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Leokadija Diržinsk aite 
respublikiniam sovietui Vil
niuje pranešė, kad dieninės 
vidurinės mokyklos (mo
kyklos turinčios iki vienuo
likos klasių, tai yra, pradinė 
mokykla sudėta su gimna
zija) nuo ateinančių moks
lo metų bus pradedamos 
pertvarkyti į "vidurines 
bendrojo lavinimo politech- 
nines darbo mokyklas su 
gamybiniu mokymu”. Atei
nančiais mokslo metais tokį 
ilgų apibūdinimą atitinkan
čiomis mokyklomis būsią 
paversta 40% esamų vidu
rinių mpkyklų. Toliau kas 
metai būsią perorganizuoja
ma dar po 20%, taip, kad 
1964 metais perorganizavi
mas būtų baigtas. Dabar 
pilnai perorganizuotų mo
kyklų dar nėra, o yra tik 
75 klasės su gamybiniu mo
kymu, ir tose klasėse mo
kosi dar tik apie 1500 mo
kinių.

Mok yklų perorganizavi
mas reiškia, kaip sako Dir- 
žinskaitė, kad ”į įmones, 
kolūkius, tarybinius ūkius, 
statybas ir kitas gamybines 
organizacijas ateis tūkstan
čiai vaikinų ir merginų, ku
rie, bešimokydami mokyk
loje, kartu pradės įsisavinti 
ir darbininko profesiją”. 
Kitaip sakant, moksleiviai, 
šalia literatūros, kalbų, tri- 
genometrijos, diferenci n i o 
skaičiavimo, fizikos ir che
mijos, mokysis, maišyti ce
mentą, nešioti plytas, megz
ti kojines, štampuoti aute
lius, arba šerti kiaules, 
melžti karvės, lesinti vištas 
ir 1.1.

įmonėse ir tvartuose dir
bantieji skeptiškai žiūri į tą 
mokslų sumaišymą (many
dami, kad prie kiaulių šėri
mo trigonometrijos mokėti 
nebūtinai reikia ...) ir ne
rodo uolumo jaunuolius 
praktinio darbo pamokyti. 
Sako Diržinskaitė: "... ga
mybinė praktika atliekama 
formaliai, mokiniai vaidina 
tik stebėtojų vaidmenį. Yra 
cechų meistrų bei darbinin
kų, kurie panaudoja moki
nius tik pagalbinėms opera
cijoms atlikti ir nemoko jų 
specialybės. Nemaža trūku
mų yra organizuojant mok
sleivių gamybinę praktiką 
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žemės ūkyje. Darbas nere
tai organizuojamas be ry
šio su teoriniais užsiėmi
mais, mokiniai tepanaudo
jami kaip darbo jėga. Res
publikos žemės ūkio minis
terija nesidomi mokinių 
praktika kolūkiuose ir tary
biniuose ūkiuose ir prisi
mena moksleivius tik tuo
met, kai reikalingas jų tal
kininkavimas”.

Esama ir kitokio į sabo
tažą panašaus nerangumo: 
"Kaip žinoma, įmonės ir ki
tos gamybinės organizaci
jos yra įpareigotos nemo
kamai perduoti mokykloms 
gamyboje n e n audojamas, 
bet sutvarkytas stakles. Ta
čiau praktikoje dažnai mo
kykla vietoj staklių iš savo 
šefų (Reiškia, iš įmonės, ap- 
siėmusios globoti kurią pa
skirą mokyklą. Red) gauna 
krūvą metalo laužo arba 
darbui visiškai netinkamus 
įrengimus”.

L i g šiolinių septynmečių 
mokyklų perorganizavimas 
į aštuonmetes irgi pradeda
mas tik ateinančiais mokslo 
metais, ir šį rudenį aštun
tosios klasės atsiras tik kas 
penktoje septynmetėje mo
kykloje. Aštuntų klasių 
steigimą septynmetėse irgi 
numatoma baigti 1964 me
tų rudenį. Tam tikslui reiks 
įrengti apie 800 papildomų 
kambarių klasėms. Mokyk
lų skaičius bus mažinamas, 
nes dabar jis yra dirbtinai 
išpūstas: yra vidurinių mo
kyklų, turinčių klasių po 7 
ar 10 mokinių. Bus mažina
mas ir vienkomplektinių 
(tokių, kur dirba tik vienas 

mokytojas) pradinių mo
kyklų skaičius, jas sujun
giant ar prijungiant prie 
septynmečių. (Pradinė mo
kykla — pirmos keturios

DU SATELITAI
Jungtinės Amerikos Valstybės 

viena raketa sėkmingai iškėlė 
erdvėn ir perskyrė skirtingiems 
uždaviniams du dirbtinius sate
litus:

* 223 svarų, 36 colių skers
mens Transit II-A, antrąjį ban
domąjį "dangaus švyturį";

klasės, arba, kaip anksčiau 
buvo vadinama, pirmi ke
turi skyriai).

Septynerių metų moky
masis yra privalomas (vė
liau bus privalomas aštuo- 
nerių metų mokymasis), 
bet praktikoje privalomu
mas nepilnai įvykdytas. Tik 
trys rajonai — Akmenės, 
Pasvalio ir Marijampolės — 
nurodomi, kaip rajonai, ku
riuose septynmečio moky
mo privalomumas esąs vi
siškai įvykdytas. Oficialiai 
nurodoma, kad Lietuvoje šį
met 4300 vaikų (nuo 7 iki 
15 metų amžiaus) nelankė 
septynmečių mokyklų, nors 
privalėjo. Palyginti tai nė
ra didelis nuošimtis (apie 
1.2). Bet į tą skaičių ne
įskaityti, kurie mokyklose 
pasirodė, bet "nubyrėjo”, 
tai yra, nustojo lankyti. 
Maitinimo ir ypač aprangos 
stoka pateisina tėvų atsisa
kymą teisti vaikus mokyk
lon, ir vietos administracija 
tokiais atvejais nesijaučia 
galinti priversti juos laiky
tis įstatymo reikalavimų.

Ideali sovietinė mokykla 
laikoma mokykla - interna
tas, kur mokiniai mokosi ir 
gyvena ir yra apsaugoti nuo 
"nesu sipratusios” šeimos 
įtakos. Internams statyti 
septynmečio plane Lietuvo
je paskirta 200,000,000 rub
lių, už kuriuos turi būti pa
statyta bendrabučių dau
giau kaip 25 tūkstančiams 
mokinių, šie ratai irgi ne
išvengia "žvyro ašyse”: 
pernai internatų statybos 
plano įvykdyta tik 55%.

O universiteto rektorius 
skundžiasi, kad daugelio 
mokyklų mokiniai yra per 
silpnai paruošti universite
tui iš lietuvių, rusų ir kitų 
kalbų, matematikos, fizikos 
ir chemijos.

VIENU ŠŪVIU
* 42 svarų, 20 colių skers

mens, dar neturintį vardo rutulį, 
kuris skirtas saulės radiacijai 
viršutiniame atmosferos sluoks
nyje tirti.

Abu satelitai, kaip skelbiama, 
tvarkingai veikią ir beveik patekę 
į planuotas orbitas.

Lietuvių paviljonas tarptautinėje prekybos ir pramonės parodoje Chicagoje, kuri atidaryta nuo 
birželio 25 iki liepos 5 d. Šio paviljono administratorius šiais metais yra LB Chicagos apygardos 
kultūros skyrius. Globėju--Lietuvos konsulas dr. P. Daužvardis. Nuotraukoje vaizduojamas lietu
vių paviljono kampelis, kuriame matyti Ados Korsakaitės mozaika "Mergaitė su gėlėmis", J. Bakio 
židinys, Jurgio Daugvilos kilimai ir Bronės Jameikienės tautodailės audinių rinkinys. Parodos ati
darymo dieną paviljono personalą sudarė: Konstancija Braždytė ir Izola Bendoraitė.

V. Noreikos nuotrauka

CHRUŠČIOVAS REIKALAUJA KOMUNISTINĖS 
DOKTRINOS LANKSTUMO

Bukarešte vykstančiame Ru
munijos komunistų partijos 
kongrese Sovietijos premjeras 
Chruščiovas pasakė dvi valan
das trukusią kalbą, kurią neabe
jotinai reikia laikyti vienu 
svarbiausių komunizmo vadų pa
reiškimų eilės pastarųjų metų 
bėgyje, ir kuri gali paaštrinti 
doktrininius ginčus su Kini
jos komunistais, tuo pačiu 
tapdama oficialiu pagrindu to
limesniam Kremliaus sąmoks
lui prieš laisvąjį pasaulį.'

Pradėjęs nuo įprastinių Vakarų 
ir ypač JAV puolimų, pasigy
ręs Sovietijos laimėjimais, 
Chruščiovas pradėjo ginti sa-

PASIKEITIMAI 
LIETUVOS 

PASIUNTINYBĖSE
Dr. S. Bačkis, ligšiol ėjęs 

Lietuvos atstovo Prancūzi
joje pareigas, birželio mėn. 
15 dieną išvažiavo į Wa- 
shingtoną, kur užims Lietu- naudingos bendram komunizmo
vos pasiuntinybės patarėjo 
vietą.

Nuo tos dienos Lietuvos 
atstovavimą Prancūzij o j e 
perėmė Lietuvos Diplomati
jos šefas S. Lozoraitis, ku
ris periodiniai važinės iš 
Romos į Paryžių. Lietuvos 
p a s i untinybėje Paryžiuje 
toliau dirbs patarėjas prof. 
J. Baltrušaitis, kuris min. 
Lozoraičiui nesant rūpinsis 
diplomatine veikla, ir sekre
torius A. Liutkus. Prie pa
siuntinybės priklauso taip 
pat pik, J. Lanskoronskis.

KAIRĖJE: Viktoro Petravi
čiaus lino raižinys—Lietuvos že
mėlapis, kuris išstatytas šiuo 
metu vykstančioje Chicagoje 
tarptautinėje parodoje lietuvių 
paviljone.

vo "taikos koegzistencijos poli
tikos" tezę pabrėždamas, kad 
karo tarp kapitalistinio ir ko
munistinio pasaulių esą gali
ma ir reikia išvengti. Sovie- 
tija visiškai negalvojanti atsi
sakyti tos politikos ir šaltojo 
karo likvidavimo, nepaisant visų 
"provokacijų”.

Neišvardindamas tos politikos 
priešų, Chruščiovas pareiškė, 
kad "mūsų dienomis tik pamišė
liai ir manijakai gali svaidyti šū
kius apie naują pasaulinį karą".
Tolesniuose išvedžiojimuose 

Chruščiovas paskelbė ligšiol 
komunistiniame pasaulyje negir
dėtą ereziją, kad kai kurios 
Lenino tezės esančios pase
nusios ir turinčios būti interpre
tuojamos tarptautinių situa
cijų šviesoje. "Mes negalime 
šiandien mechaniškai kartoti tai, 
ką Lc nas pasakė prieš de
šimtis 'etų... remdamiesi 
marksizmo<ninizmo mokslu, 
mes turime patys galvoti... ana
lizuoti esamą situaciją ir pa
sidaryti išvadas, kurios būtų 

reikalui." Bet čia pat jis pri
dūrė, kad Lenino, Markso ir 
Engelso darbai liks amžini, 
nes jie "nurodė kelią".
Kitame kongreso posėdyje 

Chruščiovo tezę tvirtai parė
mė europinių komunistų parti
jų sekretoriai: Čekoslovakijos 
Novotny, Vengrijos Kadar, Bul
garijos Živkov ir Rytų Vokieti
jos Ulbricht. Rumunijos komu
nistų lyderis Gheorghiu-Dej už 
Chruščiovą pasisakė iš anksto, 
kongreso atidarymo kalboj. Ma
noma, kad Chruščiovą parems 
Lenkijos Gomulka, kuris tuo metu 
į kongresą dar nebuvo atvykęs.

Vakarų laikraštininkai į po
sėdžių salę Chruščiovo kalbos 
metu nebuvo įleisti ir tą dieną 
negavo jos teksto. Sekantį rytą 
Rumunijos komunistų partijos 
organas Scintella, vienintelis 
laikraštis, kuriame kalba turėjo 
būti paskelbta, išėjo šešiomis 
valandomis vėliau. Paskelbtasis 
tekstas buvo nepaprastai rū

pestingai suredaguotas ir apdai
lintas, iš ko aiškėja, kad kal
bai priduodama labai didelės 
reikšmės.

Tasso perduota kalbos ver
sija Maskvoje sukėlė nepa
prastą susidomėjimą. Tik Pe
kine ji visiškai dar nebuvo 
paminėta.

Kongrese dalyvauja komunistų 
delegacijos iš visų Europos ir 
Art. Rytų kraštų, išskyrus Ju
goslaviją, kuri nebuvo kviesta. 
Kai kurie stebėtojai tiki, kad 
kongreso metu įvyks slaptų ko
munizmo vadų pasitarimas, ku
riuose bus aptarti tarptauti
nės politikos klausimai.

TRUMPAI IŠ VISUR
• JAV SENATAS 90balsųprieS 

2 patvirtino naująją gynybos su
tartį su Japonija. Senato pasi
sakymas tokia didele balsų dau
guma (reikalinga tik du trečda
liai) aiškiai rodo JAV nusista
tymą ginti Japoniją nuo užpuoli
mo iš šalies. Taip pat jis reiš
kia pasitikėjimą tais politiniais 
elementais, kurie Japonijos už
sienių politikos r kertiniu akme
niu pasirinko glaudesnius ryšius 
su JAV. Ratifikacijos dokumen
tai bus nugabenti į Havajus prez. 
Eisenhoweriui pasirašyti, o po to 
Tokijo mieste bus jais apsi
keista, ir sutartis galutinai įsi
galios. Tokijo mieste kairieji 
grasino užpulsią užs. reik. min. 
Fudžijama automobilį, kai jis 
vyks pas JAV ambasadorių Daug- 
las Mac Arthur n dokumentais 
apsikeisti.

♦ JT SAUGUMO TARYBOS 
posėdyje JAV pritarė Argentinos 
reikalavimui, kad Izraelis atsi
lygintų "atitinkamomis repara
cijomis" už nacio Eichmanno pa
grobimą. Tikima, kad šis klau
simas galutinai bus sprendžia
mas Saugomo Taryboje tik po to, 
kai Europoje, nepaisant besikar
tojančių dementavlmų, susitiks 
Ben Gurion su Argentinos prez. 
F rondizi.
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Taip buvo išdavinėjama...

PROFESORIAUS VEIDAS SUSTINGO
Ir Pavelis Angelovas nėra su

žavėtas, kad jam reikia už- 
megsti santykius su žmogumi, 
kuris sėdi Montrealyje: iš 
Ottawos į Montrealį traukiniu 
reikia važiuoti dvi valandas. Bet 
kariniais pagrindais Organi
zuotos sovietų slaptosios po
licijos leitenantas turi pildyti 
kiekvieną Įsakymą.

Beveik tuo pačiu metu, kada 
Carr telegrafuoja savo darbda
viui "Stęinbergui", jog negalįs 
parduoti rožių, Angelovas at
vyksta Į Montrealį ir apsistoja 
viešbuty. Šiek tiek pailsėjęs, jis 
paprašo viešbučio tarnautojo at
nešti jam telefonų knygą, bet 
į ją Allan Nunn May pavardė 
neįtraukta. Tik per informaciją 
jis patiria numerį ir adresą.
Tebelaikydamas ragelį ran

koje, jis galvoja, ar geriau bū
tų tiesiog važiuoti, ar pirma 
reikėtų paskambinti. Po trumpo 
svarstymo jis nutaria vykti pas 
profesorių, iš anksto nieko nepa
sakęs. Visada yra geriau nori
mą užklupti su įvairiais reika
lavimais žmogų pastatyti jau 
prieš įvykusius faktus.
Taksis nuveža leitenantą į 

Swail Avenue, kur May yra iš
sinuomavęs butą. Angelovas lie
pia taksiui pravažiuoti pro namą, 
paskui išlipa ir kelis šimtus 
metrų gįžta pėsčias, atidžiai 
stebėdamas namą, kuriame turi 
gyventi profesorius. Tik galuti
nai įsitikinęs, jog nėra seka
mas, jis prieina prie durų ir 
paskambina.

I, eilinį tarnautoją panašus vy
ras jas atidaro. Angelovui 
iš karto aišku, kad tai jo ieško
masis.

--Jūs ieškote? — klausia 
jis svečią.

--Daktaras Allan Nunn May? 
--atsako klausimu Angelovas, 
norėdamas galutinai įsitikinti.

—Aš esu. Ko jūs pageidaujate? 
--Mano pavardė yra Baxter. 

Aš turiu perduoti nuoširdžius 
linkėjimus iš Michaelio,--atsa
ko Angelovas.—Nuoširdūs svei
kinimai iš Michaelio.

Profesoriaus veidas sustings
ta. Tartum jame pabustų žmogus 
po ilgo sąmonės netekimo ir 
stengtųsi suvokti, ką tie žodžiai 
reiškia.

Iš tikrųjų praėjo jau daug lai
ko nuo tada, kai tas slaptažo
dis buvo duotas ir paaiškinta, 
kad tas, kuris perduos "nuo
širdžius linkėjimus iš Michae
lio", bus partijos siųstas. Ne 
sovietų slaptosios tarnybos, nes 
taip atvirai Maskva neverbuoja 
jokių talkininkų, o iš partijos.

Sovietų slaptoji tarnyba—tai 
sovietinė Rusija, valstybė, ka
rinė jėga, tai šnipinėjimas 
svetimam kraštui. Bet partijai 
dirbti—tai reiškia religiją, pa
saulėžiūrą, tai reiškia talki
ninkauti visą pasaulį apiman
čiam judėjimui, tai reiškia ko
voti dėl žmogaus išlaisvinimo iš 
socialinės priespaudos!
Tačiau apie tokius psichologi

nius niuansus Angelovas nieko 
nežino. Jis teturėjo reikalo tik 
su šnipais, kurie už pinigus iŠ- 

’ davinėjo savo kraštą. Tuo po-

Allan Nunn May

žiūriu jis vertina ir May. Pro
fesoriaus elgesys pažadina įspū
dį, kad tas būtų užmynęs kažką 
nemalonaus ir dabar nori nusi
purtyti koją, kitais žodžiais, at
sipalaiduoti nuo praeities, nes 
jau nebėra reikalo išdavinėti už 
pinigus. Bet Angelovo įspūdis 
yra klaidingas. May nustebimas 
ir lengvas išgąstis lietė ne 
"sveikinimus iš Michaelio" — 
May iš karto nesusigaudė, ką 
jie reiškia, nes juk praėjo jau 
aštuoneri metai...
Staiga profesoriaus veidas pa

gyvėja. Jis plačiai praveria du
ris ir paprašo svečią vidun. Iš 
koridoriaus Angelov - Baxter 
greitai sprunka Į kambarį, prieš 
tai apsidairydamas, ar niekas jo 
nematė.
Angelovas tuoj pat eina prie 

reikalo. Niekada ilgai nepasi- 
liekama bute "bendradarbių", ku
rie turi ką nors "tiekti" ir ypač, 
kai dar reikia juos priversti. 
Leitenantas yra nusprendęs dau
giau niekada čia nepasirodyti. 
Tik šiandien buvo reikalinga, kad 
užmezgus ryšį.

Profesorius May dėsto kliūtis:
—Atominių laboratorijų kont

rolė yra nepaprastai griežta. 
Aš nežinau, ar bus galima gauti 
medžiagą, kurios jūs pagei
daujate. Žinoma, aš galiu jums 
perduoti savo tyrinėjimų duome
nis. Bet jūs norite daugiau. 
Jūs norite duomenų apie uranį 
ir net jo pavyzdžių...

Angelovas ciniškai juokiasi...
Jis žino tai. Kiekvienas agentas 
išsisukinėja, kai reikia tiekti tai, 
kas surišta su didesniu pavo
jumi. O kad May nebe išsisu
kinėja, o nuoširdžiai yra su
sirūpinęs, ar galės parūpinti 
tai, ko Maskva reikalauja, An
gelovui nesuprantama. Steng
damasis į profesorių pažvelgti 
taip, kaip, jo nuomone, gyvatė 
žiūri į pelę, suteikdamas savo 
akims galimai "negailestingą 
žvilgsnį", jis sako:

—Pone profesoriau. Aš tams
tai visiškai atvirai sakau, jog 
netikiu, kad tamstos išsisuki
nėjimai yra pagrįsti. Jei tamsta 
neišpildysi Maskvos pageidavi
mų, tai jau tamstos reikalas, 
nebe mano. Tamsta turi žinoti, 
ką noriu tuo pasakyti.

Prie tokio tono Nunn May nėra 
pripratęs. Jei jis ką tieks, tai 
tik savo noru ir iš giliausio 
įsitikinimo, matydamas di
džiausią neteisybę, jog Va
karų demokratijos nori nuslėpti 
savo tyrinėjimų duomenis nuo 
"atsilikusių sovietų darbininkų".

--Prašau su manimi tokiu tonu 
nekalbėti,--pasako profesorius 
atsistodamas.--Aš esu moksli
ninkas, o ne koks žvalgybos 
agentas.

Atsistoja ir Angelovas. May 
apeliaciją į žmogiškąjį padorumą 
jo nė kiek nesujaudino.

(Bus daugiau)

ropon grįžusio diplomato patirta, 
pradėtos kurti Pekino stiliaus 
komunos, pirmosios už komunis
tinės Kinijos sienų. Organizavi
mui talkininkauja iš Pekino at
siųsti patarėjai, kurių skaičius 
ten dabar siekiąs 400.

♦
SOVIETAI netrukus galį "pa

skolinti" Kubai raudonojo lai
vyno "perteklių". Sakoma, kad 
tam reikalui jau esą paskirta 
trylika mažų iki vidutinių karo 
laivų, ir netrukus kubiečiai bus 
pradėti apmokyti juos naudoti.

*
PRANCŪZUOS prezidentas De 

Gaulle kategoriškai atmetęs Ben 
Gurion kvietimą aplankyti Izra
elį. Praeitą savaitę įvykusiame 
pasikalbėjime De Gaulle tiesiog 
pasakęs: "Esamomis aplinkybė
mis tai nėra įmanoma." Vienin
telis kelias nesukelti naujų kri
zių Vid. Rytuose, kaip De Gaulle 
tiki, tėra: stengtis išlaikyti neu
tralumą santykiuose su arabais 
ir žydais. Toks vizitas Prancū
ziją aiškiai pastatytų Izraelio 
pusėje.

*
BELGŲ KONGE viešį sovietų 

pareigūnai įvairioms didesnėms 
nacionalistų grupėms dalina pa
kvietimus aplankyti Maskvą -- 
bet kiekviena grupė kviečiama 
atskirai.

ATODŪSIS: Tiesiog nuostabu, 
kokios permainos įvyksta žmo
guje, kai jis atsisėda į minis- 

terio kėdę. — Konrad Aden- 
auer, Vak. Vokietijos kancleris.

Dėmesio!

LAIKAI IR ATGARSIAI

JUNGTINIŲ AMERIKOS VAL
STYBIŲ jėgos, saugančios Ra
miojo vandenyno erdvę nuo ko
munistinės agresijos, šiuo metu 
siekia:

* armija -- 67,000 karių, į- 
skaitant dvi atominiais ginklais 
ginkluotas divizijas Pietų Korė
joje (pirmąją kavalerijos ir sep
tintąją pėstininkų), 25-ją pėsti
ninkų diviziją Havajuose ir 1,900 
vyrų apimties kovos grupę Oki- 
navoje, priklausančią 82-jai di
vizijai.

* aviacija — 2,800 lėktuvų. 
Daugiausia jų sutelkta Japonijo
je, kur penktoji oro grupė turi 
30,000 vyrų, vienuolika defenzy- 
vinės kovos bazių, tačiau smo
giamosios jėgos yra sutelktos 
Okinavoje ir Guame. Iš jų SAC 
bombonešiai gali sunaikinti kiek
vieną Kinijos miestą nuo Šan
chajaus iki Sinkiango.

* laivynas -- 260,000 jūreivių, 
460 karo laivų ir pagalbinių lai
vų. Branduolį sudaro septintoji 
flotilija iš 75 karo laivų, jų tarpe

6 lėktuvnešių (600 sprausminių 
naikintuvų ir bombonešių). Di
dėjant lėktuvų!; ir raketų pajė
gumui, septintoji flotilija darosi 
visiškai judriu vienetu. Be to, 
ji nepriklausoma nuo jokių užsie
ninių bazių.

♦
GVINĖJOJE, kaip iš vieno Eu

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- 
j ams pr enumer ata 
metams tik 8 doleriai

f-------------------------------------------------------- ---------

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

TH. M. McKelvey

FEDERAL, HAZEL AND 

COMMERCE STREETS

YOUNGSTOWN, OHIO

SEVENTH and PARK Avės ASBURY PARK , N. I.
DIDŽIAUSIA IR GRAŽIAUSIA LIETUVIŲ 
VASARVIETĖ - ATLANTO PAKRANTĖJE
Gražūs kambariai, šviežias maistas, žemos kainos. 
Vakarais šakiams groja orkestras. Tarp dvieju ežeru, 
prie pat okeano paplūdimio. Kreiptis: Edmundas Ku- 
baitis, prezidentas, arba A. žemaitis, vicepreziden- 
tas-sekretorius. Tel. Prospect 4-7788 ir 6-9671

LIETUVIŠKA VASARVIETĖ

"BANGA”
Cape Cod, Massachusetts

Būdama prie šilto Craigville Beach pajūrio, garsi savo 
pušynais, sodu, geru lietuvišku mautu bei patarnavimu, 
"Banga" kasmet'sulaukia daugumą joje anksčiau vasarojusių.* 
Norintieji puikiai paatostogauti, prašomi nedelsiant kreiptis 
šiuo adresu iki birželio 15 d.

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

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

JUOSE

Bernard J. Conway

MUNICIPAl COURT

BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

FROM A FRIEND

GREETINGS and BEST WISHES

FAMOUS FURANCE CO.
WHOLESALE ONLY

DISTRIBUTORS FOR VVESTINGHOUSE 
AIR CONDITIONERS, AND OTHER 

M1SCELLANEOUS PRODUCTS.

6420 Woodland Avė. UT 1-5700

GERIAUSI SVEIKINIMAI

JORDAN CAMERA & SUPPLY 
STORE

3802 West 25th Street SH 1-5511
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NAU1ŲJŲ METI) PASAKA
,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Vladimir Dudincev _ _ _ _ _ _ _

”Ne vien duona” — taip vadinosi Vladimiro Dtidin- 
cevo romanas, kuris pradžioje buvo dalimis paskelbtas 
palyginti drąsiame sovietą kultūriniame politiniame laik
raštyje ”Novy Mir” (Naujas Pasaulis), bet knygos pavi
dale pasirodė 1957 metais tik už sovietinio bloko sieną. 
Laisvajame pasaulyje to romano išpirkta keli milijonai 
egzempliorią. Įdomu, kad to ”bestseller” populiarumą lė
mė ne literatūrinė kokybė, o, kaip kritika išsireiškė, ”in- 
divido protestas prieš sovietinės biurokratijos kolektyvą”. 
Postalininio atodrėkio metu Dudincevo romanas savo 
krašte iš karto susilaukė pagyrimą, o vėliau buvo pa
smerktas. Po kelerią metą tylos tame pačiame Novy Mir 
pasirodė naujas Dudincevo kūrinys ”Naująją Metą pasa
ka”, kuris sukėlė naują triukšmą, nes jame, nepaisant 
užšifravimo, pastebima dar aštresnė režimo kritika, negu 
ankstesniame romane.

Aš gyvenu fantastiškame pa
saulyje, pasakų krašte, kurį 
susikūriau savo vaizduotėje. 
Žmonės ten Išgyvena keisčiau
sius dalykus, ir aš pats esu 
dalyvavęs jų nuotykiuose. Apie 
juos dabar ir noriu papasakoti. 
Kadangi žmogus istorijų, ku
rios yra pasakojamos pirmąją 
naujųjų metų dieną, ypač susi
domėjęs klauso, nenorėčiau ir aš 
tos dienos nenaudingai praleisti. 
Aš galiu papasakoti, kaip laikas 
kartais blogai su mumis pa
sielgia. Laikas yra be ribų, jis 
jaučiamas visur ir visada. Bet 
prašau, ir šiame pasakų pasau
lyje galima laikrodį nusistatyti 
pagal Maskvos radijos signa
lus. Todėl aš ir galiu drįsti 
šią istoriją pasakoti: visada rei
kia tikėtis smalsuolių, kurių 
konkretus pasaulis su manuoju, 
kuris yra tik išgalvotas, nesu
taps.

Vieną dieną į mūsų miestą ats- 
skrido retas paukštis--tai buvo 
pelėda. Ji nuskrido į keletą 
miesto namų. Pirmąjį ji aplan
kė mano viršininką, saulės spin
dulių tyrinėjimų laboratorijos 
šefą; toje laboratorijoje aš dir
bu. Paskui ji nuskrido pas mano 
mokyklos draugą, vieną neuropa- 
tologijos daktarą. O tada ji at
vyko pas mane. Keistas paukštis 
buvo ji. Būtų apsimokėję jos į- 
pročius tiksliau ištirti ir jos 
paveikslą paskelbti kuriame nors 
specialistų laikraštyje.

Aš tuo metu jau buvau paskel
bęs keletą mokslinių darbų apie 
tam tikras saulės šviesos savy
bes. Man buvo suteiktas moksli
nis laipsnis. Aš buvau kelių ko
misijų patariamasis narys ir 
bandžiau kaip galėdamas oriau 
elgtis. Aš mėgdžiojau įpročius 
garbingų, senų ponų, vaikščio
davau, kaip jie, pakėlęs galvą, 
ilgai ir su reikšminga veido iš
raiška galvodamas apie man sta
tomus klausimus ir perduodavau, 
kaip jie, suraukęs antakius ir 
metodiškai skambančiu balsu, 
giliai mano mintyse rastus at
sakymus.
Be to, buvau pripratęs tauso

ti mano brangųjį apsiaustą. Mū
sų, būtent, darbovietėje buvo 
drabužių spintos, ir aš elgiausi 
lygiai taip pat, kaip senieji po- 
nai--nusipirkau medinę pakabą, 
kurią papuošiau savo inicialais.

Aš esu žmogus, kuriam yra 
'duoti kai kurie reikšmingi ta
lentai. Aš paklausiau vieno 
akademiko patarimo ir pripra
tau pasižymėti netikėtai ma
nyje iškylančias mintis.

Kaip visuotinai yra žinoma, 
vertingiausios idėjos atsiranda 
ne tada, kai ištisas valandas 
sėdi už rašomojo stato. Geriau
sios mintys ateina, kaip vėjo 
smūgiai, išėjus pasivaikščioti. 
Aš pasižymėdavau jas ir po to 
vėl užmiršdavau. Bet mūsų sar
go žmona žinojo, kad aš savo 
rašomojo stato skyriuose sau
gojau įvairius popierėlius, kurie 
dega, kaip skiedros. Ir dėlto 
ji užklupdavo laikas nuo laiko 
mano rašomąjį stalą, ir mano 
popieriais kaitindavo krosnį.

Bet po apsiausto orumu ma
nyje slypėjo vaikas (lygiai, 
kaip ir mano šefo, didžiai mo
kyto daktaro, viduje taip pat sly
pėjo vaikas). Sis šaunusis vai
kas tai šen, tai ten iššokdavo 
viešumon, ypač vakarais, kai 
mes, visi viengungiai, savo kam
baryje sėdėdavome prieš televi
ziją ir plačiai išplėstomis aki
mis Ištisas valandas spoksodavo- 
me į mėlsvai žiburiuojančią 
plokštę, sekdami mūsų futbolo 
didvyrių akcijas.

Jūs matote, save teisiu, nė 
trupučio nepasigailėdamas. Aš 
atidengiu savo asmenybės bruo
žus Ir savybes kitiems žmonėms

\Vladimir Dudinzeu

ir pačiam sau esu griežtas tei
sėjas. Bet tik neseniai man nu
krito lyg žvynai nuo akių, ir 
būtent, tą dieną, kai mane ap
lankė pelėda. Ji atidarė man akis, 
ir aš jai esu dėkingas už tai.

Taip, pavyzdžiui, aš visiškai 
pakeičiau savo pažiūrą ginče su 
tūlu provincijoje gyvenančiu S., 
mokslų akademijos nariu kores
pondentu. Tas vyras prieš pen
kerius metus viename straips

nyje mano žinomą brošiūrą pa
vadino tingių fantazijų vaisiumi. 
Savo atsakyme aš atrėmiau esmi
nį to vyro sprendimą ir para
šiau, kaip tikiu, labai taiklų sa
kinį: "Tai ir buvo, ką mokslo 
kandidatas S. veltui bandė įro
dyti." Man, be kita ko, buvo ži
noma, ka’d ir jis turi tą patį 
mokslinį laipsnį, kaip ir aš. Taip, 
jis yra narys korespondentas, 
bet vis dėlto tik kandidatas.

Į. mano užsipuolimą S. tuoj pat 
atsakė skurdžia brošiūrėle, be 
kita ko, konstatuodamas, kad aš 
liesuosius savo bandymų duo
menis bandąs įsprausti į teori
jos apvalkalą, ir žodį teorija 
jis paėmė į kabutes. Netrukus 
po to aš paskelbiau savo di
dįjį straipsnį apie mano nau
juosius saulės stebėjimus, sa
vo teoriją sutvirtindamas nau
jais įrodymais ir iš esmės su
griaudamas S. bandymus. Mano 
kolegos kalbėjo, pamatę mano 
straipsnį: "Tam šarvuotam krei
seriui tu pasiuntei torpedą tiesiog 
į parako sandėlį.” S. pavardės 
savo straipsnyje aš visai nemi
nėjau. Aš buvau nuomonės, kad 
to torpedos kliudymo pakaks, ir 
todėl išsireiškiau: "Kai kurie 
autoriai teigia..." Bet šarvuota
sis kreiseris nenuskendo, jis at
sakė...

Taip tęsėsi. Tas karas, kuris 
truko penkerius metus, sugriovė 
mano nervus, ir ne tik mano. 
Bet prie reikalo. Vieną rytą, kai 
mes vėl susirinkome laborato
rijoje ir pakabinome savo ap
siaustus ant pakabų, pradėjome 
įprastinį rytmetinį pasiplepė
jimą, kad įsisiūbuotume laukian
tiems tyrinėjimų darbams. Vy
riausias iš mūsų, aukštai ger
biamas šefas ir griežtųjų mokslų 
daktaras, atidarė pokalbį. Savo 
laisvalaikiu jis užsiiminėjo ar
cheologija ir buvo uolus akmeni
nių kirvukų, senovinių monetų ir 
senų raštų rinkėjas. Aš tikiu, kad 
šiame pomėgyje jis atrado dides
nę savo gyvenimo prasmę, negu 
tyrinėjimų darbuose.
—pasakė jis, plačiai išskėsda
mas rankas,—Neseniai at^ifruo-

Sibiro tremtinio atsiminimai [19) A. Valasevičius

PER VISA GYVENIMĄ NĖ KARTO SOČIAI 
NEPRIVALGES DOONOS...

Einam į kolchozo raštinę. 
Niekur nesimato jokių dar
želių ar prie namų pasodin-

tų medelių. Ant langų nėra 
jokių užuolaidų ir pro juos 
mus stebi nepraustom no-

šilant dienos saulėj...
Tai buvo geriausias mūsų darbas, prasidedąs šaltam ryte ir su-

damas vienos akmens plokštės 
įrašą, atradau šį paveikslą.
Jis parodė lapą popieriaus, 

kuriame buvo tušu nupiešta il
gaausė pelėda.

(Bus daugiau)

Vėsinkitės šią vasarą centraliniu GASINIU 
oro vėsinimu. Nepūskite šią vasarą karštą 
orą iš vienos vietos Į kitą. Įstatykite centra- 
linj GASINĮ oro vėsintuvą ir atšaldykite vi
są savo namą... automatiškai. Dirbkite, il
sėkitės ir miegokite patogiai, kada šviežias, 
filtruotas oras eina per visą jūsų namą. 
Gaukite pilnas informacijas, kaip lengva 
įstatyti centralinį GASINĮ oro vėsintuvą 
jūsų dabartiniam ar naujam name, šaukite 
artimiausią East Ohio raštinę: TO 1-2960.

Vyt. Raulinafcčio iliustracijos 

sim vaikai.
Raštinės pastatas pana

šus į visus kitus, tik pasi
puošęs baltomis kalkėmis 
Įrašytais propogandiniais ir 
ūkiniais šūkiais. Mus stebi
na, kodėl ne raudonai rašy
ta, kaip visur buvom įpratę 
matyti. Pasirodo, kad čia 
raudonų dažų negalima 
gauti, bet balti dar geriau 
tinka prie aprūkusių sienų.

Raštinė iš dviejų kamba
rių. Sienos nukabinėtos 
įvairiais plakatais ir vadų 
portretais. Daugumoj pla
katų nupieštos gražios kar
vės, avys, paukščiai. O apa
čioj vis raginantieji šūkiai.

Už ilgo ir aukšto stalo sė
di pats pirmininkus ir vie
na moteris — sekretorė. 
Antram kambary pro atida
rytas duris matosi daugiau 
rašančių ir skaičiuojančių. 
Mes pasakom savo reikalą 
•— norim gauti lentų.

Jis mums mandagiai aiš
kina, kad čia pernai ėjusi 
grūdų džiovyklos statyba ir 
dabar neturi nė vienos len
tos. Jis patara iš karčių lo
vas pasidirbti, o kai išpiaus 
lentas, tada galėsim pasi
dirbti kokias norėsim. Jis 
aiškina, kad pastatyti žmo
nes piauna, bet negali visų 
pareikių patenkinti.

Išklausę jo paaiškinimų 
išėjom.

— Kažin, kai žmogus nu
miršta, iš ko jie karstą dir- 
ma? - garsiai protauja ei
damas radagas.

Parsinešę sausų eglinių 
karčių dirbam lovas. Tik 
Padago, su kirviu padirbta 
lova, buvo panašesnė į lovą. 
Mano suraišiotos vytelėmis 
ir virvelėmis kartys turėjo 
daugiau panašumo j rusiš
kas roges, bet tik ne į lovą. 
Ir iš jos visi kaimynai juo
kės.

Vakarais, prie kolchozo 
paskolintos lempos, nes 
krautuvėj negavom nusi
pirkti, parašiau visais žino
mais adresais laiškus.

Pasibaigus poilsio termi
nui, galintieji dirbti nuėjom 
i raštinę. Pirmininkas liepė 
gaminti kolchozui malkas. 
Pataria pasigaminti ir sau, 
nes čia žiemos ilgos ir šal

tos. Gaminti galim kokiam 
tik norim miške, ir piauti 
kokie tik mums patinka 
medžiai.

Mums pasakius, kad ne
turime įrankių, jis išsiunčia 
sandėlininką. Tas ilgai bė
giojo po kaimą, kol pagaliau 
parneša beveik be dantų 
vieną piūklą.

Vėliau mums pavyko dar 
vieną iš kolchozininkės nu
sipirkti, o kirvius turim du 
savus, atsivežtus iš Lietu
vos.

Taigos zona — tai spyg
liuotų miškų zona. Pasitai
ko berželių ir epušių. Daug 
vasarinių eglių (maume
džių). Paros temperatūra 
keičiasi staiga. Naktį — 20 
laips. C., o dieną -Į- 15 laips. 
C., balandžio pabaigoj.

Malkas ruošėm pasirink
dami ne taip šakotas pušis, 
nes jos geriau skyla. Tai bu
vo geriausias mūsų darbas, 
prasidedąs šaltam ryte ir 
sušilant dienos saulėj.

Gėrėm iš berželių prileis
tą saldžią sulą. Į mus ma
žai kas kreipė dėmesio. Ma
žai ir mes kreipėm. Tai bu
vo, kai vėliau sužinojau, 
mūsų apmokymas kolekty
viniam darbui. Mes nieko 
neklausinėjom vietinių gy
ventojų, nes mes patys ma
tėm jų didžiausį skurdą, jų 
prastą apdarą. Matėm, kaip 
jų vaikai basom kojom bė
gioja po nenutirpusį sniegą. 
Kaip jie atėję į krautuvę 
dažniausiai perka mainais, 
nes neturi pinigų. Matėm, 
kaip už degtukų dėžutę at
neša vieną kiaušinį.

Mes tada dar turėdami 
atsivežtų pinigų, pirkomės 
duonos, cukraus ir augali
nių riebalų. O žuvies kon
servai ir mums atrodė per- 
brangūs. Darbo drabužių ir 
medžiagų krautuvėj nebu
vo. Daugiausia pakinktų ir 
degtinės.

Kaime vyrų buvo labai 
mažai ir tie patys daugiau
sia apsigimę ar karo inva
lidai. čia moterys ir sudarė 
pagrindinę darbo jėgą. Su
prantama, čia karo nebuvo, 
bet padarytos karo žaizdos 
tebesimatė.

Atėjo vieną kartą mote
rėlė pas mus klausdama, ar 
nematėm jos Ivano. Jis ten, 
Vakaruose, geltonplaukis.

Aš aiškinau, kad Vakarai 
taip pat labai dideli ir nieko 
negalim pasakyti.

Matėm pro langą, kai vie
na moterėlė, gavusi pavė
luotą pranešimą, kad’jos sū
nus žuvo už tėvynę, raudo
jo. Neatlaikė motiniška šir
dis ir išbėgusi gatvėje šau
kė:

— Dieve, už ką? Jis per 
visą savo gyvenimą nė kar
to sočiai neprivalgė duo
nos !...

Matėm, kaip mokesčių 
agentai, negalint sumokėti 
valstybinių mokesčių, vedė
si kolchozininkės paimtą 
karvę. Verkdama moteris 
su vaikų būriu ją plyštančia 
širdim lydėjo.

Mums nereikėjo nieko 
klausti, nes patys matėm, 
koks čia sunkus gyvenimas. 
Ir kol dar turėjom rublį ki
šenių je, nėjom į raštinę 
prašyti duonos galvodami, 
kad savo uždarbį vėliau at- 
siimsim.

Kitam numery: ”Tik ati- 
trėmė, o jau įsako pasira
šyti paskolą valstybei”.

THE EAST OHIO GAS COMPANY THE HENRY FURNACE CO MEDINA O
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Kubos įvykių pamoka
Ne tik pačios Jungtinės Amerikos Valstybės, bet ir 

visi kiti kraštai dideliu dėmesiu stebi, kuo pasibaigs Ku
bos piktas šaipymasis iš JAV. Gal teisingiau ne Kubos, 
bet brolių Castrų diktatūra, kiekvieną savaitę vis labiau 
linkstanti į raudonumą ir vis labiau Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms atsukanti nugarą.

Dėmesys ir rūpestis pilnai suprantamas. Visi mato, 
kad JAV pašonėj organizuojasi tokie nedraugiški lizdai, 
iš kurių kritiškesniu metu gali kristi ne viena nelaimė į 
JAV žemę. Iš Kubos lengvai galima paraližuoti daugelį 
JAV gyvenimo sričių, o gal svarbiausia, kad iš čia lengva 
į JAV permesti visokius rūšies agentus ir agentėlius. Ir 
juos permesti ne JAV talkai, bet žlugdymui ir naikinimui.

Kalbant apie tokį JAV pašonėje augantį šašą, nega
lima užmiršti ir kaip jis atsirado. O atsirado taip nese
niai, mums patiems stebint ir JAV viešosios opinijos pa
lankumui laiminant. Ir laikraščiuose ir radijo bei televi
zijos programose apie Castro sukilėlius buvo tiek daug 
palankių atsiliepimų,, kad tada net buvo susidariusi nuo
monė, jog JAV suinteresuota, kad ten įvyktų pasikeiti
mai arba bent neramumai ilgai tęstųsi. Laikraštininkui 
nuvykti į Kubos kalnus pas Castro sukilėlius, buvo lyg 
ir tam tikra kelionė į palaimintas vietas. Buvo net mados 
reikalas iš ten skelbti daug nuotraukų, palankiai apie su
kilėlius informuoti, palankią viešąją nuomonę sudaryti.

Manau, kad ne vien laikraštininkams priklausė gi
liau pažvelgti į tuos sukilimo vadus, į jų būsimos krašto 
politikos samprotavimus, pasižiūrėti, iš kur jie gauna 
talkos ir kur mokėsi partizaninio kariavimo metodų. Tos 
visos žinios ir atsakymai į tuos klausimus gal ir būtų 
skatinę rimčiau susimąstyti. O jei susimąstyti, tai ir iš 
JAV žemės einančią įvairią pagalbą priveržti, nors tą 
pagalbą organizavo ir sukilėlių draugai ir simpatikai. Bet 
jei tų draugų ir simpatikų tarpe buvo nemaža ir iš rau
donųjų tarpe, tai dar lengviau buvo galimą numanyti, 
kad tas sukilimas jokios palaimos JAV kraštui neatneš.

Pagaliau prileiskime, kad Castro sukilimas pradžioje 
nebuvo suplanavęs tokius nedraugiškus ėjimus prieš JAV, 
kokie dabar reiškiasi. O jei taip, tai kas gi kaltas, kad 
tokie nedraugiški ėjimai po to atsiranda? Manau, kad 
visi gerai supranta, jog kaltė ne eilinio piliečio, bet tų, 
kurie turi visas žinias bei žino visus reikalus ir kuriems 
priklauso palankiausių sprendimų darymas. Taigi ir šiuo 
požiūriu kaltė susiveda į tą patį tašką, kaip ir pirmuoju 
atveju. Ir ji lygiai tiek pat nemaloni, nes padaryta dide
lės klaidos, kurias neišvengiamai reikės tvarkyti. Ir gal 
net su skausmu tvarkyti,

Kubos įvykiai yra nemaža pamoka. Pamoka prieš 
lengvabūdiškumą, į rimtus įvykius tik iš sensacinio po
būdžio žiūrėjimą, nedagalvojimą ’ iki galo, kad sukilimo 
lazda taip pat turi du galus ir vienu gali gauti į galvą ir 
jos rėmėjai. B. G.

"KAS IŠ PURVO NEISIKAPSTO, 
KITUS PURVU DRAPSTO"

Dr. P. Grigaičio redaguojamos 
"Naujienos" 1960.VL 14 d.
straipsnyje "Už sovietinę civili
zaciją" A. Šalčiui prikiša kad 
būdamas nuolatinis "Tėviškės 
Žiburių" korespondentas jis kone 
kiekviename to savaitraščio nu
meryje ką nors "ištepdavo", dau
giausia ALT pareigūnus.

Ir čia pat, to paties straipsnio 
pabaigoje "Naujienos" LNT pir
mininką V. RastenĮ palygina su 
A. Šalčiumi ir "ištepa" "sovietų 
civilizacijos laižytoju".

Savi dūmai akių negraužia.
Stasys Žymantas, 

Los Angeles

NEMANYČIAU, KAD REIKĖTŲ 
TAIP SKIRTI

Lietuvoje, be raudonųjų ir jų 
satelitų, šiais metais jau buvo 
keli padorūs lietuviai. Apie tą 
lankymąsi nuomonės Įvairuoja.

GREETINGS and BEST WISHES
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Vieni ten vyko be jokio reikalo, 
tik smalsumo sumetimais, kiti 
turėję reikalų pasimatyti su se
nais tėvais ir tt.

Vieni iš jų linksniuojami, kaip 
čia gimę, o kiti kaip Lietuvoje 
gimę. Nemanyčiau, kad gimimo 
vieta šiuo atveju jau taip svarbi. 
Jei ir Lietuvoje gimusiam nerei
kėjo pasirašyti jokių Lietuvos 
okupaciją pripažinimų, tai skir
tumo jokio. O jau visiškai kitas 
klausimas, kaip reikia Į tokias 
keliones žiūrėti. Tai turėtų 
spręsti bendrinės organizaci
jos, bet ne pavieniai asmenys 
pagal savo didesnius ir smul
kesnius reikalus.

K. Bartis, 
m.

"AČIŪ TAU, VIEŠPATIE..."

B. Raila anądien išsamiai, gy
vais pavyzdžiais, išnagrinėjo 
tų pačių straipsnių dviejuose ar 
keliuose lietuviškuose laikraš
čiuose spausdinimo problemą. 
Tą jis padarė, rodos, ryšium 
su Kaz. Pranulio iš Chicagos ir 
kaikurių kitų (kituose laikraš
čiuose) padarytais priekaištais, 
kad straipsnių kartojimasis ke
liuose laikraščiuose susina spau
du
Tiesą sakant, ir be didelių 

aiškinimų aišku, kad nususęs

East Chicagos lituanistinės mokyklos mokiniai, užbaigus mokslo metus, atsisveikina su mokytoju 
Lavicku, išvykstančiu į Vokietiją. Dešinėje stovi tėvų komiteto pirmininkas Bronius Ginčiauskas.

ARH. A. KUIPAVICIAUS TALKA 
VASARIO Ii GIMNAZIJAI

Iš Kanados atvykęs į Europą 
architektas dr. A. Kulpavičius 
su savo žmona balandžio mėn. 
pabaigoje apsilankė Vasario 16 
Gimnazijoj. Čia, pamatęs klasių 
bei valgyklos išklerusius bara
kus ir sužinojęs, kad Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba Vokie
tijoj juos nori pakeisti nauju 
pastatu, architektas mielai sutiko 
paruošti šito pastato projektą. 
Nors Dr. A. Kulpavičius jau turė
jo nusipirkęs bilietą Į Ispaniją, 
tačiau savo kelionę atidėjo, ap
sigyveno pas Tėvą A. Berną- 
tonį Dieburge ir, talkinamas sa
vo žmonos, čia ėmėsi projek
tuoti gimnazijos pastatą.

Iš jo trijų apmestų eskizų Kr. 
Valdyba ir gimnazijos vadovybė 
pasirinko tą, kuriame buvo nu
matytos visos klasės ir valgykla 
su virtuve, bet nebuvo salės, kuri 
pastatą padidintų ir gerokai pa
brangintų (nutarta ir toliau ten
kintis nedidele saliuke, kuri yra 
bendrabuty). Šitą projekto va
riantą arch. A. Kulpavičius per
dirbo, patobulino ir jį pabaigė 
apie gegužės 10 d., o Kr. Val
dyba jį priėmė gegužės 29 d., 
reikšdama svečiui architektui 
padėką, kad jis klasių pastato 
gražų projektą sukūrė ne
mokamai. Tai duoda vilties, kad 
ir kiti tautiečiai paseks arch.

straipsnis spaudą visada susina, 
net ir viename laikraštyje teat- 
spausdintas, o geras ir visuose 
būdamas pasilieka geras. Gero 
straipsnio keliuose laikraš
čiuose pasirodymas pirmučiau
sia susirūpinimo turi kelti laik
raščių redaktoriams, grynai 
rungtyniavimo sumetimais, lenk
tynėse dėl laikraščio populiaru
mo skaitytojų masėje. Skaityto
jai dėl gerų straipsnių keliuose 
laikraščiuose pakartojimo nu
kenčia tik tada kai kartojimas 
užima vietą, kurioje galėtų pa
sirodyti kiti irgi geri straips
niai. Jei tų gerų straipsnių per
tekliaus nėra, jei gero, bet 
kartojamo straipsnio vietoje bū
tų įdėtas tik koks nors iškan
kintas originalas, tai spaudos 
lygis nuo to nei kiek nepakiltų.

Labiau prisidėsime prie spau
dos susinimo, jeigu į uolesniuo
sius spaudos bendradarbius žiū
rėsime, lyg į priešus, lyg į 
kokius mūsų kilnaus dėmesio iš
naudotojus, ir tykosime, kada 
čia katram šlapia mazgote per 
lūpas užvežus. Kaip tik toks pa
sielgimas yra Kaz. Pranulio iš 
Chicagos laiške apie "graudžias 
honoraro ašarėles" (kurių, iš 
tikrųjų, niekas neliejo).

Ant. Petrulis, 
Richmond Hill, N.Y.

TAIKLIAI PASAKYTA

"Laisvoji Lietuva" užsiminusi 
apie lietuviškąsias aktualijas, 
rašo:"... buvęs tautinės srovės 
veikėjas p. Tysliava (dabar jau 
išmestas iš ALTS-gos) pykčio 
pagautas nori griauti dangų ir 
žemę, manydamas, kad šiame 
pasaulyje tik jis vienas yra did
vyris."

Labai taikliai pasakyta. Dras
kosi Į visas puses, o skaityto
jai iš tokio drąskymosi ir kitų 
šmeižimo daro išvadas, kad 
Vienybė visiškai nusmuko nuo 
koto.

V. Juraitis, 
Chicago

A. Kulpavičiaus pavyzdžiu ir sa
vo aukomis padės jį paversti 
konkrečia tikrove-- gimnazijos 
klasėmis su valgykla ir virtuve, 

*
Perorganizuotas tautinių šo

kių būrelis. Vasario 16 Gimn- 
nazijos tautinių šokių būreliui 
porą su viršum metų vadovavo 
vyresniųjų klasių mokinė Rūta 
Kiulkaitytė. Kai ji nuo balandžio 
1 d. persikėlė Į Heidelbergą 
dirbti "Neckar-Zeitung" admi
nistracijoj, šokių būrelis liko be 
vadovės. Be to, būrelį reikėjo 
papildyti naujais dalyviais, nes 
abiturientėms ir vienam antram 
mokiniui pasitraukus iš gimna
zijos, kai kurių šokių nebebuvo 
galima atlikti.

Naujus šokėjus paruošti ir bū
relio repertuarą papildyti ėmė
si A. Grinienė, kuri gegužės 
pradžioje atvyko Į gimnaziją lai
kinai eiti mergaičių bendrabučio 
vedėjos pareigų vietoj S. Laukai
tienės, kuri iš tų pareigų pasi
traukė nuo gegužės 1 d, ir perė
jo dirbti į BALFo raštinę Mun- 
chene.

Dabar būrelis vėl gali tauti
niais šokiais reprezentuoti gim
naziją svetimųjų tarpe. Gegužės 
mėn. pabaigoje jau būrelis šoko 
Hemsbache Raud. Kryžiaus šven
tėje ir Frankfurte pabėgėlių metų 
minėjime.

♦

Tautų dienoj Frankfurte, La
biau atkreipiant dėmesį į pa
bėgėlių bei tremtinių prob
lemą, Vokietijos įvairiuose

LIETUVOJE BUVUSIU TRIJŲ 
ASMENŲ ĮSPŪDŽIAI

Lietuvių Prekybos Rūmų val
dyba New Yorkepakvietė neseniai 
Lietuvą lankiusius tris asmenis 
pasidalinti įspūdžiais su šios or
ganizacijos nariais ir svečiais. 
O taip pat pasižiūrėti Jų lanky
mosi metu susuktą filmą.

Pagrindiniu kalbėtoju ir fil- 
mos savininku buvo prekybinin
kas, amerikietis E. Krueger, 
neseniai Lietuvoje su juo buvęs 
Jokūbas Stukas ir Amerikoj gi
musi Birutė Paprockienė.

Kruegerio, kaip kitataučio pa
sakojimai, klausytojams taip pat 
buvo įdomūs, nes jis Lietuvoj 
yra buvęs dar nepriklausomybės 
laikais. Jis matė ir pasakojo 
skirtumą tarp anų laikų ir da
bar-okupuotos Lietuvos. O tas 
skirtumas, anot jo, labai didelis
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miestuose šiais pabėgėlių me
tais ruošiami susirinkimai su 
prakalbomis ir meninėmis prog
ramomis. Vienas tokių susi
rinkimų įvyko gegužės 29 
d. Frankfurte prie Maino. Jį or
ganizavo Limburgo vyskupijos. 
Kat. Akcijos komitetas, o prog
ramoje dalyvauti buvo pakviesti 
įvairių tautybių pabėgėliai. Lie
tuviams šitoj programoj atstova
vo Vasario 16 Gimnazijos choras 
ir tautinių šokių būrelis.

Kadangi Frankfurte lenkai yra 
gausūs, buvo galima manyti, kad 
jie nustelbs kitas mažesnes tau
tybes. Tačiau per šią pabėgėlių 
tautų dieną išėjo kitaip. Daly
viai liudija, kad gražiausiai pasi
rodė lietuvių jaunimas. Jau per 
pamaldas bažnyčioj, giedodamas 
lietuvišką Marijos giesmę, 
gimnazijos choras susilaukė di
desnio dėmesio, nes vokiečių 
vargonininkas, pamatęs lietuvių 
giesmės gaidas, ėmėsi lydėti 
chorą vargonais, o lenkai giedojo 
be vargonų palydos. Per progra
mą salėje gimnazijos meniniai 
vienetai vėl užėmė branduolinę 
poziciją: choras, vadovaujamas 
mok. K. Motgabio, padainavo še
šias dainas, o tautinių šokių 
būrelis, vadovaujamas A. Gri
nienės, atliko šešis lietuvių šo
kius.

Nuvykti į tautų dieną Frank
furte gimnazijai susisiekimo 
priemones parūpino T. A. Berna
tonis ir Schwetzingeno lietuvių 
kuopa.
Apie šį Vasario 16 Gimnazijos 

pasirodymą palankiai ir gražiai 
atsiliepė vokiečių laikraščiai: 
"Frankfurter Rundschau" ir 
"Sonntag”, ypač iškeldami lie
tuvių meninį lygį.

tiek išviršinėj krašto ir žmonių 
išvaizdoj, tiek psichologiniu 
požiūriu. Jis papasakojo ir apie 
savo nuotykius bei pasikal
bėjimus su žmonėmis Maskvoj.

Į visus tris buvo kreiptasi ir 
klausimais.

--Koki Įspūdį teko susidaryti 
apie Lietuvos jaunimą?

--Kalba gryniausiai lietuviš
kai, be jokių rusiškų priemaišų. 
Nors maitinamas vien komunisti
nės Maskvos propaganda, bet jau
čiasi pilna to žodžio prasme 
lietuvišku jaunimu. Tačiau bū
na ir taip, kad vaikai atneša 
tėvams ir parodo Tiesoj persi
spausdintus iš mūsų laikraščių 
straipsnius, juodinančius nepri
klausomos Lietuvos laikotarpĮ 
ir sako, kad ana vyriausybė tik-

20 metą tos srities 
praktika

VOKIŠKŲ RADIJO 
APARATŲ TAISYMAS

TfLEFUNKIN
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KUR ATOSTO
GAUTI?,

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

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

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

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

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

Telefonas: GArden 8-6991
arba Bostone:

265 C Street
So. Boston 27, Mass.

Telefonas: ANdrew 8-7730
Jūsų J. Kapočius

rai buvo netinkama, laiku pa
keista, nes jie patys taip rašo, 
šia proga reikia vėl priminti, 

kad kai kurie mūsų laikraščiai 
šio krašto spaudos laisve taip 
naudojasi, kad galėtų kitus juo
dinti ir Lietuvoj blogą pavyzdĮ 
rodyti.
--Kokios krašte išvados apie 

Tiesoj puolamus asmenis?
—Krašte manoma, kad Tie

soj puolami žmonės yra dideli 
patriotai. Komunistai kalba, kad 
keletą iš jų reiktų net likvi
duoti.

—Ar girdisi iš Vakarų duoda
mos lietuviškos transliacijos?

--Apie Madrido ir Vatikano 
radiją Lietuvoj nieko nežino. 
Amerikos Balsas girdėti, bet 
jiems lankantis buvo tik kaubojų 
muzika ir labai blogu akcentu 
pranešėjas. Gal dėl to lietuviai 
taip nustebo, išgirdę atvykusius 
gražiai lietuviškai tebešnekant.

--Ar patenkinti vizitu? 
--Pamatyti savo artimuosius, 

be abejo, labai malonu. Tačiau 
nė vienas po vizito dar nesulaukė 
iš ten laiško.

Gaila kad E. Krueger filmose 
neužfiksavo žymesnių vietų, o tik 
nelabai reikšmingas. Ypač liūd
nai atrodo Kauno vaizdai ir 
kaimai, kurių filmuota nedaug, 
nes palydovui nepatikę. Daugiau 
filmuoti leidžiama Vilniuje, o 
ypač Maskvoj, kuri specialiai iš
puošta turistams parodyti. Anot 
Krueger, atrodo, kad visi na
mam dažai iš Lietuvos išvežami 
Maskvai dažyti.

Po oficialios dalies buvo vaišės 
ir tęsėsi pokalbiai.

Prezidiumą sudarė: dr. A. Va
liūnas--pirm., konsulas A. Simu
tis, E, Krueger, J. Stukas ir 
B. Paprockienė. Nors penktadie
nis nepatogi diena, tačiau atsilan
kė apie 80 žmonių ir Festival 
restorano salėj vos tilpo.

Dar pora žodžių pravartu tarti 
apie pačią organizaciją, kurios 
skambus pavadinimas—Lietuvių 
Prekybos Rūmai nelabai apibu
dina tos organizacijos prasmę. 
O ui yra 1925 m. Įsteigta eko
nominių ir kultūrinių santykių 
plėtimui su Lietuva organizaci
ja, dabar likusi daugiau tik kul
tūros pobūdžio. Naujieji ateiviai 
narių eiles žymiai papildė 
ir veiklą pagyvino. Dabartinę val
dybą sudaro: J. Glnkus—pirm,, 
dr. Paprockas, dr. A. Valiūnas ir 
J. Valaitis—vicep. adv. S. Bre- 
des, S. Gudas ir P. Lapienė— 
sekretoriai ir M. Michel ižd.

E_Č.
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RAŠYTOJAS I. ŠVAISTAS - BALČIŪNAS 
APLEIDŽIA CHICAGA

Gegužės 11 d. rašytojo Jero
nimo ir Lili jos Ignatonių namuose 
įvyko išleistuvės rašytojo Juozo 
Švaisto-Balčiūno, kuris su žmo
na išsikelia gyventi į Califor- 
niją. Susirinko gražus ir nuo
širdus būrys rašytojo draugų. 
Žinoma, buvo ir prakalbėlių, bet 
ašarų nebuvo. Ašaras paliekame 
kapinėse užkąsdami ten brangų 
žmogų, o visada linksmą^ nuo
širdų ir draugišką Juozą Švaistą 
į saulėtus palmių kraštus išlydė
jome su geriausiais visokios lai
mės linkėjimais šioje ašarų pa
kalnėje.

Juozas Švaistas--Balčiūnas rašymo metu

--Kodėl apleidžiate chicagie- 
čius?, — užsipuoliau naujausią 
mūsų išeivį.

--Sveikatos požiūriu. Noriu 
dar ilgiau pagyventi, o Chicagos 
orai lyg ir ima jau graužti ma
no plaučius...

--Kokie ten Jūsų saulėti įsi
kūrimo planai?

— Deja, pakeliu sparnus be jo- lę...

NELAIMĖ LIETUVIŠKAI VEIKLAI BRAZILIJOJE

Gegužės 26 d., ankstyvą rytą, 
kilo gaisras PranciškiečiųfAme- 
rikos seselių lietuvaičių) gimna
zijos salės scenoje. Gaisras su
naikino sceną ir iš dalies salę. 
Nuostoliai labai dideli. Remontas 
atsieis mažiausia apie milijoną 
kruzeirų. Gaisro priežastis ne
žinoma. šioje salėje buvo ruo
šiami lietuviški vakarai, minėji
mai ir kiti kultūrinio gyvenimo 
įvykiai.

Žinant lietuviškos kolonijos 
sunkią materialinę padėtį Bra
zilijoje, visuomenės talka sude
gusios salės atstatymui yra la
bai laukiama. Šiuo reikalu galima 
susisiekti šiuo adresu: Rev. P. 
Ragažinskas, CAIXA POSTAL 
4118, Sao Paulo, BraziL

LIŪDNŲJŲ BIRŽELIO ĮVYKIŲ 
MINĖJIMAS

S. Paulo Liet. Bendruomenė 
šiomis liūdnoms deportacijų su
kaktims paminėti, kuri įvyko 
birželio 19 dieną, kalbai pasakyti 
pakvietė atstovę Maria Concei- 
cao Neves, kuri prieš pora metų 
savo akimis matė komunistinį ro
jų Rusijoje.

NAUJAS ŽURNALAS-"LIETUVIŲ 

VAIZDAS"
Žurnalui "Gintarui" sustojus, 

buvęs jo red. St. Vancevičius 
ruošia spaudai naują kultūros 
žurnalą "Lietuvių Vaizdas", ku
rio pirmas numeris žada pasi-

GREETINGS and 
BEST WISHES

CLEVELAND

REGISTER AND

GRILL CO

3188 EAST 8Oth St.
VU 3-4418 

kių planų... Be jokių konkrečių 
numatymų, be tiesių kelių. Gry
na improvizacija! Kaip atsi- 
tiks--tokie ir bus planai... Net 
dar nežinau kurioje vietoje nu
tūpsiu. Turiu tris numatymus: 
Los Angeles, Santa Monika ir 
Long Beech. Vienu žodžiu--kur 
nors Pacifiko pakrantėje, arčiau 
amžinai ošiančių bangų...

—Žinau Jus esant dideliu meš
keriotoju arba priešu amžinu ly
dekų, ešerių ir kitų vandens gy
ventojų... Bet aš abejoju, vargu 
jau Pacifiko vandenyse betiks tu
rimos plonos ešerinės meške- 

relės..?
—Tai, užguls vėl nauji rūpes

čiai gyvenime: reikės įsigyti nau
jas meškeres, žinoma, daug sto
resnes ir drūtesnes negu dabar
tinės.

--Ar gaila Chicagos? Juk čia 
jau apsiprasta. Brighton Parke 
turite jau įsigiję ir dailią trobe- 

rodyti dar šį mėnesį. Bus 36 
puslapių, gausiai iliustruotas. 
Dalis bus portugalų kalba infor
macijoms apie Lietuvą.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA 
IŠ BRAZILUOS

Radijo 9 de Julho šiuo metu 
pertvarkoma ir stiprinama. Po 
pertvarkymo lietuviškoji šios 
programos valandėlė bus girdi
ma ir pavergtoje Lietuvoje. 
Programai vadovauja liet, pa
rapijos klebonas kan. P. Raga
žinskas, talkinamas Bendruome
nės Komiteto.

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 P. Lanys
515 4th Avė., 1248 Waverly PI.,
Asbury Park, N. J. Elizabeth, N. J.
Tel. PR 6-9783 Tel. EL 3-1169

TREČIOKAS AOENCY

Kur tik bcairuoitumėt keliauti, tuoj auairiikit su mūsų ištaiga

SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA

Kelionių bilietų parūpinimas ir pinigų persiuntimas j visus kraitus 
TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA

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

Telefonas; MArket 2-4867

--Labai gaila. Jei ne nesveika
ta, niekada jos neapleisčiau. 
Gal ten materialinės sąlygos bus 
ir geresnės, bet dvasiniai aš 
ten būsiu vienišas. Čia kur tik 
ėjau—ten sutikau vien savo drau
gus, kur tik ėjau--girdėjau vien 
savo gimtąją kalbą. Chicagoje, 
tarpe savo draugų, buvau lai
mingas. Nežinau ką rasiu tenai, 
gal tik vienišystę...

Šnektelės pakrypo literatū- 
rinėn pusėn.

—Kokie Jūsų literatūriniai 
planai saulėtoje ir ramioje Ca- 
lifornijoje?

--Apie literatūrą kalbu tik ta
da, jei turiu kokį konkretų kū
rinį. O visokius tik planus lai
kau bergždiu dalyku. Argi mažai 
mes planuojame šiame sviete... 
Pirmasis mano planas—tvirčiau 
įremti pėdą anoje žemėje. O 
toliau duosis matyti...

—Bet vistiek kokius nors ne
baigtus planus ar rankraščius 
išsivežate iš Chicagos?

—Išsivežu romano griaučius. 
Tai ir bus mano literatūrinis už
davinys jį baigti, aptaisyti ir pa
ruošti spaudai. Jau yra sienos ir 
stogas. Lieka dar vidaus įren
gimas ir papuošimai...

—Kokia romano tema?
—Tema visiškai nauja ir dar 

niekad nenaudota.
—Iš gyvenimo amerikinio ar 

lietuvinio?
--Žinoma, iš Lietuvos gyve

nimo. Kaipgi...

Dabar gretinuos pasikalbėti su 
Aleksandra Balčūniene, tylia, la
bai simpatiška ir draugiška 
ponia, buvusia Kaune žinoma dan
tų gydytoja.

--Ponia, Jums, turbūt, negai
la palikti Chicagos? Juk čia tiek 
daug visokių razbaininkėlių, už
puolėjų?..

—Kaip čia dabar... Man irgi 
gaila Chicagos. Čia lieka daug 
pažįstamų ir tiek daug draugiš
kų žmonių.

--O ką Jūs manote Californi- 
joje veikti?

--Manau vaikščioti paliaiapel
sinų krūmus, auginti riešutus, 
gėles, žolynėlius...

--Vyras sako, kad dar neturite 
vietos visoms šioms grožy
bėms.

--Gal dar turėsime. Dievuliau, 
juk tiek daug yra žemės pasau
lyje...

--Kokie Jūsų linkėjimai pasi
liekantiems Chicagiečiams?

--Liūdną ateitį numatau čia... 
Bet tegu ta ateitis būna kuotoliau- 
siai.

Gero vėjo išvykstantiems Bal
čiūnams!

Alb. V-nas

...kitoj pusėj Nemuno, ties pat Rambynu, Raginės miesto žiburėliai žavingai mirgėjo ne tiktai ore, 
bet ir giliai Nemuno vandenyje...

Joninės Rambyno kalne... [2]

Tai buvo 1929 metų Joninėse
Tautų Sąjungos vicepirmininkas tada Perkūnui 

prisiekė ginti Lietuvos reikalus
Aštuntą valandą ryto telefonas 

iš Kauno. Kalba Užsienio Rei
kalų Ministerijos valdininkas: 
"Šiandien apie dvyliktą valandą 
laivu Vilnius atplaukia į Ramby
no Jonines Tautų Sąjungos de
legacija, kelių mūsų valdininkų 
lydima. Delegacijos pirmininkas 
Tautų Sąjungos vicepirmininkas 
japonas Sugi Mūra. Malonėkite 
pasirūpinti, kad delegacija būtų 
prie Rambyno tinkamai sutikta 
ir kad būtų parodytos įdomesnės 
apeigos. Ypač, kad būtų padai
nuota, lietuviškų dainų."

Valdininkui, kurio pavardės 
neatsimenu, pasakiau: "Pasmus, 
Bitėnuose, dangus nežada gražios 
dienos. Todėl, vargu, ar iš viso 
įvyks bet kokios Joninių apeigos". 
Bet valdininkas, kaip geras mi
nisterijos pareigūnas, nenusi-' 
leido ir mandagiai, bet kietai 
pasakė: "Oro mes nepakeisime. 
Prašau padaryti geriausiai, kiek 
bus įmanoma."

Saulutė, lyg apsiverkusi, pa
žiūrėjo į Bitėnus ir vėl už de
besų pasislėpė.

Pasakiau Tėtačiui, ką Užsie
nio Reikalų Ministerijos valdi
ninkas pasakė ir laukiau patari
mo ką daryti. Tėtatis ramiai 
atsakė: "Nieko kito tau nerei
kia daryti, kaip visad Joninėms 
darai. Jei norės, pavaišinsim 
kaip ir kitus svečius. O Rambyno 
programa ne nuo mūsų priklau
so. Tam yra Joninių Komitetas. 
Tam komitetui tuojau turi 
pranešti apie tų aukštųjų svečių 
atvykimą."

Pasakyta - padaryta.
Joninių Komitetas pažadėjo pa

prašyti 7-to pulko orkestrą su
groti svečiams sutikimo maršą ir 
sutelkti įmanomai daugiau žmo
nių.
Tilžės Giedotojų Choro vedė

jas Vydūnas sutinka aukštuosius 
svečius parambynėj sutikti su 
dainomis.

Keletas, tautiniais rūbais pa
sirėdžiusių mūsų gražuolių,ruo
šėsi būti vaidelutėmis, kū
renti aukuro ugnį.
Bet dangiškos galybės buvo 

kitaip nutarusios. Po 10 valandos 
ėmė pastoviai lyti ir pragied
rėjimo nesimatė. Rambyno anks
tyvieji svečiai stovinėjo po 
medžiais ar glaudėsi, kur tik 
galėjo po pastogėmis. Dauguma jų 
žinojo, kad laukiame aukštųjų 
svečių, todėl nors ir lijo, bet 
namo nevažiavo.

Apie 11 valandą Bitėnuose at
sirado Rapolas Skipitis. Mudviem 
su Tėtačiu pasidarė drąsiau. Tą 
žmogų laikėme sumaniu ir iš
radingu. O išrasti ką nors ne
paprasto būtinai reikėjo, nes 
lietus žadėjo visą Joninių pub
liką ir giedotojus išvaikyti, o 
japonų Sugimurai ir jo kolegoms, 
Tautų Sąjungos nariams, berods 
italui ir graikui, visai neturėjome 
ką parodyti.

Lietus nesustojo, o dar smar
kėjo. Jau praėjo 12-ta ir 1-ma 
valanda, o laivo su svečiais ne
simatė. Joninių svečiai, jau 
gerokai šilto lietučio sukrapyti, 
nebeiškentė po medžiais ir 
pastogėmis, pradėjo važinėti na
mo. Jau ir Vydūnas su savo cho

Elzė lankutė

ru išplaukė į Tilžę.
Tiktai gerai po 2-tros va

landos, debesys ėmė sklaidytis 
ir saulutė pasirodė. Bitėniš- 
kiai ir artimųjų kaimų žmonės 
vėl pradėjo rinktis į Rambyną. 
O su jais ir vienas kitas daini
ninkas bei dainininkė iš Vydūno 
ir Aido chorų, kurie buvo pasi
likę pas pažįstamus Bitėnuose. 
7-to pulko orchestras kantriai 
laukė svečių.

Tiktai apie 3-čią valandą pa
matėme atpuškenantį Kauno lai
vą Vilnių. Ir dabar prasidėjo 
išradimai.

R. Skipitis, niekad choro ne
dirigavęs, dabar rinko vyrus ir 
moteris improvizuotam chorui, 
kurį pats ėmėsi diriguoti. Tau
tiniais rūbais pasirėdžiusios 
kelios mergaitės bėgo užkurti 
aukuro ugnį, nes lietus anksčiau 
užkurtą ugnelę buvo užgesinęs.

O mano širdis drebėjo dėl man 
numatytų pareigų. Mat, R. Ski
pitis patarė būti man prie aukuro 
vyriausia vaidilute ir, jei bus 
Proga, prisaikinti Sugimurą, kad 
jis prisiektų lietuvių dievaičiui 
Perkūnui, užstoti Lietuvos rei
kalus Tautų Sąjungoj ir pagelbėti 
mums atsiimti iš lenkų Vilnių. 
Ta proga jam reikia perduoti 
lietuvišką juostą su įaustais žo
džiais: "Mes be Vilniaus ne
nurimsim."

Štai jau ir Vilnius paramby
nėj.
Ten susirinkusi Joninių publi

ka šaukia svečiams valio! O 7-to 
pulko orchestras groja maršą. 

Delegacija lipa iš laivo ir 
kopia į kalną. Pirmieji kopia 
mūsų Užsienių Reikalų Minis- 
teris Dovas Zaunius ir Sugimurą. 
Buvau manius, kad visi japonai 
mažo Ūgio. O pasirodo, Sugimurą 
nežen snis už Dovą Zaunių, tik 
kiek su mbesnis. Paskui juos 
seka pulkelis, kurių tarpe atsi
menu V. Sidzikauską, E. Tu
rauską ir M. Avietėnaitė.

Kalne juos pasitiko R. Skipitis 
su savo nedidučiu choru. Visiems 
delegacijos vyrams užkopus į 
kalną, choras užtraukė Lietu
vos himną. Paskui R. Skipitis 
aukštuosius svečius pasveikino 
Bitėnų kaimo vardu. Paaiškino, 
kad lietus sutrukdė Joninių šven
tės apeigas, kad dauguma Joni
nių šventės dalyvių jau išvažinė
jo į namus ir kad čia susirinko 
tik Bitėnų kaimo gyventojai 
pasveikinti garbingus svečius.

D. Zaunius išvertė R. Skipičio 
žodžius . svečiams ir pristatė jį 
kaip Bitėnų kaimo Ūkininką. Po 
to R. Skipičio choras padainavo 
keletą lietuviškų dainelių.

Po dainų visa delegacija, 
su palydovais, atėjo prie aukuro. 
D. Zaunius svečiams paaiškino, 
kad aukuro vieta yra nuo prieš
krikščioniškų laikų, kad toj pa
čioj vietoj senosios Lietuvos 
laikais Dievams pasišventusios 
lietuvaitės-vaidelutės, kūrenda
vo šventąją ugnį. Mane pri
statė kaip dabartinę vaidilutę.
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Sugimurą priartėjęs prie au
kuro paklausė manės, ar jis turi 
ką daryti. Tuome aš jam pasa
kiau, kad jis turi prisiekti se
novės lietuvių Dievui Perkūnui, 
kad užtars Lietuvos reikalus.

--"Gerai, sako Sugimurą, 
prašau sakyti priesaikos žodžius, 
aš prisieksiu." Ir aš sakiau, o 
jis kartojo šiuos žodžius:

--"Prisiekiu Lietuvių Dievui 
Perkūnui, kad aš Tautų Sąjun
goj visuomet stosiu už Lietu
vos reikalus ir darysiu ką tik 
galėsiu, kad Vilnius būtų gra
žintas Lietuvai. Dievas Perkūnas 
tepadeda man."
Tuos žodžius man buvo su

rašęs R. Skipitis, o aš juos 
buvau išmokusi atmintinai. Už
silikęs tos priesaikos raštelis 
man padėjo dabar tą tekstą čia 
įrašyti.

D. Zaunius visą laiką buvo 
vertėju.
Tegu tai buvo tiktai vaidini

mas, bet Tautų Sąjungos vyrai 
tada išgirdo ir Bitėnų kaime, 
kuo lietuviai daugiausiai rūpina
si.

Trumpai Rambyne paviešėję, 
įsirašė į Amžinąją Rambyno Kny
gą, Tautos Sąjungos delegacija 
ir jų palydovai išvyko savais ke
liais, o Rambyne prisirinko ga
na daug jaunimo ir jaunatviškai 
nusiteikusių senesnio amžiaus 
žmonių. Tada prasidėjo tikrai 
nuotaikingos Joninės. 7-to pulko 
orchestras plėšė polkas ir kitus 
šokius. Bufetas išsijuosęs sten
gėsi vaišinti svečius.

Po netikėtai gerai mums pasi
sekusio Tautų Sąjungos delegaci
jos priėmimo, mano nuotaika 
buvo puikiausia. Nors niekad ne
priklausiau prie pašauktųjų šo
kėjų, bet tada šokau.

Šokių pertraukomis ėjome nuo 
Rambyno pasigėrėti mūsų mie
luoju Nemunu, pasiklausyti lakš
tingalų koncerto ir pajusti nakties 
grožį.

Ir dabar dar atsimenu, kokia 
buvo puiki ir maloni naktis. Ra
miai, ramiai, kilo pušys, viršū
nėmis atsirėmusios į dangų. Tar
pe pušų viršūnių ir vos, 
vos slenkančių debesėlių, slaps
tėsi žvaigždutės.

Kitoj pusėj Nemuno, ties pat 
Rambynu, Ragainės miesto ži
burėliai žavingai mirgėjo, netik
tai ore, bet ir giliai Nemuno 
vandenyje.

Galite man tikėti ar netikėti, 
bet aš nuoširdžiausiai galiu už
tikrinti, kad jokią kitą naktį tie 
Ragainė žiburėliai taip už
buriančiai nemirgėjo.

Kitą dieną Tėtačiui smulkiai 
papasakojau, kaip buvo sutikta 
Tautų Sąjungos delegacija, kaip 
puikiai skambėjo R. Skipičio 
greitomis sudaryto choro dainos 
ir kaip man teko prie aukuro 
prisaikdinti Tautų Sąjungos tuo
laikinį vicepirmininką japoną Su
gimurą.

Tėtatis pasidžiaugė, kad viskas 
gerai pasisekė. Ir jam tie įvy
kiai taip patiko, kad šitas Joni
nes ilgesniu straipsneliu įrašė 
į Amžinąją Rambyno Knygą.
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BOSTONO LIETUVIO ŽINIOS
IZIDORIAUS VASYLIŪNO 

KONCERTAS
S m u i kininko Izidoriaus 

Vasyliūno ir jo sūnaus Vy
tenio M. Vasyliūno koncer
tas įvyks trečiadięn), birže
lio 29 dieną, 8 valandą va
karo. Jo vieta — Methuen 
Memorial Muši c Hali, Me
thuen, Mass. (Rd. 28). Įėji
mas su laisva auka. Mo
kyklinis jaunimas kviečia
mas nemokamai.

Programą sudarys Bosto
ne gyvenančių kompozitorių 
kūryba: Juliaus Gaidelio 
.smuiko sonata, rašyta Bos
tone 1951, Walter Piston 
smuiko sonata 1939, neo- 
klasinės krypties, ir John 
Bavicchi sonata Nr. 1, ra
šyta Bostone 1956. Bavicchi 
yra modernios krypties ro
mantikas.

Šiai programai smuiki
ninkas ruošėsi nuo praeitos 
vasaros. Tai bus jau septin
ta programa, išpildoma 
smuikininko Methuen gra
žioje ir vėsioje salėje šešių 
metų laikotarpyje/

Muzikos meno mylėtojai 
Bostone ir jo apylinkėse,'-o 
ypač Lawrence bei Methueh 
nuoširdžiai kviečiami ne
praleisti retos progos ir į 
koncertą atsilankyti.

Akademikų skautų šventė
Birželio 11 d., latvių na

muose Bostone, įvyko tradi
cinė Akademinio Skautų 
Sąjūdžio šventė. Po piet 
įvykusios iškilmingos suei
gos centre buvo Korp! ”Vy< 
tis” senjorų bei Akademi
nės Skaučių Draugovės tik
rųjų narių pasižadėjimas. 
Pasižadėjimą davė ir spal
vas gavo šios tikrosios na
rės: R. Galdikaitė, D. Ged- 
mintaitė, N. Razvadauskai- 
tė, D. Tumaitė, D. Vakau- 
zaitė ir D. Venckutė Nau
jais Korp! „Vytis” senjo
rais tapo: V. Grinius, A. 
Kriščiūnas, R. Šležas, L. 
Venckus ir R. Venckus. 
Taigi Bostono A. S. S. sky
rius sustiprėjo visu tuzinu 
naujų narių! Sueigos metu 
įdomias kalbas pasakė gar
bės narys prof. I. Končius 
ir senj. V. Mantautas. Su
eigą pravedė t. n. B. Banai- 
tytė ir fil. J. špakevičius.

Vakare įvyko smagus pa
silinksminimas, kur visus 
gyvai šokdino pietų ameri-, 
kiečių orkestras. Gausių 
svečių tarpe matėsi atvyku
sių iš New Yorko, Hartfor
do, Worcesterio, Brocktono 
bei kitų apylinkės vietovių.

*
Balfo skyrius, prisimin

damas baisiąsias birželio 
dienas, skelbia vajų ir pra
šo visus aukoti. Balfo įga
lioti asmenys lankysis ir 
namuose su aukų lapais. 
Aukas galima įteikti A. 
Bričkui, A. Andriulioniui ir 
V. Vakauzai.

*
Lituanistinė mokykla bir

želio 11 d. surengė mokslo 
metų pabaigtuves. Tėvų ko
miteto pirm. inž. Jonas Va- 
sys ir mokyklos vedėjas K. 
Mockus pranešė, kad mo
kyklą lankė 122 mokiniai. 
P a ž angiesiems mokiniams 
įteiktos dovanos. Mokiniai 
atliko meninę programą.

*
Protesto mitingas, įvykęs 

birželio 18 d. praėjo sklan
džiai. Bostone rengėjais bu
vo lietuviai, estai ir latviai. 
Buvo griežtai pasisakyta 
grąžinti Pabaltijui laisvę. 
Visų trijų tautų vardu kal
bą sakė B. Kalvaitis. Pri
imtos protesto rezoliucijos. 
Mitingas įvyko Donnely te
atre. Po mitingo meninė 
programa, kurią sudarė lie
tuvių ir latvių chorai ir es
tų solistė Amanda Jucht.

*
Grįžo Vilija Čepaitė, ku

rią Bostono aukštoji mo-

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.

DAINŲ ŠVENTES KOMITETO 
PRANEŠIMAS

L Dainų Šventė yra lietuvių 
tautinė manifestacija. Tad lie
tuvių visuomenė bei visos lietu
vių organizacijos yra prašomos 
prisidėti prie Dainų šventės ge
resnio surengimo. Tų vietovių 
lietuviai, iš kurių chorai vyks Į 
Antrąją Dainų šventę Chicagoje, 
prašomi padėti savo chorams au
komis, kad jie Įstengtų padengti 
kelionės išlaidas. Mūsų chorai 
tikrai yra reikalingi visokiario- 
pos paramos.

2. Antroji Dainų Šventė yra 
rengiama Chicagoje 1961 m. lie
pos mėn. 1 ir 2 dienomis. Lai
ko pasiruošimui neliko daug, tad 
jau dabar yra svarbu, kad visi 
chorai tinkamai pasirengtų 
toje šventėje dalyvauti. Antro
sios Dainų Šventės Komitetas 
kviečia visus chorus iš JAV ir 
Kanados Dalyvauti bendroje Dai
nų šventėje. Kadangi Komite
tas ne visų chorų turi tikslius 
adresus, arba tie adresai yra 
pasikeitę, todėl visus chorus pra
šo ŠĮ pranešimą laikyti oficialiu 
pakvietimu ir nebedelsiant pra
nešti Komitetui apie savo da
lyvavimą Dainų Šventėje. Chorų 
delsimas atsakyti trukdys visą 
šventės rengimo eigą.
Atsakymus bei įvairius raštus 

chorai ar dirigentai prašomi 
siųsti šiuo adresu: LITHUA- 
NIAN SONG FESTIVAL, 7224 
So. Rockwell St. Chicago 29, III.

3. Dainų šventėje kviečiami 
dalyvauti taip pat oktetai ar kvar
tetai ir pavieniai dainininkai. Jie

kykla buvo pasiuntusi į De
troitą šešiems mėnesiems 
pasigilinti specialybėje.

Birželio 4 d. Vilija grįžo 
pas tėvus.

prašomi registruotis aukš
čiau nurodytu adresu.
4. Visi chorai ir kiti dainos 

meno vienetai prašomi tuojau 
pranešti kokį skaičių ir kam rei
kia pasiųsti repertuaro gaidų.

5. Visus lietuvius, galinčius 
bent kiek dainuoti, prašome jung
tis Į esamus chorus, nes Dainų 
šventės proga reikia padidinti 
mažėjančias dainininkų eile. 
Taip pat kreipiamės Į visus tuos, 
kurie yra pasitraukę iš chorų, 
sugrįžti atgal ir dalyvauti tau
tinėje šventėje Chicagoje. Vie
tovėse, kur yra lietuvių ir yra 
kam vadovauti, steigti naujus 
chorus, jei ten dar nėra jokio 
choro.

6. Iš ne Chicagoje esančių 
chorų, kurie jau pažadėjo da
lyvauti Antrojoj Dainų šventėje 
ir paprašė atsiųsti repertuaro 
gaidų, yra šie:

L Bostono Lietuvių Choras, 
dirigentas J. Gaidelis,

2. Čiurlionio Lietuvių Tauti
nio Meno Ansamblis, dirig. A. 
Mikulskis

3, Elizabetho Lietuvių Para
pijos Choras, dirig. A. Kača- 
nauskas,

4. Omahos Lietuvių Choras, 
dirig. Br. Jonušas,

5. Operetės Choras Brook- 
lyne, dirig. M. Cibas,

6. Varpo Choras Toronte, di
rig. St. Gailevičius,

7. Waukegano Lietuvių Vyrų 
Choras dirig. P. Bujanauskas,

8. Waterburio Lietuvių Para
pijos Choras, dirig. A. Aleksis,

9. Windsoro Lietuvių Choras, 
dirig. J. Sodaitis,

10. Philadelphijos Lietuvių Me
no Ansamblis, dirig. L. Kau
linis.

Kviečiame ir kitus chorus ne
atidėliojant registruotis Komi
tete.
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Išvada: vaikų kambario telefonas
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v

Sietui namui trūksta telefonų

čia yra pora gerų priežasčių, 
kodėl reikia pridedamų telefonų, ši ar 
kitokia priežastis tikriausiai kasdien 
atsiranda jūsų namuose ... ir kiekvienam 
kitam name, kur telefonų maža.

Jūs galite turėti patogų, laiką 
ir žingsnius taupanti, pridedamą 
telefoną? ir šias priežastis pašalinti mokant 
tik $.95 mėnesiui, pridedant taksus. 
Pašaukite Ohio Bell Service Representative.

OHIO BELL • MA 2-9900

BEST WISHES .
For a Pleasant Holiday

DAIRYMEN ICE CREAM 
COMPANY

3068 WEST 106th ST. OR 1-2300

BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

ALBERT S. PORTER

COUNTY ENG1NEER

Greetings and Best Wishes 
To Our Friends and Patrons

EMERSON RADIO OF OHIO
EMERSON RADIOS, STERIO 

AIR CONDtriONERS, DUMONT T. V.

4300 Euclid Avė. HE 1-1822

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

CRANE SUPPLY 
COMPANY

(A Division of C ra ne Co.)

PLUMBING SUPPLYS

6215 Carnegie Avenue

UT 1-2400

BEST W1SHES
For a Pleasant Holiday

UNITED PROVISION

CLEVELAND and COLUMBUS, OHIO
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VISI —DIDI IR MAŽI Į
AŠTUNTĄJA LIETUVIŲ DIENĄ

RENGIAMA LB Clevelando l os ir ll-os Apyl., Liepos 3 dienąPradžia 12 vai. Auka --1 dol., jaunimui 50 c., vaikams laisvas įėjimas.
CLEVELANOE 

ir apylinkėse

• J. Taoras, Dirvos ben
dradarbis Pittsburghe, su 
šeima viešėjo Clevelande ir 
lankėsi Dirvoje.

• Elzė Jankutė, Mažosios 
Lietuvos patriarcho Marty
no Jankaus duktė, žinoma 
visuomenine veikla Lietu
voje, buvo atvykusi iš To
ronto susipažinti su veik
lia Clevelando lietuvių ko
lonija ir pasimatyti su savo 
senais pažįstamais iš Lietu
vos. Ji Toronte gyvena su 
savo neregiu broliu Kris
tupu.

Viešnia dalyvavo Lietu
vių darželyje surengtose iš
kilmėse, aplankė kai ku
riuos savo pažįstamss, da
lyvavo Ramovės gegužinė
je. Būdama Clevelande vie
šėjo pas Karpius ir Mikuls- 
kius. Lietuvių Darželis, jai 
padaręs daug didesnį įspū
dį, negu apie jį anksčiau 
galvojusi.

šeštadienio vakare Kar
pių namuose buvo sureng
tas priėmimas. Dalyvavo 
didoka grupė Jankų gerbė
jų, tarp jų ir ponia Sofija 
Smetonienė. Kalbą pasakė 
Aldona Augustinaviči e n ė, 
iškeldama Jankų darbą lie
tuvių tautai. Sveikinimus 
pasakė St. Barzdukas, A. 
Jonaitis, S. Smetonienė. 
Meninę programą atliko J. 
Krištolaitytė, akompanuo
jant A. Augustinavičienei.

Viešnia, pilna gražių 
įspūdžių, išvyko atgal į To
rontą antradienį. Ją taip 
pat išvežė O. Karpienė, ku
ri buvo pasirūpinusi ir at
vežimu.

• Tautinės Sąjungos sky
riaus susirinkimas šaukia
mas birželio 26 d. (sekma
dienį) 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.

• Lietuvių Diena, rengia
ma Bendruomenės I ir II 
apylinkių, įvyksta sekma
dieni, liepos 3, Neurų ūky
je, netoli Brunswick, Ohio. 
Rengiama įdomi tos dienos 
programa. Bus trumpa kal
ba apie Bendruomenę, jau
nimo žaidimai ir visą dieną 
šokiai. Kviečiami lietuviai 
iš Daytono, Akrono, Colum- 
bus, Youngstowno ir arti
mesnių miestelių.

• Vysk. Valančiaus Li
tuanistinę mokyklą lankan
čių vaikų, tėvų susirinki
mas įvyks Čiurlionio an
samblio namuose — 10908 
Magnolia Dr. birželio 26 d., 
tuoj po lietuviškos sumos.

Susirinkime bus apyskai
ta nuveiktų darbų ir renka
mas naujas tėvų komitetas. 
Kviečiame tėvus skaitlingai 
dalyvauti.

• Juozas Vaičjurgis, su 
šeima, keliaudamas iš Bos
tono į Clevelandą, Chicagą 
ir kitas vietas, kelias dienas 
viešėjo pas Dr. Aželį, aplan
kė Dirvą ir padidino Vilties 
Draugijos įnašą.

• Bendruomenės apylin
kių valdybos savo bendra
me posėdyje, įvykusiam 
praėjusį sekmadienį, nutarė 
kviesti visas vietos organi
zacijas sudaryti bendrą ko
mitetą 550 metų Žalgirio 
mūšio paminėjimui.

d. šv. Jurgio 
Choras atvyks 
birželio 25 d. 
v. Choras susi-

• Toronto Prisikėlimo pa
rapijos choras yra pakvies
tas giedoti kun. G. Kijaus- 
ko primicijose Clevelande, 
birželio 26 
bažnyčioje, 
šeštadienį,

. tarp 7-8 v.
rinks 9 v. v. šv. Jurgio pa
rapijos salėn iš kur išsi
skirstys nakvynėms.
. Iš choro narių atvyksta: 

Baltraitė A., Baltraitė D., 
Barcevičienė G., Augustai- 
tė B., Dundurienė V., Ker- 
benienė A., Krasauskienė 
O., Kuolienė A., Paulaus
kienė O., Simanavičienė V., 
Simanavičienė I., Vosylienė 
E., Balsevičienė S., Čeponie- 
nė S., černauskaitė V., Sap- 
lienė P., Simanavičienė, M., 
Stuikienė L., Vilimienė O., 
Stabačinskienė R., Buragas 
V., Černiauskas S., Juoza
pavičius S., Kurmarskas A., 
Medelis L., Kevelaitis P., 
Skilandžiunas V., Telyčėnas 
M., Butėnas P., Danaitis J., 
Imbrasas P., Krikščiūnas I., 
Paulauskas A., Šarūnas J., 
Urbelis B., Valickas J., Vaš
kevičius J.

Norintieji su atvykstan
čiais susitikti paskelbtu lai
ku būkit šv. Jurgio parapi
jos salėje.
• Akademikų skautų liepos 
2-3-4 d., savaitgalio stovyk
la įvyksta Holiday Harbour, 
Wheatley Ontario, Canada. 
Rengia Detroito skyrius. 
Dalyvauja Detroitas, Chica- 
ga, Clevelandas ir Torontas. 
Clevelando akademikai, no
rintieji stovyklauti, prašo
mi registruotis pas Mirgą 
Kižienę, 1380 East 185 St., 
Cleveland 19, Ohio. Tel.: IV 
1-0717.

• Lietuviai budžiai birže
lio 26 d., sekmadienį, 1 vai. 
po pietų, rengia plaukioji
mo sezono atidarymą Lake- 
side Yacht Club, prie E. 49 
gatvės. Įėjimas nemoka
mas, o norintieji galės pa- 
plaukyti.

• Vysk. Valančiaus ir šv. 
Kazimiero Lituani s t i n i ų 
mokyklų šventė, įvykusi 
birželio 12 d. Naujos para
pijos patalpose, praėjo di
deliu pasisekimu.

Abiejų mokyklų Tėvų ko
mitetai, dėkingi mokyklų 
vedėjams, programų paruo- 
šėjams ir išpildy tojams, 
taip gražiai praėjusiai pro
gramai, be to šeimininkėms 
ir visiems, kurie 
ar kitokiu būdu 
prie šios šventės
mo.

vienokiu 
prisidėjo 
pasiseki-

PARDUODAMA 
KAVINĖ-BARAS

Lietuviškoje aplinkumoje 
parduodama kavinė - baras, 
esanti Superior Avė. ir tu
rinti D2, D3 ir D3A leidi
mus. Kreiptis:

EN 1-5131 (78)

PARDUODAMI NAMAI
Du vienos šeimos namai į 

pietus nuo Euclid Avė.
Pirmame 8 kambariai, 

gazo pečius, garažas, mažas 
įmokėjimas. Prašo $12,200.

Antrame 7 kambariai, iš 
kurių vienas miegamasis 
1-am aukšte, o trys — ant
rame. Vonia 2-ram aukšte 
ir tualetas 1-am. 
šildymas, garažas. 
$16,500.

Dviejų šeimų mūras
Cleveland Hts., po 6 kam

barius kiekvienam bute, ga
ro šildymas, 2 automo'bilių 
garažas. Padarykite pasiū
lymą.

J. širvaitis 
Wm. T. BYRNE 

Real Estate 
1535 Hayden Avė. 
KE 1-4080 — Res., 
MU 1-6100 — office.

(75)

Gazo 
Prašo

/

SAVINGS 
EARN

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

40, SUPERIOR 
/0 SAVINGS

ACCOUNTS
INSUREO TO

*10.000
k HOME AND

REMODEUNG LOAN3

CORNER 68™ — S U PER IOR AVENUE

JAKUBS & SON

1
I

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

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

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770

———

J. Gaižučio nuotrauka

Birželio trėmimų minėjimo Detroite prezidiumas. Prie mikrofono kalba Jonas Šoliūnas. Prezidiume 
matyti V. Staškevičius, JAV kongresmanas Alvin M. Bentley, pagrindinis kalbėtojas J. Noble, iška
lėjęs Rusijos priverčiamose darbo stovyklose devynerius metus ir kiti.

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
Šaulių Joninių gegužinė
Vietos šaulių kuopa bir

želio 25 d., šeštadienį ruošia 
Joninių gegužinę Beechnut 
Grove darže. Visą laiką 
gros linksma lietuviška mu
zika.

Veiks gausi ir turtinga 
loterija, kuriai nemaža su
aukojo lietuviai prekybinin
kai. Gausus ir įvairus bu
fetas su šaltais ir karštais 
valgiais, v a i s v andeniais, 
alumi ir kava. Gegužinės 
pradžia 12 vai. vidudienį. 
Kviečiama vietos, apylinkių 
ir Windsoro lietuviai gau
siai dalyvauti. Įėjimas su
augusiems 50 centų, moks-

leiviams 25 centai. Vaikams 
ligi 14 veltui.

Buriavimo kursai-stovykla
Jūros skaučių ir skautų 

stovykla - buriavimo kursai 
prasidės liepos 2 d. ir baig
sis liepos 12 d. Stovyklai 
vadovaus j. paskautininkis 
J. Baublys, v. valtininke I. 
Laurinavičienė ir v. valti
ninkas Al. Pesys. Buriavi
mo kursų instruktoriumi 
pakviestas j. skautininkas 
A. Levanas.

Stovykla-kursai vyks prie 
Chamung Lake, arti US 16 
kelio, 5-ios mylios už Brigh- 
ton. L. E.

Parduodamas namas
7 kamb. colonial, su gra

žiu kiemu, 40x300 pėdu, 2 
garažai, tarp 185 g. ir Lake 
Shore. Lietuviška aplinka.

Nauja Balfo 76 sk. valdyba
Gegužės 15 d. išrinkta 

Balfo 76 sk valdyba pasi
skirstė pareigomis: L. Hei- 
ningas — pirm., K. Ražaus- 
kas — I vicepirm. ir rūbų 
sandėlio vedėjas, J. šosta-

18120 Windward Rd. Tel. - kas — II vicepirm., V. Vis- 
IV 1-7126. kantas — III vicepirm., V.

Staškus — sekretorius, č. 
Sadeika — finansų sekreto
rius, V. Kriaučiūnas — iždi
ninkas, R. Ražauskienė ir 
V. čižauskas — nariai.

Į revizijos komisiją iš
rinkti A. Shukis, Rutkaus
kas ir P. Stanionis. '

K. Jurgutis

PARDUODAMI NAMAI
Naujosios parapijos apy

linkėje 10 metų mūrinis, 
vienos šeimos iš 5 didelių 
gražių kamb. Didelis skly
pas, rami gatvė, mažas įmo- 
kėjimas.

Du vienos šeimos ant vie
no sklypo; abu namai po 5 
kamb. Gazo šildymas. Skly- . 
pe daug gerų vaismedžių.

Vienos šeimos 8 metų 
medinis iš 7 kamb. (4 
mieg.), dvi vonios, du ga
ražai. Centr. šildymas. Vi
sai arti bažnyčios, mokyklos 
ir susisiekimo.

Ten pat dviejų šeimų po 
5 kamb. Labai gerai prižiū
rimas — puikiai išremon- 
tuoti kambariai, ypač vir
tuvės. Prašo $17,900.

šaukite Paul Mikšys na
mų telef. LI 1-8758 a?ba 
bffice

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

M Juozas Ambrozė
Pereit, nenktadienį, bir

želio 17 d., staiga, nuo šir
dies smūgio, mirė ALT Są
jungos Detroito skyriaus 
garbės narys Juozas Am
brozė.

Gabijos skaučių tunto 
stovykla

Stovykla įvyks Island 
Lake Statė parke, arti Bal
tijos Skautų tunto stovyk
los. Stovyklos atidarymas 
birželio 25 d., 12 vai. Užda
rymas liepos 4 d., 3 vai.

Skautės stovyklavi e t ė n 
suvažiuoja 25 d., šeštadienį, 
iki 12 vai. Stovyklai vado
vaus s. Jūratė Pečiūrienė,

skilt. 
skilt. 
Skautės, kurios dar neužsi
registravo, skambina Čer
niauskaitei — TA 5-3952, 
arba A. Vaičiūnaitei — VE 
6-7550.

Kelias į stovyklą: Iš De
troito važiuoti Grand River 
keliu į US 16 Expressway 
link Lansing, Mich. Reikia 
p r a v a ž iuoti Kensington 
Metro Park. Pravažiavus 
Kensington parko įvažiavi
mą iš Expressway, sekan
čiu išvažiavimu Kensington 
Road važiuoti kairėn iki se
nojo US 16 kelio. Privažia
vus seną US 16 sukti deši
nėn ir juo važiuoti Island 
Lake miestelio link. Sukti iš 
US 16 kairėn ir važiuoti Ac- 
cademy Drive per Island 
Lake Statė parką, perkirsti 
geležinkelį ir 3/4 mylios iki 
stovyklavietės.

Pastaba. Kai pasuksite iš 
US 16 kelio kairėn, važiuo
kite paežerių iki geležinke
lio pervažos, ten bus ženklai 
į stovyklą. Reikia perva
žiuoti geležinkelį.

*
Ona Rekašienė, iš Detroi

to, grįžusi iš sūnaus Zenono 
vestuvių Chicagoje, vasaro
ja ir ilsisi Nidos vasarvietė
je — Linden, Mich.

*

Juozas Gtruzdas, po leng
vos operacijos grįžo iš ligo
ninės ir ilsisi savo vasarna
myje.

Rožė Černiauskaitė ir 
Aušra Vaičiūnaitė.

Naujas inžinierius
Jaunius Gilvydis, Korp. 

Neo Lithuania narys ir ak
tyvus jaunimo organizacijų 
veikėjas, baigė U. of D. uni
versitetą ir gayo aeronauti
kos inžinieriaus laipsnį.

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

Dėmesio!
Visais apdraudos 

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

atstovę 
Paulina 

Mozuraitis-Bennett, 
HI 2-4450
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KAS IR KUR
• D*r. S. Bačkis su šeima 
jau persikėlė į Washingto- 
ną. Kaip Draugas pranešė, 
gyvensiąs Lietuvos pasiun
tinybės namuose.
• Inž. Vaclovas Mažeika su 
šeima išvyko savaitei atos
togų, o likusią atostogų dalį 
jis skiria neolithuanų vasa
ros stovyklai rugpiūčio 27 
d. — rugsėjo 5 d. Kaip ži
nia, inž. V. Mažeika yra šios 
stovyklos vadovas.
• Korp! Neo - Lithu a n i a 
Vyr. Valdybos sekretoriui 
Donatui Siliūnui, išvykus 
atlikti karinės prievolės ir 
iš pareigų pasitraukus, į 
Vyr. valdybą įėjo Bernardas 
Juškus ir perėmė vyr. val
dybos sekretoriaus parei
gas. Jo adresas: 7143 So. 
Troy Avė., Chicago 29, Illi- 
nois.
• Praėjusią savaitę Michi- 
gan valstijoje siautusi aud
ra palietė ir Tabor Farm. 
Padaryta žalos, bet ener
gingai tvarkantis ji jau pa
šalinta.
• Londone, Anglijoje, vei
kia Lietuvių Namų Bendro
vė, kuriai ilgą laiką vado
vavo M. Bajorinas. Įvykus 
eilei nesutarimų M. Bajori
nas pasitraukė ir Europos 
Lietuvyje paskelbė savo pa
sitraukimo motyvus. Taip 
pat oficialią nuomonę pa 
skelbė ir Lietuvių Namų 
Bendrovės valdyba, kurią 
šiuo metu sudaro: S. Ne
nortas — pirm., A. Prans- 
kūnas — sekr. J. Lūža, J. 
Bendorius ir V. Strimas.
• Chicagos skaučių Aušros 
Tuntas, minėdamas veiklos 
dešimtmetį, išleido ilius
truotą 80 psl. leidinį ”Sve- 
timi Miškai”. Jame skau
tams daug naudingų žinių 
apie stovyklavimą.
• G. Vėžys, mokėdamas 
prenumeratą atsiuntė ir $5 
auką.

Pranešame giminėms, artimiesiems ir pažįs
tamiems, kad birželio 22 d., 1 vai. 20 min. staiga 
mirė

ADELĖ BRIZGYTĖ-ORINTIENĖ.
Pašarvota Jakubs Funeral Home — Edna Avė. 

Lankymo valandos nuo 2 iki 10 vai. Vakaro. Lai
dotuvės šeštadienį, birželio 25 d., 8:30 vai. iš Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčios.

Nuliūdę: vyras, dukterys ir broliai

Skyriaus garbės nariui
JUOZUI AMBROZEI

mirus, jo sūnums ALGIRDUI ir KĘSTUČIUI bei 
jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą

♦
Tautinės Sąjungos 
Detroito skyrius

Dėl sesers

ADELĖS BRIZGYTĖS-ORINTIENĖS

mirties liūdintiems kolegoms VYTAUTUI 

ir BERNADUI BRIZGIAMS reiškia gilią 

užuojautą

PLIAS
Clevelando skyrius

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

• Numatoma, kad nuo šių metų liepos 1 d. dividendai 
bus pakelti iki 4Įį.

Mutual Ąed&ud Savings
a»i J -L oan ssociahon

Chcsdered and Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS BENDROVĖ 

PADIDINS DIVIDENDUS 
IKI 414% NUO 1960 M.

LIEPOS MĖN. 1 D.
Mutual Federal Savings 

Bendrovės direktoriai, bir
želio mėn. 16 d. susirinkime 
nutarė -mokėti 4% už šių 
metų praėjusius 6 mėn. Di
videndai bus išmokami bir
želio mėn. 30 d., Numatoma, 
kad nuo šių metų liepos 
mėn. 1 d. dividendai bus pa
didinti iki 41/i%.

John J. Kazanauskas, 
Mutual Federal Savings 
Bendrovės prezidentas, pra
neša, kad bendrovės biznis 
buvo geriausias nuo pat jos 
įsisteigimo, tai yra 1905 
metų.

Taip pat praneša, kad re- 
servai padėtiems taupymo 
pinigams yra 91/a% kiek
vienam padėtam doleriui 
taupymo sąskaitoj.

John J. Kazanauskas, 
Bendrovės prezidentas tiki, 
kad ir ateinantieji 6 mėn. 
bus pelningi bendrovei ir 
taupytojams.

Mutual Federal Savings 
pastoviai skelbiasi Dirvoje. 
Tai vienintelis Chicagos lie
tuvių bankas, kuris atkrei
pė rimtą dėmesį į didelį Dir
vos skaitytojų skaičių tame 
mieste ir apylinkėse. Ir mes 
raginame visus skaitytojus 
įrodyti, kad Dirvoje skelb
tis tikrai apsimoka.

Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos Bostono skyrius bir
želio 15 d. visuotiniame su
sirinkime, be kitų reikalų, 
svarstė ir Lietuvos žemių 
Vardyno išleidimo klausi
mą. Ir tam reikalui iš kasos 
paskyrė $100.00. Be to, keli 
nariai čia pat įsirašė į gar
bės prenumeratorius, įmo
kėdami po $10.00.

Skyrius yra pasiryžęs ir 
toliau telkti lėšas šiam vei
kalui paremti.

DŽIAUGSMO AŠAROS CHICAGOS AERODROME
Birželio 21 d. aro keliu Chi

cagą pasiekė dvi senai lauktos 
šešiolikametės. Abi iš Lietuvos. 
Vida Ripskytė atvyko iš Šaulių, 
Sigutė Paulauskaitė iš Kretingos. 
Mldway aerodrome atvykėlės su 
gėlėmis ir džiaugsmo ašaromis 
sutiko tėvai, broliai, seserys ir 
artimieji. Be jų aerodrome dar 
matėsi kelios dešimtys lietuvių. 
Jų tarpe keliolika tautiniais dra
bužiais pasipuošusių mergaičių.

Vidos tėvai, Vytautas ir Zo
fija Ripskiai ir jų sūnus Sta
sys gimtinę apleido 1944 m. 
Vida, būdama vos tik trijų mė
nesių amžiaus, liko močiutės glo
boje. Kaip ir daugelis kitų, Rips
kiai tvirtai tikėjo greit atga
lios sugrįžti. Deja, tikėjimas ne
išsipildė. Mažoji Vida užaugo 
močiutės ir kitų giminaičių glo
bojama. Mokytis Vida pradėjo 
gimtąjame Valiūnų kaime, Joniš
kio valščiuje. Paskutiniu metu 
ji lankė Šiaulių vidurinės mo
kyklos 9-ją klasę.

JOHN J. KAZANAUSKAS, Mutual Federal Savings Bendrovės 
(Chicagoje) prezidentas sako, kad 1960 metų pirmieji 6 mėnesiai 
buvo bendrovei geriausi nuo pat įsisteigimo--1905 metų.

Dirvos nuotrauka

V. Z. Ripskiai dukros atkvie- 
timu pradėjo rūpintis prieš še
šerius metus. Pradžioje vilčių 
nedaug turėta. Maždaug prieš po
rą metų jie kreipėsi į vieną 
žinomą amerikietę. Gavę nieko 
nežadantį atsakymą, daugiau 
jokios protekcijos nebeieškojo. 
Jie tiki, kad Vidos išleidimą 
daugiausiai nulėmė pačios duk
ters ir Lietuvoje gyvenančių gi
minaičių pastangos.

VIRŠUJE: Atskridusi iš Lie
tuvos Vida Ripskytė sutinkama 
Chicagos aerodrome. Kairėje jos 
brolis Stasys ir greta tėvas. 
Dešinėje stovi kun. Sugintas.

M. Kielos nuotrauka

E. CHICAGO
V. Z. Ripskiai su atvykusia 

dukra ir sūnumi, studijuojančiu 
Illinois Univ. liepos pradžioje 
ketina lankytis Clevelande ir 
paskui Kanadoje.

Beje, birželio 21 d. Zofija Rips- 
kienė šventė savąją gimimo 
dieną. Dukters atvykimas be 
abejojimo buvo pati didžiausia 
dovana.

Sigutės Paulauskaitės istorija 
veik tokia pati. Ji liko taipogi 
močiutės globoje. Sigutė mokėsi 
Kretingos vidurinėje mokykloje. 
Buvo 9-tos klasės mokinė. Jos 
tėvai, Pranas ir Ona Paulauskai 
Sigute rūpinosi įvairiausias bū
dais ir keliais. Jų manymu, duk
ros išleidimui padėjo Eleono
ros Rooseveltienės ir Adlai Ste- 
vensono užtarimas. Kartu jie 
dėkingi ir Chicagos pramoni
ninkui bei žinomo TamO’Shanter 
golfo klubo savininkui Mr. May. 
Pastarasis, jų tvirtinimu, ne-

KAIRĖJE: Chicagos aerodro
me būrelio lietuvių buvo sutikta 
iš Lietuvos atskridusi Sigutė 
Paulauskaitė. Nuotraukoje (Iš 
kairės): Pranas Paulauskas, sū
nus Edmundas, duktė Birutė, Po
vilas Leonas, Sigutė Paulauskai
tė, jos sesuo Irena, neseniai iš 
Lietuvos atvykusios Leonaitė ir 
Kielienė ir Ona Paulauskienė. 

M. Kielos nuotrauka 

kartą yra stipriai paklabenęs 
Statė Departamento duris.

Paulauskų dvi kitos dūkros yra 
pasirinkusios gailestingųjų se
serų profesiją. Vyresnioji Irena 
jau baigė mokyklą, o Birutė pra
dės mokytis šiemet. Sūnus Ed
mundas tebelanko pradžios mo
kyklą.

Vida ir Sigutė, nežiūrint nuo
vargio, jaučiasi gerai. Abi jos su
sipažino Maskvoje, J.A.V. amba
sadoje. Į, Chicago atvyko dviem 
skirtingais lėktuvais, 15 minučių 
laikotarpyje. Vidos Ripskytės ke
lionės formalumus tvarkė lie
tuvis Walter Rask, Wide World 
Taurs Ine. savininkas.

P. Ptr.

PAMINĖTAS BAISUSIS BIRŽELIS

Lietuvių Bendruomenės apy
linkės valdybos pastangomis bai
siojo birželio minėjimas buvo su
ruoštas su paskaita ir menine 
programa. Jis įvyko birželio 12 
d. 6 vaL vakarė, Šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijos salėje, 
Harbor, Indiana.

Minėjimą atidarė Bendruo
menės pirmininkas Zigmas Mo- 
liejus, kuris pakvietė pagrindi
niu kalbėtoju Dr. Joną Paukšte
lį. Kalbėtojas savo paskaitoje 
priminė įvykius prieš 20 metų, 
ragino visada ryžtis Tautos 
laisvės kovai.

Meninėje programos dalyje bu
vo suvaidinta 2 veiksmų vaizde
lis iš okupuotos Lietuvos moks
leivijos gyvenimo (Mirties Bri
gada), kurio autorius Jonas 
Paukštelis - Audra. Moksleivius 
vaidino: Birutė, Algirdas ir Vy
tautas Paukšteliai, Rūta Domar
kaitė, Marytė Kvietkauskaitė, 
V. Bingelytė, Balčiūnas ir Tam- 
pauskas. Visi jaunieji vaidintojai 
savo roles atliko pasigėrėtinai. 
Jiems talkininkavo vyresnieji: 
Zoromskis, Algis Skudra, Kani
šauskas, Tampauskienė, Čiakas 
ir Vaišvila. Veikalą režisavo Zig
mas Moliejus.

Visus minėjimo dalyvius Jūrų 
skautės papuošė tautiniais gedulo 
ženkliukais.

Minėjimas buvo gausus ir įs
pūdingas.

Pakenė

Maistas, vaistai ir kiti 
dalykai siunčiami į Rusiją 
ir visus kitus anapus gele
žinės uždangos kraštus.

A. Montwill
22, Coulson Avė. (Rathgar)

Dublin, Ireland
(75)
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