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Paleckis nesuranda ministeriu ?
Respublikinis sovietas pa

starojo sušaukimo proga 
patvirtino Diržinskaitės pa
skyrimų min. pirm, pava
duotoja, Jančaitytės pasky
rimų socialinio aprūpinimo 
ministere, užpildė susida
riusias (dėl mirties) spra
gas aukščiausiame respubli
kiniame teisme, bet nieko 
nepadarė nei dėl užsienių, 
nei dėl sveikatos minis'teri- 
iy.

Santykiuose su užsieniais, 
pavyzdžiui, lankantis kultū
rininkų delegacijoms iš

PABAITIECIAI IŠKELIA SOVIETU 
SĄJUNGOS NUSIKAITIMUS

AUCKLANDAS, NAUJOJI ZE
LANDIJA. Sovietų Sąjungos prieš 
20 metų įvykdytas Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos užpuolimas bei 
tęsiama okupacija, plačiai nu
skambėjo šiame krašte. Savaitę 
prieš rengiamą minėjimą Baltų 
Klubas kreipėsi laišku-atsišau- 
kimu į didžiuosius Zelandijos, 
Australijos, Pakistano, Indijos, 
Ceylono, Burmos, Mala jos, Tai
lando, Singapūro, Viet Namo, 
Filipinų ir Šiaurės Bornėo laik
raščius. Dalis šių kraštų laik
raščių atspaudė Baltų Klubo 
pareiškimą apie Sovietų Sąjungos 
1940 metų užpuolimą ir tęsiamą 
okupaciją Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje.

Minėjimo išvakarėse Įtakin
giausias Zelandijos dienraštis 
"New Zealand Herald" paskyrė 
vedamąjį, pavadintą—Pabaltijo 
Valstybės vis dar Rusijos prie
spaudoje. Jame smulkiai ap
rašyta sovietų smurto eiga ir ga
le klausiama, kaip laisvasis pa
saulis gali tikėtis, kad Rusija 
pasikeitė, jei prieš 20 metų pa
darytas nusikaltimas dar neati
taisytas. Pora dienų prieš tai, 
katalikų savaitraštis "Zealandia" 
taip pat paminėjo šią sukaktį.

Baltų Klubo minėjimas įvyko 
birželio 12-tą Y.W.C.A. salėje. 
Salė buvo pilna įvairių tautų 
žmonių. Šiais metais dalyvavo 
žymi grupė studentų, be pabal
tiečių buvo dar zelandų, indų, 
kiniečių ir kitų. Minėjimą ati
darė ir apie Sovietų Sąjungos nu
sikaltimus prieš Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos valstybes bei 
žmones kalbėjo organizacijos 
ęirmininkas G. Procuta. Minė
jimo tikslas, pabrėžė kalbėtojas, 
prisiminti ir pagerbti mūsų tau
tiečius, žuvusius kovoje prieš 
raudonąjį okupantą, parodyti pa

Lenkijos, svečius pasitinka 
ir globoja kultūrinių santy
kių draugijos pirmininkas 
P. Rotomskis (buvęs užs. 
reik, ministerio pareigose 
Stalino laikais) ir kultūros ta pati Ministeriu taryba 
ministerijos atstovai. Nuo 
šių metų pradžios nėra už
sienių reikalų ministerio ir 
nieko negirdėti apie minis
terijų.

Sveikatos ministeris" A. 
Dirsė respublikinio sovieto 
prezidiumo aktu iš ministe
rio pareigų buvo atleistas 
vasario 24 dienų. Vasario 
25 dienų ir Ministeriu tary-

sauliui Sovietų Sąjungos tarptau
tinius nusikaltimus prieš mūsų 
valstybes ir reikalauti, kad Pag
rindinės Žmogaus Teisės būtų 
taikomos mūsų pavergtiems 
kraštams.

Pagrindinis kalbėtojas, Naujo
sios Zelandijos parlamentaras 
ir Ginybos Komiteto narys Leon 
Gotz, ilgą laiką gyvenęs Azi
joje, kalbėjo tema--Komunizmas 
Pietryčių Azijoje. Kalbėtojas, 
pacitavęs Lenino žodžius "Ne
svarbu, kad trys ketvirčiai žmo
nijos bus sunaikinti, svarbu, kad 
likęs ketvirtis taptų komunistais" 
nurodė, kad visi dabartiniai Azi
jos komunistų vadai yra Maskvos 
mokiniai Mao Tse-tung, vienas 
iš jų, į sostą įkopė per 33 mi
lijonus kiniečių lavonų. Toliau 
Leon Gotz,. išdėstęs komunistų 
kėslus Azijoje ir kas daroma 
jiems atremti, ragino laisvąjį 
pasaulį būti pasiruošusiems, 
pasimokyti iš Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos bei kitų komu
nizmo pavergtų kraštų patirties, 
ką reiškia jų siūloma koegzis
tencija.

Pabaltiečiams užuojautą, tarė 
lenkų, vengrų ir ukrainiečių ats
tovai, N. Z. Statybos Unijos pirm. 
Freeman, N. Z. Raudonojo Kry
žiaus pirm. VVatson ir kiti. 
Raštu užuojautą pareiškė N. Z. 
premjeras Nash, eilė ministeriu, 
parlamento narių, J. A. V. am
basadorius Ruseli, Federalinės 
Vokietijos ambasadorius Noh- 
ring ir eilė žemesnio rango dip
lomatinio korpuso narių.

Minėjimas užbaigtas Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos himnais.

Tą patį vakarą N. Z, radio
fonas per visą valstybinį stočių 
tinklą pranešė apie Baltų Klubo 
įvykusį minėjimą.

Liet. Inf. N. Z, 

ba nutarė A. Dirsę atleisti 
iš Sveikatos apsaugos mi
nisterijos kolegijos pirmi
ninko pareigų. Kovo 14 die
nų (tik po trijų savaičių!) 

nutarė pavesti laikinai eiti 
Sveikatos apsaugos minis
terio pareigas ministerio 
pavaduotojui M. Zaikaus
kui. Taip jis ligi šiol ir te
beina tas pareigas laikinai.

Tuo tarpu medicinos žur
nale balandžio mėnesio nu
meryje pirmoje vietoje iš
spausdintas medicinos mok
slų kandidato A. Dirsės 
straipsnis širdies kraujota
kos klausimu. Straipsnis 
skelbiamas kaip parašytas 
Vilniaus universiteto hospi- 
talinės chirurgijos katedros 
priežiūroje.

DIDINA PAŠTININKAMS
ATLYGINIMUS

Laiškininkams, telefonin- 
kėms ir laiškų rūšiuotojams 
keliamas atlyginimas ket
virtadaliu ar daugiau, ki
tiems net 45-iais nuošim
čiais. šiose masinio pobū
džio tarnybose atlyginimai 
buvo menki, o politinė dar
bo reikšmė svarbi.

Dabar tie atlyginimai ke
liami visoje Sovietijoje, to
dėl tas liečia ir Lietuvoje 
tarnaujančius paštininkus. 
Tose tarnybose daug rusų, 
nes paštas anksčiau pri
klausė maskvinei ministeri
jai, o dabar priklauso irgi 
maskvinei ministerijai, tik 
per jos šaką vilniškėje val
džioje. (Pirma buvęs mask- 
vinės ministerijos įgalioti
nis Lietuvoje tapo pavers
tas „Lietuvos” ryšių minis
teriu).

NEDAVĖ LENKŲ 
KONCERTO PER 

TELEVIZIJĄ
Neseniai Lietuvoje lankė

si lenkų liaudies meno an
samblis ”Mazowsze”. Vil
niuje pritrūko bilietų į an
samblio pasirodymus. Buvo 
paskelbta, kad birželio 5 d. 
8 valandą (sekmadienį) pa
sirodymas bus perduotas iš 
Filharmonijos salės per te
leviziją. Bet laikui atėjus, 
televizijos imtuvų ekranuo
se pasirodė pranešėjas, kurs 
pasakė, kad spektaklis ne
bus perduodamas, kadangi 
tam pasipriešino Filharmo
nijos administracija.

(LNA)

Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus dukteriai Elzei Jankutei, atvykusiai iš Kanados pasi
svečiuoti pas pažįstamus, Karpių namuose Clevelando lietuviai suruošė priėmimą, kuriame buvo 
prisiminta jos tėvo nuopelnai Lietuvai. Šiame numeryje (5psl.) pradedame spausdinti jos atsimi
nimus apie Rambyno kalną. Nuotraukoje: Elzė Jankutė, priėmime susitikusi su Sofija Smetoniene, 
dalinasi prisiminimais. Dirvos nuotrauka

ALŽIRO SUKILĖLIAI PRIĖMĖ DE GAULLE 
KVIETIMĄ PRADĖTI TAIKOS DERYDAS 

Tačiau nežada nutraukti karo veiksmu
Po beveik šešerius metus tru

kusių kovų Alžiro Tautinio Išlais
vinimo Frontas sutiko vykti į 
Paryžių taikos deryboms pra
dėti.

Tą nutarimą per Tuniso radiją 
paskelbė Ferhat Abbas, laikino
sios nacionalistų vyriausybės 
prezidentas. Nacionalistai, atsa
kydami į praeitą savaitę prez. 
De Gaulle paskelbtą kvietimą 
"ieškoti garbingo kovų galo", 
pranešė, kad jie į Paryžių siun
čią savo įgaliotinį, kuris turįs 
suorganizuoti Ferhat Abbas 
susitikimą su prez. De Gaulle.

Pareiškime pastebima, kad, 
nors prez. De Gaulle pažiūra 
skiriasi nuo Alžiro laikinosios 
vyriausybės pažiūros, bet lai
kinoji vyriausybė norinti baigti 
konfliktą ir "galutinai išspręsti 
Alžiro klausimą". Prez. De 
Gaulle savo kalboje buvo pareiš
kęs įsitikinimą, kad Alžiras pa
sirinksiąs kurią nors ryšio su 
Prancūzija formą. Pareiškime 
buvo vartojamas išsireiškimas 
"Alžiro Respublikos Laikino
ji Vyriausybė", kurios nei Pran
cūzija, nei prez. De Gaulle ne
pripažįsta.

Ferhat Abbas pareiškė, kad, 
"beieškant visų galimybių taikos 
sprendimui", kovos Alžire bus 
tęsiamos, kol bus pasiektas tiks
las, nes derybų pradžia dar ne
reiškianti taikos, o įvairūs kraš
tutiniai elementai galį derybas 
ardyti.

Ferhat Abbas, 60 metų 
amžiaus, yra nuosaikus naciona
listas, kuris Išlaisvinimo Fron- 
tan įsijungė ne iš karto, o 
praėjus 17 mėnesių nuo sukilimo 
pradžios. Jis yra buvęs Prancū
zijos parlamento narys.
Alžiro nacionalistams sutikus 

pradėti derybas, Paryžiuje vy
riausybės sluoksniai tuoj pat da-

KAIREJE: Visose laisvojo pa
saulio lietuvių kolonijose su gi
liu susikaupimu buvo paminėti 
tragiškieji birželio įvykiai, lai
kinai nutraukusieji mūsų Tė
vynės laisvę, pagerbti kovotojai 
dėl laisvės ir sovietinio teroro 
aukos, atnaujintas pasiryžimas 
tęsti kovą iki galutinio Lietuvos 
išlaisvinimo. NUOTRAUKOJE: 
dalis Clevelando lietuvių, daly
vavusių tragiškųjų birželio Įvykių 
minėjime, kuris įvyko Liet. Kul
tūriniame Darželyje.

Dirvos nuotrauka 

vė suprasti, kad jie draugiškai 
sutiks jų Įgaliotinį. Prancūzų ka
rinis lėktuvas pasiųstas į Tunisą 
įgaliotiniui atgabenti.
Bet derybos, kaip numatoma, 

būsiančios sunkios. Esama dide
lių nuomonių skirtumų beveik 
kiekvienu klausimu, įskaitant Al
žiro ateitį ir prancūzų kariuome
nės vaidmenį būsimuosiuose rin
kimuose. Sukilėliai nori visiškos 
nepriklausomybės, Prancūzija 
norėtų kokios nors laisvos są
jungos tarp Prancūzijos ir Al
žiro.,

Pirmuosiuose pasitarimuose 
politiniai aspektai greičiausiai 
visai nebūsią liesti, nes Prancū
zija nenori derybų tais klausi-

BAIGIAMI TVARKYTI JAV • JAPONIJOS SUTARTIES
FORMALUMAI

JAV valst. pasekr. Dillon pa
reiškė, kad amerikiečiai netu
rėtų pulti panikon dėl fakto, kad 
komunistų inspiruoti demons
trantai privertė atšaukti prez. 
Eisenhowerio kelionę į Japoniją. 
Bet jis skatino kongresą pasku
binti ratifikuoti savitarpinės pa
galbom naktą su Japonija. Pakto 
ratifika^ js senate buvo laukia
ma praeito. savaitės pabaigoje, 
bet ji buvo atidėta.

JAPONIJOJE demonstrancijos 
prieš Kishi vyriausybę ir pakto 
ratifikavimą tebevyksta, bet jau 
be žiaurumų. Pakto ratifika
cija Įsigaliojo automatiškai, 
aukštiesiems rūmams nuo gegu
žės 20 negalėjus susirinkti po
sėdžio. Paskutinėmis minutėmis 
prieš ratifikacijos įsigaliojimą 
Kishi rezidencija ir parlamen
to rūmai buvo apgulti maždaug 
300,000/emonstrantų.

Pakto ratifikacijai įsigaliojus, 
demonstracijos atslūgo ir par
lamentas priėmė 32 įstatymų pa
keitimus, susijusius su 1951 
metų sutartimi, kurie kliudė 
naujajai sutarčiai veikti. Paktą 
ratifikavus JAV senatui, bus ap
sikeista, greičiausiai ateinančią 
savaitę, ratifikacijos dokumen
tais, ir baigti reikalingi forma
lumai. Tada premjeras Kishi at
sistatydinsiąs.

Socialistai ir komunistai puola 
vyriausybę, kad paskutiniai for
malumai atliekami vienos val
dančiosios partijos. Abi opo
zicinės partijos parlamento po
sėdžius boikotuoja nuo gegužės 

mals pradėti, kol nebus įgyven
dintos ginklų paliaubos ir mu- 
zulmonai galutinai nepadės gink
lų.
Pačiame Alžire po laikinosios 

nacionalistų vyriausybės komu
nikato paskelbimo tebeviešpatavo 
įtempta, bet netikėtai šalta at
mosfera.

Muzulmonų sluoksniuose pa
stebėta džiaugsmo reiškinių, 
bet europiečių ("colons") tarpe 
konstatuotas intensyvesnis Judė
jimas "Prancūzų Alžiro Fron
to" būstine--nauja politine orga
nizacija, kuri ekstremistų buvo 
suorganizuota praeitą savaitę, 
protestuojant prieš prez. De 
Gaulle kvietimą pradėti derybas.

20, kada ten buvo sutartis rati
fikuota.

Ateinančiomis dienomis lau
kiama naujų didelių demonstra
cijų.

KAIP JAPONU STUDENTAI 
PRIVERTĖ' ATŠAUKTI VIZITĄ

Prez. Eisenhowerio kelionė į 
Japoniją buvo atšaukta, prem
jerui Kishi pareiškus, kad jo 
vyriausybė negalinti garantuoti 
dėl prezidento gyvybės. Dabar 
gautos žinios paryškina tą būk
lę.

Dar prezidentui tebeviešint 
Maniloje (Filipinuose), birželio 
14 JAV slaptoji tarnyba (prezi
dento apsaugos grupė) gavo ži
nių iš Tokijo, kad komunistų 
dominuojama Zengakuren stu
dentų federacija yra suorga- 
nozavusi šimtus fanatikų į "savi
žudžių grupes".

Tos grupės turėjusios veikti 
birželio 19 organizuojamų ma
sinių demonstracijų metu. "Savi
žudžių grupių" uždavinys buvo: 
bet kokia kaina prasilaužti pro 
policijos užtvaras, prasiveržti 
iki prezidento automobilio, jį ap
versti ir galbūt prezidentą nu
žudyti.

Tie pranešimai buvo parodyti 
prezidentui, bet jis pareiškė, kad 
turįs vykti į Tokiją, nebent prem
jeras Kishi vizitą atšauktų.
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— Mao, neliesk mano spąstų!...

Raudonosios Kinijos mįslė [3]

AR RAUDONIEJI MILŽINAI NEPERSISKIRS?
Chruščiovas savo koegzisten- 

ciniuose išvedžiojimuose yra pa
stebėjęs, kad "dabartinėje epo
choje" smurtas ir revoliucijos 
nebūtinai esančios reikalingos 
žmonijai iš kapitalistinės siste
mos pervesti į socialistinę arba 
komunistinę. Jis teigė, kad "da
bartinėje epochoje" tautos galin
čios eiti į socializmą ir 
kitais keliais. Pagaliau, "naujo
joje epochoje" yra įvykusių per
mainų, kurios pakeitė jėgų ba
lansą ir visuotinio karo gali
mybes apribojo.

Kinija yra priešinga pagrindi
nei Chruščiovo prielaidai, kad 
pasaulis atėjo į "naują epochą". 
Kinijos komunistai netiki, kad ka
ro, revoliucijos ir panašių prie
monių galimybės sumažėjusios. 
Jie taip pat atmeta Chruščiovo 
pažiūrą, kurią jis yra nekartą 
kartojęs, kad visuotinis karas 
reikštų visuotinę pasaulio savi
žudybę. Kinija tiki, kad "ant 
žuvusio kapitalizmo griuvėsių" 
greitai iškiltų nauja ir "tikrai 
graži" civilizacija.

Tą įsitikinimą, kaip sakoma, 
Maocetungas išreiškęs ir ci- 
niškesne forma. Esą, jis pasa
kęs, kad karas tikrai sunaikin
tų Vakarus, bet Kinija galėtų 
pakelti 300 mil. žmonių nuosto
lius ir vis dėlto išlikti.

♦
Ar tie Kinijos argumentai at

randa pasekėjų Maskvoje? At
rodo, taip. Didžioji jų dalis pri
mena Stalino ir jo buvusio už
sienių reikalų ministerio Molo
tovo pažiūras. Stalinizmas tebe
turi pasekėjų ir aukštuosiuose 
Kremliaus sluoksniuose. A. Sus- 
lovas, pirmaująs stalinizmo 
ideologas, sėdi greta Chruščio
vo. Jis administruoja Maskvos 
santykius su Kinijos komunistais 
ir tokiais stipriais stalinistais, 
kaip Prancūzijos komunistų par
tija.

U-2 incidentas kaip tik davęs 
progos sustiprėti Kinijos ko
munistų reiškiamiems argumen
tams ir susilpninęs visą Chruš
čiovo filosofiją.

*
Ar tie nuomonių skirtumai ir 

nuo viešumos maskuojami kon
fliktai tarp Pekino ir Maskvqs 
yra tokio didelio masto, kad ga
lėtų perskirti abu komunistinius 
milžinus.

Tuo tarpu ne. Yra beveik tik
ra, kad Chruščiovas santykių su 
Kinija labui atšaukė savo 1958 
metais planuotą keturių didžiųjų 
sustikimą Jungt. Tautų Saugumo 
Tarybos rėmuose. Iš kitos pusės 
atrodo, kad Kinija, nepaisant 
visų įtarinėjimų ir opozicijos, 
yra linkusi dalyvauti viršūnių 
konferencijose. Kiekvienam yra 
aišku, kad jungtinis dviejų kraš 
tų svoris pasaulio klausimuose 
būtut daug didesnis, negu atski
rai panaudotas.

Ekonominiai faktoriai taip pat 
kalba prieš Kinijos santykių nu
trūkimą su Rusija. Kinija moka 
Sovietijai už ekonominę pagal
bą. Bet techninė pagalba, spe
cialistų paruošimas ir sovietinė 
patirtis yra tokia naudinga stai
giai Kinijos industrializacijai, 
kad ji negali jos tuo tarpu at
sisakyti.

Ir Maskva su Pekinu gerai 
žino, kad bet kurio partnerio ka
rinės jėgos silpninimas atsi
lieptų į viso pasaulio jėgų pu
siausvyrą. Dabartinis dviejų kon

tinentų sistemos pajėgumas stai
giai mėtyti įtampos židinius iš 
Europos į Tolimuosius Rytus ir 
atvirkščiai jiems yra tiesiog ne
įkainojamas.

Bet, jei tuo tarpu Rusijai ir 
Kinijai yra būtina išlaikyti glau
džius santykius, kas tolimoje 
perspektyvoje?

Čia daugelis specialistų mato 
kitą vaizdą. Jie tiki,kad dabar
tinės kontraversijos tarp abiejų 
režimų palaipsniui turinčios di
dėti. Didelę reikšmę juose turė
siančios geopolitinės aplinkybės 
ir situacijos.

Vieną iš tų faktorių jau dabar 
rusai mini privačiuose pasikal
bėjimuose. Tai gyventojų skai
čiaus augimas—masė, kuri, kaip 
Mao kalkuliuoja, turėtų padėti 
Kinijai pergyventi atomines ka
tastrofas.

Dabartinis Kinijos gyventojų 
skaičius siekiąs, kaip visuotinai 
tikima, apie 650 mil. gyventojų. 
Tas skaičius didėjąs, kaip rusų 
šaltiniai sako, po 15 - 20 mi
lijonų kasmet. Tai reikštų, kad 
1975 metais Kinija turės apie 1 
bilijoną gyventojų. Sovietijos gy
ventojų skaičius dabar siekia 210 
mil. ir kasmet didėja po 3.6 mil.
Taip pat pastebima vis ryškė

jančių ženklų Azijoje, Afriko
je ir net Pietų Amerikoje, kad 
Kinija norinti atsistoti prieky
je buvusių kolonijų ir priklau
somų tautų bloko. To pat siekia 
ir Sovietija. Tos varžybos atei
tyje gali paaštrėti.

Jei Kinija atsitotų priekyje to 
bloko, žmonių skaičiumi jis tap-

tų pasaulio istorijoje neregėto 
dydžio. Ir tai jau nebebūtų pri
mityvių "mėlynųjų" ar kitos spal
vos skruzdžių, vadovaujamų to
talitarinės filosofijos, blokas. 
1975 metais Kinija bus pasiekusi 
ekonominę sistemą, panašią į 
sovietų turėtą, II Pasauliniam 
karui prasidedant. Ir ji bus gink
luota branduolinių ir raketinių 
ginklų sistema.

Galbūt ryškiau, negu kuri nors 
kita valstybė, rusai yra su
sirūpinę Kinijos augimu į ma
sinę jėgą. "Jūs turėtumėte ati
džiau pasižiūrėti, kokiu tempu 
auga Kinijos pramonė--siaubin
gai!" neseniai pareiškė vienas 
rusas iš vadovaujančių Sovieti
jos sluoksnių. Kitas rusų specia
listas pastebėjo, kad galbūt ne
toli tas laikas, kada Amerikai ir 
Rusijai reikės likviduoti savo 
nuomonių skirtumus, kad bendrai 
sutikus Kinijos grėsmę. Todėl 
kai kurie stebėtojai ir tiki, kad 
Chruščiovą koegzistuoti su Va
karais ir verčias vis didėjąs 
atomu ginkluotos Kinijos vai
duoklis.

♦
Visi šie svarstymai, be abejo, 

tebeturi labai didelį teoretinį at
spalvį. Bet kai kuriais požiūriais 
jie išryškina labai realią kiniš
kojo vaiduoklio grėsmę.

Kinija galbūt šį kartą nesu
griovė viršūnių konferencijos. 
Bet jos vaiduoklis labai ryškiai 
buvo iškilęs Paryžiuje. Ir bū- 
simosiose tarptautinėse kon
ferencijose jis iškils dar ryškes
ne ir didesne grėsme.

duotąjį įsakymą atšaukti.
Ir Rose buvo galvojęs, kad 

jis tam uždaviniui esąs perdaug 
eksponuotas ir todėl iš savo pu
sės ryšį su Allan Nunn May už
megsti pavedė tūlam Sam Carr, 
tačiau tik tada, kai jam bus 
pasiųstas įprastinis ženklas: 
raudona rožė.

♦
Dviem savaitėm praėjus, Carr 

jau nebesitiki šio uždavinio vyk
dyti, nors jis mėgsta pasidaryti 
pašalinių pajamų ir dėlto talki
ninkauja ne tik Rose špionažo 
žiedui, bet ir Sabotinui. Iš pas
tarojo jis atsitiktinai nugirdo, kad 
ryšiui su britų profesoriumi 
Allan Nunn May paskirtas so
vietų leitenantas Pavel Angelov.

Tačiau vieną dieną Toronto 
bute, kuriame Carr gyvena, su
čirškia skambutis. Duris atidaro 
10 metų amžiaus Carr duktė. 
Prieš duris stovi mažas berniu
kas su rože rankoje.

--Ar tu nori parduoti rožių?-- 
klausia mergaitė.
--Ne,--atsako berniukas.--Aš 

turiu ją čia atiduoti.
—Tu turi rožę čia atiduoti? 

Vieną rožę? Nuo ko gi?
--Aš ją gavau iš vieno pono, 

kuris man pavedė ją perduoti ta
vo tėvui. Tiesiog jam. Todėl aš 
negaliu jos tau atiduoti. Tas ponas 
man už tai davė vieną dolerį.

—Bet mano tėvo nėra namie. 
Ir nežinau, kada jis grįš.
Mažasis berniukas galvoja. Ar 

jis turi rožę atiduoti, ar sau pa
silaikyti ir vėliau kur nors iš
mesti. Pagaliau jis nuspren
džia ją atiduoti mergaitei:

—Perduok ją savo tėvui. Ar 
tikrai perduosi? Tiesiog į tėvo 
rankas?..

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

THE EKCELSIOR VARNISH 
WORKS INCORPORATEO

1228 West 74th Street AT 1-8600
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HILDEBRANDT PROVISION CO

3619 WALTON ME l“37OO

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
lietuviams

A-TA Z PLUMBING CO.
Y0U.R PLUMBING SERVICE BY THE YEAR

3528 St. Clair Avė. EX 1-8052

Taip buvo išdavinėjama...

PAŽINIMO ŽENKLAS
- RAUDONA ROŽĖ

Sovietinėje pasiuntinybėje, Ot- 
tawoje, pik Sabotinas abejingai 
padeda į šalį mokslininko May 
bylą ir dar kartą perskaito šif
ruotą telegramą iš Maskvos, kuri 
įsako užmegsti ryšius su moks
lininku. Toki įsakymai nėra ne
paprasti. Keista yra šioje tele
gramoje yra tik tai, kad Maskva 
iš karto nurodo ir ryšininką-- 
vadovaujantį Kanados komunistų 
partijos narį, parlamento atsto
vą Fred Rose.

Sabotinas jau nuo seniau žino, 
kad šis parlamento narys yra 
svarbus asmuo sovietinės žinių 
tarnybos tinkle. Kaip atrodo jis 
dirba, prisidengęs Fred Stein- 
berg, Berger ir Debousz slapy
vardžiais. Jo numeris Maskvos 
sąrašuose yra 4133,- tai Saboti
nas tikrai žino.
Telegrama iš Maskvos išryš

kina, kad yra ir antrasis špio
nažo žiedas Kanadoje. Gal dar 
esama trečio ir gal net ketvir
to, kuris greičiausiai naudoja
mas pirmiesiems kontroliuoti.

Todėl labai natūralu, kad kari
niam attache kyla pavydas dėl 
konkurentų, ir jis telegrafuoja 
Maskvon, kad pasiūlyti Fred Rose 
ryšiai su May slepią didelį pa
vojų. Jis, Sabotinas, tikįs, jog 
būtų tiksliau pasiųsti vieną savų 
žmonių, būtent, gerai angliškai 
kalbantį leitenantą Pavel N. 
Angelovą.

Maskva tam pritaria, ir Sabo
tinas gali laisvai veikti. Jis pa
sikviečia Angelovą, jį pain
formuoja, ką reikės išgauti iš 
profesoriaus Allan Nunn May.

--Maskvos nustatytas slap
tažodis yra: "Nuoširdūs sveikini
mai iš Michaelio!"

Leitenanto slapyvardžiu Sabo
tinas išrenka pavardę "Baxter". 
Savo pranešimuose Angelov- 
Baxter profesorių turi vadinti 
"Alek".
Bet klaidų pasitaiko visų žval

gybų aparatuose. Atitinkamas 
valdininkas užmiršta anksčiau 
numatytam ryšininkui Fred Rose

*
Sam Carr, kuris dirba ir Sam 

Cohen slapyvardžiu, Sabotino at
lyginimų sąrašuose vadinamas 
"Frank", tą pačią dieną, gana 
vėlai, grįžta namo. Duktė jau 
gulėjo lovoje, kai staiga atsi
minė, kad ji tėvui turinti per
duoti rožę.

Linksmai pašoka iš lovos. Jei
gu ji dabar tėvui nuneš gėlę, 
jis jai ką nors padovanos. Basa 
nubėga į salioną.

—Aš turiu tau perduoti šią 
rožę. Mažas berniukas ją 
atnešė.
Ji išsamiai papasakoja to ryto 

įvykį. Tačiau tėvas dėlto visai 
nesidžiaugia. Jis tuoj žino, ką 
tas ženklas reiškia, iš spalvos 
ir dyglių skaičiaus jam aišku, 
kada jam reikia užmegsti kontak
tą su May.

--Kodėl tu tą rožę man iš 
karto nepadavei? — prikiša jis 
dukteriai, griebdamas skrybėlę 
ir skubėdamas į priešais namą 
stovintį automobilį.

Pakeliui į paštą jis apgalvoja 
tekstą. Paskui rašo telegramos 
formuliare:

"Fred Steinberg, Ottawa, poste 
restante stop rožės neparduoda
mos"

Iš tikrųjų jis net džiaugiasi, 
galėdamas atmesti šį uždavinį. 
Jis gyvena Toronte, o pro
fesorius, su kuriuo reikia už
megsti ryšį, gyvena Montrealyje, 
už kelių šimtų mylių. Toki 
atstumai labai gaišina laiką, ir 
iš to nebūna daug naudos. Rose 
nėra dosnus darbdavys.

Paskui jam ateina kita min
tis. Jei jis Sabotinui papasakos 
visą istoriją, tas nudžiugs iš
girdęs, kad Rose negalėjo ko 
nors atlikti. Gal karo attache, 
atsidėkodamas jam duos kitą už
davinį...

(Bus daugiau)
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DraugasDon Camillo

NESIBAIGIANČIOS ISTORIJOS GALAS

Po šešių mėnesių Don Camil
lo, neturėdamas su kuo išsi
kalbėti apie tą nuotykį, net pats 
pradėjo abejoti, ar jis iš viso 
kada nors įvykęs. Greičiausiai 
tai tebuvęs tik sapnas.

Tačiau vieną rytą, tvarkant 
savo kambaryje senus po
pierius, varpininkas jam pranešė 
apie atvykusį nepažįstamąjį, ku
ris norįs su juo kalbėtis. Don 
Camillo liepė pakviesti, ir prieš 
jį atsirado draugas Nanni Sca- 
moggia.

Klebono vos neištiko smūgis, 
ir jis iš karto negalėjo pratarti 
žodžio.

--Bet kaip tu sužinojai mano 
adresą? — pagaliau sumikčiojo 
jis.

--Aš jį išgręžiau iš draugo 
Bottazzi smegenų,—atsakė Sca
moggia.

—Aš suprantu, -- sumurmėjo 
Don Camillo, nors iš tikrų
jų nieko nesuprato.--Ir kodėl tu 
manęs ieškojai?

Draugas Scamoggia vis dar te
bebuvo senasis bulius, tai aiškiai 
rodė jo veiksmai, kaip jis už
sidegė cigaretę ir atsisėdo pin- 
tan fotelin šalia židinio. Bet to
kios mandrystės Don Camillo 
nedomino nuo to meto, kai jis 
draugės Nadios Petrovnos akyse 
pamatė ašaras.

—Kvaili reikalai, drauge... 
Kilnybe! -- pareiškė Scamoggia. 
—Liečia merginą, žinote...

--Ar jai kas atsitiko?
--Ji prieš du mėnesius atvy

ko Romon, lydėdama sovietų mo
terų delegaciją. Ji nupiovė šaką, 
ant kurios sėdėjo, ir liko begu
linti ant Romos grindinio.

--O tu?
--Kaip kovojąs komunistas 

ir celės pirmininkas aš, žino
ma, negalėjau draugauti su mer
gina, kur išdavė sovietinę tė
vynę ir partiją.

--Na, ir?
—Na, ir! Mečiau partiją ir 

vedžiau merginą, -- pareiškė 
Scamoggia, nusviesdamas ci
garetės nuorūką į židinį.

--Ir tai, kaip sakai, buvo 
kvailas reikalas?

--Ne,--atsakė Scamoggia,— 
Bet tai, kad jau esame visą 
mėnesį vedę ir ji man neduo
da ramybės, kol mes ir bažny
tiškai...

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER 
ATOSTOGAS

GARSIAME CAPE COD — OSTERVILLE, MASS., KU
RORTE PRIE ATVIRO ATLANTO, LONG BEACH PLIA
ŽO, PUŠŲ PAVĖSYJE, GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE VA

SARVIETĖS VILOJE

”AUDRONĖ”
.87 EAST BAY RD., OSTERVILLE, CAPE COD, MASS. 

TEL. GA 8-2748
Ištaiginga vila, erdvūs kambariai • Gražus privatus 2 
akrų pušynas — parkas • Šiltos Golfstromo srovės, atvi
ras juros pliažas 5 min. pėsčiom • Rami aplinkuma, daug 
vietos poilsiui ir žaidimams • Geras lietuviškas maistas 

ir malonus patarnavimas.
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Lietuviai savininkai Dr. Ed. ir Marija JANSONAI 
visus maloniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis:

DR. ED. JANSONAS
89 Mt. Ida Rd., Boston 22, Mass. — tel. AV 8-5999 

arba nuo birželio 15
Audrone-Jansonas, 87 East Bay Rd., Osterville, 

Cape Cod, Mass.

Don Camillo atsiduso, lyg ak
menį nuo širdies nurisdamas.

--Na, jei nieko blogesnio!
--Tamstai, aišku, nieko blo

go. Bet man, kilnybe! Jau vos 
tik išgirstu kalbant apie 
ilgaskvernį, man susuka vidu
rius. Mielai juos visus iškarčiau! 
Ne, man tai nėra joks malonu
mas.

--Galiu tave suprasti, drau
ge, -- kalbėjo Don Camillo. 
—Kiekvienas turi laisvę nekęsti 
dvasiškių. Bet aš nesuprantu, 
kodėl su tokiomis nuotaikomis 
atėjai pas mane?

--Nes aš sau pasakiau: jeigu 
jau man reikia turėti reikalą 
su ilgaskverniu, tai jau geriau su
rasti tokį su nagais ir ragais. 
Pagaliau ir tamsta esi ex-partie- 
tis, kaip ir aš. Ir tam tik
ra prasmė mano celės ex- 
vadovas.
--To niekas negali nuginčyti, 

--garbingai prisipažino Don Ca
millo.

Dabar Scamoggia atsisuko į 
duris ir sušuko:

—A, Na!
Ir netrukus duryse pasirodė 

draugė Nadia Petrovną, kuri 
puolė prie Don Camillo, siekda
ma pabučiuoti jo ranką.

Scamoggia paniekinančiai su
raukė veidą.

--Biauru!--sumurmėjo jis.— 
Tik kelios dienos Italijoje, 
ir jau žino visas žaidimo taisyk
les, lyg čia būtų užaugusi.

Sibiro tremtinio atsiminimai [18] A. Valasevičius

KOLCHOZU PIRMININKAI DALINASI TREMTINIUS
Aplinkui stovi šio kaimo 

gyventojai, susirinkę nau
jai atvykusių pažiūrėti. 
Daugiausia moterys. Jos 
apsisupusios galvas didelė
mis skaromis, dėvinčios il
gais sijonais. Pamačiusios 
verkiančius jos kalba ra
mindamos, kad ir čia žmo
nės gyvena. Esą, apsipra- 
sim ir nieko baisaus nebus.

Jie buvo atsinešę savo doku
mentus, ir sutuoktuvės galėjo 
būti greitai ir tyliai atliktos. 
Peppone, aišku, buvo liudininkas. 
Tačiau jis tą piliulę nurijo ne- 
perdaug karčiai, jis net nusi
šypsojo, ją rydamas.

Prieš jaunajai porai išeinant, 
Don Camillo pasivedė ex-draugę 
Nadią Petrovną į šalį ir paklau
sė, kas iš tikrųjų atsitiko su 
draugu Oregovu.

--Liūdna istorija, -- atsakė 
jaunoji moteris.—Kai mes nu
ėjome nuo denio, draugas Ore
govas įsakė kapitonui visus areš
tuoti, o tamstai ir draugui 
Botazzi uždėti grandines. Jis kal
bėjo apie partijos tardymą, 
apie išdavimą, apie Vatikano šni
pus. Jis buvo taip įniršęs, kad 
koliojo ir grūmojo pačiam 
draugui kapitonui. Jie susimušė, 
ir kapitonas nutrenkė draugą 
Oregovą į relingą. Tą akimirką 
užėjo banga ir nusinešė drau
gą Oregovą. Tai yra tiesa, ir 
ją žino tik kapitonas, tamsta ir 
aš. Liūdna istorija...

*
Jaunoji pora išėjo iš klebo

nijos, ir Don Camillo su Pep
pone liko vieni prie židinio ug
nies.
Jie ilgai tylėjo, paskui Don 

Camillo sušuko:
--Aš turiu įrašyti, kol dar 

neužmiršau.
Jis išsitraukė iš kišenės gar

siąją knygutę ir pasakė:
--Sąrašas turi būti papildytas 

dar dviem atvertimais ir vieno
mis sutuoktuvėmis.

--Papildyk, papildyk, -- niršo 
Peppone.—Tai visa bus įtraukta 
į tamstos sąskaitą, ir proleta
rinės revoliucijos dieną turėsi 
ją apmokėti.

--Bet mažą nuolaidą man vis 
dėlto padarysite. Aš juk esu ex- 
partietis.

--Tikrai,—šyptelėjo Peppone. 
--Galėsi išsirinkti vietą, kurioje 
būsi pakartas.

—Jau žinau tą vietą,--atsakė 
Don Camillo.--Šalia tavęs, drau
ge...

Buvo šalta žiemos diena. Iš 
Po kilo migla, skleisdama šydą 
ant istorijos, kuri tik pasibaigė 
ir vis dėlto jau atrodė sena, kaip 
gegutė.

Vertėj. P. Palukaitis

Daugumą tremtinių su
varo i didesnį ir gana aukš
tą pastatą — klubą. Vėliau 
sužinau, kad tai buvusi baž
nyčia.

Čia eina turgus. Suvažia
vę aplinkinių kolchozų pir
mininkai dalinasi tremti
nius. Padagus, Butkus, ži
lius ir mane veda į vieną 
namą.

Medinis, didokas pasta
tas. Viduj du tušti kamba
riai su dviem didelėm rusiš
kom krosnim. Kambariai ne 
visai tušti. Yra vienas sta
las, du suolai ir prie kros
nies padėtas glėbelis malkų. 
Matyt, kad tai mūsų sutik
tuvėms.

Susinešam savo daiktus. 
Nežinom kur ką dėti ir 
kraunam į kampus, kur pa
puola. Aš noriu susirasti 
vietą, kad nesimaišyčiau 
tarp šeimų. Ir pasirenku 
vietą prie krosnies, nes ji 
kiek nuošalesnė.

I š s i p a kuojam turimus 
daiktus ir drabužius. Nera
dę sienose nė vieno kablio, 
drabužius vėl kraunam į ry
šulius.

' Moterys kuria joms ne
įprastą krosnį, kurios žaiz
drą labai giliai. Jos šildo 
vandenį nusiprausti.

Pabaladoję į duris įeina 
trys rusai. Iš jų vienas uni
formuotas. Save prisistato. 
Vienas esąs kolchozo pirmi
ninkas Degilevič, mūsų tie
sioginis viršininkas — ko
mendantas Baradinov ir dar 
koks tai vyresnysis. Vyres
nysis išsitraukia raštą ir 
perskaito:

— Esate apgyvendinti ši
tam Dolgimosto rajone am
žinai, tai yra iki gyvos gal
vos. Už bandymą bėgti ar 
pabėgimą, būsit teisiami 25

PRIEŠO KULKA JO NEDRĮSO KLiODYTI
Su geri. M. PeČiulioniu atsisveikinant

Tomo ir Rožės sūnus Motiejus 
atėjo pasaulin 1888 m. sausio 
31 d. Raudziškės kaime, Šventa - 
žerio parapijoj, Seinų apskr. 
Ten tėvai turėjo apie 30 margų 
žemės ūkį.
Raudziškės kaimo laukai pra

sideda pietų Kalniškės miško pa
pėdėje. Ir tęsiasi rytų kryptimi. 
Pirmasis kaimo ūkis, atsirėmęs 
giria, ir buvo ūkininko Tomo Pe
čiulionio.

Motiejus iš jaunystės gerai pa
žinojo Kalniškės mišką, kuris 
komunistinėj priespaudoj buvo 
priglaudęs tūkstančius geriausių 
mūsų vaikų. Jo šiauriniame gale, 
ties Grabauskos kaimu, netoli 
Krosnos bažnytkaimio, įvyko vie
na iš didžiausių kovų su įsi
brovėliais.

Tomui Pečiulioniui pragyventi 
iŠ ūkio, esančio tolokai nuo 
miesto ir gerų kelių, ir dar leisti 
sūnų į mokslą, atrodė neįmano
ma. Tat susitaręs su žmona Rože 
Zubryte-Pečiulioniene, išvyksta 
į JAV. Apsistoja Lawrence, Mass. 
O žmona, išnuomavusi ūkį, su 
sūnum apsigyvena pas savo brolį 
Juozą Zubrį, Rudaminos vargo
nininką. Paaugęs Motiejus čia lan
ko pradžios mokyklą, kurioje mo
kytojauja gabus mokytojas S. 
Starkus.

Po keletos metų tėvas grįžo 
iš JAV ir sūnų jau rado Suvalkų 
gimnazijos antroje klasėje. Vėl 
visi įsikūrė ūkyje, o sūnus bai
gęs gimnaziją išvyko į Petrapi
lį studijuoti matematikos. Bet 
bebaigiant studijas prasidėjo pir
masis pasaulinis karas. M. 
Pečiulionis buvo mobilizuotas. 
1916 m. baigė karo mokyklą ir 
kaip artilerijos karininkas da
lyvauja įvairiuose frontuose. Į, 
Lietuvą grįžo 1918 m. Kiek pa
buvojęs kaime išvyko į Kauną, 
buvo mobilizuotas ir pasiųstas į 
frontą prieš bolševikus. Jo arti
lerijos baterija buvo kilnojama 
iš vietos į Vietą, kur tik susi
darydavo pavojingesnė fronto pa
dėtis. Visur jis pasižymi nepap
rasta drąsa ir sumanumu. Už

metams katorgos (sunkiųjų 
darbų kalėjimo). Savivališ
kas išėjimas iš šio kaimo 
draudžiamas. Du kartus į 

^mėnesį turėsite registruotis 
į specialias blankas.

Pirmą pasirašymą tuoj ir 
atliekam pirmą atvykimo 
dieną. O ta diena — 1949 
m. balandžio 14 d.

Baigus formalumą bando 
juokauti, o gal ir tiesą sa
ko:

■— Jums paliktos pilnos 
Tarybų Sąjungos piliečio 
teisės: dirbti, mokytis,
rinkti valdžią ir būti išrink
tais, ženytis, skirtis ir t.t.

Kolchozo pirmininkas ra
minančiai pašnekėjęs paža
da mumis ypatingiau rūpin
tis, negu kitais gyvento
jais. šiandien, esą, specia
liai mums kūrenama kaimi- 
nystės pirtis. Keturias die
nas ilsėsimės, per tą laiką 
p a s i d i rbsim trūkstamus 
baldus. O po to įsijungsim 
į kolektyvinį darbą.

Jiems išėjus mūsų nuo
taika prislėgta. Aš kalbu 
ramindamas, kad jie negali 
nustatyti, kas bus mūsų 
amžiuj ir ne jų rankose mū
sų likimas.

Nuėjom į tą iškūrentą jų 
pirtį. Bet ji tokia maža ir 
prirūkus, kad joj gali grei
čiau išsisuodinti, negu nu
siprausti.

Skalbiamės ir prausiamės 
kas kaip išmanydami. Pir
mą naktį, nors ir ant kietų 
grindų, miegam kaip už
mušti.

Rytojaus dieną vyrai iš
einam į kolchozo raštinę 
prašyti, tai yra pirkti, lentų 
lovoms. Išėję pirmiausia 
apžiūrim kaimą.

Kaimas gana didelis, apie 
100 gyvenamų trobelių. Pa-

Ant. Česonis

Velionis M. Pečiulionis, kai 
buvo Ginklavimosi valdybos 
viršininku.

narsumą apdovanojamas Vyties 
Kryžiumi.

Laimė jo tada tikrai neaplei
džia. į pavojingiausius stebėji
mo ir koregavimo punktus daž
niausia pats vyksta. O ka
reiviams, norintiems savano
riais eiti į pavojingas vietas, 
dažnai sako: "Neik, rupuže, dar 
gausi kulką". Su kareiviais drau
giškas ir labai gerai sugyvena. 
Jų gerbiamas ir mylimas. Ka
reiviai jį pavadino Perkūno Die
duku. Ir tikiu, kad dar laisvajam 
pasauly yra jo buvusių karių, 
kurie gali parašyti įdomių atsi
minimų iš kovų, kada jų bateri
jai vadovavo tas Perkūno Die
dukas.

Pasibaigus Nepriklausomybės 
kovoms ir keičiantis karo menui
M. Pečiulionis buvo išsiųstas 
karo akademijon į Prancūziją. 
Grįžęs tarnauja įvairiose daly
se, pakeliamas į generolo laipsnį, 
yra Ginklavimo Valdybos Virši
ninkas.

Išėjęs į atsargą dirba Ame
rikos Prekybos Bendrovėje, kaip 
automobilių skyriaus viršinin
kas. 1938 m. tos bendrovės rei
kalais siunčiamas į Fordo dirb
tuves Detroite. Čia, atvykęs į 
JAV, aplanko savo gimines, jų 
tarpe ir kun. A. Miluką, tuo 
metu kapeliono pareigas ėjusį 
Roslyno sanatorijoje.

Gen. M. Pečiulionis pirmąją 
komunistų okupaciją praleido į- 
vairiose vietose slapstydamasis. 
Vokiečių okupacijos metais vado
vavo vienai aliejaus dirbtuvei 
Vilniuje. Kada 1943 m. pavasarį 
vokiečių valdžia sušaukė Karo 
Muziejuje, Kaune, žymesniųjų 
lietuvių susirinkimą, reikalauda
mi, kad pritartų sumanytai Lie-

statai seni, mediniai, staty
ti iš apvalių rąstų, su atsi
kišusiom kertėm, bet daug 
mažesni, negu matėm va
žiuodami per Baltgudiją ir 
Rusiją. Apie langines, pa
stogėse ir ant stogų, iš
pjaustyti ornamentiniai pa
gražinimai. Dauguma iš jų 
nuo senumo išlūžę ir iškri
tę. Stefai dengti skaldytom 
lentelėm, bet beveik visų 
namų stogų galai kiauri.

Gatvė plati, eina per vi
durį kaimo. Ant kalnelio, 
kaimo vidury, mums jau 
žinomas klubas. Dešinėj pu
sėj matyti- ilgesni, sukrypę 
pastatai. Tai kolchozo tvar
tai. Matyt mediniai šuliniai 
su aukštai iškilusiomis svir
timis. Prie vieno iš jų pri
ėjom, kuriam moterėlė sėmė 
vandenį. Jo visas rentinys 
apšalęs'storu ledo sluoksniu 
ir pro viduryje esančią ap
valią skylę vos pralenda ki
biras. Ji mums paaiškino, 
kad čia ledai ištirps tik lie
pos mėnesio pabaigoj ar 
rugpjūtyje. Sužinojom, kad 
čia vadinama Taigos zona. 
Kaimas vadinas Turova, o 
kolchozas — Lenino keliu. 
Esą tai nepaprastas kai
mas. čia yra valsčius (sels- 
kii sovet) ir netoli nuo mū
sų namo — paštas.

Kitam numery: ”Per vi
są gyvenimą nė karto sočiai 
neprivalgęs duonos”.

tuvos jaunimo mobilizacijai^ ki
tiems nenorint kalbėti, atsisto
jo gen. M. Pečiulionis ir pa
reiškė: "Vieną galvą turiu ir 
ją tik už Lietuvą padėsiu!" Taip 
pasakęs apleido salę ir nuėjo 
pas savo gimines. Tikėjosi, kad 
ateis agentai ir suims. Bet vo
kiečiai, matyt, nenorėjo lietuvių 
kiršinti.
Artėjant antrai komunistų oku

pacijai, jau nesant tarp Vilniaus 
ir Kauno susisiekimo, M. Pečiu
lionis iš Vilniaus pėščias grįžo 
pas savo šeimą į Kauną. Čia 
paruošia žmoną su mažamečiais 
vaikais į kelionę, ją palydi, o 
pats grįžta atgal Lietuvon. Grį
žęs tuoj įsijungia į kovas prieš 
komunistus. Miško brolių buvo 
sutiktas mielai ir nuoširdžiai. 
Turįs didelį karinį patyrimą, 
ypač nelygiose kovose, buvo la
bai ir labai reikalingas.

Ten liejosi lietuvių vaikų krau
jas. Per pasaulį nuskambėjo jų 
karžygiškų kovų aidai, o jų at
garsių vizijose buvo girdimas ir 
gen. M. Pečiulionio vardas. Daug 
kartų jis jau buvo palaidotas, 
susisprogdinęs. O tikrenybėje 
dar ilgai išliko gyvas. Priešo 
kulka, kaip ir Nepriklausomybės 
kovose, jo nedrįso kliūdyti.

Po ilgų kovų įsitikinęs, kad 
pagalbos iš kitur negaunant, nie
ko nebus laimėta, M. Pečiulio
nis pasitraukia krašto užkampin 
ir pradeda naują gyvenimą—pie
menavimą. Žvalgybos agentai M. 
Pečiulionį išaiškina. Areštuoja, 
tardo, kankina ir išsiunčia Si
biran. Ten randa ir savo gi
minaičius --kelis Milukų šei
mos narius.

Iš priverčiamųjų darbų vergi
jos į Lietuvą grįžta 1956 metais. 
Grįžta begaliniai išvargintas, bet 
dvasioje nesulaužytas. Lanko sa
vo senus pažįstamus, kurie jo 
pradeda vengti. Tai patyręs ke
liauja į Vilniaus kraštą, kur jo 
niekas nepažįsta. Vilnijoje, pas 
pažįstamą kunigą bando gauti 
zakristijono darbą, tačiau nepa
vyksta. Nepasisekimo slegiamas, 
lyg tas lengendarinis klajoklis, 
keliauja per žmones nežinodamas 
kur nakvos, kur galės sušilti, 
kur gaus sudžiovusios duonos 
kąsnį ir sriubos šaukštą.

Po ilgų vargų, geriems žmo
nėms talkinant, pavyksta apsi
gyventi Invalidų Namuose, Ilgu
voj. Čia atkunta, vėl pradeda 
viskuo domėtis ir rūpintis. O 
susirišęs su šeima, sužinojęs, 
kad vaikai baigę aukštuosius 
mokslus, džiaugiasi. Ir viename 
iš savo laiškų, rašytam savo 
draugui, sako: "Jau susirašinė
ju su saviškiais ir siuntinius 
gaunu. Už ką, Dievuliau, man 
tokia nelaukta Ir neužtarnauta 
malonė! Didžiausias mano gy
venimo smūgis būtų buvęs, jei 
būtų palikę nemokšomis 1"

Tačiau vargšas nenujautė, kad 
vaikai, siekdami aukštojo moks
lo, prarado sveikatą. Apie 
tai jam nerašė, ilgai slėpė. Bet 
pagaliau išaiškėjo ir gen. M, 
Pečiulionį tai labai skaudžiaipa- 
veikė. Juo labiau, kad pats nie
ko negalėjo padėti. Jo sveikata 
pradėjo šuoliais žemyn kristi. 
Į, prietelių raminimus atsakyda
vo, kad jei ne šiandien, tai rytoj...

1960 m. sausio 25 d. dar buvo 
nuėjęs pas Ilguvos kleboną ir 
ten rašė savo vaikams laišką, 
duodamas įvairiausių patarimų. 
Tačiau laiško nebaigęs rašyti, 
labai susijaudinęs, išėjo atgal 
prieglaudon. Kitą dieną, apie 4 
vai, ryto, keldamasis pakurti 
pečių suklupo, ir daugiau nebe- 
pasikėlė. Palaidotas buvo A. Pa
nemunės kapuose dalyvaujant la
bai didelei žmonių miniai. Juos 
čia suvedė girdėtos žinios apie 
gen. M. Pečiulionio laisvės kovą.

Paraginki t savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

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

Naujiems skaityto
jams prenumerata 
metama tik 8 doleriai
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Pamokų daug, bet mokytis nenori
Prieš eilę metų teko klausytis vieno paskaitininko 

pranešimo apie komunistų ir socialistų bendradarbiavimą. 
Paskaitininkas, sutraukdamas savo mintis, maždaug taip 
baigė: vaizduokitės, kad žmogus eina laiptais, vedančiais 
į vandenį. Komunistas jau įkritęs į vandenį, o socialis
tas, prieš įkrentant, dar laikosi ant paskutinio laipto. Lai
kosi, kol pūstelėjęs stipresnis vėjas tikrai į vandenį įmes.

Nesiimu spręsti, ar tas paskaitininko teigimas yra 
šimtu procentų teisingas. O kad jame daug tiesos, niekas 
negali abejoti, nes tai patvirtina žiauri gyvenimo prakti
ka. Visur, kur tik komunizmas įsigalėjo, ten ranka ran
kon yra bendradarbiavę socialistai su komunistais. Ten 
jie drauge revoliucijas rengė, ten valdžias vertė, ten pa
našius šūkius skelbė.

Per eilę komunistinio veržimosi metų, atrodo, visi 
gavo tiek daug rimtų pamokų, kad jau pats laikas jas 
atsiminti ir pasitaisyti. Bet iš paskutiniųjų įvykių atro
do, kad socialistiniai mokiniai arba labai negabūs arba 
jų siekiai tiek panašūs, kad nepajėgia atskirti ir vėl tas 
pačias klaidas kartoja. Įvykiai Japonijoje net nustebino. 
Esančiai komunistinei mažumai ne tik į talką atėjo Japo
nijos socialistai, bet daug kur jie vadino ir tebevaidina 
pirmaujantį vaidmenį. O visas jų tikslas pagaliau suve
damas į tarnybą Maskvos planams. Juk jei tuo nebūtų 
suinteresuota Maskva, ji tų Japonijos socialistų „žygių” 
nelaimintų ir per komunistus jiems pagalbos neteiktų. 
Japonijos gyvenimo specialistai teigia, kad paskutiniams 
įvykiams kurstyti Maskva išleido milijonines sumas.

Ilgą laiką mus stebino Vokietijos socialistų laiky
sena Maskvos atžvilgiu. Jie visaip kaišiojo į politinius 
ratus pagalius, kad tik tarp jų ir Maskvos eitų palan
kumo flirtas. Bet atrodo, kad oficialioji Vokietijos so
cialistų politika jau pasikeitusi. Jie pradeda, keisti net 
pačius socialistinius pagrindus. Ir keisti ne iš pradingu
sios meilės ankstesniam keliui, bet įsitikinus, kad gyven
tojai, kurie dažnai aiškiau mato, negu politiniai fanatikai, 
tiems jų planams nepritaria. Tai įrodė kelerių metų rin
kiminiai daviniai.

Sunkiau nusakyti dabartinių lietuvių socialistų ke
lius. Viena, kad jų čia labai maža, jokios didesnės įtakos 
į lietuvių gyvenimą-negali turėti. O antra, senieji išlikę 
vadai, kuriuos kai kas juokais vadina jaunąja socialistų 
karta, kelias pamokas gavę, vienaip apie socializmą kalba, 
o, kitaip praktikoj daro. Bet su kai kuriais komunistiniais 
asmenimis juos jungia praeities bendri keliai, išgyventas 
jaunystės „Šurnas”, taigi ir šypsniai komunistams dar 
tebėra netaip ryškiai pasikeitę. Nors mūsiškiai socialis
tai kartais mėgsta padeklamuoti, kad jie esą patys di
džiausieji komunistų priešai, bet juos lengviausiai Mask
va savo užmačioms Lietuvoje pakinkė, į atsakingus dar
bus įtraukė, labai nesunkiai į komunizmą perjungė. Ki
taip sakant, net ir didelių pastangų nereikėjo, kad nuo 
to paskutinio laipto į vandenį įkristų.

Bendrai suvedus, reikia pasakyti, kad socialistų ir 
komunistų bendradarbiavimo balansas labai liūdnas. So
cialistai beveik visur buvo įrankiu komunizmui įsigalėti. 
Net ir dabar, po tiek daug skaudžių pamokų, socialistai 
dar daug kur tebėra nepasimokę. O atrodo, kad pasimo
kyti galėjo ir net persijungti į kovą prieš komunizmo įsi
galėjimą laiko užteko. B.

DAR TRUPUTIS DIMAVIČIAUS 
PĖDSAKŲ

V. A. Račkauskas (D. 69 nr.) 
mini Lietuvos kriminalinės po
licijos valdininką Dimavičių, 
suradusį, kur slapstėsi sovietinis 
kareivis dezertyras šmargo- 
necas, kurs apsigalvojęs grįžo į 
dalinį ir ten neva teisinosi, kad 
buvęs Lietuvos policijos pagrob
tas. Dimavičius ir Savickaitė, 
pas kurią šmargonecas buvo 
susektas, sovietams užėmus Lie
tuvą, buvę iškviesti į NKVD įstai
gą ir toliau apie juos nieko ne
tekę girdėti.

Nors ir nedaug, bet apie Di
mavičių galiu dar kiek pridėti. 
1940 metų rugpiūčio 3 dienos ry
tą Dimavičius drauge su kele
tą dešimčių kitų kalinių (lietu
vių, lenkų, rusų), iš Vilniaus 
{Lukiškių) kalėjimo buvo išvežti 
į Maskvą, kur kitos dienos vaka
rą atsidūrė Lubiankos kalėjime.

Po pirmojo tardymo Lubiankoj 
jis buvo labai susirūpinęs. Svy
ravo, ar pasipasakoti, ką išgir
do pas tardytoją. Pagaliau pasi
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sakė, kad tardytojas pareikalavo 
iš jo pasirašyti Šmargoneco 
"pagrobimo" istoriją tokią, 
kokia tardytojas turėjo parašytą 
"narkomindiele" (užsienių rei
kalų komisariate).

Dimavičiaus susirūpinimas 
buvo labai nuosekliai pagrįstas: 
"Jei nepasirašysiu, -- graso 
sušaudymu, o jeigu pasirašysiu, 
tai irgi sušaudys, nes prisipa
žinsiu kaltas, ir jie nenorės ri
zikuoti gyvą laikyti, kad paskui 
kaip nors neatšaukčiau prisipa
žinimo".

Papasakojo, kaip jis susekė 
Šmargonecą. Jadvyga Savickaitė, 
pas kurią Šmargonecas slaps
tėsi, buvusi tik lenkiškai ir 
kiek rusiškai kalbanti vilnietė, 
"neaiškaus" užsiėmimo mergina. 
D. uždavinys buvęs susekti Šmar
gonecą (jo ieškojo sovietinių įgu
lų vyresnybė) ir kuriuo nors 
būdu grąžinti jį atgal, nes Lie
tuvos vyriausybė nepageidavo so
vietinių dezertyrų, vengdama 
sovietų priekaištų dėl "sudarymo 
sąlygų ir viliojimo slėptis". Sa-

ŽALGIRIO MŪŠIO 550 METŲ SUKAKTIS
Reta Europos tauta turi tokią 

gražią ir didingą praeitį, 
kaip lietuvių. Dėka tos didingos 
praeities lietuvių tauta išliko gy
va per suniausius priespaudų 
laikotarpius. Ta mūsų tautos pra
eitis buvo ir pasiliks tuo neiš
sekančiu šaltiniu, iš kurio lie
tuviai visada semsis įkvėpimo ir 
stiprybės, kada jiems to pritruks. 
Lietuva-didvyrių žemė.

Kiekvienas susipratęs lietu
vis, pažinęs savo tautos praeitį, 
didžiuojasi esąs tos garbingos 
tautos vaikas. Kaip gi nesi- 
didžiuosi. Tik nukreipkime savo 
mintis į Lietuvos didingą istori
ją praeitį. Ką ten matome? Lie
tuva egzistuoja nuo senų laikų. 
Lietuvos valstybės pradžia nėra 
laikytina nuo 1918 m. vasario 16 
d. Nepriklausomybės akto pa
skelbimo. Lietuvos valstybė buvo 
įkurta prieš 707 metus. Lygiai 
prieš 700 metų Mindaugo Lietuva 
sudavė, savo vakarų priešui-- 
kryžiuočiams, pirmąjį skaudų 
smūgį Durbės mūšio laukuose. 
Po to mūšio kryžiuočiai niekad 
nebuvo pajėgūs galutinai pavergti 
Lietuvos, kaip, kad tą padarė su 
senprusiais, lietuvių tautos gimi
ne.
O ką mums byloja Gedimino,

vickaitė iš pradžių nenorėjusi 
Šmargoneco "išduoti", betpaskui 
sutikusi supažindinti D. sušmar- 
gonecu ir sudaryti sąlygas jiems 
pasikalbėti.

Pasimatymas buvęs sutartas 
pas Savickaitę, ir ten jie visi 
trys, vaišindamiesi per naktį, 
kalbėjęsi. D. įkalbėjęs Šmargo
necą grįžti ir pasisakyti, kad 
buvęs neapgalvotai "įsilinksmi
nęs" su kompaniją ir dėl to ke
lias dienas sugaišęs. (D. neži
nojo, kokios bausmės skiriamos 
sovietiniams kariams už tokius 
"pasilinksminimus".).

Vėliau Lukiškių kalėjime teko 
girdėti ruso raudonarmiečio pa
siaiškinimą kitam, už ką jis 
sėdįs: "Diesiat dniej otlučilsia, 
diesiat liet polučil!", t.y„ de
šimtį dienų nusišalinau, dešimtį 
metų gavau .

Šmargonecas pagaliau buvęs 
įtikintas, kad jo slapstymasis 
vistiek negali geruoju pasibaigti, 
ir sutikęs grįžti, kaip nors tei
sintis. Bet kai grįžo, ten, matyt, 
jį sutvarkė ir '"pasiteisinimą" 
už jį sugalvojo.

D. buvo pasiryžęs bandyti suk
tis atviru visos tiesos papasa
kojimu (oficialiose Lietuvos kvo
tose ne visi tos istorijos mo
mentai buvę atskleisti), bet abe
jojo, ar tuo patenkins tardytoją. 
Suniausia jo problema buvo rasti 
teisingą atsakymą, kokia nauda 
arba žala būtų iš jo atsisakymo 
arba sutikimo pasirašyti tokią 
versiją, kurią tardytojas rengėsi 
padiktuoti.

Kalėjimo izoliacijoje nebuvo 
jokių duomenų paremti kokiam 
nors atsakymui Į tokį klausimą. 
Tokioje kryžkelėje jam bestovint, 
mus "pakrovė" nebe Į tą patį 
kaliniovežimĮ. Galimas dalykas, 
kad kurį laiką dar tais pačiais 
koridoriais buvome vedžiojami, 
kitame Maskvos kalėjime (Butyr- 
ki), bet susitikti jau nebeteko.

V.R.,
N.Y.

ULMANIS, TREMTIS 
IR SIBIRAS

Atpasakojant pasikalbėjimą su 
iš Lietuvos atvykusiu asmeniu, 
stengiausi būti galimai tikslesnis 
ir nenutolti nuo pačio pasakotojo 
žodžių ir teigimų. Kodėl pasako
tojas teigė, kad kartu dirbęs 
su nevedusio ir vaikų neturėju
sio Latvijos prezidento Ulmanio 
dukra, sunku būtų išaiškinti. 
Gal toji latvaitė buvo kokia arti
ma Prezidento Ulmanio giminai
tė ir kalinių tarpe save vadino 
prezidento dukterim?

Dėl Vorkutos, kuri tikrai yra 
ne Sibire, galima pastebėti, kad 
šiandien Lietuvoj, jei jau kas 
pateko sovietinėn "ataskaiton" ir 
buvo išvežtas ar kalintas už Lie
tuvos ribų, daug kur sakoma, 
kad toks ar tokia išvežtas Į 
Sibirą. Žodis Sibiras jau reiškia 
tremtį ar kalinimą sovietijos plo
tuose. Tokiame teigime geografi
nės logikos netektų ieškoti. Juk 
ir carinės okupacijos metais kai
mas liūdnai dainavo: "Už Uralo, 
žemės galo... " gerai žinodami, 
kad ten tikrai dar ne žemės ga
las.

AL Gimantas

A. Rėklaitis

Kęstučio, Algirdo ir Vytauto Di
džiojo laikotarpiai? Jie rodo pa
sigėrėtinus pavyzdžius, kaip rei
kia kovoti dėl savo žemės, savo 
krašto ir valstybės laisvės. Vi
sas kultūringas pasaulis žino, 
kad ano meto Lietuva buvo viena 
iš didžiausių ir galingesnių 
valstybių Europoje. Jos rubežiai 
Vytauto laikais ėjo nuo Baltijos 
iki Juodųjų jūrų, o rytuose sie
kė Maskvos kunigaikštijos ribų. 
Lietuva, būdama tarpe civilizuo
tų vakarų ir laukinių rytų, sėk
mingai dengė anais laikais vaka
rus nuo mongolų ir totorių ant
plūdžių. Gi iš kitos pusės Lie
tuva turėjo ginti savo laisvę 
nuo vakarų priešo-kryžiuočių, 
kurie po krikšto skraiste turėjo 
tikslą ją užgrobti ir pavergti.

Mirtinas smūgis kryžiuočiams 
buvo suduotas Žalgirio mūšio 
laukuose 1410 metais liepos 15 
d. Šiais metais sukanka 550 me
tai nuo to nepaprasto įvykio. 
Žalgirio mūšį suplanavo; paren
gė ir mūšiui vadovavo Lietuvos 
Kunigaikštis Vytautas Didysis.

Apie 200 metų Lietuvai teko 
kietai kovoti su kryžiuočiais, kol 
pagaliau jų galybė Žalgirio mū
šyje buvo palaužta. Po Žalgi
rio smūgio kryžiuočiai niekad 
neatgavo savo pirmykštės galy
bės. Nuo to momento Europos 
tautų istorija buvo pasukta hu
maniškesne kryptimi.

Žalgirio mūšis tai Vytauto ir 
Lietuvos triumfas. Žalgirio mū
šio laukuose Vytauto genijus pa
sireiškė visoje savo pilnybėje. 
Žalgirio mūšis įkvėpė lietuvių 
kartų kartas, įprasmino tautoje 
laisvės kovos svarbą ir būtinu
mą. Žalgirio mūšio svarba ir 
reikšmė Lietuvai, bendrų kovų 
sąjungininkei-Lenkijai ir visai 
Europai, buvo milžiniška.

Parbloškus kryžiuočius, Lie
tuva nukreipė savo dėmėsį ir pas
tangas į rytus ir savo vidaus rei
kalų tvarkymą. Po Žalgirio mū
šio apie 500 metų Lietuva, kaipo 
savarankiška valstybė egzistavo. 
Jei Žalgirio mūšis būtų pra
laimėtas, tai Lietuvos pavergi
mas anais laikais būtų įvykęs 
faktas. Bet vieton to Vytauto 
Didžiojo Lietuva po Žalgirio mū
šio pasiekė savo galybės viršūnę. 
Lietuvos galybės garsas pasklydo 
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visuose Europos kraštuose. Tai 
vis Vytauto nuopelnas. Net ka
raliaus vainikas jam buvo pripa
žintas ir paskirtas.

Prisiminus tą didįjį įvykį ir ano 
meto didžiąją ir galingą Lietu
vą, kiekvieno šių dienų lietuvio 
širdis suvirpa, suliepsnuoja 
karšta tėvynės meilės ugnimi. 
Pagalvoję ir susikaupę, pasi
juntame sustiprėję dvasioje. 
Tikrai turime šviesią, gražią ir 
didingą praeitį. Turime kuo di- 
džiuoti. Turime iš ko jėgų ir 
stiprybės semtis.

Ar galėtų kam nors iš mūsų 
kilti abejonė, ar verta tą įvykį- 
Žalgirio mūšio 550 metų su
kaktį minėti? Teko išgirsti sa
kant, kad, girdi, 550 metų Žal
girio mūšio sukakties minėjimo 
mintį pakišo šių dienų Lenkija ir 
tą mintį remia sovietai. O to 
jų minėjimo tikslas esąs Žalgirio 
mūšio laimėjimus pasiskirti sau, 
o Lietuvos ir Vytauto rolę nu
tylėti arba ją sumažinti iki ne
reikšmingumo. Girdi, jie darys 
sau propagandą, o mes, jei tą 
įvykį minėsime, tai tik tai pro
pagandai padėsime.

Su tokiais samprotavimais bei 
išvedžiojimais negalima sutikti. 
Mes tinkamai ir įspūdingai pa
minėdami tą Žalgirio mūšio su
kaktį galime lenkų-sovietų pro
pagandą apslopinti arba ją suma
žinti, atremti.

Kiti kelia mintį, kad girdi, 550 
metų sukaktis, nėra apvali data. 
Geriau girdi, palaukime kol su
kaks 600 metų nuo Žalgirio mū
šio. Tada tą įvykį paminėsime. 
Tokį teigimą negalima laikyti 
rimtu. Kas gi po 50 metų iš 
mūsų tarpo bus gyvas? Kokio 
likimo iki to laiko susilauks lie
tuvių tauta? Užtikrinto, aiškaus 
Į šiuos klausimus atsakymo, nie
kas negali duoti. Praleisti šią 
proga ir laukti nežinios neatrodo, 
kad būtų gudrus ir mums naudin
gas dalykas. Atrodo, kad minėji
mui priešingi balsai yra neap
galvoti, ir nepagrįsti, Lietuvos 
interesams žalingi.

Kas jaučiasi, kad jo'širdis lie
tuviška, kas geidžia Lietuvai 
gero, kas nori, kad Lietuvos var
das būtų išgarsintas, siekiant 
pavergtai tėvynei laisvės, tas 
turi dėtis prie bendrų pastangų 
ir darbų, kad Žalgirio mūšio 
minėjimas, lietuvių rengiamas, 
būtų kuo įspūdingiausias.

;.x.:
$

Chicagoje Žalgirio mūšio 550 
metų sukaktis bus paminėta lie
pos 17 d. Kadangi tuo pat laiku 
sutampa Dariaus-Girėno skridi
mo per Atlantą metinis minė
jimas, tai nutarta abudu šluos 
minėjimus sujungti ir įvykdyti 
tą pačią dieną, būtent liepos 17- 
tą. To dvigubo minėjimo rengi
mo komitetui vadovauja visuo
menininkas Dr. S. Biežis. Apie 
komiteto sudėtį ir planus spau
doje jau buvo rašyta. Bus ir dau
giau apie visus pasirengimus ra
šoma ir skelbiama per radiją. 

Ko bus siekiama tą dvigubą su
kaktį minint? Mes prisiminsime 
ano meto didingą, galingos se
novės Lietuvos istorinį, nepap
rastai reikšmingą įvykį-Žalgirio 
mūšį. Kartu prisiminsime kar
žygišką Dariaus-Girėno skridi
mą ir jų paliktą testementą. Mes 
tuo būdu pagerbsime savo tautą, 
jos sūnų didingus žygius, didžiuo
sius Lietuvos kūrėjus, pirmoje 
eilėje Vytautą Didijį, Žalgirio 
mūšio vadą, didijį strategą ir 
politiką.

Gausiai dalyvaudami minėji
mo iškilmėse, parade, eisenoje, 
mes tuo būdu pademonstruosime 
lietuvių vieningą nusistatymą 
Lietuvai svarbių Įvykių proga. 
Mes patrauksime prie minėjimo 
lietuvišką jaunimą ir tuo būdu 
jį paskatinsime gerbti ir mylėti 
savo tautos praeitį ir didžiuosius 
tautos vyrus. Pagaliau, minėda
mi tą dvigubą sukaktį, mes turė
sime puikią progą dar kartą pa
reikšti - pademonstruoti mūsų 
tautos teisę į laisvą gyvenimą 
ir mūsų ryžtą kovoti ir aukotis 
Lietuvos laisvei atstatytu
Minėjimo rengimo komitetas, 

turėdamas čia paminėtus tiks
lus, yra giliai įsitikinęs, kad visi 
lietuviai komiteto pastangas ir 
darbus rems ir visi minėjimo 
iškilmėse dalyvaus.

Kas yra esminio, kad mi
nėjimas pavyktų?. Pirma. Visos 
lietuviškos organizacijos, kurios 
Chicagoje ir apylinkėse yra, 
turėtų Įsijungti į paradą. Tautos 
garbingos praeities balsas, meilė 
tėvų žemei, pareigos pajutimas, 
lietuviška širdis, tegu mus visus 
apjungia, suburia ir išveda dar
niomis gretomis Į Chicagos gat
ves paradui. Rengimo komitetas 
kviečia Įparadą jungtis: Dariaus- 
Girėno ir Don Varno postus, ra- 
movėnus, visus buvusius karius, 
savanorius-kurėjus, šaulius, bi- 
rutininkes, skautiją, studentiją,

(Nukelta Į 6 psL)
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Akimirksnių kronikos Bronys Raila

Bendradarbiavimo suirutė
Kai kokiam mūsų visuomenės 

veikėjui ir laikraštininkui pri
stinga temų, tai viena dabar 
yra labai gera—pakalbėti ar pa
rašyti apie "kultūrinį bendradar
biavimą” ju sovietine Lietuva. 
Tema jau banali, beveik juokinga, 
tarpais tragikomiška, bet labai 
ir labai gyva.

Vilkas, Altas, Amerikos Lietu
vių Bendruomenė ir kaikurie kiti 
"vadovaujantieji veiksniai" yra 
trumpai drūtai pareiškę: jokio 
bendradarbiavimo, net santykia
vimo su Lietuvos komunistais ir 
kremlinlals okupantais negali ir 
neprivalo būti. Bet Balfas nuolat 
"bendradarbiauja": siunčia Lie
tuvon ar Sibiran vaistus, maisto 
ar drabužių rišulius, maldakny
ges. Amerikos ir kitų laisvųjų 
kraštų lietuviai nuolat daro tą 
patį jau metų metais. Kaikas jau 
tėvynėn nukeliauja ar biznio rei
kalais, ar šiaip pasižvalgyti, ar 
idėjiškai pas raudonuosius bro
lius pasisvečiuoti, ar giminių pa
matyti, ar kitaip, lyg varnas, 
nuskrenda nors trumpam aki
mirksniui savo gimtojo kalėji
mo aplankyti.

Bendradarbiavimas reiškia 
tam tikrą santykiavimą ne iš 
vienos, bet bent iš dviejų pusių. 
Kaip jis vyksta iš kitos pusės? 
Irgi gana gyvai. Čia gausiai siun
čiamos sovietinėje Lietuvoje iš
leidžiamos knygos ir laikraščiai, 
kartais atskirų asmenų dovanos 
atsilyginimui gintarais, dėžutė
mis, grafikos atvirukais, pasi
maišo vienas kitas lietuvis so
vietinėse delegacijose, tai moks
lininkas, tai laikraštininkas, tai 
šiaip koks "diplomatas". Ir tuo 
tarpu Lietuvos sovietinė spauda 
vis stiprina mūsų politinių emi
grantų koliojlmą ir tauti
nės moralės žlugdymą, kartais 
jau mūsų pačių lūpomis ir mū
sų pačių spaudoje.

Tad bendradarbiavimas eina 
nuolat ir visai suirutlškai. Ir 
jis vis dar nenutruks ir gal 
dar ne sykį, ką pamatysime, 
akys mums virs iš kaktos.

★
Iš jau prirašytų storų sąsiu

vinių nors trumpai susipažinki
me, kokios yra mūsų pozici
jos, kaip atskiri veiksniai ir 
atskiri laikraščiai ar žmonės 
pasisako.

Sovietinės Lietuvos okupantų 
trubadūrai Amerikoje per Brook- 
lyno "Laisvę" nesenai pareiškė 
savo "politiką". Amerikos lie
tuviai patriotai, anot to laikraš
čio,”... čia rėkia, kad tarp Lie
tuvos ir užsienio lietuvių gyvuoja 
geležinė uždanga, o dabar patys 
desperatiškai priešinasi susisie
kimui ir bendradarbiavimui su 
Lietuva. Vadinasi, ne iš Lietu
vos pusės toji siena statoma, 
o iš tų išeivijoje, kurie dar ir 
šiandien tebesipriešina kultūri
niam bendradarbiavimui su seną
ja tėvyne. Tokios dviveidiškos 
ir kvailos ‘politikos sužlugimas 
neišvengiamas"...
Tad įdomu, kaip mes jau pra

dedame "sužlugti"?
"Naujienos" turbūt savo redak

toriaus plunksna š. m. gegužės 
17 d. pareiškė: "Kaip seniau są
moningi ir padorūs žmonės Lie
tuvoje nenorėjo turėti nieko ben
dra su Rusijos caro policininkais 
bei žandarais ir žiūrėjo su pa
nieka į žandarų papirktus arba 
savanorius talkininkus, taip da
bar laisvėje gyvenantieji lietu
viai Šalinasi nuo Paleckio ir 
Chruščiovo šnipų ir neturi geros 
akies tų raudonųjų šnipų drau
gams. Bet yra melas ir nesą
monė sakyti, kad ALT arba Vil
kas esą priešingi susisiekimui 
su padoriais Lietuvos žmo
nėmis"...

Kaipgi "susisiekti" su pa
doriais Lietuvos žmonėmis?

Kanados katalikų laikraštyje

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
lietuviams
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"Tėviškės Žiburiai" dar praėju
sių metų birželio mėnesį buvo 
įdėta iš New Yorko žinutė, kad 
lietuvių žaidimas turįs būti 
lankstus. Čia buvo rašyta: "Ge
rai informuoti sluogsniai patvir
tina, jog Lietuvoj sukurtas "pri
vatus" komitetas kultūrinio san
tykiavimo su išeivija formai su
rasti. Šiapus šitokios formos ieš
koti gegužės 23 d. New Yorke buvo 
susirinkę grupė išeivijos kultū
rininkų. Šiuo metu aiškinamasi 
padėtis su atitinkamomis įstai
gomis ir asmenimis".

štai jau prieš metus buvo pir
moji mūsų "revizionlzmo" 
kregždė. Kažkokia išeivijos kul
tūrininkų grupė, atitinkamos į- 
staigos, atitinkami asmenys...

★
Daugiau patikslinimų pateikia 

A. šalčius tuose pačiuose "Tė
viškės Žiburiuose" 1959 m. bir
želio 4 d. numeryje. Čia visai 
rimtai rašoma, kad sovie
tinė "repatriacijos akcija" (mė
ginimai prikalbėti pabėgėlius 
grįžti namo) gali būti sustab
dyta, ir "iki tam tikro laiko ne- 
grįžę buvę sovietų piliečiai pra
ras TSRS pilietybę su ten esan
čio turto ir teisių netekimu" (!) 
Katalikų savaitraščio bendradar
bis stebisi, kad šiandien kaiku- 
riems iš mūsų bolševikai ir en
kavedistai vis dar tebėra "bau
bas". Šiandien, kaip jis rašo: 
"Šiandien, kai viceprezidentas 
Nixon važiuoja svečiuotis Mask
von, o prezidentas Trumanas(!?) 
kviečia pasisvečiuoti Nikitą 
Chruščiovą. Kada daug žmonių 
tiki, jog kriščionių maldos, pra
šančios Rusijos atsivertimo, iš 
tikro tampa išklausytomis" (!).

Iš tikro čia prieš metus buvo 
pasakyta didelė teisybė: krikš
čionių maldos "tampa išklau
sytos". Lygiai po vienuolikos mė
nesių Paryžiaus viršūnių kon
ferencijos išvakarėse atsivertė 
atgal net pats Nikita Chruš
čiovas...

Kitomis mūsų žiniomis, dar 
ne tiek senai buvęs sovietinės 
Lietuvos politinės policijos, KGB 
viršininkas F. Liaudis užsie
nio lietuvių adresu, "repatria
cijos akcijai" pasibaigus, pa
reiškė: "Jūs likite ten, kur esa
te, bet bendradarbiaukite su Ta
rybų Lietuva kultūros srityje", 
ne tik pasinaudodami jos atsie- 
kimais, bet ir juose dalyvaudami. 
Taip ir naudojamės, ir dalyvau
jame...

Netrukus (1959.VII.23) "Tė
viškės Žiburiai" paskelbė re
dakcinį pasisakymą, kur esama 
žymiai daugiau ir gilesnio įžval
gumo. Esą dabartiniai lietuviai 
tėvynėje "gal kenčia daug dau
giau, negu mes galime įsivaiz
duoti, kai tuo tarpu mūsuose 
jie neretai apšaukiami iš
gamomis ir parsidavėliais". Lie
tuvių tauta, nors pavergta, "ne
prarado nei savo lietuviškųjų sa
vybių, bei savo lietuviškojo vei
do, nei savų lietuviškų aspiraci
jų... Žmonės, kuriuos matome 
valdžios aparate, žinoma, gali 
būti ir parsidavėliai ar komu
nistinės idėjos vergai, bet gali 
būti Ir gyvenimo įstatyti į tas 
vėžes, iš kurių pasitraukimas 
neįmanomas"... Gal ne vienas 
iš jų vėliau, laisvei prašvitus, 
pasirodys verti pagarbos pamin
klo. "Ne lietuviai komunistai yra 
didžioji lietuvių tautos nelaimė, 
bet rusai okupantai. Jei nebūtų 
okupacijos, nebūtų ir tų komu
nistų, kaip jų beveik nebuvo ir 
prieš okupaciją. Mūsų lietuvių 
yra nedaug ir kiekvienas lietu
viškas žmogus mums yra bran
gus, dėl to netikslu ir greičiau
sia neteisinga tautos vargo, skur
do ir kančių kaltininkais lai

kyti savus žmones, tegul kartais 
ir dėl savo naivumo įklimpusius 
į bolševikinę makalynę".

★
Bet nei metams nepraėjus, ki

tas katalikų laikraštis, Chi
cagos "Draugas" (1960.V.16) taip 
pat vedamuoju gūdžiai nustatė, 
kad mūsų lietuviška fronto li
nija jau esanti įlaužta.

Šiame laikraštyje pasibraukė
me tokias mintis: "Lietuviai vis 
dar kovoja prieš vadinamą kul
tūrinį bendradarbiavimą, kai net 
ne vienas politikas yra patekęs 
ant šios meškerės kabliuko... 
Kultūriniu bendradarbiavimu 
siekiama kuo daugiau pasi
gaminti šnipų ir revoliucijos kė
lėjų laisvuose kraštuose... Nely
gus bendradarbiavimas darosi 
vienašališkas, naudingas tik ko
munistinei propagandai... Reikia 
stebėtis, kad kolaborantų atsi
randa ir mūsų tarpe, nors ir kul
tūrinio bendradarbiavimo
skraiste apsisiautusių... Bolše
vikinėje sistemoje galimas bend
radarbiavimas tik su okupacine 
valdžia... Bet kada šiuo sambū
viu tarnaujama vienašališkai tik 
komunizmo tikslams, tokio ben
dradarbiavimo rėmimas reiktų 
laikyti nusikaltimu savo tautai ir 
fronto linijų sąmoningu įlau- 
žimu".

Ir visdėlto "Draugo", "Tė
viškės Žiburių" ir kitų katali
kiškų laikraščių dažnas bendra
darbis A. Šalčius tuojau pat iš
spausdino dar vieną straipsnį, 
šį kartą jau socialistų žurna
le ("Darbas" Nr. 1, 1960), kur 
labai iš augšto, filosofiškai ir 
su retai mūsų spaudoje pasitai
kančių minties ir logikos cha
osu "apmąstomas" lietuvių tau
tos likimas ir ieškoma bendra
darbiavimo būdų su okupuota tė
vyne. Iš šių išvedžiojimų išeitų, 
kad Lietuvos nepriklausomybės 
idėjos gadynė būtų jau praėju
si, kad esą jau nebeaišku, ar 
mums glaustis prie Vakarų ar 
prie Rytų (išlikimui reikią 
glaustis ir pasilikti Rytuose), 
kad Lietuva jau iš visų pusių 
apsupta raudonosios jūros ir kal
bos apie jos išlaisvinimą ir ne
priklausomybės atsteigimą yra 
tik plepalai, kuo galį verstis ne
bent Lietuvos Laisvės Komi
tete esantieji mūsų keli gogoliš
ki tipai... Komunizmo plėtimasis 
esąs vargiai begalimas sustab
dyti, "nepriklausoma valstybė" jo 
jau rašoma tarp kabučių, o iš
vada aiški--reikia bendradar
biauti su sovietinės Lietuvos vi
suomene tokia kokia ji yra.
Tai turbūt jau pats tolimiausias 

žingsnis mūsų bendradarbiavimo 
idėjų visiškoje suirutėje.★

Paskutiniame Los Angeles 
Dailiųjų Menų Klubo susirinkime 
Šie ir dar daugelis kitų mūsų 
spaudos atbalsių bei minčių bu
vo sugrupuoti ir išnagrinėti prof. 
Žymanto referate apie politinį 
ir kultūrinį bendradarbiavimą su 
sovietine Lietuva. Kiti klubo da
lyviai per sekusias diskusijas 
juos dar praplėtė ir papildė (mu
zikai B. Budriūnas ir P. Armo- 
nas, prof. M. Biržiška, B. Braz
džionis, G. Velička, Alg. Gus
taitis, taip pat šių kronikų au
torius...) Su kalkuriomis minti
mis ir išvadomis mėginsiu supa
žindinti skaitytojus sekančioje 
kronikoje.

PASINAUDOKITE PATIKIMU, KRUOPŠČIU IR GREITU FIRMOS PATARNAVIMU 
SIUNTINIAI SIUNČIAMI Į SOVIETU RUSIJĄ,

Lietuvą, Ukrainą, Baltgudiją, Latviją, Estiją ir kitas respublikas

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO.JNC. 0Ss«

2134 W. Chicago Avė. 
CHICAGO 22, ILL. 
Tel. DIckens 2-8232

MŪSŲ SKYRIAI
3216. Sunset Elvd. 
LOS ANGELES 26, Cal.
Tel. NOrmandy p-9887

135 WEST 14*h STREET 
NEW YORK 11, N. Y.

Tel.: CHelsea 3-2583

141 Second Avenue 
NEW YORK CITY 
Tel. GRamercy 5-7430

39 Raymond Plaza W. 
NEWARK, N. J.
Tel. MArket 2-2877

132 Franklin Avė. 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724

900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
TeL TOwer 1-1461

332 Fillmore Avė.
BUFFALO 6, N. Y.
Tel. MOhawk 2674

359 W. Broadway
S. BOSTON 27, Mass
Tel. AN 8-5040

11339 "Jos. Campau 1
DETROIT J2, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-3980-------- -— —1

632 W. Girard Avė. 
PHILADELPHIA 23, PA.

Tel. WAlnut M878

Maža būdama ir jau pa
ūgėjus, prieš I-ąjį pasaulinį 
karą, nuvykdavau į Ramby- 
ną Joninių pažiūrėti. Apei
gos prasidėdavo Joninių iš
vakarėse. Čia susirinkdavo 
iš Didžiosios Lietuvos tuo 
metu į Tilžės ar Bitėnų 
spaustuves atvykę knygne
šiai ir dar lietuviai sielinin
kai, kurie plukdė miško me
džiagą iš Nemuno aukštu
pio į Kuršių mares, šie atei
davo su savo dainomis ir 
įsijungdavo į raganų degi
nimo apeigas.

Kokios tai buvo tos raga
nų deginimo apeigos? Dėlko 
jas taip vadino, niekam ne
buvo aišku. Gal kitiem buvo

VYKSTATE ATOSTOGŲ?
Pasirūpinkite nelaimingų atsitikimų ir 

ligos apdrauda.
Pagrindinė suma

$10,000.00 $15,000.00 $20,000.00
Nei. atsit. medic. išlaidos

$ 1,000.00 $ 1,500.00 $ 2,000.00
Apdraudos dienos
7..................$4.35 $ 6.05 $ 7.70

14............... $7.15 $ 9.85 $12.60
21............... $8.75 $12.10 . $15.40

Galima apsidrausti iki $50,000.00.

GENERAL UNb RWRITERS 
UT 1-2345 

Joseph P. Mull

Nemune Joninių naktį...

JONINES RAMBYNU KALNE
Elzė lankutė

aišku, bet man tuo laiku, 
tai tikrai ne. Aš vis žiūrė
jau ir žiūrėjau į tą 7 ant 
aukštos kartės iškeltą de
gančią smalinės statinę, kur 
ta ragana. Juk ji turėtų pa
sirodyti, į dangų išlėkti. Ka
da juodi smalos dūmų ka
muoliai kildavo iš statinės, 
aš vis laukdavau, kad ji pa
sirodytų. Bet, kai smalinė 
baigdavo degti ir degančios 
lentelės ant žemes kristi, 
gailėjausi tos raganos, kad 
ji turėjo sudegti.

Lietuvos nepriklausomy
bės laikais, o ypač Klaipė
dos Kraštui susijungus su 

Didžiąją Lietuvą, Joninių 
apeigos Rambyne bent de
šimteriopai išaugo. Ir lan
kytojų skaičius kai kuriais 
metais siekdavo net dešimt 
tūkstančių.

Visais keliais pėsti ir vi
sokiomis susisiekimo prie
monėmis žmonės vyko į 
Rambyną, kaip į kokius di
delius atlaidus.

E k s kursijos dažniausiai 
vykdavo autobusais, garlai
viais arba ir ūkininkų veži
mais, pasipuošusiais ber
žais ir gėlėmis.

Rambyne susirinkę žmo
nės garlaivius jau iš tolo 
pastebėdavo ir daugelis 
skubėdavo į parambynę su
tikti atvykusias ekskursi
jas.

štai jau laivas iš Kauno 
ar iš Klaipėdos visai artėja 
prie kranto. Prasideda svei
kinimo šūkiai. Girdisi "Va
lio kauniečiai, ar valio klai
pėdiečiai” ! Kiek čia džiaug
smo, kiek nušvitusių veidų.

Garlaiviai iš Tilžės at
plaukdavo tiktai Joninių 
rytą, žinoma, visuomet bū
davo Vydūnas su savo cho
ru. Paskui Banaičių, Jago
mastų, Zaunių šeimos na
riai, Vilius Mačiulaitis ir 
dar daug kitų, kurių pa
vardes sunku suminėti. Bet 
visus juos traukė ne kas 
kitkas, o tiktai tėvynės ir 
savo žmonių meilė. Jiems 
buvo nepaprastai malonu 
sutikti tūkstančius lietuvių 
tradicinėje Joninių šventė
je, tame legendomis ir pa
davimais apsuptame Ram- 
byno kalne, kur prieš dau
gelį šimtmečių vaidilutės 
kūreno šventąją ugnį.

Per Jonines Rambyne bū
davo kalbų, vaidinimų, cho
ro dainų, laužo deginimas, 
sporto pasirodymai, vaišės 
ir šokiai.

Dažniausiai atidarymo žo
dį tardavo mano tėvas, Mar
tynas Jankus. Nuolatiniais 
prakalbų sakytojai buvo 
Vydūnas, Jagomastas, Kris
tupas Lekšas. Bet ne tik jie 
vieni kalbėjo, buvo dar daug 
kitų kalbėtojų iš visų Lie
tuvos kampų.

Visas Rambyno Jonines, 
buvusias Lietuvos nepri
klausomybės laikais, labai 
malonu prisiminti. Bet, vie
nos ypatingai pasiliko mano 
atmintyje. Apie jas ir no
riu čia papasakoti.

Kitame numeryje: Tai 
buvo 1929 metų Joninėse.
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Chicagos lietuvių žinios

Kas išfikrujii dedasi Jaunimo Centre Chieagoje?
Nuo to laiko, kai Chicagoje 

lietuviai Tėvai Jėzuitai pasi
statė savo namus, ten pradėjo 
darytis keisti dalykai. Klausite: 
--gal ten vaidenasi? Ne, visai 
nesivaidena.

Pradžioj ir vidury savaitės 
ten dar kiek ramiau. Bet kai 
atėjo penktadienis, šeštadienis 
ir sekmadienis— tai amen. At
rodo, kad visų ir visi keliai tik 
ir veda tenai—į Jaunimo Cent
ru

Šeštadieniais ten beveik viską 
užpildo Aukštesnioji Lituanis
tinė mokykla, Lituanistinio Pa- 
dagoginio Instituto studentai. Pil
ni koridoriai lietuviško jaunimo, 
tik klega, tik juokiasi. Visas na
mas atrodo kaip didelis gėlių 
daržas, kaip žolynėlis gražiau
sias... Salėje vyksta vaidinimų, 
baletų repeticijos. Čia jau ren
kasi narsioji Chicagos Lietuvių 
Vyrų choro vyrija. Klega, laukia 
kol pasibaigs vaidinimų repe
ticijos, kad jie užimtų salę. Ir 
neužilgo pasigirsta galinga lie
tuviška daina...
--Tėveli, kuriame kambaryje 

šoka tautinius šokius?,--krei
piasi į tėvą Kubilių daili, daili 
mergina.

--Vaikeli, trečiame aukšte, 
kambarys 105A.

--Tėve, kur čia skautų sueiga? 
—Kur akademinis sambūris... 
--Kur šiandien vyksta žurna

listikos kursų paskaitos?
Aykštyn, žemyn laiptais bėgi

nėja sušilę pasivėlinę visuome
nės veikėjai, organizacijų atsto
vai, valdybų nariai, klausinėda
mi vieni kitų:

—Tamstele, ar nežinote kur 
čia tariasi organizacijų atstovai?

--Bala juos žino... Aš tai 
ieškau šaulių valdybos posėdžio. 
--Ar tamsta į pasitarimą dėl 

Žalgirio mūšio?
—Be kas jau... Menkas iš ma-

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION 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
6350 S. ALBANY AVĖ.

CHICAGO, ILL.

nęs kareivis. Ieškau kur čia 
vyksta akademikų paskaita. 
Niekaip negaliu surasti kur...

—Aš tai ieškau Žalgirio mūšio. 
Negaliu rasti kur jie dabar su
simetė. Tartum Žalgiris kiaurai 
žemę prasmego...

Ir taip toje lietuviškoje mai
šatyje sunku begaliniai be
surasti saviškius... Praverti vie
nas duris ir klausi:

—Atsiprašau, ar čia pasitari
mas dėl Dariaus-Girėno skridi
mo minėjimo?

—Ne, čia ramovėnai...
Praveri kitas duris. Čia į 

tave niekas nė neatsigręžia. Seni 
tautos veteranai ir profesoriai, 
barzdas sukišę, ramiausiai sau 
lietuviškai lošia šachmatais. Vėl 
aišku, jog ne čia pataikei...

Pagaliau, dėl Dievo meilės, 
praveri paskutines likusias 
duris. Matai, kaip Chicagos vy
riausias bendruomeninkas Jonas 
Jasaitis susirinkusiems organi
zacijų atstovams energingai aiš
kina apie Lietuvos paviljono rei
kalus greit prasidėsiančioje 
pasaulinėje prekybos ir pramo
nės parodoje Chicagoje:

--Ponai, visas darbas eina 
sklandžiai, tik viena bėda yra: 
trūksta pinigų...

Tada pagaliau supranti, kad jau 
patekai pas saviškius...

Ir taip kiekvieną savaitgalį čia 
lietuviškas darbas verda, kunku- 
lioja, per kraštus liejasi... Čia 
visada matysi besisukinėjantį šių 
mielų namų šeimininką—tėvądr. 
Joną Kubilių, S. J. Visada besi
šypsantį, giedrios nuotaikos ir 
pilną sveiko humoro. Man visa
da atrodo, kad jis nė kiek ne
pasikeitęs nuo tų laikų, kada abu 
sėdėjome vienoje gimnazijos kla
sėje... Tėvas Kubilius visada 
turi darbo: tai jis kieme laisto 
gėleles ir žoleles, tai korido
riais vaikšto paskui rūkorių, ren
ka nuo grindų cigarečių nuorū
kas ir meta jas ten, kur jos 
kiekvieno rūkoriaus turėtų būti 
metamos... Tėvai jėzuitai ne
turtingi, negali pasisamdyti šla
vėjų ir valytojų. Pats namų vir
šininkas už juos...

Ir taip Jaunimo Centras virto 
tikru lietuvišku skruzdėlynu. Kas 
turi atliekamą pinigėlį, už vie
tą primeta, o kas neturtingas kaip 
ir jie — jėzuitai prabočija... 
Niekada čia negirdėjau angliškai 
šnekant.
Bet sparčiais žingsniais ateina 

vasara ir į čia. Prasideda viso
kios atostogos, bėginėjimai į ža
lią gamtą. Aprims ir Jaunimo 
Centras. Bent iki rudens.

Alb. Valentinas

BIRŽELIO MINĖJIMAS 

CHICAGOJE
ALT Chicagos skyrius pirmiau 

birželio minėjimus rengdavo Ma
rijos Aukšt. mokyklos salėje. Jau 

praeitais metais nutarė rengti 
mažesnėje salėje -- Jaunimo 
Centre. Tačiau prieš pat laiką 
minėjimą atšaukė. Tuomet mi
nėjimą rengti griebėsi LB Chi
cagos apygardos valdyba. Per 
penkias dienas pasirengė minė
jimui ir dargi išstatė vadinamąją 
"Šimkaus parodą"--rinkinį bol
ševikų Lietuvoje įvykdytųjų žiau
rybių ir baisybių. Tada publikos 
susirinko gausiai.

Šiemet, birželio 11 d. minėjimą 
vėl surengė chicagiškis ALTAS 
Jaunimo Centre, bet žmonių te- 
prisirinko skystokai. Girdėjosi 
net šitaip kalbant:

—Grigaitis ten sakys prakal
bas. Bet nieko naujo jis negalės 
papasakoti apie birželio trėmi
mus, nes jų nematė. Aš tai pats 
mačiau ir pergyvenau...

Pirmas kalbėjo konsulas P. 
Daužvardis. Susirinkusieji jam 
parodė karštą pritarimą. Taip 
pat šiltai buvo sutiktas šį kartą 
žodį taręs ir jaunimo atstovas 
Dr. A. Liulevičius. P. Grigaitis, 
teisybė, apie birželio tragediją 
neužsiminė nieko, tik nusakė, 
kaip jis važinėja į Washingtoną 
ir kokius ten stebuklus daro. Ta
čiau senas prakalbininkas te
susilaukė tik kelių rankų skysto 
nuplojimo.

Ar tai tik nebus ženklai, jog

visuomenė mano, kad jau pats 
laikas yra P. Grigaičiui perleisti 
prisilaikomus visuomeninius 
postus jaunesniam, sumanes
niam, energingesniam ir daugiau 
visuomenės pasitikėjimo turin
čiam asmeniui.

V.

• Lietuvių Tautinis Aka
deminis Sambūris ir Korp! 
Neo Lithuania Chicagoje 
birželio 26 d. ruošia iškilą, 
kuri Įvyks Chicago Heights 
gražioje gamtoje.

• Chicagos Lietuvių Vy
rų choras Vytis birželio 25 
d. rengia dainavimo sezono, 
užbaigimo vakarienę, kuri 
Įvyks Gage Park Bowling 
patalpose, 5643 So. Western 
Avė. Vakarienės metu cho
ras, diriguojant A. Kučiū- 
nui, atliks meninę progra
mą. V.

GREETINGS AND BEST WISHES 
FROM

CARL NEWMAN

MASON CONTRACTOR

45o Lloyd Road RE l-27o5 EUCLID, Ohio

ŽALGIRIO SUKAKTIS...
(Atkelta iš 4 psL)

meno ansamblius, chorus, spor
tininkus, lietuviškas mokyklas, 
profesines, bažnytines ir biznio 
organizacijas bei klubus.

Mūsų veiksnių vadovai ir į- 
takingi visuomeninkai turėtų vie
šai spaudoje, ar per radiją paska
tinti visus dėtis prie šio minė
jimo ruošimo, ypač, kad kuo- 
daugiausiai dalyvautų parade, 
Chicagos lietuvių dienraščiai ir 
periodiniai leidiniai bei radijo 
valandos turėtų ateiti į talką 
rengimo komitetui.

Be pinigų ir mažiausio minė
jimo neįmanoma suruošti. 
Biudžeto tam tikslui komitetas 
neturi. Tad visi lietuviai turi 
jausti savo garbės pareigą paau
koti minėjimo išlaidoms padengti 
tiek, kiek išgali. Aukos yra ren
kamos aukų lapais per organiza
cijas. Supraskime įvykio svarbą 
ir neatsisakykime aukoti. Čia ne
reikalaujama kraujo aukos. Tokią 
kraujo auką sudėjo lietu
viai Žalgirio mūšio laukuose. 
Šia nepaprastai svarbia proga 
vieno-kito dolerio auka niekam 
nebus persunki. Su pasitenkinimo 
bei pasididžiavimo jausmu tą 
nedidelių bet kilnią auką duokime 
kiekvienas.

Visi minėjimo dieną-liepos 17- 
tą išeikime iš namų į Chicagos 
gatves ir susibūrkime prie Da
riaus-Girėno pamiklo, kur įvyks 
pagrindinės minėjimo iškilmės. 
• Primenama, kad ta pat proga 
prie paminklo bus atžymėtas dar 
vienas svarbus momentas. Tai 
pavergtųjų tautų savaitės reikš
mės išryškinimas. Tuo klausi
mu tars žodį oficialus šio krašto 
atstovas.

Savininkai LŪŠIAI ir VEITAI

ČIA GERIAUSIA PRALEISTI VASAROS ATOSTOGAS
VILA MEŠKA yra saulėtam Cape Cod, Mass,, kurio kran* 

tus skalauja Golfo srovės šildomos Atlan
to bangos.

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

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

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

Kiti rašo:

LIETUVUS PASIUNTINYBĖ 
ROMOJE

Draugas paskelbė Dr. J. Vaiš
noros, MIC rašinį "Dėl informa
cijos iš Romos". Jame kalba 
apie ten veikiančią Lietuvos pa
siuntinybę, Lietuvių Šv. Kazimie
ro Kolegiją ir Lietuvių Bendruo
menę.

Apie Lietuvos pasiuntinybę 
taip rašo:

"Nesant nepriklausomos suve
reninės Lietuvos ir Pasiuntiny
bės veiklos apimtis yra žymiai 
susiaurėjusi. Šiandien beveik 
negalima kalbėti apie Lietuvos 
Vatikano santykius, nes nepri
klausoma Lietuva yra okupanto 
rankose. Tačiau ir tai, ką Pa
siuntinybė daro, kokius reikalus 
ji atlikinėję Vatikane tik ji pati 
galėtų pranešti viešumai. Tačiau 
ir jos santykiai, kokie jie be
būtų, su Šventuoju Sostu yra dip
lomatinio pobūdžio. Jai yra pri
valomos diplomatinės tvarkos ir 
tradicijos taisyklės. Gi Vatikano 
diplomatinė praktika yra tokia, 
kad tiek įvairiuose kraštuose re
ziduoją Vatikano nuncijai, tiek 
prie Vatikano akredituoti įvairių 
kraštų atstovai savo žygių, vizi
tų, intervencijų, pasikal
bėjimų viešai neskelbia.
Laikydamasi bendros diplo
matinės tvarkos ir Lietu
vos Pasiuntinybė negali to 
daryti. Pvz. pas popiežių dažnai 
lankosi aukšti politikai: val
stybių galvos, ministeriai, par
lamentarai. Be abejonės, priva
tinėse audiencijose yra paliečia
mi gana svarbūs ir įdomūs klau
psimai. Tačiau nebuvo atvejo, kad 
po tokio vizito pas popiežių, ap
silankęs asmuo tuoj sušauktų 
spaudos konferenciją ir išdės
tytų kokiu reikalu ir ką su po
piežiumi yra kalbėjęs. Lygiai ir 
Vatikano aukštieji valdininkai ne
šaukia spaudos konferencijų (iš
skyrus kard. Tardini, kuris porą 
kartų laikraščių korespondentus 
painformavo apie būsimą vis. su
sirinkimą), negali duoti bet kam 
interview ar kalbėti Vatikano 
vardu. Jei jie kam nors pasako 
savo nuomonę, tai yra vien 
asmeninė nuomonė, bet papras
tai ir nuo to susilaiko, nenorė
dami, kad tai būtų skelbiama 
spaudoje.

Visos žinios, kurios įvairių 
žinių agentūrų ir laikraščių yra 
dažnai skelbiamos, kaip iš "Va
tikano sluoksnių", iš "gerai in
formuotų Vatikano šaltinių" yra 
iš piršto išlaužiamos, nekartą 
vien tik gatvės gandai,prielaidos 
ir pan. Vatikanas nekartą per 
savo organą "Osservatore Ro
mano" yra pareiškęs, kad jis 
jokių žinių nei agentūroms, nei 
atskiriems laikraščiams atski
rai neteikia. Visa tai, kas iš 
Vatikano gyvenimo turi būti ži
noma viešumai, yra skelbiama 
tame pačiame "Osservatore Ro
mano". Pavieniams Vatikano 
valstybės tarnautojams yra 
griežtai draudžiama duoti spau
dai bet kokių žinių, ar leistis 
į pasikalbėjimus su laikraščių 
atstovais.

Grįžtant prie Lietuvos Pasiun
tinybės prie Šventojo Sosto, — 
jeigu ji mato reikalo, painfor
muoja spaudą tais klausimais, 
kurie yra viešai skelbtini. O jei 
kas kreipiasi į Pasiuntinybę ku
riuo nors rūpimu klausimu, ji 
neatsisako painformuoti, pa
aiškinti."

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

W1EHN’S BAKERY
For GOOD Baked Goods - See WIEHN’S

12429 Arlington Avenue GL 1-3756

BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

EUCLID IGNITIOH COMPANY

1062 East 185th St CaD IV. 1-2222

GREETINGS and BEST WISHES

M. WINOGRAD & COMPANY
MAURICE W1NOGRAD, Mgr.

2o2o Euclid Avė CHerry 1-3637

BEST WISHES

IDEAL BUILDERS SUPPLY
AND FUEL COMPANY

6720 BHOOKPA8K SK 1-1600

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

LEONARD SIMON REALTY
COMPANY

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

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

TREČIOKAS AGENCY
SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA
Kelionių bilietų parvpinima* ir pinigų persiuntimą* j visu* kraitu* 

TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA 
Kur tik bcairuoitumėt keliauti, tuoj auairiilūt au mūaų įstaiga

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

Telefonas; MArket 2-4867
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SAVINGS 
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ACCOUNTS 
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*10.000

FTA?^LEVELAND^UCU^^^UPEmO^^^5

6621 Edna Avenue 
EN 1-1763

936 East 185 St.
KE 1-7770

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

FUNERALHOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

M AY 2 BASEMENT

k HOME AND Jf REMODEUNO LOAN3
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I

Dirvos nuotrauka

šoko ir 
Eglutė 

Aladino 
Ingrida

Praeitą šeStadienį Karpių na
muose buvo suruoštas Elzės Jan
kutės priėmimas, kuriame daly
vavo keliasdešimt Clevelando 
lietuvių. VIRŠUJE: dalis sve
čių klausosi E. Jankutės prisi
minimų apie Rambyno iškilmes. 
KAIRĖJE: viešnia klausosi solis
tės J. Krištolaitytės dainavimo, 
kuriai akompanavo A. Augustina- 
vičienė.

4O7 superior 
/0 SAVINGS

/

• Tautinės Sąjungos sky
riaus susirinkimas šaukia
mas birželio 26 d. (sekma
dieni) 12 vai. p. Gaidžiūnų 
namuose — 317 Corning 
Dr., Bratenahl. Pranešimą 
aktualiais klausimais pada
rys ALT S-gos centro val
dybos vicepirmininkas Dr. 
Jonas Paplėnas. Taip pat 
bus aptarti skyriaus veik
los reikalai. Narių dalyva
vimas būtinas.

• šokio ir muzikos an
samblis Grandinėlė su so
listais — smuikininku Sau
lium Alkaičiu ir šokėja Li
vija Kasperavičiūte vyksta 
Kanadon ir St. Catharene’s 
Vilniečių ruošiamoje Joni
nių šventėje išpildys pro
gramų. Po šios kelionės Liu
das Sagys pasitraukia iš 
Grandinėlės vadovo parei
gų.

NERŪDIJA
Aliuminijaus stiprios 

Convex lentos 
NENUBLUNKA 
IR NELŪŽTA 
Dviejų spalvų, žalios ir 
baltos, lauko Vinyl 
emalis.
JOKIŲ NEGRAŽIŲ 
PRITVIRTINIMŲ 
Nieko pridėti, kad ga
dintų išvaizdą ar nau
dojimą.
IR NELINKSTA 
NESUKRITA
G a 1 v onizuotos metali
nės rankenos ir U for
mos pritvirtinimai.

VISUS GALIMA NUSTATYTI 
SU 36” IŠSIKIŠIMU, 
TINKANČIU DAUGUMAI 
LANGŲ

turi 36 colių 
išsikišimą.

Vaizdas parodo pui
kią konstrukciją.

Stipraus aliuminijaus, ža
lios ir baltos apsauginės, 
naujam grožiui ir vertės jū
sų namams. Stipri kons
trukcija su 4 stipriais ’’U” 
pritvirtinimais. Kaip lengva 
įstatyti. . . įsidėkite greit. 
Tinka porčiams ir veran
doms. Atsineškite savo iš
matavimus ir užsisakykite 
jau rytoj.

Padarytas kaip lai
vas ... kambarius 
išlaiko vėsius.

Paštu ir telefonu užsakymai 
pildomi ... šauk CH 1-3000

Visų metų orinė 
apsauga.

The May Co.’s Basement 
Drapery Department, 

Downtown and On the Heights

KITI DYDŽIAI:
30-Inch Width............. 7.99
36-Inch Width............. 8.99
42-Inch Width............. 9.99
48-Inch Width............. 10.99
54-Inch Width............. 13.99
60-Inch Width............. 15.99
72-Inch Width............. 26.99

Reikės palaukti 2 savaites 
pristatant didesnius 

dydžius
6-ft. 6" Width............... .29.99
7-ft. Width .................. .31.99
8-ft. Width ................. 34:99
9-ft. Width ................. .40.99
10-ft. Width ............... .44.99

11-ft. Width................. . 49.99
12-ft. VVidth................. .53.99

Du kartus 
išparduota!

NERŪDIJANČIO ALIUMINIJAUS

Dury ir langų apsauginės

k ■■ > A?

i-

'• Elzė Jankutė, iš Toron
to, Onos Karpienės rūpes
čiu viešėjo Clevelande, lan
kėsi Dirvoje ir pasidžiaugė 

Z jds išaugimu. Paskutiniuo
se dviejuose numeriuose 
spausdinami Elzės Janku
tės įdomūs atsiminimai iš 
Joninių šventės Rambyno 
kalne.

• Lietuvaitės amerikiečių 
baleto pastatyme. Praėjusį 
šeštadienį, birželio 18 d. 
Clevelande radijo (WHK) 
auditorijoje, Bailei Theatre 
Company of Cleveland pa
statyme, kurį išpildė baleto 
studijų mokiniai, 
trys lietuvaitės: 
Giedraitytė — 
draugių rolėje, 
Raulinaitytė — lobių nešė
jų rolėje ir Livija Kaspera- 
vičiūtė — Pas de dix.

• Kun. Gediminas Kijaus- 
kas, jėzuitas, pirmąsias iš
kilmingas mišias laikys šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje 
birželio 26 d., 10:30 vai. Iš
kilmingųjų mišių diakonu 
bus kun. V. Dabušis, sub- 
diakonu kun. P. Dzegoraitis, 
pamokslą sakys kun. J. Bo- 
revičius, asistuos šv. Jur
gio parapijos klebonas kun. 
B. Bartis.

Po iškilmių bus vaišės šy. 
Jurgio parapijos salėje.

Kun. G. Kijauskaš yra 
gimęs 1930 m. Galioriškėje, 
Vilkaviškio apskr. Gimnazi
jos mokslus ėjo Vokietijo
je, o kunigo — JAV. Cleve
lande gyvena jo tėvai, du 
broliai su šeimomis ir Ka
nadoje sesuo su šeima. Vie
na sesuo mokosi Putnumo 
gimnazijoj.

• Jūratės Laikūnaitės ir 
Vito Koklio sutuoktuvės 
įvyksta ateinantį šeštadienį 
— birželio 25 d., 10 vai. šv. 
Jurgio parapijos bažnyčio
je. Vaišės 7 vai. vakaro 
Lake Shore Cuntry Club sa
lėse.

Abu jaunieji yra veiklūs 
lietuviškose jaunimo orga
nizacijose, todėl jų draugai 
praėjusią savaitę jaunie
siems surengė eilę priėšves- 
tuvinių pobūvių. Tokius po
būvius rengė skautai aka
demikai, čiurlioniečiai, Lai- 
kūnų ir Koklių bičiuliai.

• Dr. J. Paplėnas su šei
ma, iš Chicagos, atvyksta 
dalyvauti Jūros Laikūnai- 
tės ir Vito Koklio sutuoktu
vėse.

• Pr. Butkuvienė nuvyko 
į Arizoną aplankyti Phoenix 
mieste gyvenančios dukters 
Nijolės Brazienės su šeima.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

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

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

7:05-7:30 P. M.

J.S.AUTO SERVICE
Addison Rd.

M šinų viršaus taisymas ir dažymas. Motorų, 
stabdžių patikrinimas ir taisymas.

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

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

VOKIŠKŲ RADIJO
APARATŲ TAISYMAS

TELEFUNKEN
Authorlzcd Foctory $«rvic«

SCHWAB RADIO & T. V.

SALES AND SERVICE
PAPIGINTA KAINA PARDUODA TELEVIZIJOS

IR TELEFUNKEN RADIJO APARATUS.

11615 Detroit Avė. 
Cleveland 2. Ohio

Iš ten siunčia geriausius 
sveikinimus visiems cleve- 
landiškiams.

• Kazys Gaižutis su šei
ma dvi savaites atostogavo 
Floridoje. Grįžęs papasako
jo įspūdžius, kurie maždaug 
tokie: gražu, bet gyventi 
ten nenorėtų.

X

20 metų tos srities 
praktika

LA 1-4669
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KAS IR KUR
• Amerikos lietuvių komi
tetas Nixono kandidatūrai į 
JAV-bių prezidentus remti 
jau sutraukė per 150 lietu
vių. šiuo įtemptu tarptauti
nės politikos laiku, lietuviai 
turi aktyviai pasisakyti už 
tvirtą ir pajėgų prezidenti
nį kandidatą. Visi norintie
ji įsijungti į Nixono remti 
lietuvių komitetą kviečiami 
rašyti vienam iš 3-jų pirmi
ninkų: E. Bartkus, 300 W. 
Washington, Suite 710, Chi
cago 6, III.; L. Valiukas, 906 
West 34th St., Los Angeles 
7, Cal.; Vytautas Abraitis, 
97-09 — UOth St., Rich- 
mond Hill 19, N. Y.

• Nidos knygų klubas, vei
kiąs Londone, artimiausiu 
laiku išleidžia J. Kralikaus- 
ko romaną "šviesa lange". 
Taip pat leidžiama prof. M. 
Biržiškos atsiminimai iš 
Vilniaus laikų "Dėl mūsų 
sostinės". Esą sutarta su 
Ale Rūta išleisti du jos ro
manus. Taip pat numatyta 
išleisti prof. I. Končiaus 
veikalą, apie žemaičių dar
bus ir papročius.

• Jaunimo literatūros kon
kursą yra paskelbęs Akade
minis Skautų Sąjūdis. Da
lyvauti gali visi, nevyresni 
kaip 30 metų. Kūriniai gali 
būti iš beletristikos, poezi
jos ir publicistikos sričių. 
Laimėtojams yra skiriamos 
premijos 450 dol. vertės. 
Rašinius iki rugsėjo 15 d. 
siųsti komisijos sekretoriui 
Romui Keziui, 130 Hendrix 
St., Brooklyn 7, N. Y.
• Dr. Steponas Stankus, 
Dirvos rėmėjas ir bendra
darbis, gyvenąs Chicagoje/' 
susirgo ir operacijai pagul
dytas. į Billings ligoninę. 
Linkime greitos sveikatos.
• Washingtone, Union sto
tyje, prasidėjo paveikslų 
paroda, rodanti tikrąjį ko
munistų "laisvinimą" Alba
nijoje, Bulgarijoje, Čeko
slovakijoje, Rytų Vokietijo
je, Estijoje, Suomių Kare
lijoje, Vengrijoje, Latvijo
je, Lietuvoje, Lenkijoje, 
Rumunijoje, Ukrainojoje ir 
Rusijoje. Paroda tęsis iki 
liepos 15 d.

Parodos komiteto pirmi
ninkas suomis — Samuuli 
Romppanen.
• V. Besparaitis, clevelan- 
dietis, mokėdamas metinę 
prenumeratą, atsiuntė ir
5.00 auką.

Naujiems skaitytojams 
Dirvos prenumerata 
metams tik 8 doleriai!

LSB Vyriausias skautininkas Šiomis dienomis apdovanojo Pa
žangumo žymeniu keturis Elizabetho Šarūno draugovės skautus: 
V. Ęitėną, R. Bitėną, R. Petrauską ir N. Jarmą. Nuotraukoje drau
gininkas Alg. Bitėnas sega žymenį skautui N. Jarmui.

INŽ. E. LIKANDERIUI
MAGISTRO LAIPSNIS

Illinois Institute of Tech- 
nology už mokslinį darbą 
"Computer Solution of Pas- 
sive Pressures on Struc- 
tures in Cohesive Solis" 
dipl. inž. Eugenijui Likan- 
deriui suteikė magistro 
laipsnį.

E u g enijus Likande r i s 
aukštesnįjį mokslą pradėjo 
Tauragėje, 1938 m. baigė 
Kauno Aušros gimnaziją, o 
1944 m. baigė Vytautos D. 
Universitetą — Statybos 
fakultetą ir įsigijo diplo
muoto inžinieriaus vardą.

Karo metu jis su kitais 
tremtiniais pasitraukė į va
karus — į Vieną. Tuoj po 
karo, vadovavo lietuvių dar
bo kuopos atliekamiems

Inž. E. Likanderis prie sta
tybos darbų.

statybos darbams. Atvykus 
į JAV-bės darbą pradėjo 
fabrike, po metų perėjo į 
braižyklą, o nuo 1952 m. iki 
šiol kaip projektuotojas dir
ba Meissner Engineers ben
drovėj, Chicagoje. čia jis 
pasižymėjo dideliais suge
bėjimais projektuojant vi
sos eilės stambių pramoni
nės statybų.

Tenka pastebėti, kad 
Meissner Engineers bendro
vėj šiuo metu dirba 45 lie
tuviai inžinieriai bei braižy
tojai, tarp kurių inž. E. Li
kanderis dėl savo malonaus 
ir sugyvenamo būdo yra vi
sų mėgiamas ir gerbiamas.

Eug. Likanderis būdamas 
studentu aktyviai dalyvavo 
korporacijoj Plienas, o šiuo 
metu yra Amerikos Lietu
vių Inžinierių ir Architektų
S-gos ir American Society 
of Civil Engineers narys. 
1953 m. Meissner Engineers

Lietuvių kolonija Maracay mieste, Venezueloj, didžiuojasi savo jaunuoju atžalynu, kuris nepasi
duoda nutautėjimui ir drauge su vyresniaisiais dalyvauja visuose lietuviškuose parengimuose. Nuot
raukoje grupė jaunųjų lietuviukų parengimo metu.

Ir vėl mauriniai prasimanymai Vienybėje
Dirvos s u d a ž n ėjimas, 

skaitytojų skaičiaus augi
mas ir ryšių glaudė j imas su 
visų kraštų lietuviais, atro
do, labiausiai skauda Vieny
bei. Skauda, nes nuolat 
skelbia prasimanymus, kad 
tik galėtų kiek nors pa
kenkti.

Štai paskutiniame Vieny
bės numeryje, Lietuviško
sios Chicagos skyriuje, ku
rį prirašo liūdnos atminties
V. Meškauskas, paskelbė 
naują maurinį prasimany
mą, kad tik iškraipytų Ta- 
bor Farmoje vykusius pasi
tarimus. Tie prasimanymai 
taip skamba:

"Ar iš to fondo nau
da bus tik B. Gaidžiū- 
nui ar ir kitai tautinei 
srovės spaudai, nėra vi
sai aišku. Gaidžiūno po
litika pasitarime susi
laukusi nemažos kriti
kos, ypač paskutinieji 
Žakevičiaus — Railos 
pasigarsinimai bei tas 
faktas, kad tautininkų 
organe mažiau rašoma 
apie tautininkus negu 
apie kitus. Gaidžiūnas 
teisinęs, kad iš viso esą

bendrovėje tarp lietuvių 
tarnautojų įkūrė Vasario 16 
Gimnazijai remti būrelį, šią 
veiklą ir toliau sėkmingai 
plečia. Jo pastangomis, toje 
įstaigoje jau veikia penki 
Vasario 16 Gimnazijai rem
ti būreliai.

Naujam inžinerijos mok
slų magistrui linkime ir to
liau ištvermingo darbo, kaip 
profesiniam, taip ir lietuviš
kam visuomeniniam darbe.

Inž. Mik. Ivanauskas, 
Cicero, III.

E. CHICAGO
šaunios vestuvės

Vilties Draugijos sekre
toriaus inž. Zenono Reka
šiaus su Aldona Damašiute 
jungtuvės įvyko birželio 11 
d., 10 vai. ryto šv. Pranciš
kaus parapijos bažnyčioje, 
Harbor, Indiana.

Iškilmingas pamaldas at
laikė ir vedybines apeigas 
atliko kun. Petras Celiešius.

Pamaldų metu giedojo 
parapijos choras ir solistė 
Prudencija Bičkienė.

Vest uvių puota - vaišės 
įvyko 7 vai. vakare Kroatų 
salėje, kur dalyvavo per 230 
svečių.

Jungtuvių proga jauna
vedžius sveikino Tautinės 
Sąjungos ir Vilties Draugi
jos vardu inž. Eugenijus 
Bartkus, šv. Pranciškaus 
parapijos vardu klebonas 
kun. Ignacas Vichuras ir 
kun. Petras Celiešius, De
troito apylinkės skautų var
du VI. Pauža, Santaros var
du J. Šmulkštys, East Chi
cagos apylinkės vardu Zig
mas Motiejus ir kiti pavie
niai asmenys. Pakenė 

labai sunku su medžiaga 
ir spausdinama tas, kas 
patenka po ranka. Susi
rinkime kilusi mintis, 
kad Dirvą teksią sure
tinti ...”

Dėl šio naujo Vienybės 
prasimanymo reikia pasa
kyti, kad B. Gaidžiūnas jo
kio laikraščio, kaip J. Tys- 
liava, neturi. Jei šiuo atve
ju turima galvoje Dirva, tai 
ji priklauso Vilties Draugi
jai, ir Vilties Draugijos val
dybos nutarimais ji tvarko
ma. O antra, tame pasitari
me Vienybės išgalvoti rei
kalai iš viso nebuvo net už
siminti. Nei apie Žakevi
čiaus — Railos straipsnius 
kalbėta, nei girta ar peikta 
Gaidžiūno politika, nei ten 
kam kilusi mintis Dirvos 
leidimą retinti. O medžia
gos tegul tik kuris lietuviš
kas laikraštis tiek gauna — 
bus patenkintas. Ir geriau
siai tai mato patys skaity-

LIETUVIŠKOSIOS UGNIES 
KURSTYTOIAI

Aukštieji Pedagoginiai Lituanisti
kos kursai Chicagoje baigė 

pirmuosius mokslo metus
Kelių lituanistų sumany

mu praėjusiais metais Chi
cagoje įsteigti Aukštieji Pe
dagoginiai Lituanis tikos 
Kursai. Kursų tikslas — 
rengti lituanistinių dalykų 
dėstytojus išeivijos liet, 
mokykloms ir lituanistinių 
dalykų lektorius toms gy
venamojo krašto mokymo 
įstaigoms, kur tokie daly
kai dėstomi.

Tikraisiais kursų klausy
tojais, kaip pažymėta kursų 
nuostatuose, priimami as
menys, baigę aukštesnįjį 
mokslą ir išėję aukštesnio
sios lituanistinės arba toly
gios mokyklos kursą. Pro
grama išeinama per 3 me
tus, dirbant šeštadieniais 
po 4 vai.

Kursų pirmųjų mokslo 
metu baigimo proga, kur
santai birželio 12 dieną su
rengė lektoriams, rėmėjams 
ir spaudos atstovams arba
tėlę. Jaunimo Centre, kur. 
šalia Chicagos Aukštesnio
sios Lituanistinės M-los, 
yra prisiglaudę ir aukštieji 
kursai, svečiai buvo supa
žindinti su kursų dalyviais 
ir pirmųjų metų darbo vai
siais.

Prof. Liaugminas skaitė 
trumpą paskaitą apie mo
derniuosius kalbų mokymo 
metouus. Lektorius D. Ve
lička nusakė kursų prasmę 
ir pastebėjo, kad jų progra
ma nuo ateinančių mokslo 
metų bus papildyta nauju 
dalyku — retorikos kursu. 

tojai. Mato, ar laikraštis 
niekais užpildytas, ar yra 
ko skaityti ir jis laukiamas. 
Nesigiriant galima pasaky
ti, kad medžiagos atžvilgiu 
mes jau galime leisti dien
raštį. Ir jis būtų tikrai ne 
toks skystas, kaip kurie ma
ži savaitraščiai.

Visi tie prasimanymai, 
matyt, prisisapnavo arba V. 
Meškausko galvoj arba Vie
nybės redakcijoj. Lyg kan
dūs šuneliai pašoko iš vasa
ros kaitroj apimto snaudu
lio ir sulojo į pirmą pasitai
kiusią pusę. O čia dar girdi 
apie organizuojamą tauti
nei spaudai remti fondą, 
kurio nė centas nežada tal
kinti privačių asmenų už
gaidoms. Tai kaip gi nesi- 
draskysi ir nemeluosi. Bet 
toks melavimas ir drasky- 
masis anksčiau ar vėliau 
duos tokius rezultatus, ko
kių užsipelno.

B ū s imuosius lietuvybės 
puoselėtojus sveikino eilė 
kursų rėmėjų: kun. B. Mar- 
kaitis — tėvų jėzuitų var
du, Dr. J. Paplėnas — Ame
rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos centro valdybos var
du, prof. Vitkus — ateiti
ninkų sendraugių vardu; be 
to, į kursantus kalbėjo p.p. 
Talalienė, Grabauskas ir kt.

Dirvos skaitytojai kviečiami atidaryti 
taupymo sąskaitas lietuvių vedamoj Tau
pymo Bendrovėj, kuri;

40//0 metinius divi
dendus (dividendai išmo
kami birželio 30 d. ir 
gruodžio 31 d.)

apmoka visas pašto per
siuntimo išlaidas.
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= Phone: Vlrginia 7-T7A7 John J. Kazanauskas, Prez.
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NEOLITHUANU STOVYKLAc

Stovyklos laikas: nuo 1960 m. 
rugpiūčio 27 d. iki rugsėjo 5 d.
Stovyklos vieta-. J. ir P. Linkų 

vasarvietė, Christiana Lodge and 
Cottages, Edwardsburg, Michi- 
gan (teL NEptune 1-9489).

Stovyklos vadovas: inž. Vaclo
vas Mažeika, Korpl vyr. arbi- 
ter elegantiarum.

Stovyklautojų registracija: re
gistraciją vykdo ir smulkesnes 
informacijas teikia Korp! Val
dybos paskiroje vietovėse. Re
gistravimosi terminas -- nuo 
dabar iki liepos 15 d.

Tai bus trečioji neolithuanų 
vasaros stovykla (studijų dienos). 
Stovyklauti kviečiami visi neoli- 
thuanai ir visos filijos (stovyk
laus atskiromis grupėmis). Taip 
pat kviečiami stovyklauti--va
saroti visi Lietuvių Tautinio Aka
deminio Sambūrio nariai (pa
vieniui ir su šeimomis). Jaunie
ji neolithuanai, dalyvaudami sto
vykloje ir josios metu aktyviai 
reikšdamiesi paskaitose, pasi
kalbėjimuose, diskusijose ir 
bendrai korporantiškame bend
ravime, įgys naujų minčių, pra
turtins savą akiratį tiek lietuvy
bėje, tiek Korp! Neo-Lithuania 
ideologijoje bei nūdieniame jos 
kelyje. Todėl laukiama, kad kiek
vienas jaunesnysis korporantas 
skaitys savo pareiga stovykloje 
dalyvauti. Kiekvieno vyresniųjų 
kolegų stovykloje dalyvavimas 
bus ryški talka jaunesniesiams, 
o tarpusavio geresnis susipa
žinimas ir glaudesnių ryšių su
darymas, pasikeitimas mintimis 
taip reikalingi mums, didžiajame 
lietuviškame darbe.

Tad iki pasimatymo neoli
thuanų vasaros stovykloje!

KORP! NEO-LITHUANIA 
VYRIAUSIOJI VALDYBA

Praėjusiais metais į kur
sus buvo įsirašę 25 klausy
tojai. Naujiesiems mokslo 
metams jau įsirašė 31. Jų 
tarpe yra jau baigusių JAV 
universitetus.

Svečiams pagerbti arba
tėlę, tvarkomą kursų klau
sytojo Radvilo, kursantai 
paįvairino savo praneši
mais, humoristinėmis nuo
trupomis ir sutartinėmis 
dainomis.

Kursų nuostatų įvade sa
koma, kad "tautybė, nely
ginant ugnis, nekurstoma 
gęsta, ypač tada, kai didelė 
tautos dalis yra išblaškyta 
po visą pasaulį ir nėra nor
malaus ryšio su pačiu židi
niu". Aukštieji Pedagogi
niai Lituanistikos Kursai, 
reikia tikėtis, paruoš ne tik 
gera būrį lietuviškosios ug
nies kurstytojų, bet ir ko
votojų dėl tautinių mūsų as
piracijų.

Naudingas šios naujos 
institucijos darbas vertas 
rimtos moralinės ir medžia
ginės paramos, o taip pat ir 
didesnio s u s i d o m ėjimo. 
Klausytojų skaičiui padi
dinti į talką kursų vado
vams turėtų ateiti jaunimo 
organizacijos. Iš to būtų 
naudos ir joms pačioms.

J. P.
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