
šį pranešimą, kviečia lietuvius gausiai dalyvauti. Įėjimas laisvas.

mamyčių gamintom vaišėm.
Šventės ruošėjai tiki, kad 

ne tik mokinių tėvai, bet ir 
visa mūsų lietuviškoji vi
suomenė paaukos tą sekma
dienio popietę ir parodys, 
kad tas nelengvas lietuviš
kosios mokyklos darbas yra 
visų vertinamas ir remia
mas. P. K.

• Roma Staniškytė baigė 
Notre Dame College baka
lauro laipsniu.

• Arvydas Sandargas bai
gė North Royalton gimna
ziją.

• St. Joseph gimnaziją 
baigė: Šarūnas D. Mašiotas, 
Valdas Maželis ir Algiman
tas Valaitis.

• Algimantas Motiejūnas 
baigė Collinwood gimnaziją.

• Clevelando Pilėnų ir 
Neringos tuntai stovyklaus 
prie Pymatuning ežero nuo 
liepos 23 iki rugpiūčio 7 d. 
Smulkiau apie stovyklos 
reikalus tuntų vadovybės 
painformuos skautus ir 
skautes bei jų tėvus atski
rais aplinkraščiais.

• Birželio mėn. Pilėnų 
skautų tunto Tėvų Komite
tas vykdo skautams parem
ti vajų. Aukas prašo siųsti 
A. žygienei — 1332 E. 81

PARDUODAMI NAMAI
Canterbury (prie E. 185 

St.), 6 kamb. colonial. Pra
šo $15,900;

E. 150 St; dliplex iš 6 ir 
8 kamb.

Du apartamentai iš 4 ir 
8 butų; reikalingi remonto. 
Už pirmą prašo $24,500 ir 
Už antrą $28,000.

East Cleveland 3-jų šei
mų. Prašo $19,900.

E. 210 St. 14 metų iš 5 
kamb. ranch. Prašo $14.900.

šaukite Paul Mikšys na
mų telef. LI 1-8758 arba 
bffice

KOVAC REALTY
KE 1-5030 960 E. 185 St.

ŽVILGSNIS | REMIANČIUS LIETUVIU VISUOMENE
C

Skaitant Dirvos redaktoriaus 
B. Gaidžiūno straipsnį "Lietu
viškos vasarvietės kviečia", ku
riame jaučiamas skatinimas pa
laikyti savo tautiečius, pradėju
sius vasarviečių laikymo verslą, 
kyla analogiška mintis remti ir 
kitą verslo šaką--apdraudas. 
Joje lietuviai jau nėra naujokai 
ir turi užėmę gana stiprią po
ziciją.
Mūsų ateivių domėjimasis ap- 

drauda dar nėra toks didelis, 
kaip turėtų būti. Gana žymus 
procentas neturi jokios apdrau- 
dos ir nelaimės atvejuose jiems 
patiems tenka pakelti medžia
ginius sunkumus. Tuo tarpu A- 
merikos socialinio aprūpinimo 
sąlygose apdrauda yra tapusi 
kiekvieno asmens ir šeimos 
svarbiu medžiaginiu faktoriumi. 
Čia apdraudžiama ne tik lėšos 
ir turtas, bet dar daugiau yra 
praplitę gyvybės ir sveikatos ap- 
draudos. Pastarosios, savo ne
aukštais mokesčiais, neapsun- 

. kiną asmens ar šeimos biudžeto 
ir todėl gyvybės ir sveikatos 
apdraudos yra prieinamos

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 stovyj. 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. 
rūsyjė, E. 254 netoli Euclid 
gatvės parduotuvių. Prašo 
$24,500.

Algimantas Dailidė — 
lietuvis bendradarbis. 
13229 Superior Avė.

LL 1-6666

Savininkas parduoda namų
Dvigubas, po 5 ir 5 kamb. 

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

visiems, net ir mažas pajamas 
turintiems. Ištikus ligai ar di
desnei nelaimei, tos apdraudos 
pakelti išlaidas ir tuo apsaugo 
nuo didesnio vargo.

Šiandieną jau daugelis įmonių 
savo darbininkams duoda grupi
nes apdraudas. Tačiau įmonių 
apdraudos yra susijusios su ter
minu arba tuo laikotarpiu per 
kurį dirbama įmonėje. Netekus 
darbo prarandama ir pati apdrau
da. Todėl praktiškieji amerikie
čiai nerizikuoja įmonės teikiama 
apdrauda ir šalia jos pasistengia 
įsigyti patvarią ir pastovią ap
saugą. Todėl Amerikoje nuo se
nai klesti komercinės kompani
jos ir daugelis organizacijų ap
rūpina šalies gyventojus gyvybės 
ir kitų rūšių apdraudomis. Šių 
visų apdraudos įstaigų vaidmuo, 
šalies socialiniame gyventojų 
aprūpinime, yra labai didelis. Jų 
visa veikla tvarkoma įstatymais, 
prižiūrima ir kontroliuojama 
valdžios įstaigų. Ir todėl kiek
vieno asmens investuojamos lė
šos į apdraudą yra apsaugotos ir 
apdraudos. išmokėjimas pilnai 
garantuotas.

Didelė pagarba ir nuopelnas 
priklauso mūsų pirmiesiems 
ateiviams, kad jie gana anksti 
suprato ir suskato įkurti frater- 
nalę organizaciją--Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje, teikiantį sa
vo nariams gyvybės ir sveikatos 
apdraudas ir kartu atliekantį 
tautinius bei kultūrinius darbus. 
Beveik per 75 metus Susivieni
jimas sutelkė į savo eiles tūks
tančių mūsų tautiečių ir 
per tą laiką išmokėjo jiems 
milijonines sumas. Taip pat 
atiduota stambios sumos lie
tuviškai veiklai palaikyti.

Susivienijimas ilgoje savo 
veikloje praplėtė teikiamų ap
draudų skyrius ir tiek juos iš
tobulino, kad šiandien SLA 
apdraudos savo įvairumu ir di-

SCHWAB RADIO & T. V.
Sa/cd and Sezuiee

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2, OhioSandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių modelių

LAkewood 1-4669

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

FTa^Tcleveland^eucu^^^uperio^^^^jI

open every saturday 
UNTIL NOON

į

dėlių pasirinkimu nesiskiria nuo 
komercinių kompanijų duoda
mų apdraudų. Susivienijimas, pa
tarnaudamas tik lietuviams ir su 
jais susigiminiavusiems kitatau
čiams, negalėjo išugdyti tokių 
didelių kapitalų kaip komerci
nės apdraudos įstaigos, tačiau 
finansiniai jis yra stiprus ir 
apdraudų padengimas, kaip nu
statė valdžios pareigūnai, yra 
net aukštesnis už biznio įstaigų 
duodamų apdraudų padengimą.

Dabar Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje, ruošdamasis minėti 
deimantinę savo gyvavimo su-' 
kaktį, kiekvienam lietuviui daro 
ypatingas lengvatas įsigyti nau
dingą apdraudą. Be taupomųjų 
ir kitų reguliarių apdraudų pra
dėta duoti ir terminuotos ap
draudos žymiai mažesnėmis 
duoklėmis. Vaikams ir jaunimui 
jos yra itin mažos. Mokant už 
visus metus, mėnesinių duoklių 
tenka tik 25 centai už kiek
vieną tūkstantį dolerių apdrau
dos. Daugelis lietuvių šia lengva
ta pasinaudojo ir aprūpino šeimos 
narius apdraudomis.

Jei šiandien kas iš mūsų tau
tiečių ieško apdraudos, tai savo 
žvilgsnį turi nukreipti į lietuvių 
įstaigą Susivienijimą. Pagerbda
mi SLA steigėjų patriotinius dar
bus ir siekimus, mes turime dau
giau domėtis jų sukurta organi
zacija. Apdrauda kiekvienam yra 
reikalinga, tai ir įsigykime ją 
iš lietuviškos organizacijos, o 
ne klaidžiokim po svetimas ko
mercines įstaigas. Iš mokesčių, 
kuriuos sumoka mūsų tautiečiai 
už savo apdraudas svetimie
siems, nei skatikas nenukrin
ta lietuviškiems reikalams. Tuo 
tarpu Susivienijimas tūkstančius 
dolerių išmoka finansuodamas 
mūsų visuomeninio pabūdžio dar
bus ir remdamas lietuviškų or
ganizacijų veiklą.

Antanas Kiltenis

20 metą tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TELEFUNKEN

Authorliad Factory S«rvlc«

TELEFUNKEN HI-F1 STEREO SETS

Stasys Chodakauskas

aukštuo-

Stasiui

STASYS 
1920 m. 
Šveica- 
1938 m.

Lietuvių, baigusiųjų 
sius mokslus, eilės didėja. Ir 
vis daugiau Įsigyja aukštesnius 
mokslo laipsnius, nesitenkin
dami vien tik universitetų bai
gimu. Šių metų birželio 2 Case 
Institute of Technology Cleve
lande magistro laipsnį (Master 
of Science in Civil Engineer) 
suteikė clevelandiečiui 
Chodakauskui.

Naujasis magistras 
CHODAKAUSKAS gimė 
sausio 27 d. Genevoj, 
rijoj. Gimnaziją baigė
Panevėžyje, Lietuvoj. Ją baigęs 
pradėjo studijas Vytauto Di
džiojo Universitete Kaune, bet 
jas nutraukė pirmoji rusų oku
pacija. Teko bėgti į Vokietiją, 
kur 1944 m. baigė Danzigo Tech
nikos Institutą. 1951 m. atvyko į 
Clevelandą, kur 1956 m. įstojo į 
Case Institute of Technology gi
linti savo žinias civilinės inži
nerijos srityje. Šiais metais 
Institutas jam suteikė magistro 
laipsnį. Jo mokslinis darbas 
(tezė) magistro laipsniui gauti

Elastic Buckling ofpavadintas 
a Simply SupportedFolded Plate' 
apima 107 puslapius.

Magistras Chodakauskas kaip 
inžinierius dirba Cleveland 
Electric Illuminating Company 
statybos skyriuje.

Nuo gimnazijos dienų Cho
dakauskas priklausė skautams, 
buvo veiklus vadovas, buvęs 
Kauno Žalgirio tunto adjutantu, 
vėliau Wiesbadeno tunto adjutan
tu. 1938 m. įstojo į Korp! VYTIS, 
buvo Clevelando skyriaus valdy
boje, yra korporacijos filisteris, 
priklauso PLIAS Clevelando sky
riui ir yra skyriaus valdyboje.

Magistras Chodakauskas suge
bėjo įsigyti magistro laipsnį po 
daugeliui metų nuo jo universi
teto baigimo, o taip pat augin
damas du sūnus ir išlaikydamas 
šeimą. Jo laimėjimas rodo, kad 
pasiryžimas ir noras siekti 
mokslo nugali daugelį kliūčių ir 
Šviečia mums visiems gražiu pa
vyzdžiu.

VYSK. VALANČIAUS ir ŠV. KAZIMIERO 
LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ

ANTROJI SVENTE-GEGUzINE
ĮVYKS

birželio 12 d., sekmadienį, Neurų ūkyje

Pradžia 1 vai. Programos pradžia 3 vai. p. p.

Programą išpildys abiejų mokyklų mokiniai.

Į Neurų ūkį važiuoti: West 25 St. — Pearl 
Rd. — Rt. 42 į Brunswick iki Rt. 303, pa
sukti dešinėn už 1 mylios Rt. 38 — Substa- 
tion Rd., pasukti dešinėn ir važiuoti iki 

Neura’s Grove.

Kviečiame visus — didelius ir mažus.

Lituanistinių Mokyklų Tėvų Komitetai
V.K.

4m SUPERIOR
/0 SAVINGS

ACCOUNTS
INSUREO TO

*1OOOO ►
 HOME AND

REMODEUNG LOANS

rCORNER 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 
EN 14763

936 East 185 St.
O 1-7770

i 3
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KAS IR KUR
• Juozas Maceina, SLA vi
cepirmininkas, mirė birželio 
8 d., 3 vai. p. pietų. Buvo 
čia gimęs, gražiai išmokęs 
lietuvių kalbą, aktyviai reiš
kęsis lietuvių gyvenime.

• Havajų laikraštis ”The 
Sunday Star-Bulletin” at
spaude iliustruotą rašinį 
apie B. Jameikienę, pava
dintą ”A Lithuanian Girl’s 
Odyssey”.
• Dr. Vytautas Vygantas, 
LITUANUS žurnalo redak
torius, lankėsi Clevelande ir 
turėjo posėdį su LITUA
NUS Žurnalui Remti Komi
tetu. Posėdžio metu paaiš
kėjo, kad vykęs vajus su
kėlė tik pusę norėtos sumos. 
Turim lėšų išleisti tik du 
žurnalo numerius. Aptarti 
būdai surasti lėšų tolimes
niam žurnalo leidimui. Ko
mitetas žada paruošti apy- 
skaitinį vajaus pranešimą 
spaudai.
• Krikščionių demokratų 
vadovybėn vykusiam Toron
te suvažiavime išrinkti: K. 
Šidlauskas, A. žemaitis, 
kan. V. Zakarauskas, St. 
Rauckinas, Pr. Vainauskas, 
P. Maldeikis, P. Povilaitis, 
J. Paškus, A. Repšys ir K. 
Pabedinskas.
• Muz. A. Nako fortepiono 
studijos mokinių koncertas 
Chicagoje įvyksta birž. 12 
d., 4 vai. po pietų Jaunimo 
Centre.
• Kęstutis Zubkus, gabiai 
baigęs meno studijas Chi
cagoje, gavo stipendiją vyk
ti į Europą ir gilintis savo 
specialybėje.
• J. Kukanauza, iš Venezu- 
elos, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė ir $5.00 auką.
• V. Gruzdys, iš Euclid, mo
kėdamas už Dirvą atsiuntė 
ir $5.00 auką.

A. A.

JUOZUI LIŪDŽIUI
mirus, jo žmoną PETRONĖLĘ, dukterį LIUDĄ, 
ČIURLIONIU šeimą skausmo valandoje giliai už
jaučia

O. ir M. Vinclovai

A. A.

JUOZUI LIŪDŽIUI
mirus, jo žmoną PETRONĖLĘ, dukterį LIUDĄ 
ir žentą VYTENĮ, skausmo valandoje giliai už
jaučiame

Magdalena ir Antanas Kudirkai

NEOLITHUANŲ VASA-' 
ROS STOVYKLA

Korp! Neo Lithuania Vy
riausioji Valdyba rengia 
jau nesniesiams korporan- 
tams-ėms vasaros stovyklą 
— studijų avaitę. Stovykla
vimo laikas numatomas 
1960 m. rugpiūčio 27 — 
rugsėjo 5 d. Smulkesnės ži
nios apie stovyklos vietą, 
laiką bei stovyklavimo są
lygas bus pranešta Korp! 
padalinių valdyboms atei
nančią savaitę.

Stovyklos (studijų dienų) 
globėjų kviečiamas Lietu
vių Tautinio Akademinio 
Sambūrio Centro Valdybos 
pirmininkas Jonas Našliū- 
nas, vyrų stovyklos vado
vas — Vaclovas Mažeika, 
merga ičių — Danguolė 
Bartkuvienė - Pulkauninkai- 
tė.

Norintieji stovy k 1 a u t i 
korporantai-ės prašomi tuo
jau pat registruotis pas sa
vo dalinių valdybas. Malo
niai kviečiami drauge sto
vyklauti ir kolegos filiste- 
riai-ės bei vyresnieji senjo
rai, o taip pat LT A Sąjū
džio nariai.

Neo-Lithuania Vyriausio
ji Valdyba maloniai kviečia 
korporantus ir visus mie
luosius Neo-Lithuania bi
čiulius paremti stovyklos 
o r g a n izavimą piniginiais 
įnašais, kuriuos prašoma 
siųsti kol. Mečio Šimkaus, 
NL Vyr. Valdybos nario, 
adresu: Mr. Mečys Šimkus, 
4259 So. Maplewood Avė., 
Chicago 32, Illinois.

J. BERŽINSKAS, Toronte tu
rįs dovanų ir įvairių reikmenų 
krautuvę, yra didelis žvejybos 
mėgėjas. Kartais jam pasiseka 
pagauti net tokį laimikį Mag- 
netawan ežere.

So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos valdyba ir direktoriai. Pirmoj eilėj iš kairės: finansų sek
retorius Jonas Romanas, vicepirmininkas adv. Antanas Young, pirmininkas adv. Jonas Grigalus, 
protokolų sekr. Albinas Neviera, ižd. Juozas Arlauskas, maršalka Kazimieras Juška. Antroj eilėj: 
direktoriai Steponas Kontautas, Stanislovas Griganavičius, inž. Aleksandras Čaplikas, dr. Antanas 
Kapočius, Adolfas Namaksy, Larry Švelnis ir Juozas Lekys.

TERESĖS STASAITĖS 
LAIŠKAS

TERESE STASAITE, Jaunųjų 
menininkų varžybose baleto gru
pėje laimėjusi pirmąją vietą Dir
vai atsiuntė tokį laišką:

"Siunčiu nedidelę auką--$10.00 
Dirvai ir kartu reiškiu padėką 
už rūpestį jaunimu.

Mes žengiam pirmuosius 
žingsnius meno keliu, todėl Jūsų 
suruošti talentų vakarai yra 
puiki idėja jungti mus, meni
ninkus, stiprinti ir teikti pasi
tikėjimo bei ištvermės einant 
pasirinktu meno keliu.

Dėkoju visiems šį talentų kon
kursą rėmusiems ir visai visuo
menei, dalyvavusiai šiame va
kare.

1960 m. gegužės 31 d., 
Cleveland

HARTFORD
Nepaslaptis, kad dauguma A- 

merikos lietuvių nepaiso, koks 
bus likimas jų tultūrinio gyve
nimo ateityje. Tiktai mažuma 
rūpinasi išlaikymu savo kultū
rinio gyvenimo--lietuviškųjų or
ganizacijų, parapijų, klubų spau
dos. Ir Hartfordo lietuviai, ly
giai kaip ir kiti nevisi rūpinasi 
spręsti savo kultūrinio gyvenimo 
išlaikymo problemą. Gerai, kad 
yra būrelis ir tokių, kuriems tai 
rūpi, Jie išlaiko šeštadieninę li
tuanistinę mokyklą. Jie dirba ki
tur, kad tik lietuvybė ilgiau iš
silaikytų.

Hartfordo LB Valdyba savo 
posėdyje gegužės 25 d. svarstė 
šias problemas ir priėjo išva
dos; kad būtinai reikia sukviesti 
Hartfordo lietuvių organizuotų 
vienetų pirmininkus į bendrą po
sėdį pasitarimui; išsamiai ap
svarstyti organizacinės ir kul
tūrinės veiklos puoselėjime rei
kalus; bendromis jėgomis siekti 
stiprinimo ir išlaikymo pa
vyzdingo kultūrinio gyvenimo, 
rūpintis liet, jaunimo patraukimu 
į lietuvišką organizaciją, kultū
rinę veiklą, ruošti jaunimą už
vaduoti tėvus mūsų tautiniam ir 
kultūriniam gyvenime.

*
LB Hartfordo Apyl. valdyba 

drauge su karių veteranų Ra
movė valdyba, iškėlę inicia
tyvą Žalgirio kovų 550 metų su- 
kakčio minėjimui, nutarė kreiptis 
į visas Hartfordo liet, draugijas, 
kviesdami bendro posėdžio 
šeštadienio vakare, birželio 11 d. 
Amer. Liet. PiL Klube.

-VMK

OMAHOS LIETUVIAI STATYSIS SALĘ
J. Povilaičiui bendruome

nės biuletenyje iškėlus lie
tuviškų namų statymo rei
kalą, nemaža Omahos lietu
vių dalis visai nelauktai, 
nuoširdžiai tam pritarė. 
Tuo reikalu bendruomenės 
valdyba gegužės 22 d. su
šaukė specialų susirinkimą.

Susirinkimą atidarė ben
druomenės pirm. — J. šar
ka, jr. trumpu žodžiu nu
šviesdamas šio susirinkimo 
tikslą. Platesnį pranešimą 
namų statymo reikalu pa
darė pats didžiausias namų 
statymo iniciatorius J. Po
vilaitis. Vėliau sekusiose 
diskusijose gana gyvai da
lyvavo dauguma susirinki
mo dalyvių. Buvo patiekta 
gana sveikų minčių bei su
manymų. Galutinoje išva
doje buvo sutarta steigti 
akcinę bendrovę, kurį išleis
tų akcijas ir jas pardavinė
dama sukeltų namų staty
mui reikalingas lėšas.

Parų ošiamiesiems dar
bams atlikti, bei apsvarsty
ti įvairius galimumus, su
sirinkimas išrinko penkių 
asmenų studijinę komisiją: 
pirm. — J. Povilaitis, sekr. 
— B. Šulskis, nariai: P. 
Adamonis, Pr. Kovas ir V. 
Gaidelis.

Jei toks susidomėjimas 
namų statymu greitai neat
veš ir namai tikrai kada iš
augs — omahiečiai tikrai 
turės kuo pasidžiuoti.

Bando organizuotis 
respublikonai

Keletas Omahos lietuvių 
svarsto galimybes įsteigti 
respublikonų ratelį remti 
Nixono kandidatūrai į pre
zidentus. Tuo pačiu metu 

KAIRĖJE: PreL M. Krupavičius, Toronte atlikęs lietuvių kapinių 
šventinimo ceremonijas, sako kalbą.

APAČIOJE; Šv. Jono lietuvių kapinių Toronte bendras vaizdas 
šventinimo iškilmių metu gegužės 29 d.

S. Dabkaus nuotraukos

pritarią demokratams yra 
susidomėję panašiai susior
ganizuoti. Abi grupės svars
to ar pajėgtų sutelkti pa
kenčiamą skaičių narių.

GERA PROGA 
NUSIPIRKTI

Camden, New Jersey
Išvykdami parduod ame 

gerai įrengtą namą, su sod
neliu ir dvigubu garažu. 
Kampinis sklypas 50x95 p., 
5 minutės nuo Benjamin 
Franklin tilto.

Taip pat parduosime skly
pą 100x150 pėdų prie ežero, 
Burlington miestely.

ADRESAS: 1200 N. 22 
St., Camden, N. J. Bruno 
Vigelis. Telef.; EM 5-1866.

TORONTO
Korp! Neo Lithuania sky

riaus narių sueiga įvyko 
birželio 1 d. Lietuvių Na
muose. Be įvairių organiza
cinių reikalų, plačiai buvo 
aptarta korporacijos meti
nės šventės ruošimas, šven
tės data yra numatyta spa
lio 15 d.

*
Sigita Skirgailaitė birže

lio 4 d. susituokė su inž. V. 
A. Ramanausku iš New 
York. Vestuvinės vaišės, 
kuriose dalyvavo nemažas 
būrys artimųjų ir draugų, 
buvo paruoštos Hemstead’s 
restorano patalpose.

Pažymėtina, kad jaunoji 
pora studijų metu priklausė 
skautų akademikų sambū- 
riuL ‘

■_ BOSTON
LIETUVIU PILIEČIU 

DRAUGIJA
So. Bostono Lietuvių Piliečių 

Dragija buvo įsteigta 1899 m. 
spalio 3 d. Šiemet sueis 61 
veiklos metai. Draugijoj narių 
yra 1,400. Draugijos turtas įkai
notas $315,740.07.

Prieš dešimt metų Draugija 
įsigijo keturių aukštų mūrinį na
mą. Tada tuoj atremontavo rū
sį, pirmą ir antrą aukštą, kur 
tilpo direktorių ir valdybos kam
bariai, biliardų kambarys, baras 
ir antrame aukšte auditorija. Šie
met buvo atremontuotas trečias 
ir ketvirtas aukštas. Tam tikslui 
išleista virš šimtas tūkstančių 
dolerių. Ketvirtame aukšte bus 
atletikos kambariai, o trečiame 
aukšte įrengta antra auditori
ja, kur tilps 500 žmonių.

Atidarymas trečio aukšto au
ditorijos įvyks birželio 19 d. 
Po atidarymo bus bankietas, ku
riame dalyvaus Draugijos na
riai su svečiais.

Draugija visados rėmė ir re
mia lietuvius ir jų organizacijas. 
Ir iš savo iždo kasmet skiria 
stambias sumas lietuvių organi-
zacijoms. Pereitais metais tiems 
tikslams Draugija paskyrė 
$2,385.15.

PHILADELPHIA

Birželio įvykių minė j linas
Pirmųjų ir visų vėlybes- 

nių lietuvių trėmimų atsi
minimas bus sekmadienį, 
1960 m. birželio 19 dieną 
tokia tvarka:

1. Pamaldos visose lietu
vių bažnyčiose. Suma yra 
parinkta kaip centrinės pa
maldos.

2. šv. Kazimiero bažny
čioje suma 10:30. Po sumos 
parapijos salėje bus susirin
kimas ir J. Stuko kalba.

3. Bendri užkandžiai že
mutinėje šv. Kazimiero pa
rapijos salėje, čia bus atsa
kinėjama į klausimus.

4. Meninė programa tuoj
po kalbų ir filmas iš Lietu
vos. Kviečiame visus tame 
lietuvių tautiniame subuvi
me dalyvauti. J.'L.

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Naujiems skaityto
jams prenumerata 
metams tik 8 doleriai
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