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TIESA VIS BAR VENGIA VISA TIESA PASAKYTI
Įtarimas dėl Alseikos žuvimo pasitvirtina.- Vilniuje 

stato panoramini kino teatrą.
Liudo Alseikos, 73 am

žiaus keliauninko, šįmet už
simojusio atžymėti savo ke
liavimų 50 metų sukaktį ir 
tam tikslui užsimojusio nu
keliauti dviračiu iš Klaipė
dos į Vladivostoką, staigi 
mirtis iš karto atrodė įtar
tina. Viešai buvo tepraneš- 
ta, kad jis tragiškai

Dar dvi nepriklausomos 
valstybės Afrikoje

Šią savaitę dar dvi Afrikos 
valstybės pradeda nepriklausomą 
gyvenimą: Kongas birželio 30 
ir Somali ja liepos L Tuo būdu 
nepriklausomų Afrikos valstybių 
skaičius pašoka iki 15, kurių 
5 nepriklausomybę atgavo šiais 
metais.

Iš visų naujųjų Afrikos valsty
bių Kongas, prieš keletą dienų 
oficialiai pasivadinęs Kongo Res
publika, nepaisant to, kad tuo pat 
vardu nuo seno yra vadinama 
kitoje Kongo upės pusėje esanti 
prancūzų teritorija, yra mažiau
siai pasiruošęs savivaldai.

Nacionalistinių neramumų pa
sėkoje Belgija nutarė nepri
klausomybę Kongui suteikti bir
želio 30, bet iš 14 milijonų 
kongiečių tėra tik 16 baigusių 
aukštąjį mokslą. Kraštas neturi 
gydytojų, advokatų, inžinierių ir 
nė vieno afrikiečio karininko 
25,000 vyrų kariuomenėje.
Krašte yra susiorganizavę per 

200 partijų, bet jos yra pasida
linusios gentiniu, regionaliniu ir 
asmeniniu lojalumu. Ligšiol nėra 
išryškėjusios jų politinės prog
ramos.
Praeitą mėnesį Kongas išsi

rinko savo pirmąjį parlamentą. 
Belgai turėjo pavesti formuoti 
vyriausybę tam asmeniui, kuris 
laimės parlamento pritarimą. 
Pasirinkimas buvo iš dviejų vy
rų: Patrice Lumumba, 36, kuris 
vadovauja vienam kongiečių na
cionalistų sparnui, ir JosephKa- 
savubu, 43, Žemesniojo Kongo 
sąjungos vadui.
Lumumba nėra populiarus tarp 

belgų. Jie jį laiko ekstremistu 
ir oportunistu. Bet praeitą savai
tę jis susiorganizavo 74 balsus 
iš 137 parlamento atstovų, ir Bel
gijos ministeris - rezidentas 
turėjo jam pavesti formuoti vy
riausybę.

Kasavubu šalininkai didžiau
siame Kongo mieste Leopoldville 
suorganizavo protesto streiką, 
ir Lumumba pradėjo derybas: 
jis perkalbėjo savo grupę remti 

Šiuo metu vykstančią Chicagoje tarptautinę prekybos ir pramonės parodą, kurioj yra gražiai 
įrengtas Lietuvos paviljonas aplankė daug žmonių. Vienas pirmųjų jos lankytojų ir rėmėjų buvo lie
tuvių taupomosios bendrovės Chicagoje Mutual Federal Savings prezidentas J. Kazanauskas su žmona.

A. Gulbinsko nuotrauka

žuvo jau anapus Maskvos, 
Vladimiro srityje. Toks pra
nešimas iš karto sukėlė įta
rimą, kad jis bene bus bu
vęs karinio sunkvežimio su
važinėtas.

Įtariančiųjų spaudžiama, 
Tiesos redakcija buvo pa
skelbusi neva kelionės ben
drininko laiško ištrauką,

Kasavubu kandidatūrą į prezi
dentus ir kabinetan įtraukė tris 
jo šalininkus. Atstovų rūmai tą 
planą patvirtino.

Ateities klausimas, kaip Lu- 
mumbai pasiseks susitvarkyti su 
atskirų etninių grupių separatis
tinėmis tendencijomis. Tačiau iš 
praeitos savaitės veiksmų rei
kia spėti, kad jis bandys išlai
kyti Kongą nesuskilusį kompro
misų keliu.

*
Somalijos kelias į nepriklau

somybę buvo ramesnis. Naujoji 
valstybė bus sudaryta iš dviejų 
buvusių kolonijų--italųSomalijos 
ir britų Somalijos. Italų koloni
ją praeito karo metu okupavo 
britai, o po karo ji buvo Jungt. 
Tautų teritorija, italų adminis
truojama. Prieš ketverius metus 
ten įvyko pirmieji rinkimai. Pro- 
vakarietiška Somalijos Jaunimo 
Lyga laimėjo 42 iš 62 parlamento 
vietų ir išrinko premjeru 
Abdullahi Issa. Praeitą pava
sarį britai sutiko duoti nepri
klausomybę ir savo kolonijai. 
Nepriklausomybės paskelbimo 
dieną jos abi bus sujungtos. 
Somalija yra neturtingas kraš

tas, be pramonės ir žinomų ža
liavų išteklių. JAV nuo 1952 metų 
jai davė 5.6 mil. dol. pagalbos, 
ir tikima, kad daugiau duos šiais 
metais.

kuriame buvo teigiama, kad 
Alseika „kažkodėl” neišlai
kė pusiausvyros, griuvo, su
sitrenkė į akmenis ir po 
kelių dienų mirė ligoni
nėj. Laiške neaiškiai buvo 
paminėta, kad ten buvo pa
kalnė, posūkis, taisomas ke
lias ir ... sunkvežimių vora 
(ne vienas sunkvežimis j o 
ištisa vora, — tai tik dar 
labiau patvirtino įtarimą, 
kad tai turėjo būti kariniai 
sunkvežimiai, kurie papras
tai lekia be atodairos).

Tas paaiškinimas įtarian
čiųjų nenuramino, ir po ke
lių dienų Tiesa vėl pasijuto 
priversta, neva tarp ko ki
ta, įdėti ištrauką iš M. Al- 
seikaitės-Petrylienės,L. Al
seikos dukters laiško. Pet- 
rylienė į nelaimės vietą bu
vusi iššaukta telegrama. 
Čia Tiesa jau pasako, kad 
„Medicininės ekspert i z o s 
akte nurodoma, kad mirtis 
buvo momentali”, o ne po 
kelių dienų ligoninėje, kaip 
pirma buvo bandyta aiškin
ti. O Petrylienės laiško iš
traukoje aiškiai pasakyta:

„Kaip Liudas Alseika pa
teko po mašina, 
smulkmenų nežinau. Viena 
aišku, kad, sumėčius asfalto 
nuolaužai dviratį, jis krito, 
buvo užkabintas mašinos ir 
pervažiuotas”.

Ir šito atveju Tiesa dar 
vengia visą tiesą pasakyti 
ir duoda informacijos nuo
trupų lyg iš „anapus mėnu
lio”. Tatai dar labiau stip
rina įtarimą, kad dėl Alsei
kos žuvimo yra kaltas kaž
kas, kieno kaltė stengiama
si užtrinti.

Be Petrylienės, Vilniuje, 
grąžtų fabrike, dirba dar ir 
kita L. Alseikos duktė, Ra
mutė Jurdonienė.

BRANGIAI IŠĖJO 
KOLCHOZUI MALKOS
Klaipėdos rajono, Dovilų 

apylinkės kolchozo (”Ko- 
munisto”) pirm i n i n k a s 
Grikšas sumanė pasigamin
ti kolchozo reikalams malkų 
„savoj žemėj”. Sušaukė vy
rus ir liepė iškirsti ąžuolus, 
beržus ir kitokius medžius 
Minijos upės pašlaitėje.

Miškų administracija pa
sirodė esanti tuo reikalu ki
tokios nuomonės. Apskundė 
Grikšą teismui, ir teismas

Ši konkursinė nuotrauka Nr. 11 "Danutė Puzinaitė ir Vilija Ramūnaitė pasidalina vėliausiomis ži
niomis..." skelbtame Dirvos foto konkurse surinko daugiausiai balsų, tad jai skiriama pirmoji premi- 
ja--50 dolerių. Nuotraukos autorius yra V. Ramūnas, gyvenąs Philadelphijoje. Kitoms dviems nuotrau
koms gavus po vienodą skaičių balsų, antroji ir trečioji premijos sujungiamos ir dalinamos laimėto
jams V. Pliodzinskui iš Clevelando ir M. Manomaičiui iš Bostono, pusiau po 25 doL kiekvienam. Jų 
nuotraukos spausdinamos 5 psl.

KOMUNISTAI NUTRAUKĖ ŽENEVOJE DERYBAS
Komunistai nenorėjo išklausyti vakariečių pasiūlymo

Sovietinis blokas, siekdamas 
užblokuoti naujus Vakarų pa
siūlymus, staiga nutraukė nuo 
kovo 15 Ženevoje vykstančias de
šimties valstybių nusiginklavimo 
derybas.

Birželio 27 posėdyje, pir
mininkaujant Lenkijos atstovui 
Marian Naszkowski, sovietinio 
bloko atstovai vienas po kito ap
kaltino Vakarus, kad jie daugiau 
domisi špionažu, negu nusi
ginklavimu, ir išėjo iš posėdžių 
salės. Vakarų valstybių atsto
vai taip pat prašėsi balso, bet 
Naszkowski juos ignoravo ir, 
plaktuku kaukštelėjęs į stalą, pa
skelbė posėdį esant baigtą ir 
išskubėjo paskui savo komunisti
nius kolegas.

Prieš pat posėdžiui prasi
dedant, JAV delegacijos šefas 
Fredrick M. Eaton buvo priva
čiai painformavęs sovietų atsto
vą Zoriną, kad JAV paruošė nau
jus nusiginklavimo pasiūlymus, 
juos aptaria su savo sąjunginin
kais Ženevoje ir po kelių dienų 
patieks konferencijai. Žiūrė
damas į šalį, Zorinas pareiškė, 
kad reikalai nesiklostą gerai.

Tuo metu dienos sesijos pir
mininkas Marian Naszkowski pa
skelbė posėdį esant atidarytąjr

priteisė (už 205 medžius) iš 
Grikšo 17,472 rublius, ir iš 
kolchozo 34,945 rublius.

STATO PANORAMINĮ 
KINO TEATRĄ VILNIUJE

Vilniuje, prie Pylimo (da
bar Komjaunimo) ir Basa
navičiaus gatvių sankryžos, 
pradeda statyti naują, pa
noraminį (maždaug, kaip 
Amerikoje žinoma Cinera- 
ma) kino teatrą. Planuoja
ma baigti 1962 metais.

SUDAUŽO DEŠIMTADALĮ 
PAGAMINTŲ PLYTŲ
Petrą šiūnuose (Kauno 

p r i e m i e styje) esamame 
„Bituko” plytų fabrike 
(prieškarinis fabrikas) di
rektorius Vladas Juzumas 
ir inžinierius Povilas Zujus 
„išrado” labai paprastą, bet 
lig šiol tenai kažkodėl dar 
neišrastą būdą plytoms per
vežti. Išradimas tikrai ne
sudėtingas: plytas į sunk
vežimius sukrauna ant to
kių medinių padėklų, ku
riuos paskui kranais drau
gė su plytomis galima iš
kelti iš sunkvežimio tiesiai 
j statybos vietą. Išradimo 
svarba yra ta, kad ligi šiol, 
plytas perkraunant ranko
mis, 10 G plytų sudaužoma, 
ir vien tik „Bituko” įmonė 
dėl to kasmet turinti maž
daug po ... tris milijonus 
rublių nuostolių!

(LNA) 

iš anksto paruošta komunistų tak
tika paleista apyvarton. Rusijos, 
Bulgarijos, Čekoslovakijos, Ru
munijos ir Lenkijos atstovai 
pasmerkė Vakarus ir paskelbė, 
kad jie pasitraukią iš tolimesnių 
derybų.
Vakarai vėliau paskelbė pasku

tiniųjų posėdžio minučių proto
kolą. Jos atrodė taip: komunistų 
delegatams pabaigus savo pa
reiškimus, Marian Naszkowski, 
tebesėdėdamas pirmininko kėdė
je, suduoda plaktuku į stalą ir 
pareiškia (protokolo citata):

"MR. NASZKOWSKI: Penkių 
socialistinių valstybių atstovams 
paskelbus savo pareiškimus, de
šimties valstybių komiteto dar
bas nutraukiamas ir savaime 
aišku, kad pirmininko rolė taip 
pat baigta.
Bulgarijos, Čekoslovakijos, 

Lenkijos, Rumunijos ir Sovietų 
Socialistinių Respublikų Sąjungos 
atstovai pradėjo pasitraukti iš 
posėdžio.

MR. MOCH (Prancūzija): Dėl 
tvarkos, pone pirmininke. Aš 
prašau balso. Aš noriu kalbėti, 
pone pirmininke. Ar jūs žinote 
procedūros taisykles? Koks 
skandalas 1

MR. ORMSBY-GORE (Jungtinė 
Karalystė): Dėl tvarkos, pone 
pirmininke.

MR. EATON (JAV): Dėl tvar
kos.

MR. MOCH (Prancūzija): Aš 
prašau balso. Aš prašau, kad 
šis posėdis tęstųsi, ir kad se
kantis atstovas pagal alfabeto 
eilę užimtų (pirmininko) kėdę. 
Mr. Ormsby-Gore, prašau užim
ti kėdę. Posėdis tęsiamas. 
Tai skandalas. Tai chuliganiz
mas. Koks gėdingas spektaklis. 
Tai jūsų demokratijos būdas, ir 
aš galiu pasakyti, kad jis yra ža
vus!

Bulgaras, Čekoslovakijos, 
Lenkijos, K munijos ir Sovietų 
Socialistinių Respublikų Sąjungos 
atstovai išėjo iš posėdžio." 
Sovietiniam blokui pasitrau

kus, britų delegatas Orms
by-Gore užėmė pirmininko kė
dę, įsileido į posėdį laikrašti
ninkus ir paskelbė, kad Vakarai 
laiką sesiją tebevykstančia ir 
davė balsą Vakarų atstovams. 
Sėdėdami priešais tuščias kėdes 
kitoje stalo pusėje, JAV, Pran
cūzijos, Britanijos, Kanados ir 
Italijos delegatai pasmerkė ko
munistus už konferencijos ir 
žmonijos vilčių torpedavimą. 
Dokumentacijai Jungtinės Val
stybės paskelbė naujuosius nusi
ginklavimo pasiūlymus, kurių ko
munistai nenorėjo laukti.

♦

Politiškai Vakarų delegacijos 
pripažįsta, kad sovietai pasiekė 
savo tikslą: Ženevos nusiginkla
vimo derybų sužlugdymą. Bet 
oficialiai Vakarai atsisako pripa
žinti sovietams teisę sugriauti 
komitetą, kuris buvo Rytų ir Va
karų sudarytas. Vakarų delegatai 
po posėdžio paskelbė, kad jie 
posėdžius tęs,pareikšdami "nors 
ir labai mažas" viltis, kad ko

munistinis blokas pakeis savo 
nuomonę ir grįš.
Labiausiai Vakarus nustebino 

sovietų pasirinktasis laikas kon
ferencijai ardyti. Niekas nesiti
kėjo, kad rusai naująją Vakarų 
planą priimtų, bet Vakarų dele
gacijos taip pat nelaukė, kad jie 
derybas nutrauks anksčiau, negu 
tas planas bus pateiktas.

Vakarų valstybių sostinėse nuo 
platesnių oficialių komentarų tuo 
tarpu susilaikoma. Bet prancūzų 
diplomatų sluoksniuose tas so
vietų žingsnis laikomas daugiau 
demagogija ir propaganda, negu 
rimtu grasinimu atnaujinti šal
tąjį karą visais frontais. Tuo 
tarpu Romoje reiškiamas susirū
pinimas, kad tas žingsnis padi
dinsiąs Rytų-Vakarų įtampą.

♦

New Yorke Sovietijos atsto
vas Gromyko pareikalavo Jung
tines Tautas įtraukti nusiginkla
vimo klausimą į rugsėjo 20 
prasidedančios plenumo sesijos 
darbotvarkę, nes Vakarų valsty
bės privedusios 10 valstybių ko
miteto darbą prie visiškos 
stagnacijos.
Nusiginklavimo klausimas 

ateinančioje JT plenumo sesijoje 
būtų buvęs svarstomas ir be 
rusų pasiūlymo, tačiau šiuo 
žygiu Sovietija laimėjo taktinį 
šansą jį iškelti savoje šviesoje.

EISEHHOWERIS: JAV NEKEIS 
UŽSIENIU POLITIKOS 

c

Prez. Eisenhoweris pareiškė, 
kad jo administracija laikysis 
dabartinio kurso užsienių politi
koje. Jis paskelbė, kad jo ke
lionė į Tolimuosius Rytus bu
vusi sėkminga ir vertinga, nors 
riaušės Tokijo mieste ir pri
veikusios atšaukti jo planuotą 
vizitą Japonijai.

Jis rekomendavo geros va
lios keliones savo įpėdiniui ir 
pareiškė, kad, nors per likusius 
prezidentavimo mėnesius jau ne- 
beplanuojąs jokios kelionės, bet 
neatsisakytų vykti, jei iškiltų 
proga sustiprinti draugystę tarp 
Jungtinių Valstybių ir kitų tau
tų.
Tolimųjų Rytų žmonės, reiškią 

susižavėjimą ir pagarbą Jungti
nėms Valstybėms. Jis pasakė 
malonių žodžių Japonijos adresu, 
kaltindamas gyventojų mažumą 
už Tokijo demonstracijas. "Mes 
Jungtinėse Valstybėse neturime 
pulti klaidon ir kaltinti save už 
komunistų veiksmus; pagaliau 
komunistai ir elgiasi, kaip komu
nistai," pastebėjo prez, Ei- 
senhoweris.

Prezidento pareiškimas apie 
asmeninių vizitų reikalingumą, 
prieštaravo valst. sėkr.He nerio 
pareiškimui, prieš savaitę pada
rytam senato komitete, kad JAV 
turinčios grįžti prie "tradicinių 
kanalų ir procedūrų tarptau
tiniuose kontaktuose".
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TIK PER ANTRĄ TARDYMĄ 
MAY PRISIPAŽINO

Britų slaptoji policija 1945 spa
lio 7, 17 ir 27 veltui laukė 
profesoriaus Allan Nunn May ry
šininko Great Russel gatvėje, 
pačiame Londono centre. Praeina 
gruodis, 1946 sausis, tačiau vis 
dar nieko įtartino nepastebima.

Vos tik grįžęs į Angliją, 
profesorius May išsinuomavo

Tardytojas Burt... 

miesto centre porą kambarių. 
Ten jis tyliai ir atsitraukęs gy
vena. Baigęs paskaitas King ko
legijoje, jis dažniausiai eina na
mo. Bute tik jį retkarčiais ap
lanko vienas kitas draugas, daž
niausiai atominiai mokslininkai, 
kaip ir jis pats.

Sekami ir tie draugai, tačiau 
nepastebima jokių nusikaltimo 
pėdsakų. Tuo tarpu dėl May 
kaltumo neabejojama. Dokumen
tai, kuriuos pabėgęs sovietų šifro 
valdininkas Guzenko perdavė Ka
nados įstaigoms, yra aiškiausias 
įrodymas.

Turėdami atšifruotus tekstus, 
žvalgyba galėjo susekti šifro kodą 
ir papildomai ištisus mėnesius 
sekti radijo ir telegrafo ryšį 
tarp sovietų pasiuntinybės Otta- 
woje ir Maskvos.

Įvykiai Kanadoje tuo metu 
vystėsi toliau. Pulkininkas Sa- 
botinas, sovietų špionažo vir
šininkas tame krašte, galvotrūk
čiais pabėgo. Sovietų pasiuntinys 
Zarubinas ir visa eilė kitų 
špionaže dalyvavusių pasiunti
nybės tarnautojų buvo atšaukti.

# -
Vasario 3 amerikinis žur

nalistas Drew Pearson pirmą 
kartą per radiją paskelbia, kad 
Kanadoje susektas platus špiona
žo tinklas. Dvylika dienų vėliau 
premjeras Mackenzie King turi 
jau visą reikalingą medžiagą. 
Areštuojama penkiolika asmenų.

Ir Londone slaptosios polici
jos komendantas Burt nuvyksta 
į profesoriaus May darbovietę, 

--Norėčiau gauti pono profe
soriaus atsakymus į keletą klau
simų,--pradeda jis pasikalbėji- 
mą.--Ar čia, kolegijoje, yra vie
ta, kur galėtume vienu du pasi
kalbėti. O gal tamstai patogiau 
savo bute?

Valdininko nustebimui pro
fesorius visiškai nesijaudina.

--Kaip tamstai patogiau: 
galime kalbėtis čia, galime ma
no bute. Bet galbūt sutaupysime 
tamstos laiką, jei pradėsime čia 
tuoj pat...

Profesorius nuveda policijos 
komendantą į vieną kambarį, ir 
Burt jam pasako, kad Kanadoje 
prasiveržusios informacijos apie 
atominę energiją ir branduolio 
skaldymą.

--Kur prasiveržė? --klausia 
May, nerodydamas bet kokio su
sinervinimo.
--Sovietų karinis attacheSabo- 

tinas ir jo pagalbininkas, pavar
de Angelovas, kurį tamsta galbūt

GREETINGS and BEST WISHĖS 
To Ali The Lithuanian People

pažįsti tik "Baxter" slapyvar
džiu, rinko slaptas informacijas.

Profesorius ir dabar nerodo nė 
menkiausio nustebimo.

--Aš niekad negirdėjau tokių 
pavardžių. Kas tai per žmonės?

--Burt nuduoda neišgirdęs tos 
pastabos. Jis kreipiasi į May 
tiesiogiu klausimu:

--Ar kas nors kreipėsi į tam
stą, siekdamas iš tamstos išgauti 
slaptas informacijas? Būdamas 

mokslininku, tamsta supranti, 
ką tas klausimas reiškia. Aš 
tikiu, kad tamsta, kaip Brita
nijos pilietis, esi pasiruošęs 
mums padėti.

Tik dabar pastebimas profe
soriaus May susinervinimas. 
Lyg apsigynimui keldamas ran
kas, jis šaukia susijaudinęs: 

—Aš esu kiekvienu metu pa
siruošęs padėti įstaigoms, bet 
ne špionažo reikaluose. Aš esu 
mokslininkas ir niekas daugiau. 
Daugiau nieko nesakysiu ir neap
kaltinsiu savo draugų.

♦
Penkiomis dienomis vėliau, 

1946 vasario 20, komendantas 
Burt aplanko profesorių May 
antrą kartą. Profesorius vėl pa
neigia bet kokius santykius su 
sovietų žvalgybos agentais. Tik 
kai komendantas atidengia savo 
kortas, prabildamas apie su
tartus susitikimus britų muzie
juje, išvardindamas sutartas die
nas ir valandas, May nusileidžia.
--Taip, aš perdavinėjau infor

macijas,--prisipažįsta jis.--Bet 
Londone aš nesilaikiau susitari
mų. Grįžęs savo kraštan, aš 
atsisakiau toliau tiekti medžiagą. 
Aš nenorėjau su juo turėti dau
giau reikalų.

--Su kuo?--klausia Burt.
—Aš nenorėčiau apie tai kal

bėti,--atsako May.—Bet aš pasi
rašysiu prisipažinimą.

Komendantas yra visiškai pa
tenkintas tuo, ką šiandien pasise
kė laimėti. Jis skubiai užraši
nėja, ką profesorius May dik
tuoja:

--Kai prieš metus buvau Ka
nadoje, prie manęs priėjo vy
ras, kurio tapatybę aš atsisakau 
atidengti...

--Burt klausiamai pasižiūri į 
kitoje stalo pusėje sėdintį pro
fesorių, tačiau May neleidžia jam 
įsiterpti. Jis paskubomis diktuo
ja toliau:

--Aš tada dar kartą apgalvo
jau, ką nekartą anksčiau buvau 
galvojęs: ar buvo teisinga grieb
tis priemonių, kad atominės 
energijos vystymas liktų vien 
tik Jungtinių Valstybių žinioje...

Jis atsikvepia, tartum dar kar
tą pergyventų tą abejonių perio
dą. Paskui tęsia:

--Sunkia širdimi priėjau 
sprendimo, kad tai nėra teisinga, 
ir kad gautą patirtį reikia pa
sidalinti su platesniais sluoks
niais...

Komendantui pagaliau pasiseka 
pertraukti profesoriaus žodžių 
srovę:

--Ar jūs žinote ir kitų... ee... 
ir kitų... mokslininkų, kurie tie
kė informacijas "tam vyrui"?

--Jūs žinoma norėjote pa
sakyti "išdavikų" vietoj "moks
lininkų",-- įterpia nusišypso
damas May. Tyliu balsu, tartum 
jam būtų nemalonu atidengti savo 
intymius jausmus, May tęsia sa
vo išvedžiojimus: --Visas tas 
reikalas man buvo labai keblus, 
ir istorijon įsivėliau tik dėlto, 
kad jaučiau tuo padėsiąs visos 
žmonijos saugumui. Iš to netu
rėjau sau jokios naudos...

(Bus daugiau)
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Sibiro tremtinio atsiminimai [21) A. Valasevicius

PAVASARIO SAULEI ŠILDANT, MOTERYS 
GAUDO GALVOS UTĖLES...

Po mėnesio, pasibaigus 
sėjai, darbai ne taip įtemp
ti. Su kitais kolchozininkais 
apie kaimą tveriam karčių 
tvorą. Kiek padirbę ilgai 
gulime saulėj rūkydami ma
chorką (tabako smulkinti 
kotai).

žmonės nešykštūs. Daž
nai dalijasi machorka su 
neturinčiais, o kartais vie
nos parūko trys ar keturi. 
Jie pasakoja man apie pra
eitį. Kai kurių tėvai buvę 
caro tremtiniais, o kiti at
važiavę čia laimės ieškoti.

Pastatai, kuriuose mes 
gyvenam, kur raštinė, paš
tas, valsčiaus įstaiga ir ki
ti — tai vis ištremtųjų buo
žių namai. Valdžia pastatė 
prieš karą tik grūdų sandė
lį. Kolchozas pastatė mo
kyklą, džiovyklą ir tuos su
krypusius tvartus.

Kolchozui priklauso 700 
ha. žemės. Mažesnė pusė 
yra dirbama. Turi apie 70 
karvių, maždaug tiek pat 
kiaulių. Avių kiek daugiau. 
Pradėjo laikyti ir vištas.

Beveik kiekviena šeima 
turi nuosavą karvę. Prieš 
revoliuciją čia žmonės ne
žinoję kur dėti grūdus ir 
gyvulius, čia neaprėpiamos 
galimybės, žemės niekam 
netrūko, tik naikink miškus 
ir sėk.

— O šitie jauni miškeliai 
ir krūmai, tai išaugę kol
chozo laikais, dirbamose že
mėse, — baigdamas pasa
koti parodė ranka į krūmy
nus.

Nusiveda mane kartais į 
namus vandens atsigerti. Jų 
namas daugiausia susideda 
ir vieno kambario. Arčiau 
prie galinių sienų stovi auk
štom kojom stalas ir suolai. 
Prie krosnies lova ir vaikų 
lovelė. Senuosius ir dienos 
metu randam gulinčius ant 
didelės krosnies. Kitokių 
baldų nėra. Sienos išlipintos 
plakatais, laikraščiais ir tu
rimomis fotografijomis.

Pas visus kertėse įtaisy
tas šventas kampas. Tai 
rankšluosčiu papuoštas še
rnas šventas paveikslas. 
'Prieš jį įėję pravoslaviškai 
žegnojasi. Tikybos suprati
mas labai savotiškas, o jau
nieji save jau laiko netikin
čiais. Bet į visokius burtus 
tiki visi. Esą, blogų žmonių 
akys pakenkia vaikams ir 
gyvuliams. Jeigu yra nau
jagimis, žmogus ar gyvu
lys, tuo laiku nieko iš namų 
neparduoda ir neskolina. 
Pastato medinį indą (čia la
bai daug medinių indų, 
skysčius laiko iš beržo žie
vės padarytam inde) su 
vandeniu prie durų ir kryž
miniai perdeda šiaudus. Tai 
apsaugo nuo raganavimų. 
Pamelžtos karvės tešmenį 
žegnoja. Pamelžto pieno 
niekad neparodo, o į par
duodamą įmeta mažą trupi
nėlį druskos.

Moterėlės, atėjusios pas 
mus ir norėdamos kai ku
riuos daiktus pagirti, pirma 
be seilių — pfu, pfu, — ap- 
sispiaudo. Tuo įrodo, kad 
neturi jokių blogų tikslų.

Jos neduoda ramybės Pa- 
dagienei, kad ta paskolintų 
verpiamąjį ratelį, ar apsi
imtų už pieną ar bulves 
joms suverpti. Atsinešusios 
rodo savo verpimo įrankius. 
Tai medžio rutuliukas su 
įtaisytu kabliu. Jos, su mu
mis kalbėdamos, pasuka jį 
pirštais ir susuktų linų 
pluoštelį vynioja ant rutu
liuko. Linų pasisėdavo gale 
kolchozo sėjamų laukų, kur 
sukinėjasi traktoriai ir lie
ka neužsėti, šiemet, sako, 
tai uždraudę.

Pavasario saulei sušil
džius, moterys padėjusios

galvas viena kitai ant kelių, 1 naktį. Nesibaigus uodams- 
gaudo utėles. Mes praeida- maškės (moskitai — mažos 
mi nusisukam, kad nematy- smulkios muselės). Jos čia 
tume to jų rimto darbo, čia nesilaiko, tik papūtus vėjui

...moterys, padėjusios galvas viena kitai ant kelių, gaudo utėles... 
Vyt. Raulinaičio iliustracijos

utėlė tai naminis gyvulėlis, 
kuris nesukelia jokios gėdos 
ir jokio šlykštumo.

Blogiau naminės blakės, 
kurių taip pat yra kiekvie
nam name. Ir mums jos ne
duoda ramiai miegoti. No
rėdami su jomis kovoti ilgai 
jokių nuodų negavom. Tik 
vėliau pas tremtinį rusą ve- 
terinorių pavyko gauti.
v Visur sibiriškas pavasa

ris. Prie namų ir kamba
riuose nėra jokių gėlių, bet 
Jaukuose žydi labai gražios 
gėlės: laukiniai bijūnai, 
klumpaitės, erškėtrožės ir 
daug visai nematytų ir man 
nežinomais vardais. Kiek aš 
jų neuosčiau, jos neturi jo
kio kvapo. Tik vieną vaka
rą radau mėlynais žiedais, 
ant trumpo koto gėlę, kuri 
turėjo silpną, bet malonų 
kvapą. Sibiro liaudies dai
nose apdainuoti j ievos krū
mai (čeromucha) skaniai 
kvepia.

Mano pasivaikščioji m a i 
greit baigės, nes užėjo uodų 
laikas. Kaip debesys jie 
puola einantį ir atsiginti 
jokiu būdu negalima. Jie 
įlenda pro duris, pro langų 
plyšius ir įkyriai zizia visą

NAUJUJU METI) PASAKA
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_ _ _ _ _  Vladimir Dudincev _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mes nustebome. Ar tikrai tas 
žmogus vieną kartą nusprendė 
savo laiką eikvoti pasikalbė
jimams su mumis? Aš niekada 
netikėjau, kad tas pokalbis apie 
laiką jį taip išprovokuos.

--Vieną akimirką, prašau, 
aš nueisiu į rūsį ir nustatysiu 
aparatus, kad darbas nebūtų nu
trauktas ir laikas nedingtų veltui, 
--pasakė jis ir išėjo iš kambario.

--Na, ar jis yra sausas džiū
vėsis ar ne?--kažkas paklausė,

--Aš netikiu, -- atsakė links
masis kolega.--Retkarčiais jį net 
viena dama aplanko. Aš gyvenu 
netoliese. Ji dar jauna. Aš ne
seniai susidūriau su ja laiptuose. 
Atrodė, kad ji nieko nemato ir 
negirdi iš meilės.

—Ar žinote, be kita ko, 
kad jis turi labai seną laikrodį. 
Jis labai tiksliai eina, ir jį rei
kia užtraukti tik vieną kartą 
per metus,—pasakė šefas.

-- Taigi, mielieji, — kalbėjo 
mūsų nuostabusis kolega, grįžęs 
iš rūsio ir išsiimdamas iš 
kišenės logaritminę liniuotę,-- 
jūs pasakėte 900 metų, jūs taip 
pat žinote, kad laikas gali su
stoti arba skriste praskristi. 

nuo šiaurės miško, kaip 
migla jos užgula kaimą.

Mes nusiperkam sietus, 
austus iš arklio uodegos, ir 
pasisiūvam.. lyg ir kaukes.

Gaunu pirmuosius laiškus 
iš tėvynės ir iš sesers. Sar
gienė persiuntė gautą algą. 
Laiškai trumpi, sausi, nei 
užuojautos, nei suramini
mo, nei gaileščio. Kad nors 
kuris būtų parašęs, jog esi 
laukiamas, sugrįži. Nors 
viens būtų padavęs galą vir
vės, į kurį įsikibęs lengviau 
galėčiau eiti.

Ak, bet aš žinau, kad jie 
bijo užjausti. O be to ir ne
turiu kas mane nuoširdžiai 
lauktų.

Vienumoj, tėvynės ilge
sys kaip žvėris drąsko šir
dį ir nervus. Ir kertėje 
spinksint lemputei, uodams 
ziziant, visiems miegant, 
rašau. Rašau įsivaizduoja
moms laukiančioms laiškus, 
kurie niekad nebus išsiųsti 
ir niekas jų neskaitys. Vy
rai tikrai jų nesupras, bet 
još suprastų, užjaustų, ne
pamirštų !

Kitame numeryje: ”Už 
neatvykimą į susirinkimą 
išskaito du darbadienius”.

--Žinoma, — pritarė šefas, 
--laikas gali labai lėtai pra
slinkti.

--Jis gali ir sustoti. Jūs ži
note, kad mokslininkams pa
vyko sudaiginti lotoso sėklą, kuri 
2000 metų buvo išgulėjusi vieno 
faraono akmeniniame karste. 
Sėklai laikas buvo sustojęs. 
Taip, yra visiškai galima laiką 
sustabdyti, lygiai kaip galima jį 
paskubinti.

Kalbėdamas jis stumdė loga
ritminę liniuotę ir žymėjosi 
pastabas, taip sugebėdamas 
dirbti ir pokalbio metu.

—Aš jums tai išaiškinsiu viena 
istorija, kuri, nepaisant jos mo
ralo, tikrai bus įdomi.
Prieš keletą metų kažkuriame 

krašte, ramiai galim pasakyti, 
kad mūsų krašte, įvyko štai kas. 
Vieną sekmadienį pavėsingame 
kultūrinio parko kampe susirinko 
tarp šešiasdešimties ir šimto 
gerai apsirengusių vyrų. Tik vė
liau pasklido kalbos, kad parke 
įvykęs vagių ir plėšikų, tai yra 
kaip pabrėžiama, už įstatymo ri
bų stovinčiųjų susirinkimas. Bet 
tie vaikinai turėjo savo griežtus 
įstatymus. Kiekvienas jų per-

Meno 
mašinos
VLADAS VIJEIKIS —

Tūlas šveicaras Jean Tinguely 
išrado mašiną, kuri gamina abs
traktinę tapybą. Mašina panaši 
į daugiarankį vorą. Į. šias rankas 
įtaisoma kreida ar teptukai ir 
paleidus į darbą, mašina paga
mina abstraktinius piešinius dro
bėje ar popieriuje.

Ši mašina taip sukonstruota, 
kad ji neišleidžia dviejų į vienas 
kitą panašių paveikslų. Kiekvie
nas jų kitoks. Taigi individua
linių minčių meninis kūrinys, 
atatinką kūrybinius reikalavi
mus. Tik skirtumas toks, kad 
pagaminama, gal ne greičiau, 
bet kur kas daugiau, nes mašina 
gali veikti dieną ir naktį.
Ši laikraščiuose paskelbta ži

nia prisiminė lankant Chicagoje 
rengtą meno parodą "Penkiolika 
tapytojų iš Paryžiaus". Kadangi 
angliškai žodis painter reiškia 
ir dažytoją, tai nebus didelė klai
da, jei parodą pavadintume: 
"Penkiolika dažytojų iš Pary
žiaus". Bet tai jau kitas klausi
mas. O grįžtant prie tos mašinos 
ir penkiolikos iš Paryžiaus, ne
jučiomis kyla klausimas, kodėl 
amerikiečiai, būdami praktiški 
žmonės, nepasikvietė mašinos iš 
Šveicarijos, o penkioliką dažy
tojų (tapytojų) iš Paryžiaus. 
Rezultatai būtų tie patys, o vargo 
ir išlaidų daug mažiau.

Kiekviena nauja meno kryptis 
sukeldavo ir sukelia tam tikrą

žengimas buvo be pasigailėjimo 
baudžiamas mirtimi.
Jei kas norėjo būti priimamas 

į tą gaują, turėjo išvardinti 
keletą rekomenduoto jų. Tik tada 
jo krūtinėje būdavo ištatuiruo
jamas ženklas, iš kurio jis visą 
amžių būdavo pažįstamas, kaip 
brolijos narys.

--Bet ką ta istorija turi bendro 
su mūsų tema apie laiką?--pa- 
stebėjo mūsų šefas.—O gal dar 
ji tęsiasi toliau?

--Be abejonės, aš dar tik pra
dedu. Ji labai rišasi su mūsų 
tema. Prie reikalo. Banditų su
sirinkime buvo paskelbti šeši 
mirties sprendimai, iš kurių 
penki buvo įvykdyti. Tik šeštojo 
jie negalėjo pagauti. Jis buvo vy
resnysis, prezidentas, arba, bro
lijos terminu, atamanas-- 
seniausias ir apsukriausias plė
šikas. Jis sėdėjo kažkuriame 
kalėjime, ir arešto vienatvėje 
jam atėjo mintis, kad jis visą 
gyvenimą nieko nebuvo nuveikęs 
ir nieko iš gyvenimo negavęs. 
Ir netrukus gyvenimas turėjo 
baigtis. Ankstesnio jo gyvenimo 
prasmė, svarstė jis, susidėjo iš 
to, kaip patogiausiu būdu su
grobus kuo daugiau svetimo turto. 
Aukso, brangakmenių ir kitų 
vertybių. Bet tie dalykai žmo
nijoje neturi pastovios vertės.

—Tad jūsų plėšikas buvo ir 
filosofas,--ironiškai pastebėjo 
asmeninio skyriaus vedėjas.

--Taip, jis buvo rimtas žmo
gus, — atsakė pasakotojas, ku
riam aš staiga pajutau simpatiją.

Tas nusikaltėlis, kuris savo 
gyvenime buvo pridaręs tiek 
nedorybių, susitelkė ir pradėjo 
skaityti knygas. Knygos turi galią 
pakeisti žmogų. Dabar jis jau ne
besiilgėjo tos dienos, kurią jis 
bus paleistas iš kalėjimo. Čia

(Nukeli į 6 psl.)

reakciją visuomenėje, meno kri
tikų tarpe ir tarp dailininkų. 
Renesanas iššaukė pagarbą, ne- 
oklasicizmas—valdančios klasės 
patvirtinimą, impresionizmas -- 
audrą, kubizmas— pajuoką. O ką 
gi sukelia abstraktizmas? Nieko. 
Ir dėl to nereikia nustebti, nes 
ką gi gali sukelti daiktas, kuris 
pats nieko nereiškia? Neturi nei 
minties, nei temos, nei emocijų, 
nei...

Iki šiol, norint patikrinti žmo
gaus žinojimą apie meną ir su
stabdyti kai kurių neteisėtas pa
gyras, užtekdavo parodyti keletą 
paveikslų ir paklausti kas tuos 
paveikslus sukūrė, kokios mo
kyklos ar kokios tautos daili
ninkas, ir iš atsakymų tuojauga- 
lima būtų atspėti kiek žmogus 
yra išprūsęs meno klausimuose.

Priėjus prie abstrakto, ne
tikriesiems meno žinovams atsi
daro nauji horizontai. Nes kas 
gi šiandien atskirs abstraktinius 

darbus? Kieno jie ir kokios mo
kyklos? Po kelių metų nei pats 
autorius to nebegalėtų padaryti. 
Ir čia mūsų kai kurie tautiečiai 
gali drąsiai stoti šalia didžiau
sių Paryžiaus tapytojų ir niekas 
negalės pasakyti, kurie iš jų lie
tuviai, o kurie grynakraujai pa
ryžiečiai.

Pailiustravimui duodu vieną 
paveikslą iš balandžio 23—geg. 
1 d. įvykusios lietuvių dailininkų 
parodos Chicagoje. Ir jeigu 
redakcijos narys, tvarkąs šį 
straipsnį, sukeis autorių pavar
des, tai niekam nuo to nei nuosto
lio nei skriaudos nebus. Mūsų 
tautiečio paveikslas niekuo ne
siskiria nuo anų paryžietiškų.

Parodos kataloge sakoma, kad 
išstatyti paveikslai yra tipiškai 
prancūziški, nors daugumas dai
lininkų augę ir išsimokslinę kito
se šalyse. Tad kodėl mūsų tau
tietis, gimęs Lietuvoje, išsi
mokslinęs Amerikoje negali pa
gaminti paryžietiško paveikslo. 
Neabejotina, kad gali pasiekti ir 
anoji mašina nors ir pagaminta 
Šveicarijoje.

Penkiolikos dailininkų katalo
ge yra ir dailininkų fotografijos. 
Visi dailininkai labai rimtai žiū
ri, veidai sukaupti, net rūstūs, 
kaip aštuoniolikto šimtmečio 
portretuose. O koks kontrastas 
lankytojų tarpe. Lankytojai visi 
šypso. Ir tos šypsenos ne sar
kastiškos, bet atlaidžios. Jei 
žiūri į savo penkiametį sūnų, 
kuris įkišo keturis degtukus į 
bulvę ir atnešęs rodo "Tėveli, 
žiūrėk, arklys!".

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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Lietuviškasis žodis j anapus 
geležinės uždangos

Kada mūsų veiksniai kiek stipriau susiima dėl dir
bamo Lietuvos laisvinimo darbo, tai iš VLIKo pusės, skai
čiuojant savo’nuopelnus, dažnai primenama ir radijo tar
nybų, transliuojančių žinias į Lietuvą, išlaikymą. Gal tei
singiau pasakius ne išlaikymą, bet tam tikrą paramą 
aprūpinant reikalinga medžiaga, be kurios tos stotys lie
tuvių reikalams dėmesio neskirtų. Kitaip sakant, be tos 
paramos ir tų lietuviškų transliacijų nebūtų.

Ir kai tokį svarų argumentą pasako, kai pamini Ro
mos ir Madrido vardus, atrodo, kad ginčai VLIKo naudai 
nusvyra. Atrodo, kad tik didelis lietuvių nedraugas galė
tų norėti, jog lietuviškas žodis pro geležinę uždangą ne
praeitų ir ten gyvenantiems teisybės nepasakytų. O jei 
šalia Romos ir Madrido vardų dar primena ir Amerikos 
Balsą, kuriam talkinti taip pat galima, tai atrodo, kad 
jau visiškai įtikina.

Nebuvau iš tų netikėlių, kurie sakytų, kad toks dar
bas nereikalingas, nenaudingas ir nevertas paramos. Bet 
nebuvau ir toks tikintysis, kuriam politinių veiksnių ginčų 
argumentai nekeltų abejojimų ir jų teisingumu nebūtų 
verta giliau domėtis. Ir kiek sąlygos leido, per ilgesnį 
laiką, užtrukusį beveik dvejus metus, bandžiau patirti, 
kokį įspūdį tas laisvasis lietuviškas žodis, sakomas per 
tris transliacijų šaltinius: Amerikos Balsą, Romą ir Ma
dridą, daro į ten gyvenančius mūsų žmones.

Mano dideliam nustebimui atsakymai buvo, kad nei 
Romos, nei Madrido iš viso niekam netekę girdėti. Girdį, 
bet ir tai ne visad kada nori, tik Amerikos Balsą, žinoma, 
tie atsakymai nebuvo tokie gausūs, kad juos galima būtų 
sprausti į statistines lenteles ir daryti plačius įrodinėji
mus. Aplankybės, kurios saisto atsakyto jus, labai gerai 
visiems žinomos. Bet iš kitos pusės, į tokius užklausimus 
atsakantieji ne šiaip sau nieko nenusivokią berneliai, o 
kas dedasi aplinkui matantieji ir gerai suprantantieji.

Prieš savaitę ar daugiau tokį pat teigimą pasakė ir 
neseniai Lietuvoje buvę ir New Yorke pranešimą darę: 
Krueger, Paprockienė ir Stukas. Bent taip mums perdavė 
mūsų New Yorko bendradarbė. Taigi ir jų surinktos žinios 
tokios pat. Ir jei tikrai tokios pat, tai reikia labai rimtai 
susirūpinti. Manyčiau, kad nereikia tuoj šaukti, kad me- 
tat pinigus kaip į balą, kad iš to jokios naudos nėra, o 
reikalą dar kartą patikrinti. Patikrinti dabartinėse sąly
gose tikrai įmanoma. Patikrinti tikrai reikia. Ir jei dar 
kartą rimtai patikrinus bus gauti panašūs daviniai, tai 
pinigų kur nereikia nemėtyti, o juos geresniems tikslams 
sunaudoti.

Įvairiais šaltiniais gaunamos žinios sako, kad Ame
rikos Balsą Lietuvoje girdi. Esą, tas balsas anksčiau 
buvo žymiai geresnis, dabar dėl jo klausymo visiškai ne
verta rizikuoti. Jis pasidaręs toks neįdomus, toks bekrau
jis, toks nei lietuvį suprantantis, nei lietuviui ką pasa
kyti turintis.

žinoma, dėl Amerikos Balso kita byla. Byla, labai 
aišku, taip ramiai nereaguojant, vedanti į pralaimėjimą. 
Ir mes, tarsi vandens prisisėmę į burnas tylime, kada 
galime ir protestuoti, o kai kur ir ryktelėti. Ypač rinki
miniais metais galima kai ką priversti mus išgirsti ir 
mus išklausyti.

Lietuviškas žodis į anapus geležinės uždangos svar
bus. Juo reikia rimtai ir rūpintis. Jei jis sakomas — tu
rėtų ten išgirsti. Jei jis sakomas — jis turėtų būti pla
nuojamas gerų specialistų, lietuvių interesus suprantan
čių ir juos pasakyti mokančių. B. G.

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:
O'Ramią ir gražią aplinkumą.
& Erdvius ir patogius kambarius,, 
ST Gerą ir sveiką maistą. 
O''Neaukštas kainas.

Jonas B. Genys - naujas 
filosofijos daktaras

JONAS B. GENYS, šį pavasarį gavęs Michigan valstybės uni 
versitete filosofijos daktaro laipsnį.

Šių metų birželio 12 d. Mi
chigan Statė Universitetas, Lan- 
singe, suteikė Jonui B. Geniui 
Philosophijos Daktaro laipsnį. 
Diplomų įteikimo iškilmėse 
pagrindinę kalbą pasakė buvęs 
prezidentas Trumanas, o mūsų 
tautietį asmeniškai sveikino 
aukštą mokslo laipsnį gavus 
universiteto prezidentas Dr. 
Hannah.

Dr. J. B. Genys yra gimęs 
Marijampolės vnk., Pakruojo 
vaisė., Šiauliųaps. Lietuvojebai- 
gė Linkuvos gimnaziją ir Šiaulių 
Mokytojų Seminarijos kursus. 
Vokietijoje, Goetingeno Univer
sitete igijo diplomuoto miškų 
valdytojo laipsnį. Amerikoje 
du metus dirbo Šiauriniame 
Miškų Genetikos Institute, Wis-_ 
konsino valstijoje. Po to įstojo 
Michigan Statė Universitetą, 
Lansinge, kur po trijų metų dok- 
toraliniu studijų gavo Philoso
phijos Daktaro laipsnį apgynęs 
disertaciją -- Genetinės Rasės 
Europos Maumedyje, Larixdeci- 
dua Miller.

Kokia puiki kombinacija
DŽIAUGSMAS... DRAUGAI... IR UGNIM VIRTAS STROH’S

Jums patiks jis šviesesnis!

DABAR VIETINĖMIS KAINOMIS The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

Amerikoj tik 
ugnim virtas 
alus!

Dr. Genio mokslo šaka yra 
miškų genetika. Jau studijuo
damas jis buvo garsaus genetiko 
Dr. J. W. Right’o asistentu. Už 
pasižymėjimą moksle buvo iš
rinktas į garbės fraternitę, Xi 
Sigma Pi, ir gavo New Hampshiro 
Valstijos skirtą stipendiją. Pri
klauso daugeliui amerikiečių 
mokslo organizacijų, Sąjungai 
Ugdyti Aukštąjį Mokslą, Mi
chigano Mokslų Akademijai, Ame
rikos Miškininkų Sąjungai.

Gyvendamas su tėvais, Broniu 
ir Emilija Geniais, Kenoshoje, 
Wiskonsine, Dr. Genys akty
viai dalyvavo lietuviškoje veiklo
je ir buvo lituanistinės mokyklos 
mokytoju. Ir įtemptų studijų metu 
Lansinge, jis rado laiko bendrauti 
lietuvių veikloje, skaitė "Dirvą" 
ir kelis kitus lietuviškus laikraš
čius.

Daug Dr. Genio draugų džiau
giasi jo pasiektu aukštu mokslo 
laipsniu ir linki jam palikti ne 
tik geru mokslininku, bet ir geru 
lietuviu.

dr. j. m.

Stroh’s šviesus, 
d u o d ą s gerą 
skonį jūsų ge
ram 1 a ikui . . . 
drauge si links
mais draugais. 
Reikalauk 
Stro’s.

GEDULIO DIENOS 
RIO DE JANEIRO

1960. VI. 19 d. Rio de Ja- 
neiro lietuviai, latviai ir es
tai vieningai minėjo bolše
vikų vykdomo teroro Balti
jos valstybėse dvidešimties 
metų sukaktį. Rosario baž
nyčioje buvo atlaikytos pa
maldos už žuvusius kovoje 
dėl laisvės ir ištremtus į Si
birą pabaltiečius, o vakare 
šveicarų klubo salėje įvyko 
iškilmingas posėdis, į kurį 
atvyko ne tik lietuviai, lat
viai ir estai, bet ir daug 
brazilų bei vengrų, lenkų, 
ukrainų, čekoslovakų, bul
garų ir kitų tautų, esančių 
už geležinės uždangos, at
stovai.

Iškilmingą posėdį atidarė 
ir jam vadovavo Dr. Alfre
do Rusinš, savo kalboje pa
brėžęs, kad pabaltiečiai, mi
nėdami šią liūdną sukaktį, 
nesiekia keršto, bet kovoja 
dėl teisės ir teisybės įsiga
lėjimo pasauly, kovoja prieš 
Maskvos režimą, kuris ser
ga moraline atrofija.

Latvijos ministeris Dr. 
Peters Olinš savo kalboje 
nušvietė Pabaltijo okupaci
jos eigą ir iškėlė vakarie
čių padarytas klaidas II Pa
saulinio karo metu, kurių 
pasėkoje 1/3 pasaulio atsi
dūrė Maskvos kontrolėje.

Lietuvos ministeris Dr. 
Fr. Meieris, neseniai grįžęs 
iš tarnybinės kelionės į Eu
ropą, apibudino europiečių 
nuotaikas pavergtų tautų 
išlaisvinimo požiūriu ir la
bai energingai pabrėžė, kad 
niekada pabaltiečiai nesu
tiks su Maskvos smurtu ir 
kovos ligi galutino laimėji
mo.

Pagrindinę kalbą pasakė 
Dr. Jan Reisser, buv. Če
koslovakijos ambasadorius 
Brazilijoje, iškeldamas pa- 
baltiečių šlovingą praeitį ir 
kultūros aukštumą.

Iškilmingą posėdį bai
giant tylos minute buvo pa
gerbti visi žuvę kovoje dėl 
laisvės. Minėjimas praėjo 
labai įspūdingai.

NETEISINGAI PUOLA 
TAUTININKUS

Birželio mėnesio Margutis at- 
spaudė kelius laiškus. Viename 
iš jų paliestas Dr. E. Turauskas. 
Dėl to laiško pasisakė Darbinin
kas. Ir pasisakė ne vien Margu
čio, bet tautininkų adresu. Pa
sisakė, kad taip nedera daryti.

Valia Margučiui ir Darbinin
kui turėti skirtingas nuomones. 
Valia dėl jų pasiginčyti ir nu
rodyti, ką šiuo metu dera ir 
nedera laikraštyje skelbti. Tik 
šiuo atveju neteisingai Margu
čio nuomonė primetama visiems 
tautininkams. Margutį jokia 
tautininkų organizacija nekontro
liuoja. Jis yra privačių žmonių 
rankose ir tik tie privatūs žmo- 
nės-leidėjai ir redaktoriai už jo 
turinį atsako.

Manau, kad Darbininkas žino, 
kad Margutis privačių žmonių 
rankose. O jei žinodamas vi
siems tautininkams primetė, tai 
padarė labai blogai, ko kitą kartą 
jau tikrai neturėtų daryti.

J.B.,
Cleveland

PASIVAŽINĖJIMAI, KURIŲ 
NEREIKĖTŲ

Beveik visuose lietuviškuose 
laikraščiuose skaičiau apie nau
jus Lietuvos diplomatų pasitvar- 
kymus, kada iš Paryžiaus į 
JAV persikėlė Dr. S. Bačkis. 
Tame pranešime sakoma, kad 
dabar į Paryžių, įvairių dip
lomatinių reikalų tvarkyti, iš Ro
mos pastoviai važinės min. St. 
Lozoraitis.

Keista, kad taip pasitvarkyta. 
Kiek žinau, St. Lozoraitis Itali
joje jokių ypatingų pareigų ne
turi. Taigi lengva į Paryžių per
sikelti pastoviai ten gyventi, rei
kalus kasdien tvarkyti ir ke
lionių pinigus taupyti. Manau, kad 
tokie pasivažinėjimai iš Romos į 
Paryžių labai brangūs, o važi
nėdamas visvien jų taip negalės 
tvarkyti, kaip galėtų tvarkyti nuo
lat vietoje gyvendamas.

P. Skeivys, 
Chicago

BROCKTON
ALTo valdyba

Brocktono Amerikos Lie
tuvių Taryba savo metinia
me susirinkime, ateinan
tiems metams perrinko, tą 
pačią valdybą.

Valdybos sudėtis tokia: 
pirmininkas — K. Jurgelū- 
nas, vicepirmininkas — A. 
Akstinas, sekretorius — Br. 
Burba, iždininkas — R. Ka
minskas, iždo globėjai — P. 
Duoba ir J. činčys.

Valdyba perrinkta vien
balsiai, dalyvaujant visų 
vietos ALTą sudarančių or
ganizacijų atstovams.

Brocktono Lietuvių Tary
bą 1960-1961 metams at
stovauja šių organizacijų 
atstovai: Sandaros 24 kuo
pą — K. Jurgelūnas, P. Gai
galas ir J. Mickevičius; 
Franklin Klubą — A. Aks
tinas ir J. Daugelevičius; 
Kazimiero Klubą — D. Tu- 
bis (nesenai tragiškai mi
ręs, jo asmenyje Taryba ne
teko didelio ir pasiaukoju
sio lietuviškam darbui vei
kėjo), P. Duoba ir R. Ka
minskas; Brocktono Lietu
vių Bendruomenę — p. Lu- 
donienė, J. Plaušinaitis ir V. 
Senuta; SLA 17 kuopą — 
A. Strumskis, Br. Burba ir 
K. čirbulėnas; RKSA kuo
pą — J. činčys ir A. Pada- 
gas; M. Jankaus Šaulių kuo
pa — p. Mantautienė, S. 
Grušas ir R. Bielkevičius.

Susirinkime buvo priimta 
ALTui — aukų vajaus apy
skaita.- ALTui pasiųsta 
$1000, išlaidų turėta $60.20. 
Brocktono Lietuvių Taryba 
nuoširdžiai dėkoja visiems 
aukotojams, aukų rinkė
jams ir visiems bet kokiu 
būdu prisidėjusiems prie 
Vasario 16 d. minėjimo pa
rengimo.
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Akimirksniu kronikos Bronys Raila

Perversmo laukiant
nesulaukiant

Aš stoviu šiandien susimąstęs 
Prie aukso Nemuno krantų. 
Pasikeitė vertybių mastas— 
Aiškiau ir žmogų suprantu.

Atjaunina gimtasis krantas, 
Žmogaus ir žiedo šypsena.
'Gerai, kad aš ne emigrantas— 
Čia mano duona ir daina...

Taip 1957 m. gegužės 17 d. 
Vilniaus komunistinėje "Tiesoje" 
uždainavo grįžęs tėvynėn iš 
ilgamečio sovietinio kalėjimo ži
nomas patriotinis poetas Antanas 
Miškinis. Dabar vėl "aš su tavim, 
gražuole liaudis",--sušuko jis, 
labai "laimingas"...

★

Kiek anksčiau a.a. rašytojas 
Jurgis Savickis savo dienorašty
je "Žemė dega" savais žodžiais 
prisiminė tos pat mūsų gražuo
lės liaudies senos išminties pa
tarlę: "Tai bloga nervų pasekmė 
ir labai bloga koncepcija— 
šaukštų po valgio ieškoti"...

Porą mėnesių prieš mūsų ra
šytojo mirtį, tuomet dar kandi
datas į Amerikos prezidentus 
gen. Eisenhoweris 1952 m. spa
lio 25 d. rinkiminėje prakalboje 
Detroite iškėlė augštyn -šaukštą 
pačiu laiku, dar prieš pietus, 
pareikšdamas: "Mūsų psicholo

į

AT THR££ 
CONVtNlBNTLOCATfONS.

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

"AUDRONE
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass.

TEL. GA 8-8125
Ištaiginga vila, erdvūs kambariai • Gražus privatus 2 
akrų pušynas — parkas • šiltos Golfstromo srovės, atvi
ras jūros pliažas 5 min. pėsčiom • Rami aplinkuma, daug 
vietos poilsiui ir žaidimams • Geras lietuviškas maistas 

ir malonus patarnavimas.
VILA ATIDARYTA VASAROJIMUI

Lietuviai savininkai Dr. Ed. ir Marija JANSONAI 
visus maloniai kviečia atvykti. Kreiptis: 

AUDRONE-JANSONAS
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 

Naujas telefonas: GA 8-8425

ginės karvedybos programą mes 
paverčiame ginklu, kurio pakaktų 
pralaužti komunistų frontui"...

Na, po pusaštuntų metų ir "pra
laužė". Per tą laikmetį psicho
loginė karvedyba buvo tokia gy
va ir nuostabi, kad dabar Pa
ryžiuje Chruščiovas jam iš
daužė abu žandus, o Tokio ko
munistai ir "pacifistai" padarė 
nebegalimą jo apsilankymą Japo
nijoje. O tai dėl to, kad ana 
"psichologinė karvedyba" tebuvo 
tik tušti rinkiminiai žodžiai, 
nieko daugiau už jų nebuvo.

Šiandien visi dalykai ir reiš
kiniai pasaulyje yra susiję glo
baliniu mastu. Eisenhoweris 
dantis sukandęs tebeveda savo 
"taikos ofensyvą", bet Chruš
čiovas su penktosiomis kolono
mis puola su dar stipresne "tai
ka". Mūsų "kultūrininkai" Bimba, 
Pruseika, Almus, Tysliava, Šal
čius savo ir ne savo spaudoje 
aiškina kultūrinio bendradarbia
vimo galimybes su sovietine Lie
tuva ar noriai spausdina bolševi
kų propagito "tiesas" apie kai- 
kuriuos užsienio lietuvius, bet 
Lietuvos maskoliniai bolševikai 
mums dar dažniau ir skaudžiau 
daužo abu žandus.
Ir tai dėl to, kad mūsų "psi

chologinė karvedyba" labai pa
kriko, jeigu iš viso ją kada nors 

T J

turėjome nuosaikią, pastovią, iš
mintingą ir vieningą.

★
Los Angeles Dailiųjų Menų 

Klubo vėliausiamepobūvyješiuos 
klausimus smulkiai išnagrinėjęs 
Stasys Žymantas (tas pats, kur 
ris Vilniaus bolševikų spaudoje 
nesenai buvo pavadintas "nacišku 
žudiku su profesoriaus kauke, 
o Tysliavos spaudoje tai nacių, 
tai vėl bolševikų pataikūnu!) pri
ėjo kai kurių išvadų. Jo nuomo
ne, "Draugo" pasisakymai apie 
pralaužtą lietuvišką frontą užsie
nyje, kaip ir Vliko, Alto, Bend
ruomenės ir kitų veiksnių, kurie 
atmeta ir smerkia bendradar
biavimą su okupuotu kraštu, iš 
esmės yra teisingi, bet tik nei
giama (negatyvia) to reikalo 
prasme. Jie palieka neaiškumą 
ar tuštumą (vakuumą), kas gi 
iš tikrųjų reikia ir galima da
ryti. Tokie tik negatyvūs atsaky
mai negali mūsų patenkinti dėl 
dviejų sumetimų:

L Jie neatremta bolševikų kul- 
tūrofesnyvos užsienyje. Dabar 
bolševikai turi naują komitetą, 
kito generolo pirmininkaujamą, 
nebe "už sugrįžimą į tėvynę", 
bet už kultūrinį bendradarbia
vimą su Rusijos kilmės išeiviais 
ir politiniais emigrantais. Mūsų 
atsakymas čia tegalėtų būti— 
veiksminga kontrofensyva.

2. Jie neduoda atsakymo ar 
net užmiršta išryškinti mūsų iš
eivijos pagrindinį dvasinį ir po
litinį uždavinį—paremti lietuvius 
tėvynėje jų kovoje už lietuvių 
kultūrą.

Per pastarus porą trejetą me
tų mūsų ratas staiga ėmė suktis, 
jo stipinai lūžti. Užmiršdamas 
ar nekreipdamas dėmesio į Lie
tuvos okupacijos faktą ir poli
tinį padėties painumą, Almus- 
Šalčius "Tėviškės Žiburiuose" 
ir dabar "Darbe", šalia kelių 
gana teisingų idėjų, nusuko į vi
sai chaotiškas bendradarbiavimo 
pelkes. O "Draugas" sušuko: ga
na įlaužinėti frontą, jokio bendra
darbiavimo su okupantu ir jo 
tarnais!

Toks kūlvertų ratas turi tris 
gilesnes, jau istorines priežas
tis:

L Ilgą laiką po karo mes ne
norėjome iš arčiau domėtis sa
vo tauta tėvynėje: kaip ji kovojo 
ir kovoja, kaip gyvena, ką galvo
ja apie save ir apie mus, kokie 
joje vyksta neišvengiami pasi
keitimai.

2. Daugelis, ypač iš "vadovau
jančių veiksnių", bukiausiai bu
vom ir tebesam užsispyrę 
užmiršti, kad be partizanų šau
tuvo ir įvairių komitetininkų ar 
"valdytojų", memorandumo yra 
ne mažiau svarbus, o kaikuriais 
laikotarpiais dar svarbesnis kul
tūrinis ginklas. Mažai tautai jis 
yra dažnai pats veiksmin
giausias.

3. Nors visi jau žinom, bet 
praktikoje nuolat pamirštam, kad 
komunizmas yra ne vien polici
nė, bet t ot a 1 i n ė diktatūra, sie
kianti pajungti visą žmogų ir 
tą pajungimą vedanti visose, ypač 
kultūros ir dvasios srityse.

Tad ir mūsų pasipriešinimas 
turi būti visada vedamas tota
linėje plotmėje. Bet mes vis jį 
tebevedame, kaip tie vaikai, 
žaisdami užrištomis akimis ir 
gaudydami vienas kitą. Mūsų kul
tūrininkai, menininkai, rašytojai, 
dailininkai vis nori "atsiriboti" 
nuo politikos, nuo aktualijos, nuo 
kasdienybės temų ir jų dulkių, 
o politikai su malonumu atsiribo
ja nuo kultūrinės akcijos įtrauki
mo (išskyrus gal tik a.a. A. 
O1Į) į bendrą programą. Mes 
renkam pinigus "politinei akci
jai", vis sušunka Altas iš Chi
cagos, o Bendruomenė tegu renka 
pinigus "kultūrinei akcijai". Lyg 
tarsi be jų daugiau nieko nebūtų, 
t. y. nebūtų tų, kurie tą pačią 
kultūrinę akciją ir tegali pra
vesti.

Padariniai tokie, kad vienas 
kitas kultūrininkas siūlo pa
miršti Lietuvos okupacijos poli
tinį faktą, o Vlikas ir net LNT 
ima dalinti taures lietuvių spor
tininkų komandoms...

★

Mūsų paskaitininkas neapsi
ribojo tik kritika, bet mėgino

Konkursinė nuotrauka Nr. 13 "Tijutytė, , 14 metų, viename Amerikos parke prie ugniavietės pri
žiūri, kad jos bulvės neperkeptų", laimėjusi Dirvos foto konkurse premiją 25 dolerius. Nuotraukos 
autorius yra M. Manomaitis iš So. Bostono.

sudaryti ištisą savadą uždavinių, 
kuriuos užsienyje mes turėtume 
ir galėtume atlikti. Lietuvos iš
laisvinimo samprata mums turė
tų būti visuotinė; kultūrinė prob
lema yra bendro laisvės kovų 
fronto labai svarbi dalis. Tai 
yra baras, kur nuolat gali vyk
ti mūsų ofensyva. Okupacijai il
gai trunkant, tautą nelaisvėje 
dusinant, juk mūsų pareiga jai 
padėti, o ne užmerkti akis šū
kiu:--jokių santykių! Buvo ir vi
sados bus būdų tėvynei padėti 
ir be Maskvos gauleiterių ma
lonės.

Kai studentai ir kiti jaunieji 
lietuviai kultūrininkai Kaune ar 
Vilniuje nebeiškenčia, murma, 
Įgauna protesto dvasios prieš 
kremlinę intelektualinę unifor
mą, kai juos už tai puola se
nieji kompartijos stalinistai ir 
chruščiovistai, --ar ne mūsųpa- 
reiga ateiti jiems talkon, padėti 
jiems atsiginti?

Kai mes užsienyje pasiekiame 
didesnių kultūrinių laimėjimų, 
kodėl nesutelkiame priemonių 
jiems paskleisti? Kodėl jokia dai
lininkų draugija negali išleisti 
gražesnio dailės darbų albumo? 
Kai bolševikai mums siuntinėja 
savo grafikų atvirutes, kodėl mes 
čia neturime savų pasiųsti? Cen
zūra sulaikys...Tegu sulaiko,— 
yra kitų kėlių, kuriais jos ten 
nueitų.

Kodėl "Lituanus" žurnalas tu
ri būti vis leidžiamas iš labda
rybės, nieko nemokant redakto
riams ir bendradarbiams, vie
šai renkant pinigus išleidimui ir 
tuo pabrėžiant mūsų dvasinę uba
gystę,--kai tuo tarpu jo vienas 
numeris mažiau kaštuotų, negu 
bergždžios altininkų kelionės Į 
Washingtoną ar įvairios kitos 
buvusios ir dar esamos mūsų 
politikų transatlantinės ke
lionės?

Eisenhoweriška "psichologinė 
karvedyba" vis gėdingiau užsi
čiaupia per Amerikos Balsą. 
Kodėl mes tylime, kai jo lietu
viškos transliacijos panaikintos 
Europoje ir nebe kas pasilieka 
lietuviško Amerikoje? Kodėl at
kakliai nesiekiame gauti lietu
viškų transliacijų Radio FreeEu- 
rope? Ar lietuvių grupės darbas 
Free Europe komitete yra tik 
pensijos atsiminimams rašyti?

Kodėl atidžiai nesekame ir ne- 
nagrinėjame sovietinės Lietuvos 
literatūros? Kodėl sistemingai 
neišdėstome jų melų, fokusų, fal
sifikatų, iškreipimų sovietiniuo
se leidiniuose? J. Cicėnas ir 
dar vienas kitas vienišų kareivių 
savanorių tai daro pagal išgales, 
--bet ar yra tokios kultūrinės ak
cijos centras ir sutelktos prie
monės? Žmonių juk turime, kurie 
bematant nuginkluotų sovietinę 
propagandą spaudoje, literatūro
je, meno ar mokslo leidiniuose. 
O ar jiems bent tuos leidinius 
parūpiname, ar sudarome sąly
gas, kad jie galėtų tokiam darbui 
rimčiau atsidėti? Suruoštam su
važiavimus ar sąskrydžius, da
rydami išlaidų už dešimtis tūks
tančių dolerių, ir iškepame tik... 
rezoliucijas, o tikriems kultū-

Naujiems skaitytojams 
Dirvos prenumerata 
metams tik 8 doleriai! 

ros darbams cento nesukrapš- 
tome...

Kai Sniečkai, Venclovos ir ki
ti kremliniai klapčiukai puola 
jaunuosius už revizionizmą, už 
moderninių literatūros ir meno 
ar muzikos srovių sekimą,--ar 
mūsų modernistai ateina jiems Į 
pagalbą, išnagrinėja tuos puoli
mus, išaiškina jų absurdiškumą, 
padeda apsiginti? Nesvarbu, kad 
tai tik čia išspausdintume, tai 
nueis ir Į ten Įvairiais būdais.

Kai ten išleidžiama kokia gra
žesnė knyga, tuoj ją palydi ai
škinimai: žiūrėkite, tik mes, 
bolševikai, taip padarome!.. Bet 
tai yra lietuvių knyga, kurią to
kią tik lietuviai patriotai pa
darė, nors ir okupacijoje, nors 
ir slėgiami. O sovietinių spor
tininkų laimėjimai yra lietuvių 
laimėjimai, ne rusų okupantų.

Kodėl Pirčiupiu kaimo tra
gedijos neaprašė ir ligšiol net 
nepasidomėjo nė vienas laisvo
jo pasaulio lietuvis poetas, ro
manistas ar dramaturgas? Kodėl 
Šį mūsų skaudų laisvės kovų 
ir tragedijos epizodą leidžiama 
pasisavinti poetui komsomolcui 
J. Marcinkevičiui? O tik- dėl to, 
kad mes liurbiai, tinginiai ir ne- 
simaišom Į "politikas". Mums 
geriau dainuoti apie Orfėjų, o ne 
apie Pirčiupio tragediją, ne apie 
Kalniškių mūšį ir kitas "dienos 
trivialijas”.

O tas komsomolcas Marcinke
vičius savo poemoje "Kraujas ir 
pelenai" anos tragiškos temos 
fone sušuko: "Aš kaltinu visus, 
visus, visus,—išmokiusius lietu
vį nuolankumo"...
Ir teisingai kaltina !

★

Diskusijoje po S. Žymanto pa
skaitos būta daug Įdomių ko

Konkursinė nuotrauka Nr. 56 "Mano trečiasis gimtadienis... , 
laimėjusi Dirvos foto konkurse premiją 25 dolerius. Nuotraukos 
autorius yra V. Pliodzinskas iš Clevelando.

mentarų ir papildymų, kurių 
mano kronikos nebeaprėptų.

Bet vieną savo paties pasakytą 
hereziją čia pakartosiu.

Peržvelgęs pastarojo pusantro 
dešimtmečio mūsų "laisvinimo 
kovos" istoriją, aš mėginau su
švelninti kaltinimą mūsų politi
kams ir jo gana sunkią dalį 
perkelti kultūrininkams. Poli
tikai buvo smarkūs ir veiklūs, 
tad jie suėmė ne tik išlaisvi
nimo "vadovybę", bet ir visas 
lėšas, kurias sėkmingai pra
valgė posėdžiuose, konferenci
jose, skraidymuose ir berašyda
mi rezoliucijas bei memoran
dumus. O kultūros sričių "vado
vaujantieji veiksniai", kaip buvo, 
taip ir liko liurbiai ir pasyvūs, 
vis tik pamurmėdami ir lyg lauk
dami nesamos švietimos mi
nisterijos stipendijų. Kai žurna
listų, rašytojų, muzikų, dai
lininkų, teatralų protesto balso 
nebuvo girdėti, kai nebuvo jų 
žestų ir valios "tautos išlaisvi
nimą" paimti Į savo rankas ir 
ateiti su savais ginklais,— 
tai kaip galima norėti, kad po
nas Sidzikauskas šiandien vis ne
skraidytų per Atlantą vaduoti pa
vergtos Europos ir nesukurtų dar 
naujų tarybų ir prezidiumų re
zoliucijoms ir atsišaukimams 
rašyti? Tai yra visiškai logiška 
ir teisinga. Kitaip ir būti negali.

Šaukštai jau popiet, o mes vel
tui laukiame nesulaukiame per
versmo. Ir niekad jo nesulauk
sime taip tylėdami. Ir bolševi
kinis okupantas smurtaus ne tik 
tėvynėje, bet vis stiprins žlug
dymo pinkles ir lietuviškoje išei
vijoje. Mes plausime tik tokį 
derlių, kiek arėme ir sėjome 
per tą 15 metų.

Arė tik politikai. Mažai kas ką 
tesėjo. Tai dabar atėjo laikas dir
sėms žydėti.
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NAUJIĮJŲ NETy
PASAK*

(Atkelta iš 3 psL)
jis galėjo skaityti ir galvoti. Ir 
brolija siuntė savo atamanui 
kiekvieną pageidaujamą knygą. 
Taigi, jis pažino, kaip reliaty

vi žmogui yra kiekviena materia
linė vertybė.

Pačiais ankstyvaisiais laikais 
kunigaikščiai specialiuose van
dens baseinuose augino murenus 
(didelės, labai rajos, išvaizda į 

ungurj panašios žuvies vardas. 
—Vert.), kuriuos maitino tik 
žmogiena. Vergai buvo metami 
jos ėsti. Ir buvo labai iškilminga, 
kai švenčių progomis būdavo 
ant stalo patiekiami toki mure- 
nai. Šiandien apie tokį keistą 
mūsų protėvių skanėstą galime 
tik šiurpuliui krečiami pagalvo
ti.

Taip pat buvo laikai, kada 
auksas dar buvo bevardis me
talas ir gulėjo nepažintas žemė
je. Tačiau žmogus šiam meta
lui davė aukso vardą ir nustatė 
jo kainą.
Ir buvo nepaprastai kilnu savo 

drabužius ir ginklus puošti 
auksu.

Šiandien niekam nebeateina 
mintis aukso grandine apsi- 
kaustyti kūną. Auksas jau ne- 
bevaldo. Nes kaišvmasis verty- 

, bėmis šiandien laikomas atsiliki
mo ženklu.

--Labai įdomu, kaip šis ban
ditas nusisuko nuo materialinių 
dalykų vertės. Tačiau kuo jis 
tą vertę pakeitė?—paklausė 
asmeninio skyriaus vedėjas. Ta 
istorija jam buvo lyg glostymas 
prieš plauką. Nes jis mėgo labai 
brangius kostiumus, o kai vieną 
sykį jo žmona aplankė laborato

riją, ji dėvėjo brangios sidabri
nės lapės apikaklę.

—Apie kokią vertę kalbama? 
Na, yra labai įvairių vertybių. 
Plėšikas suvokė tai ir labai daug 
galvojo. Pagaliau jis suprato, 
kad daiktų garbinimą reikia at
skirti nuo garbinimo žmogaus 
dvasios, kurios negalima nei nu
pirkti už pinigus, nei pavogti. 
Jėga niekas negali būti priver
čiamas mylėti. Nes sielos gro
žis yra laisvas. Bet jis tik tada 
matomas, kai žvilgsnio daugiau 
nebedrumsčia auksas ir bra- 
katas.
Ir plėšikas žinojo, kad jis

visą gyvenimą niekada nėra tu
rėjęs tikrų vertybių, kurios būtų 
iššaukusios kitų žmonių pagar
bą, draugiškumą ir meilę, ir jis 

I. J. SAMAS JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai. 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanu 
pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

visą lalk^ siekė įsigyti tik tai, 
kas neturi pastovios vertės.

(Bus daugiau)

Keliaujant yra daug 
saugiau, kada 
su savim turite 

Blue Cross
kortele

, jūsų Blue Cross kortele yra leidi
mas ligoninės priežiūrai — namuose, ar užsienyje.

^LIAUJANT,

Jei jums reikės ligoninės patarnavimo keliaujant, tik 
paduokite savo Blue Cross kortelę. Ji jus atpažįsta, 
įrodo jūsų kreditą, ir jums pašalina rūpesčius.

Mes mokėjome už ligoninės patarnavimus mūsų kli- 
jentams kiekvienoje Amerikos valstybėje, ir daugu
moj užsienių valstybių, tarp jų, Brazilija, Švedija, 
Prancūzija, Libanas, Trinidadas, Japonija, Bahamas 
— net ir Grenlandija.

Jūsų Blue Cross iš Northeast Ohio kortelė suteikia 
jums pilnus sutarties patarnavimus bet kurioje Blue 
Cross ligoninėje. Jei, skubiame reikale, jums reikia\ 
patarnavimo su Blue Cross ligoninėje, mes duodame 
piniginį paskyrimą.

Dėl pilnesnes informacijos, rašykite mums, kad at- 
siųstumėm knygelę ”Your Hospital Admission Away 
From Home”. Tą knygelę jums atsiųstume ir prašome 
neužmiršti savo Blue CrosB kortelę visad nešiotis.

E3 L U E C2Z3 R O S S of Northeast Ohio SPONSORED BY THESE NON-PROFIT HOSP1TALS:
*■

CLEVELAND
Booth Memorial
Cleveland Clinic
Cleveland Metropolitan General 
Florence Crittenton Home 
Evangelical Deaconess 
Fairvie* Park
Forest City
Forest Hill
Grace
Lutheran
Mt. Sinai

Polyclinic
St. Alexis 
Saint Ann 
St. John's 
St. Luke's
St. Vincent Charity
Mary B. Talbert
University (Babies and 

Childrens, Hanna House, 
Hanna Pavilion, Lakeside, 
MacDonald House, 
Benjamin Rose)

Woman's

CLEVELAND 
SUBURBS
Bay View
Bedford Municipai 
Brentwood
Doctors 
Euclid-Glenville 
Garfield Heights 
Huron Road
Lakewood 
Marymounf

Rainbovv
Southwest Community 
Suburban Community

AKRON
Akron City
Akron General 
Children's 
St. Thomas

MANSFIELD
Mansfield General

NORTHEAST OHIO
Amherst — Amherst 
Ashland — Samaritan 
Ashtabula — General 
Barberton — Citizens
Chardon—Geauga Community 
Conneaut — Brown Memorial 
Cuyahoga Falls —Green Cross 
Elyria— Memorial
Geneva — Memorial of Geneva 
Lodi—Lodi Community 
Lorain — St. Joseph

Loudonville — Kettering
Madison—Northeastern Ohio General 
Medina — Community
Oberlin — Allen Memorial
Orrville — Community Osteopathic 
Orrville — Dunlap Memorial 
Painesville —Lake County Memorial 
Ravenna —Robinson Memorial 
Shelby — Memorial
Wadsworth — Municipai 
Willard—Municipai 
Wooster—Community
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CLEVELANDE 
Ir išlinkės.

• Jūratės Laikūnaitės ir 
Vito Koklio sutuoktuvių 
apeigas atliko kun. P. Dze- 
goraitis. Bažnyčioje giedojo 
A. Stempužienė ir Čiurlio
nio Ansamblio vyrų choras. 
Į apeigas palydėjo astuo
nios poros liudininkų, jau
nųjų draugų, atvykusių iš 
Chicagos, Bostono ir kitur. 
Vaišėse, kurios buvo gražia
me Lake Shore Country 
Clubdalyvavo 260 svečių. 
Jų tarpe matės Laikūnų ir 
Koklių šeimų draugai iš Ka
nados ir įvairių JAV mies
tų. Svočia buvo J. Dauno- 
rienė, iš Chicagos, o piršliu 
muz. A. Mikulskis. Vaišės 
buvo gražios, nuotaikingos, 
o visos vestuvės šaunios. 
Jaunieji povestuvinei kelio
nei išvyko į Atlantic City.

• Pr. Bastys, Dirvos re
dakcinės kolegijos narys iš 
Toronto, buvo atvykęs į 
Clevelandą dalyvauti J. Lai
kūnaitės vestuvėse, aplankė 
Dirvą, dalyvavo Tautinės 
Sąjungos skyriaus narių su
sirinkime.

• 8-toji Lietuvių Diena, 
ruošiama abiejų LB Apylin
kių liepos 3 d., pradedama 
pamaldomis Šv. Jurgio ir 
Naujos parapijos bažnyčio
se (lietuviškų pamaldų lai
ku). šv. mišios bus atna
šaujamos už kenčiančią 
Lietuvą.

Lietuvių Diena Neurų so
dyboje prasidės 12 vai.'Ofi
cialus atidarymas —2 vai.

Mūsų jaunimėlis palinks
mins dalyvius juoku, spor
tu ir kt., o jei malkos bus 
sausos, mūsų skautai su
kurs ir Joninių laužą.

šokiams gros Neo-Lithu- 
ania orkestras.

Programa bus taip su
tvarkyta, kad atsilankiusie
ji nenuobodžiaus ir turės 
laiko pailsėti puikioje lietu
viškos aplinkos gamtoje. 
Lietuvių Dienos rengėjai 
kviečia visus lietuvius, se
nus ir jaunus, skaitlingai 
dalyvauti ir tuo pačiu pa
remti LB tikslus.

Į LD važiuoti: West 42 
keliu iki Brunswick bažnyt
kaimio. Iš čia sukti dešinėn 
i 303 kelią ir važiuoti iki

Praeitą šeštadienį Clevelande susituokė Jūratė Laikūnaitė su Vitu Kokliu, abu pasižymėję veikla 
lietuviško jaunimo tarpe, tad į jų vestuvių pkylį apsilankė apie 260 clevelandiečių. Nuotraukoje 
jaunavedžiai tarp palydovų. Pirmoj eilėj iš kairės: Gediminas Juozapaitis, Viktorija Vaivadaitė, jau
navedžiai Jūratė ir Vitas Kokliai, Rita Stravinskaitė, Algis Muliolis. Antroje eilėj: Auksė Paplėnaitė, 
Mindaugas Leknickas, Amanda Geležytė, Aldona Liutkutė, Algis Giedraitis, Rimas Minkūnas, Dalia 
Koklytė, Meilė Leknickaitė, Dalia Klimaitė, Česlovas Kiliulis ir Stepas Matas.

Dirvos nuotrauka

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.

VYKSTATE ATOSTOGŲ?

Pagrindinė suma

Pasirūpinkite nelaimingų atsitikimų ir 
ligos apdraudę.

$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 UNDERWRITERS 
UT1-2345 

Joseph P. Mull

krypties (musų pažymėtos) 
rodyklės — Lietuvių Diena,

• Skautams reikalingas 
didesnis, ledais šaldomas 
šaldytuvas..Turintieji ir ga
lintieji jiems padovanoti 
šaukite telefonu FA 1-5906 
arba praneškit Dirvai.

• Skautų Tėvų Komitetas 
dėkoja atsiuntusiems au
kas: XX — $20.00; po 10 
dol. — A. ir J. Augustina- 
vičiai, John T. DeRighter, 
S. Melsbakas; po $5.00 — 
K. O. Karpiai, J. Smetona, 
A. Maurutienė, E. Malca- 
nas.

Tėvų komitetas dėkoda
mas aukotojams prašo ir vi
sų kitų, kurie tik gali skau
tus paremti, aukas atsiųsti 
iki liepos 1 d.

• Lietuvių banką — Su
perior Savings and Loan 
Ass’n praėjusį penktadienį 
plėšė trys juodukai išnešda
mi apie $8,000.00. Policija 
apie plėšimą greit buvo 
aliarmuota. Du plėšikus

tuoj pagavo, o trečias su
skubo nuvažiuoti į New 
Yorką. Bet ir trečiasis sek
madienį jau buvo pagautas.

Išnuomojamas 5 kambarių 
butas antram aukšte ir ma
žas butas iš kambario ir 
virtuvės su baldais ir atski
ru įėjimu pirmam aukšte, 
panelei ar moteriai, lietuvių 
rajone. Teirautis — 7202 
Hecker Avė. (76)

Išnuomojami 2 kamb. 
su virtuve Giddings Rd. 
Šaukti HE 1-3236. (76)

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. Gazo 
šildymas, garažas. Prašo 
$16,500.

Dviejų šeimų mūras
Cleveland Hts., po 6 kam

barius kiekvienam bute, ga
ro šildymas, 2 automobilių 
garažas. Padarykite pasiū
lymą.

J. širvaitis
Wm. T. BYRNE 

Real Estate
1535 Hayden Avė. 
KE 1-4080 — Res., 
MU 1-6100 — office.
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TELEFUNKEN MI-FI STEREO SETS

20 metą tos srities 
praktika

VOKIŠKŲ RADIJO 
APARATŲ TAISYMAS

TfLIPUNKIN
Aetherlieil Pectery Servise

SCHWAB RADIO & T. V.
SALES AND SERVICE

PAPIGINTA KAINA PARDUODA TELEVIZIJOS 
IR TELEFUNKEN RADIJO APARATUS.

11615 Detroit Avė. LA 1-4669
Cleveland 2. Ohio

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
OPEN EVERY SATURDAY 

UNTIL NOON

Jūratė Laikūnaitė-Koklienė tarp pamergių. Iš kairės: Dalia Koklytė, Amanda Geležytė, Auksė Paplė
naitė, Viktorija Vaivadaitė, Jūratė Laikūnaitė-Koklienė, Meilė Leknickaitė, Rita Stravinskaitė, Dalia 
Klimaitė ir Aldona Liutkutė. y* Bacevičiaus nuotrauka

Greetings and Best VVishes 
To Our Friends and Patrons

M.O.MATTLIN

SPI NET PI ANOS

OF DISTINCTION

Easy Terms can be 
Arranged

2027 EUCLID AVENUE

PR 1-7633

SAVINGS 
EARN

ACCOUNTS
INSURED TO

* 10.000

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME ANO 
REMODEUNG LOANS

.CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

JAKUBS & SON
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

VISI-DIDI IR MAŽI Į
AŠTUNTĄJA LIETUVIŲ DIENĄ

RENGIAMA LB (Manio l os ir II-os Ipyl.. Liepos 3 dienąPradžia 12 vai. Auka -1 dol.z jaunimui 50 c., vaikams laisvas įėjimas.
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KAS IR KUR?
• Vladas Miklius (Muchlia) 
buvęs Los Angeles lietuvių 
radijo valandėlės pranešė
jas, prieš pora metų baigęs 
Statė College ir dirbęs Cali- 
fornijos Universitete asis
tentu, birželio mėn. 10 d. 
gavo ekonomijos magistro 
laipsnį.

• Juozui Ginkui, Brooklyno 
Tautinės Sąjungos 1 skyr. 
garbės pirmininkui, vėl il
giau teko pabūti ligoninėje, 
iš kurios praeitą savaitę 
grįžo. Buvo padaryta eilė 
tyrimų, ir dabar Ginkus, dr. 
Paprockio prižiūrimas, jau
čiasi turįs daugiau jėgų ir 
sveikatos.

• LKD Studijų Klubų Cent
ro Valdyba praneša, kad 
šių metų LKD Studijų klu
bų sąskrydis — suvažiavi
mas prasideda liepos 2 d., 
šešta dienį, W a t ervliet, 
Mich., Sigalas vasarvietėje. 
Suvažiavimo progr a m o j e 
pramatyta dvi paskaitos, 
referatai ir apskrito stalo 
diskusijos. Primename vi
siems atsivežti maudymosi 
rūbus ir sporto įrankius.

Brangiai mamytei ir seseriai

ADELEI ORINTIENEI
nelauktai mirus, mūsų mielą narę VIDĄ ORIN- 
TAITĘ, ir buv. narius ASTĄ KLEIZIENĘ ir VY
TAUTĄ BRIZGI giliai užjaučia

L. T. M. Čiurlionio 
Ansamblis

Mirus
ADELEI ORINTIENEI,

jos vyrui ANTANUI ORINTUI, dukterims ASTAI 
ir VIDAI, broliams VYTAUTUI ir JUSTINUI, 
sesutei SALOMĖJAI reiškiame užjautą

P. Liūdžiuvienė 
ir čiurlioniai

Didžiai mūsų gerbiamai

ADELEI ORINTIENEI

mirus, jos vyrą, dukreles ir gimines nuoširdžiai

užjaučia
Akvilina ir Bronius 

Gražuliai

A. A.

ADELEI ORINTIENEI
mirus, jos brangiam vyrui ANTANUI, dukterims, 
seseriai, broliams, giminėms ir artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdim

• Australijos grafikos me
no parodoj, atidarytoj bir
želio 20 d. David Jonės Art 
Galery, Adelaidėj, dalyvau
ja šie lietuviai: V. Ratas, 
H. Šalkauskas, V. Simanke- 
vičius ir E. Kubas.

• Gyd. Stasys Statkus, da
bar gyvenąs Australijoje, 
vėl baigė medicinos moks
lus ir gavo paktikos teises. 
Lietuvoje medicinos moks
lus jis buvo baigęs 1943 me
tais.

• Aldona Simutytė, J. ir 
konsulo A. Simučių dukra, 
išvyko į Chicagą gilinti me
no studijų.

NEW YORK
Iškyla į gamtą

Skautų, jaunimo ir tėvų 
su svečiais vienos dienos — 
liepos 31 d., sekmadienį, 
bendrą iškylą iš New Yorko 
į artimą apylinkę ruošia 
Lietuvių Skautams Remti 
Komitetas. Tiksli vieta ir 
išvykimo laikas bus praneš
tas kiek vėliau.

Iškyloje kviečiami daly
vauti skautai ir kitas jauni
mas su tėvais, pažįstamais 
ir artimaisiais. Skautai ir 
jaunimas pasirodys su žai
dimais ir dainomis. Bus 
graži proga visiems kartu 
praleisti dieną gražioje 
gamtoje ir pabendrauti.

Į iškylos vietą bus vyks
tama automobiliais ir auto
busais. Kurie norėtų pasi
naudoti autobusu prašomi 
pranešti iki liepos 15 d. šiais 
telefonais: MI 2-1795 M. 
Klivečka, MI 7-6491 P. Ma- 
tekūnas ir MI 1-0532 dr. E. 
Noakas. Malonėkite skam
binti vakarąis.

Anelė ir Aleksandras 
Statulevičiai-

Lituanistinės mokyklos Philadelphijoje skaitymo ir deklamavimo konkurso laimėtojai. Iš kairės: 
Elvyra Puznikaitė, Aldona Šalčiūnaitė, Raimundas Juzaitis, Onutė Valašinaitė, Daiva Makarauskaitė, 
Elena Paulaitytė, Marija Raugaitė, Irena Avižonytė.

LITUANISTINĖ MOKYKLA PHILADELPHIJOJE 
BAIGĖ MOKSLO METUS

Birželio 12 d. Šv. Kazimiero 
parap. salėje įvyko iškilmingas 
mokslo metų baigimo aktas. Pa
čias iškilmes pradėjo mokyklos 
vedėja G. Mačiūnienė, prieš tai 
pakviėsdama už garbės stalo pa
rapijos kleboną kun. dr. K. Ba- 
tutį, bendruomenės pirm. kun. 
St. Railą, tėvų kom. pirm. inž. 
A. Juzaitį, T. Gečiauskienę, 
mokyt. K. Juzaitinę, rašytoją K. 
Ostrauską ir bendr. kult. reik, 
atstovą B. Raugą. Vedėja savo 
Įžanginėje kalboje trumpai pra
nešė apie mokyklos būklę.

Šiais metais ją lankė 31 moki
nys, veikė 6 skyriai, kuriuose 
pradžioje mokytojavo G. Mačiū
nienė ir B. Rukšienė, o paskuti
niajai pasitraukus pavadavo 
p. Juzaitienė. Tikybą pradžioje 
dėstė pats klebonas kun. dr. 
K. Batutis, o jam pasitraukus,— 
kun. St. Raila; tautiniams šo
kiams vadovavo I. BendžiŪtė, o 
dainoms--V. Matonis.
Mokykla šiais metais nepa

sižymėjo mokinių skaičiumi, ta
čiau lietuvybės bare atliko dide
lį darbą. Prie mokyklos veikė 
biblioteka, o nuo Naujųjų metų 
pradėjo veikti parengiamoji mo
kyklos klasė--vaikų darželis 
su 10 vaikučių, vadovaujamas D. 
Matonytės. Minėtam darželiui 
baldus pagamino Algis Jonys, o 
finansiniai parėmė vietinis ALT 
S-gos skyrius.

Tėvų Komitetą sudarė--pirm, 
inž. A. Juzaitis ir nariai B. Mu- 
raškienė, S. Ramanauskienė ir 
darželio vaikų tėvus atstovavo 
p. Burienė. Po trumpos vedėjos 
kalbos sekė sveikinimai. Pirma
sis sveikino klebonas kun. dr. 
Batutis—ragino pradėtąjį darbą 
nenutraukti ir tęsti toliau, žadė
damas visokeriopą paramą. 
Bendruomenės vardu sveikino 
kun. St. Raila, pažymėdamas, kad 
kol lituanistinė mokykla veiks, 
tol lietuviška žarija nenustos žė
rėjusi. Dėkojo mokytojams ir 
tėvams, kurie sudarė sąlygas 
minėtai mokyklai egzistuoti. Ta
čiau tai nedidelė dalis pasišven
tusių tėvų, kurie rūpinasi, kad 
jų vaikai išmoktų tėvų kalbos. 
O kur kiti?
Tėvų komiteto vardu kalbėjo 

pirm. inž. Juzaitis. Padėko
jęs klebonui už leidimą naudotis 
mokyklai parapijos patalpomis, 
mokytojams už įdėtą darbą ir pa
sišventimą mokant vaikus, pažy
mėdamas, kad kol lituanistinė 
mokykla veiks, tol bažnyčiose 
skambės lietuviška giesmė, o 
susirinkimuose lietuviškas žo
dis ras tinkamą vietą. Oficia
lioji dalis baigta mokslo pažy
mėjimų įteikimu.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTIŪH 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.

Po trumpos pertraukėlės sekė 
antroji dalis, kurią sudarė kon
kursinis deklamavimas, liet, tau
tiniai šokiai bei dainos. Sprendė
jų komisiją sudarė: kun. S. Rai
la, T. Gečiauskienė ir rašyt. 
K. Ostrauskas.

Pirmųjų trijų skyrių mokiniai 
paskaitė K. Kubilinsko "Oželį 
Kvaišelį". 4-to, 5-to, ir 6-to 
skyriaus mokiniai padeklamavo 
eilėraščius. Reikia pasakyti, kad 
vaikai savo eilėraščius gražiai 
buvo paruošę, deklamavo aiškiai, 
tardami kiekvieną žodį taisyklin
gai. Pagaliau prieš žiūrovus pa
sirodė patys mažieji--darželio 
mokiniukai, kurie pašoko ir 
padainavo "Klausė žvirblis čiul- 
buonėlis". Didesnieji grakščiai 
sušoko Kubilą ir Suktinį, o ma
žieji pianistai--Vaškelytė, Vala
šinaitė ir Juzaitis paskambino. 
Po to visi mokyklos lankytojau 
sudainavo dvi daineles: Tėviš
kėle ir Motule mano.

Komisija įvertinusi kiekvieno 
mokinio pasirodymą, premijas 
paskirstė; I skyr.—E. Puz- 
nikaitei; H ir III skyr. pirma 
premija skirta A. Šalčiūnaitei, o 
antroji padalinta tarp R. Juzaičio 
ir O. Valašinaitės; IV - V skyr. 
--pirmą gavo D. Makarauskaitė 

Šeštadieninė lituanistinės mokyklos Philadelphijoje mokiniai su savo mokytojais ir tėvų komiteto 
nariais. Iš kairės sėdi: V. Matonis, K. Juzaitienė, B. Rukšienė, L Bendžifltė, S. Ramanauskaitė, kun. 
S. Raila, mokyklos vedėja G. Mačiūnienė, tėvų komiteto pirm. dr. A. Juzaitis, B. Muraškienė, D. Bu
rienė ir D. Matonytė.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

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

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjo™ 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 4’į.

MUTUAL SAVINGS
an J ~L oan ssociahon

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

ir antrą —E. Paulaitytė; VI skyr. 
pirma premija pasidalino ly
giomis--L Avižonytė ir B. Rau
gaitė. Visas premijas įteikė 
Bendruomenės atstovas B. Rau
gas. A.L.T. S-gos Philadelphijos 
skyriaus dovana teko B. Raugai- 
tei.
Baigiamąjį žodį tarė mokyklos 

vedėja G. Mačiūnienė, šiltai 
dėkodama visiems už atsilanky
mą, rėmėjams ir tėvams už 
mokyklos finansinę paramą, mo
kiniams linkėdama praleisti ma
liniai vasaros atostogas, sutvir
tėti ir su nauja energija rudenį 
vėl susirinkti ir pradėtąjį darbą 
tęsti toliau.

Šventė baigta Tautos Himnu.
V.M.

DETROIT
VAIKŲ PARADAS

Amerikos nepriklausomybės 
dieną—liepos 4 d. Detroite įvyks 
tarptautinis vaikų, paradas, ku
riame dalyvauti yra pakviestos 
visos tautinės grupės. Paradas 
prasidės 9 vai. 30 min. nuo Wood- 
ward ir Vernor Hwy gatvių san
kryžos ir eis Woodward gatve 

I Civic Center, kur bus rodoma 
vaikams atatinkama programa.

Kiekviena tautybė yra prašoma 
parinkti vieną mergaitę, žemiau 
10 metų amžiaus, aprengtą tau
tiniais rūbais, kuri bus vežama 
atvirame automobilyje, su už
rašu pažymint tautybę, pav. Mlss 
Junlor Lithuania. Paskui ją eis 
visi kiti tos tautybės vaikai.
Lietuvių vaikų suorganizavi

mui ir pravedlmui parade, va
dovauja Bendruomenės valdyba 
pagelbint S. Kaunelienei ir J. 
Mikulionienei.

Prašomi visi tėvai leisti savo 
vaikus šiame parade dalyvauti. 
Vaikų amžius nuo 7 iki 12 metų. 
Pageidaujama, kad kiek galint, 
daugiau vaikų būtų aprengta tau
tiniais rūbais. Kas neturi tauti
nių rūbų dėvi: mergaitės, baltą 
bliuskutę ir tamsiai mėlyną ar 
tamsų sijonuką, berniukai tam
siai mėlynas ar tamsias kelnias 
ir baltus marškinius su tautine 
juostele ar kaklaraiščiu.
Tėvus prašome savo vaikus 

pristatyti Į parado išėjimo vietą 
Woodward ir Vernor Hwy gatvių 
sankryžą 9 vai. ryto. Vaikus pa
siimti, paradui pasibaigus, iš
Civic Centro.

PAUKŠTYČIŲ STOVYKLA
Gabijos Skaučių Tunto, Biru

tės draugovės jaun. skaučių sto
vykla įvyks liepos 10 - 17 die
nomis, Linden, Mich. p. Kodačių 
vasarvietėje—Nidoje.

Paukštytės suvažiuoja liepos 
10 d. iki 12 vaL Stovyldon kvie
čiamos ir tos mergaitės, nuo 7 
iki 10 metų amžiaus, kurios 
ateinantį rudenį nori įstoti Bi
rutės jaun. skaučių draugovėn. 
Stovyklos vadovė s. Jūratė Pe
čiūrienė.
Norintieji smulkesnių infor

macijų kreipiasi į tėvų komi
teto pirmininkę S. Kaunelienę 
tel. TA 6-7187.

Paraginki t savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Šimtai naujų skaitytojų, 
pradėję skaityti Dirvą ir Ja 
džiaugiasi. Pasiteiraukit, 
ar Dirvą skaito jūsųpažįs- 
tami ir kaimynai. Jei ne— 
atsiųskit jų adresus. Jie 
Dirvą gaus dvi savaites 
nemoka mat

Naujiems skaityto
jams prenumerata 
metams tik 8 doleriai
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