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Kaunui žada "dangoraiži”
Prie Vienybės aikštės 

(dabar Juliaus Janonio 
aikštė) Kaune šįmet žada 
pradėti statyti pastatą, ku
ris pagal projektą turi būti 
11 aukštų. Kauno, ir iš viso 
Lietuvos mastu ? tai turės 
būti pirmas "dangoraižis”. 
Tas pastatas skiriamas 
Pramonės statybos projek
tavimo institutui. Jį statys 
šiaurės-rytų aikštės krašte, 
kur buvo Vailokaičio namai 
ir Ministerių Kabineto so
delis. Kitoj Daukanto gat
vės pusėje, kur buvo senoji 
elektros stotis, numatoma 
statyti parodoms salė. Tas 
pastatas jungsis su Vytau
to Didžiojo Muziejaus pa
statu (dabar vad. Kauno 
valstybiniu istoriniu mu
ziejum). Kalbama ir apie 
pietinėje aikštės pusėje bu
vusiųjų namų perstatymą 
ar bent paaukštinimą.

JAUNI KOMPOZITORIAI

Ryšium su šaukiamu 
kompozitorių suvažiavimu, 
visuomenė Lietuvoje supa- 
žindama su jauniausiais, 
bet jau prasisiekusiais kom
pozitoriais, baigusiais kon
servatoriją 1956-59 metais. 
Tie nauji vardai muzikų 
tarpe yra: Vytautas Lauru- 
šas, Vytautas Paketūras, 
Vytautas Kairiūkštis ir An
tanas Rekašius. Nors jie vi
si yra sukomponavę kūrinių 
orkestrui ar paskiriems in- 
strume n t a m s (Laurušas 
jau užsimojęs ir operą), vi
si jie buvo per radiją "pa
rodyti” jų komponuotomis 
dainomis.

Gražiausiam metų laike-gegužės mėnesį, kada gamta išsikaišo žiedais, mes švenčiame motinos 
šventę. Vaikai skuba savo mamytei padėkoti už nemigo naktis ir rūpesčių dienas, suaugusieji pareikšti 
pagarbą už globos ir auklėjimo pasišventimą. Tai Šventė, kurioje mes šeimos tvirtesniais ryšiais 
susirišam ir didesne meile pagyvenam, kad ateinančios dienos būtų lengvesnės ir gražesnės.

V. Pliodzinsko nuotrauka

Ta proga pastebima, kad 
maža lietuvių kompozitorių 
dabar sukomponuotų dainų 
prigyja. Vienas iš pusjau- 
nių kompozitorių, Vytautas 
Klova ("Pilėnų” operos au
torius, dabar jau beruošiąs 
liepos mėnesiui naują ope
rą, "Dukterį") atskleidžia 
sąlygas, dėl kurių kompozi
toriams susidaro daug keb
lumų su dainomis, nėra ge
rų tekstų. Anot Klovos, ne
gana, kad teksto žodžiai bū
tų skambūs (dainingi), kad 
tekstas būtų neilgas, kad 
mintis būtų kondensuota, 
bet dar reikia ir "kad teks
tas būtų patogus, tai yra, 
kad jame būtų minties vys
tymas ir tarybiniai 
elementai”... -

Dainos be "tarybinių ele
mentų” sunkiai išvysta die
nos šviesą, nes nepageidau
jamos planuotojams ir kon
troliuotojams. Tokių, jei ir 
sukomponuoja, kompozito
riai nesiryžta rodyti. O su 
"tarybiniais e 1 e m entais” 
dainos nuobodžios ir muzi
kams ir klausytojams.

"DROBĖS" DIREKTO
RIUS GAVO BARTI

I š g a r b intas, deputatu 
renkamas, ordinais apdova
notas, dabartinis Kauno 
"Drobės" fabriko direkto
rius Albinas Plioplys susi
laukė netikėto nemalonumo, 
šiauliškio "Verpsto” fabri
ko (mezgyklos) partijos or
ganizatorė žičkienė viešai ir 
be ceremonijų išdrožė: 
"Mūsų fabrikas galėtų pa

Mielai Mamytei... 

siekti dar geresnių laimėji
mų, jeigu Kauno "Drobės” 
fabriko direktorius draugas 
Plioplys aprūpintų mus tin
kamais verpalais. Per kovo 
mėnesį 3517 vienetų savo 
gaminių mes turėjome per
vesti į žemesnę rūšį, nes jū
sų, drauge Plioply, įmonėje 
pagaminti verpalai labai ne
lygūs, be to ir verpalų spal
vos ne visada būna pakan
kamai atsparios. Neretai 
"Drobės” siūlus, dėl blogo 
Įpokavimo, gauname sutep
tus, labai nešvarius".

Toks kaltės kitiems per- 
sviedimas yra labai būdin
gas santykiuose tarp sovie
tinių įmonių. Išmoko to me
no jau ir Lietuvoje. Kai tik 
pasitaiko nepasis e k i m a s 
(kaip šiuo atveju — pus
ketvirto tūkstančio suga
dintų megztinių), tuojau 
atsiranda ir kaltininkai, pa
prastai kur nors kitur.

NAUJA OPERETĖ 
KAUNE

Balandžio 27 d. Kauno 
muzikiniame (t. y., buv. 
Valstybės) teatre buvo 
naujos operetės premjera: 
B e n j amino Gorb ui s k i o 
"Meilė ir Skarda”, pagal 
Vytauto Bložės tekstą. Re
žisavo R. Andriejevas (bu
vęs operetės solistas vokie
čių okupacijos metu). Diri
gentai — Juozas Indra ir 
Stepas Graužinis. Dailinin
kė Malinauskaitė. To paties 
Gorbulskio opera "Frank 
Kruk" (cvirkinis Amerikos 
lietuvių išjuokimas) jau pa
minima tik kaip praeities 
dalykas. (Lna)

LIVIJA KASPERAVIČIŪTE, aktyvi Grandinėlės šokėja, lankanti Ballet Theater School, dalyvauja 
jaunųjų menininkų konkurse, įvykstančiame gegužės 14 d. Clevelande.

PERGRUPAVIMAI SOVIETŲ VADOVYBĖJE
Priekin išstumiami jaunesni partiečiai

Sovietiją paskelbė didesnio 
masto pergrupavimą vyriausy
bės ir partijos postuose. Tai pir
masis tokio masto pergrupavi
mas sovietinėje hierarchijoje 
po "antipartinės grupės" išstū
mimo 1957 m. birželio mėnesį, 
kada iš vadovaujančių postų bu
vo išmesti Malenkovas, Molo
tovas, Kaganovičius ir eilė kitų, 
apkaltintų bandymais pakeisti 
partijos vadovybę ir politiką.

Reikšmingiausiu dabartinio 
pergrupavimo momentu yra lai
komas Frolo R. Kozlovo, kuris 
ligšiol turėjo premjero pavaduo
tojo postą ir buvo vadina
mas Chruščiovo dešiniąja ran
ka, paskyrimas vienu iš parti
jos centro komiteto sekretorių, 
o jo turėtų pareigų atidavimas 
Aleksiejui N. Kosyginui, kuris 
buvo valstybinio planavimo komi-

RUSAI NUMUŠĖ IAV LĖKTUVĄ
Sovietijos premjeras Chruš

čiovas, kalbėdamas dabar vyks
tančioje vadinamos aukščiausios 
tarybos sesijoje Maskvoje, pa
skelbė, kad rusai praeitą šeš
tadienį nušovę amerikinį lėktuvą, 
įskridusį Sovietijos teritorijon, 
ir tas incidentas teikiąs maža

Prašo kelti 
pavergtųjų 

klausimų
Pavergtųjų Seimas įteikė raštą 

prez. Eisenhoweriui, prez. De 
Gaulle ir premjerui Macmilla- 
nui viršūnių konferencijos rei
kalu. Jame primenama, kad tarp
tautinę įtamptą pašalinti gali
ma, tik pašalinant jos priežas
tis, kurias sudaro sovietinė ag
resija ir jos padariniai.

Rašte nurodoma, kad Sovieti- 
ja kelia Afganistano ribose gy
venančios puštuni genties apsi
sprendimą, bet tyli apie sovietų 
pavergtųjų tautų apsisprendimą. 
Sovietiją skelbiasi esanti ko
lonializmo priešininke, bet pati 
praktikuoja nuožmiausią kolonia
lizmą Vidurio ir Rytų Europo
je. Sovietiją garsinasi esanti 
taikos šalininke, bet Vidurio ir 
Rytų Europos kraštus verčia sa
vo karinio potencialo avan- 
postais.

Pavergtųjų Seimas šaukiasi, 
kad Vakarų valstybių lyderiai 
konferencijoje pastatytų Chruš
čiovui aiškias sąlygas, kurių vie
na pagrindinių būtų laisvės tei
sė sovietų pavergtiesiems.

sijos pirmininkas.
Stebėtojai taip pat atkreipia dė

mesį, kad į atsakinguosius postus 
pritraukiamas jaunesnis, verž
lesnis elementas, ypač iškeliant 
palyginti jaunus partiečius N.V. 
Podgorny ir D.S. Polijanskį, lig
šiolinius Ukrainos ir Rusijos 
kompartijos šefus, kurie paskirti 
į partijos prezidiumą.

Paskirti du nauji premjero pa
vaduoto jai—N. G. Ignatov ir V. 
N. Novikov. Ligšiolinį kultūros 
ministerį A. Michailovą pakeitė 
Jekaterina A. Furceva, kuri ly
dėjo Chruščiovą jo kelionėjeper 
Pietryčių Aziją šių metų pra
džioje.

Dabartinį pergrupavimą infor
muoti sluoksniai nelaiko valymu. 
Prieš nušalintuosius neskelbia
ma jokių kaltinimų. Dviejų parti
jos prezidiumo narių, Aleksie- 

vilčių gegužės 16 prasidedančiai 
viršūnių konferencijai.

Savo kalboje jis kaltino Jung
tines Valstybes, kad jos siekian
čios įgąsdinti Sovietiją viršū
nių konferencijos išvakarėse, 
grįždamos prie šaltojo karo, ir 
paskelbė "įspėjimą" VVashingto- 
nui "dėl paskutiniųjų provoka
cijų".

Vadinamos aukščiausios ta
rybos nariai sėdėjo tylėdami, 
kai Chruščiovas tai kalbėjo, at
sisukęs į JAV ambasadorių Lle- 
wellyn Thompson. Paskui jie 
pašoko ant kojų ir pradėjo kaukti: 
"Šalin agresorių! Tai banditiz
mas!"

Chruščiovas pareiškė, kad JAV 
pastaruoju metu įvykdžiusi du 
sovietinės teritorijos pažeidi
mus. Kitas lėktuvas buvęs įskri
dęs į Sovietiją balandžio 9, ta
čiau jis nebuvęs nušautas.

Praeitą savaitgalį, kaip pra
neša JAV aeronautikos ir erd
vės administracija, meteorolo
ginių tyrinėjimų lėktuvas Lock- 
heed U-2, skraidydamas labai 
dideliame aukštyje, paklydo Tur
kijos pasienio kalnų rajone ir ligi 
šiol nebuvo rasta jo pėdsakų. 
Jo įgulą sudarė 1 lakūnas.
Chruščiovas savo kalboje rė

kavo, kad, jei sovietinis lėktu
vas priartėtų prie JAV sienų, 
tai galėtų reikšti naujo karo pra
džią. "Mes neturime nuolat 
patruliuojančių bombonešių, bet 
mes turime raketas, kurios yra 
tikslesnės ir patikimesnės, ne
gu jūsų bombonešiai," pasakė jis, 
vėl atsisukęs į JAV ambasa
dorių Llevellyn Thompson.

(Nukelta į 7 psl.)

jaus I. Kiričenko ir Nikalojaus 
I. Bieliajavo, nušalinimas fak
tiškai buvo įvykdytas prieš ke
letą mėnesių, kad jie buvo iš
siųsti į menkesnius partijos 
postus. Bieliajevas buvo Chruš
čiovo kritikuotas praeitų metų 
pabaigoje už nesugebėjimą nuimti 
derlių Kazakstane.

Kai kurie stebėtojai abejoja, 
ar Kozlovo paskyrimas vienu ir 
partijos ck sekretorių tikrai 
reiškiąs jo pakėlimą, tačiau, at
simenant, kad Sovietijos galia yra 
sukoncentruota partijos hierar
chijoje, reikia daryti išvadą, jog 
jo perkėlimas iš administracinio 
posto į partijos sekretoriatą 
reiškiąs jo prestižo padidini
mą. Kozlovui, kaip atrodo, teks 
perimti daugumą kiek anksčiau 
nušalintojo Kiričenko pareigų-- 
kontroliuoti partijos sekretoria
tus visoje Sovietijoje.

Kozlovas praeitaisiais metais 
yra lankęsis Amerikoje, ir jį 
reikia laikyti svarbia grandimi 
įvykių grandinėje, privedusioje 
prie .viršūnių konferencijos. Šių 
metų pradžioje jis lydėjo Chruš
čiovą jo kelionėje į Indiją, ir 
Washingtono diplomatiniuose 
sluoksniuose jis laikomas vienu 
iš sovietinės politikos planuoto
jų, turinčiu didelės įtakos Chruš
čiovui.

Būdamas tik 51 metų amžiaus, 
jis laikomas jauniausiu iŠ ga
limų Chruščiovo įpėdinių (pra
eitais metais pats Chruščiovas 
buv. New Yorko gubernatoriui 
A. Harrimanui pareiškė, kad jo 
vietą užimtų Kozlovas).

Kosygino iškilimą daugelis 
stebėtojų nelaiko staigmena. Jis 
yra artimas premjero pavaduo
tojo A. I. Mikojano draugas. Ko
syginas anksčiau priklausė Zda- 
novo grupei ir faktiškai
yra beveik vienintelis tos grupės 
narys, išlikęs nuo valymų, prasi
dėjusių 1943 metais, po Zdanovo 
mirties. Pastaraisiais metais jo 
populiarumas vėl palaipsniui 
didėjo, atliekant vis atsakinges- 
nius ekonominius ir pramoni
nius uždavinius. Maskvoje re
ziduojančių Vakarų diplomatų 
nuomone, jis yra vienas pajė
giausių asmenų Chruščiovo ko
mandoje.

Prieš pertvarkymus partijos 
centro komiteto sekretoriatas tu
rėjo 10 sekretorių, kurių pir
masis yra pats Chruščiovas. 
Penki iš jų išsiųsti į kitus, 
administracinio pobūdžio postus, 
o naujai paskirtas tik vienas 
Kozlovas. Šalia Chruščiovo ir 
Kozlovo, partijos ck sekretoria
te dabar lieka: M.A. Suslovas, 
Otto V. Kussinen, L. I. Brež
nevas ir N.A. Mukidinovas.
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Taip buvo išdavinėjama Amerika...

i

K

Dideliame radijo priimtuve, 
stovinčiame "Mažųjų Baltųjų Rū
mų" radijo kambaryje, Berlyno 
primiestyje Neubabelsberge, su
žimba raudona lemputė. Budin
tis karininkas griebia ausines 
ir dedasi ant galvos.

Tas aparatas rezervuotas vien 
tik ryšiui su "Didžiaisiais Bal
taisiais Rūmais" Washingtone. 
Neubabelsberge per jį gauna
mi pranešimai yra "top secret". 
Tuos pranešimus gali priimti tik 
specialiai tam reikalui skirtas 
karininkas.

Budįs kapitonas iš anksto pa
ruoštame lape, datuotame 1945 
liepos 16, registruoja perduoda
mas raides, sugrupuotas po pen
kias. Žinia, priimta Berlyno lai
ku 7:40 valandą, nėra ilga. At- 
šifruota ji galėtų užimti ne
daugiau dvi eilutes.

Atžymėjęs "pabaigos" ženklą, 
karininkas nuskuba į šifravimo 
kambarį. Ir atšifruotas tekstas, 
susidedąs iš trijų žodžių, nieko 
nesako: "Babies satisfactory
born" (kūdikiai laimingai gimė).

Iš raidžių derinio teksto pra
džioje šifravimo karininkas nu
stato, kad pranešimas skirtas pa
čiam Jungtinių Valstybių prezi
dentui Harry S. Trumanui.

--For the President, --pasako 
jis kapitonui, ištiesdamas "at- 
šifruotą" telegramą.

Didelis, senoviškas laikrodis 
prezidento darbo kambaryje rodo 
8:30 vai., kai Trumanas atsisė
da už rašomojo stalo. Tuoj pat 
pasibeldžia radijo kambario ka
rininkas ir įteikia telegramą.

Prezidentas smalsiai griebia 
lapą. Jis pradeda skaityti ir po 
kelių sekundžių supranta, ką jo 
Įstaiga iš Washingtono pranešė.

—Babies satisfactory born! 
Tai puiku! Nuostabu!--sušunka 
Trumanas pašokdamas.

SCHWAB RADIO & T. V.
cntd Senate

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2. OhioSandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių modelių
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Kur Uk bcsiruoitumšt keliauti, tuoj susiriilut su mūsų įstaiga

j-

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

Telefonas; MArket 2-4867

Vieną akimirką net atrodo, kad 
jis norįs telegramos atnešė- 
jui paaiškinti slaptąją žodžių 
prasmę. Bet paskui jis sustoja 
kambario viduryje. Greičiausiai 
jis atsimena, kad toji žinia yra 
viena labiausiai saugomų vals
tybės paslapčių. Tad jis tik su
šunka kapitonui: "Thank you, 
Capt’n!"

Budintis karininkas prideda 
ranką prie kepurės ir išeina 
iš kambario., Jis labai norėtų 
žinoti, kodėl prezidentui tie te
legramos žodžiai buvo toki 
"nuostabūs". Ar tai buvo pra
nešimas apie Įvykį, kuris lietė 
jį patį? Gal jis susilaukė šei
mos prieauglio? Bet ne, nusišyp
so kapitonas. Tai neįmanoma. 
Duktė dar nėra ištekėjusi, o "ma
ma Trumanienė" jau peržengusi 
amžių, kuriame moterys susi
laukia "babies".

Budintis karininkas nenujau
čia, kad tie trys žodžiai reiš
kia pavykusį bandymą paties 
drąsiausio eksperimento, kuris 
bet kada žmonijos istorijojebuvo 
vykdytas.

Pranešimas, kurį "Didieji 
Baltieji Rūmai" pasiuntė 1945 
liepos 15 naktį, sako, kad vakar 
Alamagordo dykumoje, Naujojo
je Meksikoje, buvo išsprogdinta 
pirmoji atominė bomba.

Pasiruošimai tęsėsi ištisais 
metais ir Jungtinėms Valstybėms 
kainavo bilijonus dolerių.

Trumano šūkis "nuostabu" pir
moje eilėje reiškė, kad tie pi
nigai nebuvo veltui išmesti. Kad 
tuo pirmuoju atominiu sprogimu 
atverti pragaro vartai, tuo tar
pu jis dar nenujaučia.

Dar prieš Trumanui iškeliau
jant į Europą, karo ministeris 
Stimson savo prezidentą painfor
mavo apie pasiruošimus Nau-

20 mėtį tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TELEFUNKEN

Authoriiad Factory Sorvlco 

josios Meksikos dykumoje. Iš 
kelių trumpų radijo pranešimų, 
gautų "Augustos" kreiseryje, 
aiškėjo, jog bandomasis sprog
dinimas esąs jau tik dienų klau
simas.

Dabar tas bandymas jau 
atliktas--tą pačią valandą, ku
rią jis, Harry S. Truman, 33- 
sis JAV prezidentas, lėktuvu į- 
skrido į nugalėto priešo sostinę. 
Abiejų įvykių sutapime jis tikisi 
matąs gilesnę prasmę.

Trumanas galvoja. Japonija vis 
dar nėra kapituliavusi, ir Jung
tinių Valstybių kariniai šefai 
būkštauja, kad invazija į japo
nų salas galinti būti nepaprastai 
nuostolinga. Todėl Rooseveltas 
jau Jaltos konferencijoje bandė 
Sovietiją įtraukti karan su Ja
ponais. Tačiau raudonajai armi
jai reikėjo mažiausiai trijų mė
nesių, skaitant nuo Vokietijos ka
pituliacijos dienos, kad į rytinį 
Sibirą iš Europos galėtų per
mesti pakankamą skaičių savo 
divizijų. Taigi, pati anksty - 
viausioji data, kada Sovietija 
galėtų pradėti karą Ramiajame 
vandenyne, yra rugpiūčio pra
džia.

Nepaisant karinių argumentų, 
Trumaną visada apima nema
lonus jausmas, kai jis pagalvo
ja, kad sovietai turės įžygiuoti 
į Aziją.

Jeigu mokslininkų pranašavi
mai,--kalkuliuoja jis, --pasiro
dytų teisingi, tai atsirastų gali
mybė su tuo naujuoju ginklu 
priversti Japoniją kapituliuoti 
ir be rusų pagalbos...

Tačiau tos problemos prezi
dentas pats vienas nedrįsta iš
spręsti. Trumpai pasvarstęs, jis 
pareikalauja, kad jo karo mi
nisteris Stimsonas atvyktų į 
Potsdamą ir painformuotų apie 
bandomojo sprogdinimo rezulta
tus.

(Bus daugiau)

Naujai gavusios nepriklausomybę 
Togo valstybės rūpesčiai

"Mano kraštas šiandien nėra 
geresnėje būklėje, negu prieš 
18 metų. Prancūzų kolonialinės 
įstaigos tuo metu pagal Vichy 
vyriausybės nurodymus buvo in
ternavusios visus nepatikimus 
asmenis, jų tarpe ir mane. Kai 
1942 metų pabaigoje prancūzų 
vakarinės Afrikos regentas ge
nerolas Boisson nusprendė nu
traukti santykius su Vichy, vieną 
dieną sargai atidarė stovyklos 
vartus ir mums pasakė: Dabar 
jūs esate laisvi ir galite eiti, 
kur norite!

Internacijos stovykla šiauri
nėse Dahomey stepėse buvo už 
700 kilometrų nuo mano gimti
nio miesto Lome. Tiesa, mes 
turėjome sunkvežimį, kuris ga
lėjo mus parvežti namo, bet nė 
lašelio benzino. Aš buvau laisvas. 
Tačiau kelias į tikrąją laisvę 
buvo dar labai tolimas, sunkus 
ir pilnas kliūčių!"

Toks yra atsakymas, kurį duo
da 57 metų amžiaus Sylvanus 
Olympio, Togo ministerispirmi
ninkas, tiems, kurie paklausia 
apie jo krašto ateitį. 1960 ba
landžio 27 ši buvusi dalis vo
kiečių kolonijos, kuri nuo 1919 
metų tapo prancūzų manda
tine sritimi, atgavo visišką 
nepriklausomybę. Nedidelė plo
tu, su maždaug 1 milijonu gy
ventojų, naujoji Togo valstybė 
yra pati mažiausioji suvereni
nė dalis juodojo kontinento, kuris 
nepaprastu greičiu žengia į ne
priklausomybę.

Ministeris pirmininkas Olym
pio yra pilnas vilčių ir energi
jos. Jis nori apsaugoti gautąją 
laisvę ir tiki, kad jo kraštas 
gausias ir "benzino", kurio taip 
trūko 1942 metais į laisvę pa
leistajam Olympio, norinčiam 
grįžti į dabartinę krašto sosti
nę Lome. Jo programa kukli ir 
vis dėlto įspūdinga: ūkinis krašto 
ugdymas, jokių užsienio politikos 
interesų, kova prieš "įvairių 
spalvų imperialistus". Ši pastaba 
liečia ir keturis kartus didesnę 
kaimynę Ganą ir jos vyriausy
bės šefą Nkrumą, kurį Olympio 
vadina "juoduoju imperialistu". 
Nes jau prieš šios valstybės gi
mimą Akrojebuvo svajojama apie 
Togo "prijungimą", jį paverčiant 
septintąja Ganos provincija.

Tirštai apgyventa centrinė

Šiuo metu raketų bazės, būdamos nekilnojamos, gali būti priešo sunaikintos ir likti nebenaudingos, 
jei jų raketos nebus iššautos ankščiau, negu priešas jas subombardavo.

KARĄ SKELBIA ŽMOGUS, BET MASINA
(21

Tuo metu, kai bombonešiai 
skrenda į priešo taikinius, už- 
aliarmuotas ginkluotų pajėgų vy
riausias štabas tariasi su pre
zidentu, kuris turi nuolatinį te
lefoninį ryšį su Pentagonu, ne
žiūrint kur jis būtų. Kiek jiems 
lieka laiko susigrąžinti bombo
nešius pirm, negu jie numetė 
bombas, ar patvirtinti įsakymą, 
kad raudonasis laikrodis pradėtų, 
veikti?

Šiuo metu yra numatytos 2 va
landos. Tai laikas, kurio bombo
nešiai neturi peržengti, kol ne
gaus patvirtinto įsakymo. Tai yra 
paskutinis saugiklis, blokuojąs 
karo aparatą, ir bombonešiai turi

Afrika stovi prieš rimtas prob
lemas. Baltieji kolonistai, anuo 
metu iš vedinėdami sienas, veik 
nekreipė dėmesio į kultūrinius, 
etninius ir ekonominius juodojo 
kontinento vienetus. Tiesa, 
prieškolonijiniais laikais ten ir 
nebuvo didesnių tautinių vienetų. 
Bet šiandien kalbos ir kultūros 
yra tokios skirtingos, kad iš tik
rųjų tėra tik du ryšiai, tebejun
gtą iš kolonijų paleistąsias 
valstybes ir gentis: bendra odos 
spalva ir bendras nepriklau
somybės troškimas. Tas poli
tinis apsisprendimo troškimas 
šiandien vystosi pagal Afrikos 
"didžiuosius vyrus".

Olympio yra vienas iš jų, dėl 
to netenka abejoti. Jis turi di
delę patirtį, kurios gal trūksta 
kuriam nors kitam Afrikos "di
džiajam vyrui"; jis gerai žino, 
kad atsipalaidavimas nuo eu
ropinių valdytojų dar toli gražu 
nereiškia laisvės, kurią tegalima 
įsigyti tik kietu darbu ir kitų 
supratimu, ir kad tik tame kelyje 
galima tikėtis draugiškos, nesa
vanaudiškos laisvojo pasaulio pa
galbos. Olympio gyvenimo kelias 
buvo nužymėtas daugelio tautų 
susitikimu: jis yra anūkas Bra
zilijos vergo, kuris grįžo Afri- 
kon, jis mokėsi tuometinio vokiš
kojo Togo misijų mokykloje, lan
kė universitetą Anglijoje ir dir
bo amerikinei firmai Paryžiuje. 
Todėl jis nenori susirišti su jo
kiomis užsieninėmis pasaulėžiū- 
romis ir ideologijomis, jis lin
kęs laikytis griežto neutralumo, 
kol tas neutralumas nekels pa
vojaus jo kraštui.

Kontinente, kuris vystosi pa
vienių asmenybių ženkle, ir kurio 
vystymasis turės didelį svorį 
tarptautiniuose santykiuose, to
kio apsisprendusio asmens, kaip 
Olympio, iškilimas turi ypatingą 
reikšmę. Nes Maskva, o dar la
biau Pekinas, visomis jėgomis 
bando juodojo kontinento "di
džiuosius vyrus" pasikinkyti į 
savo platformą. Tai nedvi
prasmiškai pareiškė raudonosios 
Kinijos delegacijos vadas Liao 
Čang-čin antrajame Afro-Azijos 
solidarumo konferencijoje Gvi
nėjoje. Bet toji taktika tik tada 
gali laimėti, jei laisvasis pasau
lis užmirštų, kad afrikiečių at
palaidavimas iš kolonijinio re- 

automatiškai grįžti į bazes, jei 
prezidentas per tas dvi valandas 
nepatvirtintų įsakymo.

Pentagone aiškinama, kad tik 
nukritimas pirmosios priešo 
bombos virš bazių galėtų pri
versti prezidentą patvirtinti puo
limo įsakymą.

Teoretiškai viskas tvarkoj. Bet 
štai, ką sako kiti specialistai, 
ypač britų karinis kritikas B.H. 
Liddel Hart:

"Paskutiniosios pastangos su
trumpinti aliarmo laiką padidina 
fatališkų akcidentų riziką. Jie 
ypač didėja dėl nervinio įtempi
mo tiek pas štabo viršininkus, 
tiek pas lakūnus. Skubioje akci
joje būna labai sunku išsiaiš
kinti šifruotais įsakymais."

Ir Liddel Hart duoda keletą 
pavyzdžių iš paskutiniojo karo, 
kada, dėl blogos šifruotų įsakymų 
interpretacijos, per klaidą buvo 
susprogdinti keliai Anglijos 
pakrantėse ir sugriautas Rotter- 
damas. Be abejo, šiandien ryšiai 
ir lėktuvų įgulų apmokymas yra 
tobulesnis, negu buvo 1940 me
tais, bet kaip kovoti su žmonių 
nervingumu.

"Jau pats faktas, kad puolimo 
paskelbimo atsakomybė yra vie
no žmogaus rankose, negali būti 
užtenkama garantija. Konflikto 
momentu, kada Įsiliepsnoja poli
tinės aistros, pasaulinė ka
tastrofa gali būti išprovokuota 
žemesniojo pavaldinio, pavyz
džiui bombonešio kapitono, įsi
tikinusio, kad jo vyriausybė 
yra baili ir pasiruošusi priešui 
kapituliuoti."

Bet tie, kurie lankėsi SAC 
bazėse, yra kitos nuomonės. Jie 
matė, kad lėktuvų įgulos draus
mingos ir nedrįs imtis jokio 
sprendimo. Išgąstis ar noras pa
sipriešinti savo vyriausybės įsa
kymams pas juos neįsivaizduoja
mas.

Kokia būklė yra raketų bazė
se? Jei bombonešiai turi dvi va
landas laiko tarp aliarmo ir bom
bų išmetimo, raketos to neturi. 
Lėktuvai gali išvengti sunai
kinimo, pakildami Į orą ir grįž
dami į bazes po atakos, tuo 
tarpu raketos negali išvengti 
priešo smūgių ir, kaip kariškiai 
sako, jos yra naudingos tam, kas 
pirmasis spės iššauti, kol prie
šas jų dar nesunaikino žemėje.

Pagaliau raketos neturi laiko 
atšaukimui. Raketa, paleista iš 
Leningrado, gali pasiekti Chicagą 
per 30 minučių. Ji tegali būti 
sugauta pusiaukelyje. Reiškia, 
iššauti Thor ar Jupiter rake
tas lieka tik 15 minučių laiko, 
kad išvengus jų sunaikinimo ba
zėse.

AUTOMATINE TVARKA
Ar tų 15 minučių užtenka vy

riausiajam štabui susitarti. Štai 
ką sako pulk. Alexander Sheridan 
žurnale "Air War College":

"Nutarimas pradėti puolimą 
turėtų būti priimtas, gavus įspė
jimą iš specialių tarnybų, kad 
priešo ataka yra neišvengiama 

žimo dar nereiškia laisvės, ir 
jaunųjų Afrikos valstybių dar lau
kia ilgas ir sunkus kelias, ku
riame jiems reikės broliškosios 
laisvojo pasaulio pagalbos.

(tp) 

ar jau pradėta. Šitokį įspėjimą 
nelengva gauti. Jis gali būti 
blogai suprastas. įspėjimas iš 
anksto negali būti pagrindu imtis 
svarbaus nutarimo, gi trumpas 
įspėjimas, pav. pranešimas, kad 
priešo raketos jau skrenda, te
duoda labai trumpą laiką nu
tarimui, kad galima būtų jį gerai 
apsvarstyti.

"Nežiūrint, kad yra išdirbtas 
ryšis prezidentą laikyti įvykio 
eigoje, netikėtas puolimas visad 
gali suardyti komunikacijos ry
šius.”

Ir toliau jis daro išvadą, kad 
tautos išlikimas priklauso nuo 
išdirbtų taisyklių, kurios griež
tai nustato, kaip elgtis tokiu mo
mentu, atsakant į puolimą.

TAIP AR NE?
Tame pat žurnale pulk. Harvey 

Shelton rašo, raketų bazių vir
šininkams turėtų būti duotas lei
dimas patiems imtis nutarimo 
paleisti raketas tuo atveju, jei 
prezidentas ir kiti aukštieji pa
reigūnai būtų nepasiekiami arba 
grėstų pavojus, kad bazės bus 
subombarduotos.

Jis pataria ieškoti sprendimo 
gynybos sistemos automatizavi
me, kad žmogiškasis sprendimas 
būtų iki minimumo sumažintas, 
ir elktroniniai instrumentai per 
trumpą laiką sugrupuotų prob
lemas ir patiektų duomenis auto
ritetingiems asmenims, kurie 
turi skelbti sprendimą. Tie au
toritetingi asmenys, anot pulk. 
Shelton, gali būti bazių vir
šininkai, kad kritišku momentu 
galėtų apspręsti problemas, ku
rias jiems patiekė rabotai.

Šią nuomonę remia ir Kali
fornijos technologijos institu
to raketinės laboratorijos di
rektorius dr. Pickering.

"Nutarimas sunaikinti priešą 
bus duotas radaro sistemos ir 
elektroniškos mašinos, neįsi- 
kišant žmogaus protui... Vyriau
sybės turės pasitikėti gerai vei
kiančiomis radijo lemputėmis..."

Tokia padėtis galės tęstis iki 
1962 metų, kol Pentagonas ir so
vietai pereis išimtinai prie rake
tų gynybos, leidžiamų iš kilno
jamų bazių, ir senstantieji lėktu
vai bus išimti iš apyvartos. 
Tada karo pavojus sumažės, nes 
vyriausieji štabai galės laukti, 
kol nukris jų teritorijoje pirmoji 
priešo raketa, be pavojaus, kad 
bus sunaikintos bazės, kad galė
tų imtis nutarimo pradėti karą.

Pavojingiausias laikotarpis, 
kada karas galįs būti pradėtas 
dėl klaidos, laikomas iki 1963 
metų.
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DraugasDon Camillo

CELĖ EINA IŠPAŽINTIES
Į, Maskvą einančiame traukiny

je buvo nedaug žmonių. Don Ca
millo iš kišenės išsitraukė rau
donai įrištąsias "Leninomintis", 
ir Peppone netrukus išėjo į kitą 
skyrių pasiplepėti su draugu Jen- 
ka Oregovu ir drauge Nadia Pet- 
rovna, kurie ten buvo įsirengę 
savo raštinę. Don Camillo liko 
vienas savo skyriuje.

Jis padėjo savo užmaskuotą 
brevijorių ant suolo ir iš kiše
nės išsitraukė užrašų knygutę, 
kad galėtų papildyti savo pas
tabas: "Ketvirtadienis, 8 valan
da: Tifizo kolchozas--Stephanas 
--karių kapai--gedulingos Mi
šios--draugas Tavanas. 15 va
landą: išvykimas traukiniu."

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 
Godo 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

J. Matulaitienės vadovaujama tautinių šokėjų grupė gegužės 15 d. Schwaben Hali, Brooklyne, rengia 
savo dešimtmečio jubiliejui atžymėti koncertą. Nuotraukoje šokėjos šoka Sadutę.

V. Maželio nuotrauka

Ketvirtadienis? Ar tikrai ket
virtadienis?

Tai atrodė neįtikėtina, todėl 
jis pavartė savo kišeninį ka
lendorių ir įsitikino, kad Sovie- 
tijoje tikrai tebuvo dar tik septy
niasdešimt devynias valandas.

Slinko vakaras. Joks medis, 
joks namas nepaįvairinio mono
toniškos, mažomis žemės bange
lėmis linguojančios, vėjų nuga
ląstos, plačios lygumos. Ligi ho
rizonto tęsėsi, vien tik dirvos, 
kurias nesunkiai galėjai jas įs- 
vaizduoti banguojančiu auksinių 
varpų vandenynu. Tačiau net pui
kus saulės švitėjimas, kurį čia 
susikūrė vaizduotė, nepajėgė at
šildyti liūdnumu užšaldytos šir
dies.

Don Camillo galvojo apie Po 
lygumą: apie rūką, apie lietaus 
sudrėkintas dirvas, apie purvi
nus kelius. Ten buvo kitos rū
šies melancholija. Joks vėjas 
ir joks šaltis nepajėgė ten-- 
Po lygumoje--išdildyti žmogiš
kosios šilumos, kuri spindulia
vo iš kiekvieno žmogaus paliesto 
daikto.

Nors ir visiškai atsiskyręs Po 
lygumoje gyventum ir migloje 
pasiklydęs būtum--vis dėlto ten 
nesijaustum išstumtas iš pasau
lio. Nematoma gija riša tave su 
kitais žmonėmis ir teikia tau 
šilumą ir viltį.

Čia joks siūlas neriša žmo
gaus su žmogumi. Čia žmogus yra 
kaip plyta: sulipintas su kitais, 
jis sudaro mūrą ir yra tvirtos 
visumos dalis. Bet išimtas iš 
mūro ir nusviestas į lauką jis 
nebeturi reikšmės. Jis lieka nie
kam nebereikalingas, nenaudin
gas daiktas.

Savo paties likimui paliktas 
žmogus čia yra pasigailėtinai 
vienišas.

Don Camillo pajuto šiurpulį 
savo pečiuose:

--Kur tas nelaimingasis dingo? 
--klausė jis save, galvoda
mas apie Pepponę.

Skyriaus durys sugirgždėjo, ir 
vidun įėjo draugas Tavanas.

-- Ar netrukdau? -- pklausė 
jis.

--Sėsk, drauge,—atsakė Don 
Camillo.

Jis atsisėdo priešais. Ran
koje jis laikė nedidelę kartoninę 
tūtelę ir, kiek padelsęs, pakėlė 
ją:

—Juk tik pora dienų, ir tiek 
laiko gal jie išsilaikys.

Būtent, tie trys žiemkenčių 
daigai, kuriuos jis kartu su alu- 
mininiu indeliu buvo įdėjęs į 
kartoninę tūtelę.

--Jie gali kvėpuoti,—pasakė 
draugas Tavanas,--nes tūtelė at
vira viršuje. O gal tu manai, 
kad turiu pradurti dar keletą 
skylių šonuose?

DIRVA
--Man neatrodo, kad reiktų, 

—atsakė Don Camillo.--Svarbu, 
kad jie negautų perdaug šilumos.

Draugas Tavanas atsargiai pa
dėjo tūtelę ant suolo, atremda
mas jos viršų į sieną, kad ji 
išliktų statmena.

--O po to?--paklausė.
--Po to?
—Kai aš grįšiu namo?
Don Camillo patraukė pečiais.
.--Drauge, tuos tris daigus per

sodinti tikrai nebus sunku.
--Sunkumas kyla iš mano mo

tinos pusės,--murmėjo Tavanas. 
—Ką aš jai pasakysiu? Kad čia 
trys daigai, kurie...

Jis nutraukė savo žodžius ir 
žiūrėjo pro langą.

--Dvidešimt du milijonus 
kvadratinių kilometrų jie turi, 
--kalbėjo pro dantis,--ir būtinai 
jiems prireikė to žemės gaba
lėlio javams pasėti...

Don Camillo papurtė galvą.
--Drauge,--atsakė jis,--pra

eitame kare rusai neteko dvi
dešimt milijonų žuvusiais. Pen
kiasdešimt arba šimtas tūkstan
čių, kuriuos priešas paliko, jiems 
yra visai nereikšmingi.

—Bet aš to negaliu sakyti savo 
motinai.

—Tau ir nereikia sakyti. Leisk 
savo motinai ramiai galvoti apie 
tą medinį kryžių, kurį ji matė 
nuotraukoje. Pasakyk jai, kad 
prieš tą kryžių uždegei žvakę. 
O su tais daigais pasielk, kaip 
tau širdis pašnibždės. Jei tu 
juos išlaikysi gyvus ir jų sėk
lomis pratęsi jų gybybę, tai bus, 
lyg išlaikytum gyvą savo brolį.

Draugas Tavanas klausėsi pa
niuręs.

—Drauge,—pasakė Don Ca
millo, pakeisdamas registrą,-- 
kodėl tu mane verti tau sakyti 
kalbas, kurios dvelkia buržua
ziniu sentimentalumu?

—Kad jos man patinka,--at
sakė draugas Tavan.

Jis pasiėmė savo kartoninę 
tūtelę ir atsistojo. Prieš išei
damas, dar kartą pažvelgė pro 
langelį:

—Dvidešimt du milijonai kvad
ratinių kilometrų,--murmėjo.-- 
Ir būtinai jiems prireikė to že
mės sklypelio...

(Bus daugiau)

Trumpai
TAUTINĖS KINUOS vyriausy

bė paskelbė karo paruošties būk
lę, nes komunistai intensyviną 
savo pasiruošimus priešais Que- 
moy ir Matsu salas ir galį at
naujinti karo veiksmus.

NEPALAS ir komunistinė Ki
nija pasirašė susitarimą dėl sie
nų, į kurias įeina ir ginčijamas 
Everesto kalno klausimas. Ta 
proga Kinijos premjero Ču En- 
lai apkaltino Nehru, kad jis ne
buvęs "labai draugiškas".

TURKUOJE studentų demons
tracijos tebevyksta, bet kariuo
menei įsakyta panaudoti ginklus, 
"jei prireiktų". I4 NATO konfe
renciją atvykusiems korespon
dentams užs. reik, ministeris 
Zorlu pareiškė, kad demonstra
cijos nesančios tokio didelio 
masto arba tokios aštrios, kaip 
užsienių spaudoje pavaizduota.

Ic VAKARŲ BERLYNĄ šį mėne
sį perbėgo daugiau, kaip 15,000 
sovietinės zonos gyventojų. Tai 
dvigubai daugiau, negu praeitų 
metų balandį ir 5,000 daugiau, 
negu šių metų kovo mėnesį.

, TAIP ATSIRADO IR TOBULĖJO RAKETOS...
Iki 1850 metų raketos sek

davo nustatytą kryptį pa
galba tam tikros ilgos laz
delės, pritaisytos prie uode
gos galo, šitoks vairavimo 
būdas dažnai būdavo ne
efektingas, ir, stipresniam 
vėjeliui pūstelėjus, paleisto
sios raketos, apsukusios ra
tą, grįždavo 'namo', iškel- 
damos į padangę pačius šo- 
vėjus. Tais metais William 
Hale sugalvojo į dujų sro
vės taką įstatyti tris lenk
tus sparnelius, kurie smar
kiai suktų pačią raketą apie 
jos masės centrą ir tuo iš
laikytų ją nustatytoje kryp
tyje.

Maždaug tuo pat metu, 
pulkininkas Boxer pastatė 
ir pirmąją dviejų laiptų ra
ketą, prijungdamas didelės 
raketos nosį prie mažos ra
ketos uodegos. Dar ir šių 
dienų mokslininkai tebe
naudoja šį praeito šimtme- 
čia 'laiptų principą’ siųsda
mi žemės palydovus erdvėn.

Per amžius raketos buvo 
varomos kietu kuru, kol 
1903 metais Konstantin 
Tsiolkovskij, rusų mokyto
jas, paskelbė savo revoliu
cinę idėją: statyti raketų 
motorus, varomus skystu 
kuru. Iš pradžių jo idėja 
buvo sutikta su dideliu en
tuziazmu, bet, keliems ban
dymams nepasisekus gry
nai dėl mechaninių priežas
čių, skysto kuro naudojimas 
inžinierių buvo atmestas.

Vienas iš moderniųjų lei
dinių apie raketos veikimą, 
daktaro R. H. Goddard ”A 
Method of Reaching Ext- 
reme Altitudes”, pasirodė 
1919 metais, čia smulkiai 
buvo išdėstyta teorija, pa
duodant kuro formules, vai
ravimo metodus, raketų 
formas, ir t.t.

Goddard stengėsi ištobu
linti raketą oro žinių rinki
mui, norėdamas atsikratyti 
lengvai skrendančiais balio
nais. jis buvo pirmasis ban
dymais įrodęs, jog raketa 
veikia taip pat puikiai oro 
tuštumoje, kaip ir ore. Be 
to, Goddard smulkiai išdir
bo matematinę teoriją dau- 
gialaiptės raketos skridi
mui, užtikrindamas, kad to
kios konstrukcijos raketa 
galės pasiekti mėnulį ir ki
tas planetas.

Prasidėjus pirmajam pa
sauliniam karui, R. H. God
dard, JAV valdžios buvo 
paskirtas vadovauti karo 
raketų laboratorijai. Moks
lininko C. H. Hickman tal
kinamas, jis pagamino net 
astuonių tipų raketas, va
romas nauju kuru (40G ni
troglicerino ir 60 G' nitro- 
celulozės). Bebandant 4 co
lių diametro iš lėktuvų šau
domą raketą Aberdeen Pro- 
ving Grounds, pasibaigė ka
ras, sustabdydamas visą 
kariškąją pramonę.

Likęs be valstybės para
mos, Goddard kreipėsi į pri
vačias organizacijas, prašy
damas pagalbos. Atsiliepė 
Clark universitetas ir Gug- 
genheim Foundation. Dar
bas laboratorijoje ėjo vėl 
toliau. 1926 kovo 16 — vėl 
istorinė data —- Goddard 
sėkmingai paleidžia pirmą
ją skystu kuru varomą ra
ketą, kuri iškyla iki 184 
pėdų aukščio, šešeriais me
tais vėliau išbandoma gy- 
roskopu vairuojama raketa, 
o 1935 metais dar labiau iš
tobulinta raketa pasiekia 
4800 pėdų aukštį, horizon
taliai nuskrisdama 13,000 
pėdų. Tuo ir nutyla Ameri
kos mokslininkai iki antro 
pasaulinio karo pabaigos. 
Dabar pažvelkim, kas tuo 
laiku dėjosi Europos vals
tybėse.

Vokiečiai ir anglai pradė
jo smarkiai tobulinti rake-

ROMUALDAS BRIČKUS
Boston University, C. I. T.

tas, artėjant Antrajam Pa
sauliniam karui.

1933 metais Vokietija 
įsteigė Peenemuende labo
ratoriją, kur užvirė darbas 
su 330 svarų A-l raketa. Po 
,to sekė A-2, pasiekusi 6,500 
pėdų. Per sekančius ketve
rius metus ši pirmoji labo
ratorija išaugo į Vokietijos 
raketų centrą, čia per 
trumpą laiką buvo pastaty
ta net dešimt skirtingų ra
ketų, pradedant A-l ir bai
giant A-10. Iš jų, Walter 
Dornberger ir Werner von 
Braun proto kūdikis, A-4 
(kitaip vadinama V-2) ra
keta, be abejo, Anglijai 
daugiausia nuostolių prida
rė.

Pirmoji V-2 raketa buvo 
paleista 1942 m. spalio mė
nesį. Ji svėrė virš 12 tonų

Sovietų dirbtino žemės palydovo "Sputnik II", kuris buvo paleistas 
erdvėn 1957 m. lapkričio 3 d., modelis, išstatytas tarptautinėje 
parodoje,Briuselyje 1958 m. Apačioje matyti kabina su langeliu, 
kurioj keliavo šuo Laika; viršuj blizgančiame rutuly buvo įrengtas 
radijas ir kitokie instrumentai. Bričkaus nuotrauka
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ir buvo 46 pėdų ilgio bei 5 
pėdų diametro. Kuras susi
dėjo iš 7600 svarų alkoholio 
ir 11,000 svarų deguonies; 
jėga, gaunama iš šio miši
nio, iškeldavo raketą iki 70 
mylių aukščio.

Įdomus yra faktas, jog 
A-10 modelis buvo skirtas 
apšaudyti New Yorko ir 
Bostono miestus, bet dėl lai
ko stokos ir smarkių sąjun
gininkų bombardavimų nė 
viena tokia tarpkontinenti- 
nė raketa nebuvo iššauta.

Anglija daugiausiai vys
tė priešlėktuvines raketas, 
kurios su keliais svarais 
sprogstamos medžiagos iš
kildavo iki 20,000 pėdų 
aukščio. Taip pat jos moks
lininkai puikiai pritaikė ra
ketas šaudymui nuo laivų, 
kaip parodė Prancūzijos 
krantų invazija. Kas naujo 
pasiekta raketų srityje po 
karo, manau, skaitytojai ži
no, todėl nebūtų naudinga 
apie tai rašyti.
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Sukaktis be giedrių prošvaisčių
Suėjo penkiolika metų, kai nugalėta Vokietija padėjo 

ginklus. Vieniems iš mūsų tada prasidarė kacetų ir ka
lėjimų durys i laisvę. Bet kitiems, tėvynėje esantiems, 
tos durys prasidarė į visuotinę nelaisvę.

Tada, kai karas Vokietijoje baigės, kur kas bebu- 
vom, visi labai baimingomis akimis dairėmis, kad, griu
vus vienam totaliniam priešui, nesąmoningai auginamas 
ir stiprinamas kitas, dar baisesnis. Tada daugeliui aiš
kėjo, kad mūsų keliai atgal į namus negreit pasisuks.

Atsimenu tas dienas,-kaip šiandien. Bavarijos pagar
sėjusiam muzikos centre — Bayreuthe, yra ir pagarsėjęs 
Šv. Jurgio sunkiųjų darbų kalėjimas. Jame buvo mūsų, 
Lietuvoje veikusio VLIKo daugumos narių, paskutinė ka
linimo vieta. Virš 2000 politinių kalinių skaičiuje, dau
giausia čekų, buvo ir keliolika lietuvių. Ir kada to kalė
jimo durys mums prasivėrė į laisvę amerikiečiams Bay- 
reuthą užėmus, mums, lietuviams, teko ir pirmoji garbė. 
Garbė, nes mus pirmiausia į laisvę išsivežė amerikietis 
karininkas A. Vaivada. Tuo tarpu čekai, daugiausia rau
donais ženklais apsikaišę dar laukė, kol juos pasiims Če
kijos vyriausybė.

Išėjus į tuometinę laisvę, atgavus tada Įmanomas 
susižinojimo priemones ir daugiau žinių, atsirado ir šim
tai naujų rūpesčių. Aišku buvo, kad raudonieji gražiuoju 
neatsitrauks, kad grįžti į namus neįmanoma, kad reikės 
svetur gyventi. O vėl įsijungus į politinį ir visuomeninį 
darbą aiškėjo, kaip sunkiai raudonąja liga buvo apsirgę 
dauguma tuometinių amerikiečių aukštųjų pareigūnų.

Mums, kurie buvome išgyvenę vienerius metus ko
munistinėse replėse, tada toks amerikiečių paraudona- 
vimas ir mūsų interesų nesupratimas, buvo tiesiog baisus. 
Ir žinoma, jei Maskva savo reikalavimais ir grobimais 
nebūtų tada pertempusi stygos, komunistinis vargas būtų 
dar didesnius pasaulio plotus nusiaubęs. Ir laimė, kad 
styga buvo pertempta, palengva didieji vadai pradėjo ma
tyti savo klaidas. Tik labai gaila, kad tas realus maty
mas ir padėties suvokimas buvo toks lėtas. Toks lėtas 
palikęs ir iki šių dienų, nors nuo to laiko jau praėjo 15 
metų.-

Skaudžiausia, kad praėjus penkiolikai metų, senos 
Europos tautos ir valstybės, komunistų užgrobtos, lais
vės ne tik neatgavo, bet ir prošvaičių dar nematyti. O 
tuo tarpu per tą patį laiką į laisvę buvo išvesta keletas 
pusiau ar ir visiškai laukinių tautų. Joms laisvės mes 
nepavydim, nes laisvė visiems vienodai brangi. Tik mes 
stebimės, kad mūsų laisvės reikalais galingieji baimina
si su pavergėjais rimtai kalbėtis. O ką jau norėti, kada 
tuo reikalu net nesikalba, kad rimtus reikalavimus iškel
tų ir iš užimtų kraštų spaustų pasitraukti.

Penkiolikos metų didžioji skriauda tęsiama toliau. Ir 
ji dar ilgai tęsis, jei bus einama įprastiniu nuolaidų keliu. 
O tas nuolaidų kelias per tuos penkiolika metų ir buvo 
pats pražūtingiausias Maskvai didelių ragų auginimas. 
Jis mūsų tautai kaštavo dešimtimis tūkstančių gyvybių 
ir kankinių. Taigi sukaktis liūdna, o giedrių prošvaiščių 
dar nematyti. B. G.

Nepriklausomybės paminklas, stovėjęs vyrauto maziojo muzie
jaus, sodely, prie kurio vykdavo didžiosios iškilmės, bolševikams 
Lietuvą okupavus, tuoj buvo nugriautas, drauge ir šalia jo stovėję 
senoviški kryžiai.

Vienas gražiausių pastatų Kaune, statytas nepriklausomybės lai
kais, buvo teisingumo ministerijos rūmai, su įrašu fronte: "Justice 
ėst fundamentum regnorum".

Duona, kaip pelenai
"He that wrongs his friend
Wrongs himself more, and ever bears about 
A silent court of justice in his breast, 
Himself the judge and jury, and himself 
The prisoner at the bar, ever condemned."

A. Tennyson

STASYS ŽYMANTAS

"Kodėl aš su jais nutraukiau 
santykius",--tokia antrašte oku
pacinė "Tiesa" Vilniuje Š.m. va
sario 20 d. atspausdino Jono 
Deksnio "laišką" redakcijai. Re
dakcija ta proga tepastebėjo, 
kad laiško autorius yra buvęs 
"vadovaujančių nacionalistinių 
organizacijų narys".

Tik "Tiesos" redakcija kai ką 
dar "pamiršo" nurodyti:--kokių 
gi NKVD ar KGB rūmų ar 
kalėjimų požemių rūsiuose Jo
nas Deksnys rašė šį laišką? Kau
no, Vilniaus, o gal Maskvos Lu- 
biankos ar Butyrkų? Ir kas buvo 
tie "draugai redaktoriai", ku
rie "padėjo" Jonui Deksniui šį 
laišką rašyti ir jau parašytą 
dar taip kruopščiai redagavo?..

Priklausau prie tų, su kuriais 
Jonas Deksnys "nutraukė santy
kius". Kaip ir jis, vokiečių oku
pacijos metais buvau ^tarpe tų, 
kurie "žvilgčiojo į anglų-ame
rikiečių sąjungininkus", ir kurie, 
pasak patį Joną Deksnį, gal jo 
laiško "redaktoriams" kiek ne
apsižiūrėjus, sudarė "žymią lie
tuvių- buržuazinės visuomenės 
dalį". Sakykime tiesiai: lietuvių 
tautos didžiumą.

PER TŪKSTANČIUS 
KILOMETRŲ...

Rišo mane su Jonu Deksniu 
keliolikos ilgų metų draugystė, 
glaudaus darbo ir bendros ko
vos dėl Lietuvos laisvės ir vi
sai žmonijai ir lietuvių tautai 
brangių idealų įgyvendinimo mū
sų kankinamoje Tėvynėje.
"Kai gulėdavau bunkeriuose ir 

kautynių įkarštyje kvėpuodavau 
kraujo garavimu", rašė man Jo
nas Deksnys 1946 metų spalio 12 
d., "visuomet prisimindavau Ta
ve ir ilgų naktų ir mėnesių me
tu gimusias didžiąsias idėjas. 
Prisimindavau X..., kuris kartu 
su Tavim esate didieji mano mo
kytojai, įkvėpę teisingumo ir 
laisvės idėjos pažinimą ir ne
palaužiamą pasiryžimą kovoti už 
jų įgyvendinimą. Tomis minti
mis šiandien gyvena Tautos di
džiuma".

"Buk Tikras, kad jokia fizi
nė ar moralinė tironija nepajėgs 
mūsų priversti atsisakyti nuo 
savo siekimo ir sutraukyti tuos 
stiprius dvasinius ryšius, kuriais 
mes esame sujungti net ir atskir
ti per tūkstančius kilometrų"...

Ir jau žymiai vėliau, 1954 me
tais, jis rašė man ir kitiems 
laisvės kovos draugams užsie
nyje:--

"...Čia neturiu galimumų pla

čiau papasakoti apie savo var
gus bei rūpesčius. Tenoriu iš
reikšti, kad kiekvienas mano šir
dies plasdenimas ir sielos vir
pesys yra sukauptas viltyje, jog 
ateis laikas, kai ši tokia sunki, 
per erdvės ir laiko tolius mus 
išskyrusi kelionė bus laimingai 
baigta".

LAISVES KOVŲ PULSO 
ŽIDINYJE

Deja, mane ir kitus Jono Deks
nio laisvės kovos draugus užsie
nyje nuo jo skyrė ne vien tūks
tančių kilometrų geografiniai 
nuotoliai, kurie šiais laikais ga
lėtų būti lengvai įveikiami, bet 
net kelios viena už kitos gele
žinės uždangos: Sovietų Rusijos, 
Lenkijos, Rytų Vokietijos... O 
jas įveikti jau daug sunkiau. 
Bet visdėlto ir jos nebuvo ne
nugalimos I

"Jūsų laiškai, spaudos iš
karpos, padėties analizės, sam
protavimai bei nurodymai per 
spygliuotų vielų sienų užtvaras, 
laiko ir erdvės tolius ir niū
rią gyvenimo tikrovę"--skai
tome dar viename Jono Deksnio 
laiške iš Tėvynės,--"leido vi
somis proto ir širdies galiomis 
pajusti bendros laisvės kovos 
pulsą ir suvokti tolimesnes mū
sų darbo gaires ir pamatus".

"Mums svarstant užsienio rei
kalų kompleksą",--skaitome to
liau tame laiške,--visuomet iš
kildavo pavojus, kad esant taip 
skirtingose buitinėse gyvenimo 
ir veiklos metodų sąlygose, tarp 
Krašto ir užsienio gali susida
ryti nesuderinamas esamos 
padėties ir būsimų lemiančių mo
mentų situacijos vertinimas... 
Konstatuojame, kad mūsų būkš- 
tavimas buvo pernelyg didelis".

Taip, iš tikro, mums, Jono 
Deksnio laisvės kovos draugams 
užsienyje dideliu moraliniu atpil
du buvo tai, kad nei sienų už
tvaros, nei laiko ir erdvės to
liai mūsų nuo Tėvynės nenuto
lino.

Deja, juo toliau, juo sunkiau 
begalėjome susisiekti. Ir juo 
labiau Vakaruose ėmė prigyti 
sovietų peršamo taikaus sambū
vio idėja, juo sunkiau buvo į- 
veikti geležinių uždangų kliūtis. 
Su lietuvišku užsienio pasu jų 
nepervažiuosi, ant šluotos užsi
sėdęs neperjosi, nei lazdele pa
sispyręs neperšoksi. O pagaliau 
ir reikalingų tam lėšų per 
Vasario 16-os minėjimus nesu
rinksi...

VIENŲ VIENAS PAUKŠTIS...

O tuo tarpu raudonųjų krem- 
lininkų geležinis žiedas aplink 
Joną Deksnį vis labiau spaudė
si. Tai buvo neišvengiama. Savo 
nelaimei, jis turėjo ne vien sve
timų, bet nemaža ir savų prie
šų, kurie sunkiuose uždaviniuose 
ne tik jam nepadėjo, bet kur 
galėdami trukdė.

Visa tai savo metu privertė 
Joną Deksnį parašyti mūsų ad
resu retos kančios išgyvenimais 
persunktus žodžius:--

"Toliau šitoje košėje dirbti ir 
aukotis nebeįmanoma. Jeigu at
sakingieji užsienio lietuvių 
veiksniai nei moraliai, nei prak
tiškai nerems ir net trukdys 
(kaip iki šiol daugiausia buvo) 
tautos gelbėjimo darbą iš užsie
nio, tai prisipažinkime, kad ko
va beveik pralaimėta. Nėra jo
kios moralinės teisės angažuoti 
žmones mirtiniems pavojams, 
kuriems tos pačios tautos juri
dinių ar praktinių atstovų bus 
priskiriamos tik avantiūrizmo ir 
šarlatanizmo savybės. Jeigu auka 
daroma tautinėje plotmėje, tai 
ji turi būti ir pripažįstama. IŠ 
savo karių nesijuokė ir jų ne
niekino net abisinai!.."

Ir dar vėliau Jonas Deksnys 
stačiai pastatė klausimą: ar kar
tais tam tikri užsienio lietuvių 
politiniai sluogsniai ir asmenys 
tiesiog nesiekia jo sunaikinimo?

Gal ir šiandien nevienas jų 
dar kels ir mes akmenį Jono 
Deksnio pusėn. Juk dabar taip 
lengva: išdavikas, ką su tokiu 
dar kalbėti...

Ir jam gal belieka tik kar
toti anos atgailos psalmės žo
džius (101 psalmė. "Psalmiųkny
ga". Vertė Dr. Juozapas Skvirec
kas, Kauno Arkivyskupas Metro
politas. 1949 Stuttgart).

"Dėl mano vaitojimų smarku
mo beliko tik oda ant mano kau
ly*

Aš esu panašus į tyrumos pe- 
likonį, pasidariau kaip apuokas 
griuvėsiuos.

Aš nemiegu ir vaitoju, kaip 
vienų vienas paukštis ant stogo.

Mano neprieteliai nuolat už
gaulioja mane, kurie siunta prieš 
mane, keikiasi mano vardu. Nes 
aš valgau pelenus kaip duoną ir 
savo gėralą aš maišau su verks
mu".

UŽVERSTAS TRAGIŠKAS
LAPAS

Jei pasiryžimo prasiveržti pro 
geležinių sienų užtvaras nei Jo
no Deksnio laisvės kovos drau
gams užsienyje nei jam pačiam 
niekada netrūko, tai pralaužti 
Joną Deksnį vis labiau supantį 
geležinį žiedą vilties nebuvo.

Tada, jau beveik prieš ketve- 
ris metus, 1956. V.27, Jonas 
Deksnys parašė dar vieną laiš
ką. Tas laiškas atspindi nevien 
Jono Deksnio karštą būdą, pra
eity paskatinusį jį didvyriškiems 
Tėvynės žygiams, bet kartu ir 
didžiąją lietuvių rezistencijos 
dramą. Tarp kitko, ji rašė:

Šioje ilgoje pilno tragizmo 
žiaurioje kovoje, kuri buvo 
aplaistyta mūsų brolių krauju 
ir kančiomis tolimo Sibiro bei 
Uralo lageriuose, aš tariausi, 
jog mus jungia nesutraukiamas 
bent moralinis ryšys. Deja, at
rodo, reikia konstatuoti, kad buvę 
kovos draugai pilotiškai nusi
plauna rankas ir palieka mus 
pačioje sunkiausioje minutėje. 
Mano sąžinė prieš savo kovos 
draugus ir tautos istoriją yra 
švari. Aš nesvyruodamas ėjau 
tuo keliu, kuris mano giliausiu 
įsitikinimu tebuvo vienintėliai 
galimas, prarasdamas sveikatą 
ir viską, kas asmeniškai man bu
vo brangaus.Jūs gi netik neparo- 
dėt ryžto, bet net nesiteikėt ši
tai įtikinamiau paaiškinti...

"Duok Dieve, kad paaiškėtų, 
jog šie kartūs mano užmetimai 
buvo be pagrindo, o Jūsų elge
sio mūsų atžvilgiu priežastimi 
buvo tikrai kokios nors nenugali
mos kliūtys..."

Be galo gaila, bet deja, ir mes 
taip pat nebuvome stebukladariai. 
Daug ko ir, tiesą sakant, nieko 
nebegalėdami pakeisti, mes 
nusprendėme, jog bus geriau, jei 
į šį laišką nebeatsakysime...

Priešo geležinis žiedas jau 
buvo per kietai ir per pavojingai 
suveržtas. Sekė ilgi mėnesiai ir 
metai visai kitokio "paruošimo", 
"apmokymo", "smegenų išplo
vimo", psichologinio ir fizinio 
teroro. Ir dar reikia stebėtis, kad 
pačio svarbiausio Lietuvos po

grindžio kovotojo jie nenužudė iš 
karto, bet su visu įmantru
mu stengėsi lėtai iš jo išgauti 
viską ir dar priversti patarnauti 
jų reikalui.

Aname paskutiniame laiške 
Jonas Deksnys dar minėjo, kad 
jeigu tik užteks laiko ir sveika
tos, jis norėtų kada vėliau sura
šyti šio laikotarpio lietuvių tau
tos laisvės žygių apžvalgą ir duoti 
teisingą, nors ir skaudų jos į- 
vertinimą. To atlikti jam nebete
ko. Apžvalgą ir "įvertinimą" už 
jį parašė kalėjimų rūsių ir 
konclagerių sargybiniai, Krem
liaus enkavedistai ir jų politru- 
kai sovietų okupuotoje Lietuvo
je.

Ir taip vilniškėjo okupantų 
"Tiesoje" galėjo pasirodyti 
atitinkamai suredaguotas ir iš- 
preparuotas jau "tarybinio pilie
čio" Jono Deksnio laiškas.

Istorija ir laisvės kova dar 
nebaigta. Bet ilgametėje lietu
vių rezistencijos istorijoje tuo 
buvo užvestas dar vienas tragiš
kai skaudus lapas.

REDAKCIJOS PASTABA: — 
Dirva paskelbs B. Railos tuo rei
kalu kelias "Akimirksnių kroni
kas", kuriose bus plačiau išnag
rinėtas J. Deksnio asmuo, jo 
veikla, NKVD raportas ir kitos 
platesnei visuomenei dar neži
nomos ar tik mažai žinomos 
aplinkybės. Žinodami kad J. 
Deksnio veikloje būta ir daug 
tokių atvejų, kurie niekad ne
susilauks vienodo vertinimo, vė
liau duosime vietos ir kitiems 
pasisakyti.

SVEIKINU PUIKŲJĮ. SUMANYMĄ

Sveikindama tą puikųjį suma
nymą ruošti jauniesiems daini
ninkams konkursus, jungiu ir 
penkinę premijų fondui.

Prudencija Bičkienė.

RE D. PASTABA. Tai pirma
sis, ne tik džiuginantis padrąsi
nimas iš mūsų pagarsėjusių dai
nininkų, bet ir nuoširdi parama 
sumanymus įvykdyti.

KAIP ĮSIGYTI METMENIS?

Išėjus pirmajam Metmenų žur
nalo numeriui Dirvos redakcija 
įdėjo karikatūrą, vaizduojančią 
Metmenų administratorių, ne
šantį redaktoriui glėbius laiškų 
su prenumeratoms. Ir pridėjo 
pastabą, jog daug kas skundžia
si, kad dar nematė Metmenų žur
nalo.

Turime užtikrinti Dirvos re
dakciją, kad lietuviškoji vi
suomenė nėra, dėja, tiek jautri 
ir susidomėjusi jaunesniųjų pas
tangomis ir užsimojimais. Ta
čiau Metmenų leidimo bendrovė 
yra nusistačiusi nepasekti kai 
kurių laikraščių ir žurnalų pa
vyzdžiu, kurie neprašyti išsiun
tinėja numerius ir po to reikalau
ja už juos užsimokėti.

Metmenys nebus siunčiami 
tiems, kurie jų nenori. Todėl 
geriausias kelias Metmenis gau
ti yra parašyti administracijai 
(Ramojus Valtys, 926 Hinman 
Avenue, Evanston, I1L) su keturių 
numerių ($4.00) ar garbės 
($10.00) prenumerata.

Raimundas Mieželis, 
Chicago, Illinois

LAIKRAŠTIS VĖLUOJA, BET 

YRA IR DŽIAUGSMO

Siunčiu prenumeratos mokes
tį už šiuos metus. Laikraštį gau
nu 4-6 savaites pavėlavus. Kar
tais ir visiškai dingsta. Tai vis 
dėl mūsų pašto netvarkos.

Labai džiaugiamės ir stebimės 
Dirvos nepaprasta pažanga. Tai 
vienintėlė mums paguoda plūdu
riuojant kasdien vis daugiau rau- 
donuojančioj vietos jūroj.

Julius Leonavičius, 
Venezuela

KODĖL NEBĖRA?

Dirvoje prieš kiek laiko būda
vo gerų, aktualių karikatūrų lie
čiančių lietuviškąjį gyvenimą. 
Paskutiniu laiku jų lyg ir pasi
gendu. Būtų gera, jei redakcija 
jų dažniau dėtų.

r m., 
Chicago, III.
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Vienuolikos dailininkų paroda Chicagoje

1960 m. gegužės 6 d.

ir buvu-

paskirus 
matosi

R. Mazoliauskas - Figūra (gip
sas)

Balandžio 23 d. Čiurlionio 
Galerijos patalpose buvo 
atidaryta dail. V. K. Jony
no vadovautos Freiburgo 
ECOLE DĖS ARTS ET 
METIERS auklėtinių paro
da. Rengėjai — Korp! Gin
taras.

Parodą, rengėjų vardu, 
atidarė K. Butkus. Išsa
miau apie tą meno mokyklą 
ir mokykloje studijavusių
jų kelią j meno pasaulį nu
švietė buvęs dėstytojas dail. 
A. Valeška. Parodos daly
vių vardu žodį tarė dail. A. 
Kurauskas. Abu kalbėtojai 
išreiškė padėką parodos 
rengėjams. Atidaryman su
sirinko gera šimtinė žmo
nių. Savaitės bėgyje dar 
aplankė keli šimtai. Spėta 
parduoti keli paveikslai.

Parodoje buvo išstatyti 
53 kūriniai. Kūrinių auto
riai: J. Akstinas, B. Kany- 
tė-Balukienė, V. Ignas, A. 
Kurauskas, R. Mazoliaus
kas, J. Mieliulis, M. Nasvy- 
tis, V. Remeika, J. šapkus, 
J. Kiefer-šapkuvienė ir R. 
Viesulas. Eksponatų tarpe 
daugiausia aliejiniai (30) 
ir akvareliniai (12) darbai. 
Matėsi ir lino raižinių, lito
grafijos ir kt. Kartu ir 3 
R. Mazoliausko skulptūros.

Kiekvienas parodon atsi-

Parodos svečiai klausosi dail. A. Kurausko kalbos. Nuotraukoje 
matyti: dail. Mackuvieaė, dail. Balukienė, dr. Balukas, dail. Valeška, 
dr. J. Paplėnas, sol. Adomaitienė, kun. Vaišnys ir kt.

V. Noreikos nuotrauka

A. Kurauskas

J. Mieliulis Žmogus kalinio rolėje (aliejus)
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Dail. A. Valeška kalba parodos 
atidarymo metu.

Parodos atidarymo metu buvo daug diskutuojama meno klausi
mais... Iš kairės A. Grincevičius, D. Bylaitienė, R. Bičkienė, dail. 
Balukienė ir J. Kelečius.

lankęs galėjo nesunkiai pa
stebėti didelį įvairumą. Tei
singai Dr. H. Nagys kata
logo įžangoje sako, kad 
šiuos jaunus dailininkus 
jungia ne bendras stilius, 
bet kūrybinė nuotaika ir 
troškimas ieškoti savitos iš

raiškos ir Savo asmeninio 
braižo. Taip ir yra. Visi 
lankė tą pačią mokyklą, tu
rėjo tuos pačius dėstytojus, 
bet kiekvienas eina atskiru 
kūrybiniu keliu, šiuo atve
ju priklauso pelnytas pagy
rimas ir mokyklai 
siems mokiniams.

žvilgterėjus į 
kūrinius ryškiai 
įvairumas technikoje ir te
matikoje. Pavyzdžiui, aiš
ku, kad A. Kurauskas, M. 
Nasvytis ir V. Remeika 
stipriai pakrypę abstrakti- 
nėn tapybon. Tačiau kiek
vienas jų begaliniai skirtin
gas ir drauge savotiškai 
įdomus. Tas pats palyginus 
ir gana realiai kuriančius J, 
Akstiną, V. Balukienė ir J. 
Šapkuvienę. Jokiu būdu ne
galima sugretinti ir V. Ig

V. Noreikos nuotrauka

Joną Kasmauska« c
tai yra puikus įrodymas, 
kad gali po vienu stogu iš
sitekti seni, vyresni ir jau
ni, jeigu tik jie to nori. Na, 
ir pobūvio nuotaika buvo 
jauki ir šilta.

Žalgirio tunto tuntinin- 
kas Myk. Subatkevičius 
trumpu žodžiu pradėjo J. 
Kasmausko pagerbimo iš
kilmes. Malonia skautiška 
nuotaika vakarui vadovavo 
skautininkas inž. A. Trei- 
nys. Pirmasis gerai paruoš
tą ir jautrią kalbą pasakė 
skautininkas Algirdas Ba
nevičius. Jis neperdėta for
ma apibūdino Joną Kas-

Bostono lietuviai skautai 
jau beveik dešimt metų tu
ri neblogus užuobėgos na
mus. Tai ALT S-gos Bosto
no sk. namai. Balandžio 29 
d. vakare Žalgirio tuntas 
tuose namuose surengė gra
žų sk. garbės pirmininko ir 
minimų namų steigėjo Jono 
Kasmausko p a g e r b imą. 
Prie skanių užkandžių ir 
tortų susėdo keliasdešimt 
vyresnio amžiaus tautiečių, 
tų vidurinio amžiaus žmo
nių, ir gražus būrys skau
tiškojo jaunimo. Tai retas 
pobūvis, kur susirinktų ši
tokia marga visuomenė. Ir

no, J. Mieliulio, J. šapkaus 
ir R. Viesulo. Jų kūryba 
skirtingesnė ir už jų pačių 
pavardes.

Visi šios parodos dalyviai 
jau spėję daugiau ar ma
žiau pasireikšti ir svetim
taučių tarpe. Dažnas jų bu
vo teigiamai įvertintas. Iš 
jų ypatingai išsiskiria R. 
Viesulas, kurio darbai re
prezentuojami nuolatinėse 
kolekcijose New Yorke, 
Washingtone, Ženevoje, Pa
ryžiuje kiturfl

Negalima tylomis praeiti 
ir pro parodos rengė j us. Tai 
musų studijuojantis jauni
mas, susibūręs nesenai jūrų 
skautų įsteigtoje korpora
cijoje Gintaras. Jie plačiu 
baru reiškiasi lietuviškoje 
visuomeninėje veikloje. Jų 
darbai verti pagarbos ir dė
mesio. ši paroda ne pirma. 
Pernai jie buvo surengę 
sėkmingai praėjusią dail. 
V. Igno parodą, žada su
rengti ir daugiau.

Čia aprašomos parodos 
rengimo komisiją sudarė: 
D. Lukošiūnaitė — pirmi
ninkė ir L. šlenys, V. Šimai
tis, J. Liškevičiūtė, D. Rut- 
kaitė, N. Gumbinaitė, S. Lu- 
kauskas nariai.

Ptr. P.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti Dirvą.

Langų valytojas (aliejus)
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Gaidys (aliejus)V. Ignas

Parodos rengimo komisijos pirmininkė D. LukoŠiunaitė su tal
kininkais: K. Butkum ir A. Levanu. 2, Degučio nuotrauka

mauską, iškėlė visą eilę jo 
nuopelnų mūsų skautiška
jam jaunimui, dėkojo už 
prieglobstį ALT S-gos na
muose. Jono Kasmausko 
tyrą patriotizmą statė pa
vyzdžiu svetimuose kraš
tuose išblaškytam liet, jau
nimui, nuoširdžiais žodžiais 
žadėjo, kad lietuviai skau
tai visada eis Lietuvos ke
liu ir kovos dėl jos išlaisvi
nimo. Pabaigoj A. Banevi
čius linkėjo, kad dar ilgus 
metus Joną Kasmauską 
Dievas laikytų sveiką ir 
stiprų. Po jo kalbos tunti- 
ninkas Myk. Subatkevičius 
prie Jono Kasmausko krū
tinės prisegė skautų žyme
nį Už nuopelnus. Susirinku
sieji pagerbiamajam ta pro
ga pagiedojo Ilgiausių me
tų. Baltijos tunto tuntinin- 
kė O. MuČinskienė pasvei
kino J. Kasmauską mergai
čių vardu. Lietuvos Skautų 
S-gos pirmininkas Dr. Vyt. 
Čepas džiaugėsi gražiu po
būviu, džiaugėsi ta sandora, 
kuri čia į vieną šeimą jun
gė jaunimą ir senimą. ALT 
S-gos Bostono sk. pirm. 
Ant. Matjoška linkėjo, kad 
lietuvių vienybė iš deklama
cijos pereitų į tikrovę. St. 
Santvaras, taręs, kad Jona> 
Kasmauskas savo dvasia ir 
gerais darbais yra tikras 
skautas, ilgėliau sustojo 
ties skautų ideologija ir jų 
šūkiais, žvelgdamas į žmo
gų, jis rado, kad yra daug 
gilios prasmės ir simbolikos 
skautų pastangose kasdieną 
padaryti nors vieną gerą 
darbą ir jų pagrindiniame 
šūkyje Dievui, Tėvynei ir 
Artimui. Mūsų dienom, kai 
bedieviškasis materializmas 
siautėja, Dievo suvokimas 
anaiptol neturi blankti. Pa
vergta tėvynė turėtų įkvėp
ti nepalaužiamą troškimą 
gyventi ir kovoti. Ir pastan
gos padėti artimui visų pir
ma turėtų vesti į liet, tar- 
pusavę talką. Jis linkėjo, 
kad liet, skautai niekad, 
niekad nuo savų idealų ne
nutoltų. Jonas Kasmauskas 
kalbėjo paskutinis. Daž

niausią jis kalba aforiz
mais. Ir šį kartą jis nema
žai jų pažėrė. Pats gražiau
sias buvo šis: Lietuvis lie
tuviui turi žiūrėti į akis be 
baimės ir gėdos. Atrodo, tai 
yra idealas, kurio mes, vis 
negalime pasiekti, žinoma, 
J. Kasmauskas nuoširdžiai 
padėkojo skautams ir jų va
dovybei už surengtą pager
bimą ir įteiktą žymenį. Jis 
tarė, kad šie namai yra 
skautų namai, skatino vi
suomenę organizuoti skau
tams remti draugiją, ,o ALT 
S-gos Bostono sk. namus 
žadėjo didinti, kad tik skau
tiškajam jaunimui čia būtų 
jauku ir šilta.

JONAS KASMAUSKAS, skautų 
apdovanotas ordenu "Už nuopel
nus".

Pobūvio meninę progra
mą atliko jaunieji skautai. 
Gintaras Karosas gražiai 
pasmuikavo Schuberto Se
renadą ir dar vieną dalyką, 
jo sesuo Giedrė jam akom
panavo ir pati solo skambi
no fortepionu, tikrai talen
tingai pasireikšdama. Bro
lis ir sesuo Karosai yra 
maždaug 12-13 m. amžiaus 
muzikai. Pajėgiu fortepio- 
niniu skambinimu pasireiš
kė Rūta Dačytė, paskam-

(Nukelta į 6 psl.)
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New Yorke Įvykusių balandžio 30 ir gegužės 1 d.d. Šiaurės Amerikos Lietuvių Sporto Žaidynių varžy
bų komisija. Sėdi iš kairės: A.Bagdžiūnas-komisijos pirm., A. Andriukaitytė, E. Staknys. Stovi: B. Ga- 
runkštis, A. Daukša, J. Lapurka, J. Klivečka ir E. Staknys.

300 SPORTININKŲ PASIRODYMAS NEW YORKE
Kai dauguma mūsųorganizaci- 

jų nuolat skundžiasi jaunimo ne- 
sidomėjimu lietuviška veikla, tai 
sportininkai gali tik didžiuotis. 
Tai visi newyorkiečiai turėjo 
progos įsitikinti bal. 30 ir ge
gužės 1 d. d., įvykusiose De
šimtose Šiaurės Amerikos lie
tuvių sportinėse žaidynėse. Čia 
matėme apie 700 mūsų gražaus, 
jaunatvės džiaugsmu, lietuviška 
dvasia sportuojančio, žaidynes 
stebinčio, vėliau susipažinimo 
vakare besilinksminančio jau
nimo. Tai mūsų išeivijos lietu
viškoji atžala.

Visai teisingai FASK pirm. 
A. Vakselis sportinės akademi
jos metu, prieš Įteikiant laimė
tojams taures, savo kalboj pa
brėžė, kad žengdami Į antrąjį 
dešimtmetį, sutelktume visas 
dvasines ir materialines jėgas 
ir pastangas vienam ir pagrindi
niam tikslui--mūsų lietuviškam 
jaunimui, būsimam nepriklauso
mos Lietuvos kovotojui.

Lietuvių sportinės žaidynės 
yra mūsų sportinės veiklos, pa
siektų laimėjimų ir fizinio bei 
dvasinio pasiruošimo demons
tracija. Žaidynės, suburdamos 
mūsų jaunimą Į sugebėjimų var
žybas, turi ne tik auklėjamąjį 
pradą, bet ir didelės reikšmės 
lietuvybės išlaikyme.

Žengiant į antrąjį dešimtme
tį,—kalbėjo toliau FASK pirm. 
A. Vakselis,--Sporto S-ga jau 
turi tris apygardas: Kanados, 
Vidurio Vakarų ir Rytų. Čia yra 
22 aktyvūs klubai. S-goję yra 
virš 800 registruotų aktjAdų 
sporto darbuotojų, apie 500 rė
mėjų.

Kad mūsų sportinis gyvenimas, 
pradėjęs organizuotis 1946 m. 
Vokietijoj, Augsburge, kur buvo 
išrinktas pirmasis vad. Lietuvių 
tremtinių organizacinis sporto 
komitetas iš pirm. L. Baltrūno, 
Z. Puzinausko, N. Čereko, V. 
Bakūno ir B. Keturakio, per šį 
dešimtmetį taip sustiprėjo, iš
sišakojo, A. Vakselis išreiškė 
padėką lietuviškoms org-joms ir 
lietuvių visuomenei, nuolatos re
miančioms sportininkų pas
tangas, darbus ir užsimojimus. 
Jis kvietė ir toliau skirtu dau
giau dėmesio, globos mūsų spor
tuojančiam jaunimui.

A. Vakselis išsamiai apibudi
no 10-ties metų lietuvių sporto 
eigą. Šių žaidynių pravedėjui-- 
Atletų klubui ir visiems vado-

Bostono...
(Atkelta iš 5 psl.) 

bindama sunkų ir sudėtin
gų Chopino Valsą. Maironio 
baladinį eilėrašti apie Šatri
ją gražia ir gryna liet, kal
bos tartimi dailiai paskaitė 
Uogintas Kubilius.

Jono Kasmausko pagerbi
mas, kurį rengė Žalgirio 
tuntas, buvo tikrai jaukus 
ir malonus. Be minėtų skau
tų vadų, pobūvy dar matė
si tunto dvasios vadas kun. 
J: Klimas, poetas F. Kirša, 
inž. B. Galinis su žmona, 
Just. Vaičaitis, broliai Vi- 
lėniškiai, Vaičjurgis, VI. 
Mickūnas ir dar visa eilė 
žinomesnių Bostono lietu
viu A. Vai. 

vams, organizatoriams, dėkojo 
už didelį ryžtą aukojant daug 
brangaus laiko mūsų jaunimui. 
Išreiškė padėką ir sporti
ninkams, nebojusiems vargo, ne
migo nei blogo oro atvažiuoti 
iš tolimų miešti].

Akademija - užbaigtuvės, tu
rėjusios įvykti sekmadienį 6 vai. 
v., pavėlavo net porą valandų, 
nes reikėjo dvejas rungtynes per
žaisti. Todėl ir dalyvių, tiek jau
nų tiek senų, akademijoj buvo 
daug mažiau, negu šeštadienio 
linksmavakary. Dauguma turėjo 
išvažiuoti palikę atstovus laimė
tų taurių atsiimti, o vyresnieji 
užtruko rungtynes bestebėdami, 
Todėl Į užbaigtuvės atsilankė vos 
200 žmonių, kurių išvakarėse 
toj pačioj puošnioj salėj buvo 
per 600. Ir beveik vien jaunimas. 
Vien sportininkų buvo apie 300 
iš Clevelando, Detroito, Hamil-

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso EVerglade 4-7376 
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė. 

Chicago 22, III.
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. 

pirmad., antrad., ketvirtad., 
penktad.

Tik susitarus trečiadieniais;

Tel. ofiso PRospect 8-1717 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr, S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 West 63 St.
Vai.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad. ir sekmad. ofisas 
uždarytas.

šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
Rezid. 3211 W. 66th Place.

Telefonas:
Ofiso REpublic 7-5020. 

Namų AVAlbrook 5-3765.

J. Ramunis, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2557 W. 69th Street 
(Įėjimas iš Rockwell St.)

Vai.: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. 
šeštadieniais: 2-4 ir 5-7 p. 

P- 
p-

-- Labas, mamyte! Ak, štai ir Jonas...

tono, Toronto, Hartfordo, Chi
cagos, Bostono, Rochesterio, 
Waterburio, Worcesterio, New 
Yorko ir k.

Sportinę akademiją pravedė 
organizacinio komiteto pirm. J. 
Kepenis, varžybų aktą perskaitė 
varžybinio k-to pirm. A. Bag
džiūnas.

Su apgailestavimu tenka pažy
mėti kad iŠ visur svečiai suva
žiavę ir šeimininkų svetingumu 
pasinaudoję, juos nugalėjo ir pri
minė, kad sportinės varžybos 
lieka varžybomis.

Nugalėtojams taurių, pereina
mųjų ir vienkartinių buvo apie 
40. Konsulas A. Simutis Įteikė 
New Yorko gen. konsulato skirtą 
taurę. Visiems vyrų varžybų ko
mandiniams nugalėtojams Neries 
B-vės skirtas taures įteike dr. 
J. P. Kazickas.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondo skirtą pereinamąją taurę 
laimėjo Toronto Aušra, surinku
si daugiausia taškų krepšinyje 
visose sportininkų klasėse. A- 
teitininkų Federacijos pereina
moji taurė teko Waterburio LSK 
Gintarui, kurią iteikė dr. Vygan
tas. Lietuvių Gydytojų Korpora
cija Fraternitas Lituanica pe
reinamąją taurę įteikė dr. V. 
Paprockas laimėjusiam Cleve
lando LSK Žaibui. ALTo skirtą 
moterų krepšiniui taurę ALT 
pirm. Ošlapas įteikė laimėjusiam 
Torontui. New Yorko Liet. Gy
dytojų D-jos skirtą mergaičių 
krepšiniui pereinamąją taurę lai
mėjo Toronto PPSK Aušra, ku
rią įteikė dr. V. Čekas. VLIKo 
pereinamąją taurę, skirtą jaunių 
krepšiniui P. Vainauskas įteikė 
laimėjusiam Worcesterio LSK 
Vyčiui ir t.t.

Šis mūsų jaunimo gausus sąs
krydis rodo, kad jį suburti gali
ma, tik reikia vyresniųjų ryžto, 
materialinės paramos ir vieningo 
darbo. Šalia daug pasidarbavu
sių organizacinių komitetų, tal
kininkų ir rėmėjų, verti dėme
sio ir visi newyorkiečiai, pri
ėmę jaunuosius svečius nakvynėn 
o buvo ir tokių, kurie globojo, 
valgydino net po 6 asmenis. Tai 
graži talka, tai įnašas į bendrą 
mūsų lietuviško išsilaikymo 
aruodą.

E. Čekienė

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

- Jis nori tave pasveikinti...
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KĄ REIKIA ŽINOTI APIE HEMOROJl)
DR. A. GRIGAITISžmogaus virškinimo ka

nalas baigiasi tiesiąją žar
na, kurios sienelėse, it tink
las, išsklaidytos arterijos, 
nervai. ir, žinoma, venos, 
kurios sudaro gan gausų 
rezginį, čia venos skiriasi 
nuo kitų kūno dalių venų 
tuo, kad jose trūksta klapa- 
nų, kurie praleidžia, kraują 
tik viena linkme, būtent, 
širdies link, bet neleidžia 
venoziniam kraujui grįžti 
atgal.

Tiesiosios žarnos apati
nės dalies venų pastovus iš
siplėtimas, su pasireišku
siais jose guzais bei lengvu 
įdegimu ir sudaro reiški
nius, kurie vadinami hemo- 
rojum, o angliškai pilės.

Hemorojus būna vidinis 
ir išorinis. Vidinis, kai iš
plėstų venų guzai atsiranda 
tiesios žarnos viduje, o iš
orinis — kai pastarieji pa
sireiškia odoj aplink išeina
mos žarnos angą.

Hemorojaus priežastys
Hemorojaus atsiradimui 

turi reikšmės užsiėmimas 
— ilgas sėdėjimas, sunkus 
darbas, sunkūs kėlimai. Bet 
viena iš svarbiausių hemo
rojaus priežasčių yra vidu
rių užkietėjimas. Turi reik
šmės alkoholis, aštrūs val
giai, o kartais ir paveldėji
mas.

Pas moteris dažnai nėš
tumo metu atsiranda venų 
išplėtimas kojose ir tiesio
joj žarnoj, šis išsiplėtimas 
po gimdymo dažnai praei
na, bet kartais lieka pasto
vus.

Pastebėta, jog pas kai ku
riuos žmones, jų viduram
žy, tiesiojoj žarnoj atsiran
da venų išsiplėtimas. Tose 
vietose sulėtėja kraujo cir
kuliacija. Kraujotakai blo
gėjant, blogėja ir tose vie
tose mityba. O dėl nepakan
kamos mitybos tiesiosios 
žarnos audinių atsparumas 
sumažėja, atsiranda įdegi-

mai net infekcija. Ir tai jau 
hemorojaus vaizdas.

Hemorojaus reiškiniai
Ši liga gali tęstis ilgą lai

ką ir įgauti chronininį po
būdį. Yra ligonių, kurie he- 
morojum serga 20-30 metų.

Ligos prodžioje išeina
mo j žarnoj jaučiamas pilnu
mas, peršėjimas, kartais iš 
išeinamos žarnos pasirodo 
truputis kraujo. Tokiuose 
atvejuose po vidurių ištuš
tinimo apie išeinamąją žar
ną galima apčiuopti hemo- 
roidalinius guzus.

Skausmai gali būti ir ne
būti. Vėliau guzai didėja, 
ligos simptomai ryškėja, 
kraujavimas dažnėja, nors 
jis paprastai nėra pavojin
gas. Bet kartais dėl dažnų 
ir gausių kraujavimų atsi
randa mažakraujystė.

Laikui bėgant ir ligai blo
gėjant prie vidurių ištušti
nimo išeina laukan išsiplė
tusių venų guzai. Tokie gu
zai gali kliudyti išvalyti vi
durius. Tokie guzai gali už- 
sismaugti, gauti infekciją, 
įdegimą. Dėl to žymiai su
lėtėja kraujo apytaka, gali 
atsirasti venų trombozė — 
jų užsikimšimas.

Iškritus hemorojaus gu
zams, o ypač jiems užsi- 
smaugus, tiesiosios žarnos 
angoj prasideda dideli skau
smai. Jei anksčiau, nesant 
įdegimo, hemorojaus gu
zai lengvai įstumiami žar- 
non atgal, tai dabar susi
daro didelis sunkumas juos 
grąžinti. Kartais tokiam at- 
vejuje pakyla karštis, už
kietėja viduriai, ligonio sa
vijauta blogėja.

Infekuoti hemorojaus gu
zai gali būti priežastim ap
linkini u o s e audini u o s e 
skaudulio, kuris gali patsai 
sprogti arba jį reikia pra

pjauti. Ne retas atsitikimas, 
kad dėl įdegimo tiesiosios 
žarnos gali atsirasti plyši
mai, kurie yra skausmingi 
ir sunkiai pagydomi.

Hemorojaus profilaktika
Kiekvieno pareiga pasi

rūpinti hemorojaus profi
laktika, t. y. neprileisti-ve
nų išsiplėtimo tiesiojoj žar
noj, nes tai .veda prie he
morojaus pradžios.

Hemorojaus atsiradimui, 
kaip minėjau, palankias są
lygas sudaro žarnų trakto 
nusilpimas, o su juo atsi
randa vidurių užkietėjimas, 
pirmas žingsnis į šią ligą. 
Todėl labai svarbu praša
linti atsiradusi vidurių už
kietėjimą. šiuo atveju tinka 
dieta. Palinkę į vidurių už
kietėjimui privalo naudoti 
daugiau grubaus maisto, 
kurs duoda daugiau atmatų. 
Čia tinka juoda duona, įvai
rios košės, daržovės, vai
siai, ypač rūgštūs obuoliai, 
šviežios, džiovintos slyvos, 
rūgusis pienas. Labai gerai 
valgyti rūgusį pieną su juo
da duona.

Sauso sudėjimo žmonės 
gali naudoti aliejų, grieti
nėlę, medų. Valgyti nusta
tytu laiku, vengti sauso 
maisto. Svarbu pripratinti 
ištuštinti vidurius nustaty
tu laiku, geriausia ryte.

žmonėms, kurie dėl dar
bo sąlygų mažai juda, pa
tartina sportas, gimnastika, 
įvairūs žaidimai, ypač gry
name ore.

Sportas tinka bet kuriam 
amžiui. Po sporto dušas, ap- 
sitrynymas šaltoku vande
niu. Prie sportinės mankš
tos reikia priskaityti pasi- 
vaikščiojimą, irklavimą, 
lengvą fizinį darbą darže, 
sode. Sportas, fiziniai jude
siai pagerina kraujotaką ir 
virškinamojo kanalo veiklą. 

XBus daugiau).

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ

APIE FIRMĄ, Į KURIĄ KREIPSITĖS, 
PIRM NEGU SIŲSITE

DOVANŲ PAKETĄ Į USSR
1. Ar firmą patikima?
2. Ar jrodžius tai?
3. Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą, 

išsiuntimą ir priruošimą dokumentu?
4. Ar naudoja geriausias dėžes?
5. Ar ši firma biznyje daugiau 25 metu?
6. Ar yra oficialiai autorizuota firma?
Atsakymas yra TAIP j visus viršminėtus klausimus, 

jeigu jūs siųsite savo dovanu »pakus per 
bile sekanti skyrių, priklausanti 

610BE PARCEL SERVICE, Ine.

CHICAGO
Meno kuopelės sezono 

uždarymas
Vytauto Didžiojo Chica

gos šaulių Kuopos meno 
kuopelė gegužės 14 d., 7 v. 
v. Lietuvių Auditorijos sa
lėje rengia tradicinį sezono 
uždarymą. Kviečiami šau- 
liai-ės ir prijaučiantieji.

Šį sezoną meno kuopelė 
gražiai ir sėkmingai pasiro
dė ne tik Chicagoje, bet ir 
kitur. Vaidino "Jaunystės 
aleksyras”. Vaidino Chica
goje ir Racine, Wis. O De
troite išpildė programą prie 
Joninių laužo.

Tai būrelis įvairaus am
žiaus pasišventėlių, kurie 
po sunkių fizinių pareigų 
dar suranda laiko ir ener
gijos pašvęsti po 2 ar 3 kar
tus savaitėje vaidybos ar 
šokių repeticijoms. Artimo
je ateityje žada pradėti re
petuoti rašytojo Valentino 
"Naktigoniu”.

Kuopelei talkininkauja ir 
p r i j aučiantieji, ypatingai 
daug prisideda prie vaidy
bos lygio pakėlimo A. Brin
ką kaip režisorius. Visą lai
ką kuopelėje jaučiamas gra
žus tarpusavis sugyvenimas.

716 Walnut St.
PHILADELPHIA 6, l’A.
WAlnut 5-3455
4102 Archer Avė.
CHICAGO 32, ILL.
FRontier 6-6399

390 W. Broadway
SO. BOSTON 27, MASS. 
ANdrev 8-8764
683 Hudson Avė. 
ROCHESTER 21, N. Y. 
BAker 5-5923
246 Third Avė.
PITTSBURGH 22, PA.

1991.Broadway
NEW YORK 23, N. Y.
LYceum 5-0900
263 Market St.
NEBARK 2, N. J.
MArket 3-1968
6446 Michigan Avė.
DETROIT 10, MICH.
TAshmoo 5-7560
1313 Addison Road 
Cor. Superior & 71 St. 
CLEVELAND 3, OHIO 
UTah 1-0807
851 Hollins St. 
BALTIMORE 1, MD. 
MUlberry 5-5787GRant 1-3712

979 So. Broad Street 
TRENTON, N. J. 
Tel. EXport 4-8085

\\

-- Pasakyk jai ką nors švelnaus!
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JAV ir KANAPOS JAUNŲJŲ DAINININKŲ, SMUIKININKŲ IR BALETO ŠOKĖJŲ įj 
konkurso KONCERTAS jį 

įvyksta gegužės 14 d., Slovenian Auditorium,Clevelande, 6409 St. Clair Avenue. ?
Padžia 7 vai. vak. Rengia Dirva

Kviečiame gausiai dalyvauti Clevelando ir viso Ohio lietuvius. Taip pat laukiame 
svečių iš Detroito, Pittsburgho ir kitų lietuvių kolonijų.

Konkurso koncertui bilietai jau parduodami Dirvoje. Užsisakykite iš anksto. Kainos nuo $2.5o iki $1. oo K
.S 

Šokiai grojant Korp. Neo Lithuania orkestrui. ?
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č Po koncerto vaišės turtingame bufete.
j______________________________________
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CLEVELANDE
ir apylinkėse

• Į jaunųjų menininkų 
varžybų rėmėjus įsijungė: 
Romualdas Veitas, Brutenis 
Veitas, Aleksas Laikūnas, 
Justinas Misčikas. širdingai 
dėkodami, kviečiame ir ki
tus įsijungti į šią gražią 
jaunųjų menininkų rėmimo 
talką.

• ALTo susirinkimas 
įvyksta gegužės 8 d., 11 vai. 
30 min. (tuoj po pamaldų), 
sekmadienį, Lietuvių Sve
tainės salėje. Kviečiami vi
sų organizacijų atstovai bū
tinai dalyvauti.

Darbų tvarkoje: Sky
riaus valdybos ir Revizijos 
komisijos pranešimai; nau
jos valdybos ir Revizijos 
komisijos rinkimai; eina
mieji reikalai ir kt.

• šį sekmadienį Grandi
nėlės šokėjai dalyvauja me
tiniame tautų festivalyje

Rusai numušė...
(Atkelta iš Į psl.)

Chruščiovas paskelbė "labai 
griežtą įspėjimą" kraštams, ku
rie įsileidžią į savo teritorijas 
JAV įgulas--tuo paliesdamas 
NATO ir CENTO bazes, supan
čias Sovietiją. Chruščiovas pa
reiškė, kad tą Įspėjimą paskelbti 
įgaliojęs jo kabinetas.

Chruščiovas kalboje buvo taip 
pat paliestas prez. Eisenhowe- 
rio nusistatymas palikti viršū
nių konferencijes savo vietinin
ku viceprez. Nixoną, jei konfe
rencija nusitęstų ilgiau. Chruš
čiovas pareiškė, kad Nixonas ma
žiau, negu kuris kitas galvojąs 
apie šaltojo karo nutraukimą ir 
ginklavimosi lenktynių nutrau
kimą. "Aš bijau, kad Nixono Į- 
ga.liojimas vesti derybas konfe
rencijoje gali bati panašus Į o- 
žio pasiuntimą prižiūrėti ko
pūstų daržo," pareiškė jis.

Prieš pat Chruščiovo kalbą 
Tassas paskelbė, kad vadina
moji aukščiausioji taryba atski
ruose posėdžiuose patvirtinusi 
permainas sovietinėjehierarchi- 
joje, nutarusi panaikinti darbo 
pajamų mokesčius ir sutrum
pinti darbo dieną fabrikuose. Vė
liau Chruščiovas skelbė, kad mo
kesčių panaikinimas įrodąs "mū
sų sistemos pranašumą".

Faktiškai Sovietijos vyriausy
bė renka mokesčius iš gyven
tojų susirinkdama visą pelną už 
gaminius ir nustatinėdama tokias 
kasdienio vartojimo prekių 
kainas, kurios neštų pelną val
stybei.

Clevelande, įvykstan č i a m 
Music Hali. Pradžia 3 vai. 
p. pietų.

Praėjusį šeštadieni Gran
dinėlė išpildė koncertą De
troite. Buvo susirinkę per 
400 žiūrovų ir susilaukta 
labai palankaus vertinimo.

• Po Grandinėlės koncer
to Slovenian Auditorium 
buvo rastas moteriškas 
megstims. Atsiimti MU 
l-6767<

• Vestuvių vaidinimas 
įvyks šį šeštadienį, gegužės 
7 d. Engineers Building sa
lėje, 100 St. Claire ir Onta
rio gatvių kampas. Vaidini
mas prasidės skirtu laiku, 
taigi visi prašomi nevėluo
ti. Tie, kurie dar neturi įsi
giję kvietimų, prašomi juos 
įsigyti iš anksto, kad prie 
įėjimo nebūtų susigrūdimo.

Atvažiavusiems mašino
mis, netoli Engineers Buil
ding salės, St. Clair Avenue 
dešinėje pusėje, yra erdvi 
autom obiliams pastatyti 
aikštė,

• Neringos skaučių tun
tas gegužės 8 d.,.sekmadie
nį, 5 vai. p. pietų, Čiurlionio 
ansamblio namuose rengia 
Motinos dienos minėjimą — 
arbatėlę.

• Reginos Jankutės ir Jo
no Zorskos sutuoktuvės 
įvyksta šį šeštadienį — ge
gužės 7 d., 9:30 vai. šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje.

• Meilę Juškėnaitę, akty
vią skaučių narę ir vadovę, 
praėjusį sekmadienį auto
mobilio nelaimėje sunkiai 
sužeidė spalvotasis vairuo
tojas, nepaisąs šviesų sig
nalų. Gydoma ligoninėje, 
motinos Dr. A. Juškėnienės 
priežiūroje.

• Jonui Sakalui, Dirvos 
bičiuliui ir rėmėjui, ilgesnį 
laiką s i r g u 1 i uojančiam, 
New Yorke buvo padaryta 
sunki galvos operacija. Ope
racija pavykusi, tik užtruks 
ilgesnį laiką, kol pilnai at
gaus sveikatą. Ateinančią 
savaitę grįžta į Clevelandą.

Savininkas parduoda namą
Dvigubas, po 5 ir 5 kamb. 

Gaso šildymas. Netoli šv. 
Jurgio bažnyčios — 1326 
Giddings Rd. (61)

Išnuomojami kambariai
655 East 97 St. šaukti tele
fonais: MU 1-3122 arba VI 
g-8002. (53)

NAMAI NAUJOS 
PARAPIJOS RAJONE
Plytinis, 3 miegamųjų, 

su įrengtu kambariu rūsy
je.

♦
Medinis, 2 miegamųjų, la

bai švarus ir geras mažai 
šeimai.

*
7 kambarių erdvus na

mas labai ramioje gatvėje.
❖

Turime gerą pasirinkimą . 
naujų vienos ir dviejų šei
mų namų.
EAST SHORE REALTY

Juozas Mikonis — Realtor
780 E. 185 St. IV 1-6561

NamįL telef. MU 1-2154 
L(55)l

rBEFORE YOU BORROW 

TO BUY A HOME

HE IANK FOR ALL THE PEOPLI

OUR ESCROW SERVICE 
PROTECTS YOU WHEN 
BUYING OR SELLING 

REAL ESTATE

P. J. KERSIS
609 Society for Savings Blgd. — Cleveland. Ohio 

Ofiso telef.: MAin 1-1773 
Rezidencija: OL 7-2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemies- 
čiuose, kreipkitės j mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit 
patarnavimą įvairiuose apdraudos-insurancc reikaluose.

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Beil-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525 
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius 

mėsos produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti.

J.S.AUTO SERVICE

Mašinų viršaus taisymas

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

ryto iki 7 vai. vakaro.
Nakties tel.: LI 1-4611 

stabdžių patikrinimas ir taisymas.
24 hours towing 

nuo 8 vai.
1-6352

Atidaryta
Dienos telef.: HE

DETROIT
Balfo susirinkimas

Šauktas metinis narių su
sirinkimas nukeltas į sek
madienį, gegužės 15 d., 11 
vai. prieš piet, buv. lietuvių 
svetainėje. Dienotvark ė j e 
numatyti naujos valdybos 
rinkimai ir skyriaus toli
mesnės veiklos aptarimas.

Visi nariai kviečiami su
sirinkime dalyvauti.

Pavasarinė išvyka-gegužinė
Sezono atidarymo proga 

Kodačių vasarvietėje Nido
je, prie Lobdell ežero, gegu
žės 15 d. ruošiama pavasa
rinė išvyka-gegužinė.

Kviečiami Detroito ir vi-

GET OUR L0W RATES 
AND HELPFUL TERMS

su artimesnių apylinkių lie
tuviai. Pakankamai erdvės 
ir stalų visiems. Lietuviškų 
plokštelių muzika, laimėji
mai, šaudymas, įvairūs žai
dimai ir kt. pramogos. Žu- 
vautojai čia pat galės gauti 
ir leidimus, laivus, meške
res ir t.t. Valgį visi atsive
ža. Vietoje galės gauti ka
vą, ir kitus gėrimus, pyra
gus ir įvairius saldumynus. 
Visiems įvažiavimas nemo
kamai,

TORONTO
Remtinas parengimas

Šio mėn. 7 d. šv. Jono Kr. 
parapijos salėje, įvyks ben
dras Vilniaus Krašto Lietu
vių Sąjungos Toronto skyr. 
ir Sporto Klubo "Vytis” šo
kių vakaras. Gros geras or
kestras šešių asmenų. Pel
nas skiriamas Suvalkų tri
kampio lietuviams ir spor- 
tojančiam Toronto jauni
mui paremti. Tikimės vi
suomenės paramos.

Torontiečiai New Yorko 
žaidynėse

Toronto lietuvius gražiai 
atstovavo S. K. Vytis, lai-

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.

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

> EAST CLEVELAND-EUCLID A SUPERIOR AVĖ.

SAVINGS 
EARN 

4%
ACCOUNTS

INSURED TO 
•10.000

CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

mėdamas aštuonias pirmas 
vietas. Prasčiau sekėsi Pri
sikėlimo parapijos Aušrai, 
kuri laimėjo tik vieną pir- 

vietą. C,

E. CHICAGO
Balfo parengimas

Balfo 95 skyriaus valdy
bos pastangomis suruoštas 
parengimas įvyko balandžio 
24 d., 6:30 vai. vakare, šv. 
Pranciškaus lietuvių para
pijos salėje, Harbor, India
na.

Meninę programą išpildė 
Fausto Strolios vedamas 
(Tėviškėlės) a n s a m blis, 
parodęs (Lietuvių Vestu
vių) muzikinį veikalą, kuris 
labai įdomus ir patrauklus, 
teikiąs didelį džiaugsmą 
žiūrovams.

Jaunųjų menininkų pasi
rodymu visi parengimo da
lyviai buvo labai patenkinti 
ir kitos įvairenybės.

Balfo šalpos reikalams 
gauta gryno pelno 280 dol.

Pąkenė

DAŽNAI mėgstama pasijuokti 
iš Texas gyventojų. Vienas, da
bar gana populiarus pasakojimas 
yra, jog Texas gyventojas nuvyko 
į Australiją. Tenykščiai gyvento
jai norėjo pasigirti krašto 
didumu, bet Texas gyventojas 
atsakinėjo, kad pas juos viskas 
esą dar didesni. Kartą, besikal
bant, pro šalį prabėgo kengūra, 
Amerikietis ir sako: o jūsų žio
gai tikrai didesnį negu pas mus— 
Texas.

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR
SAVINGS

HOME ANO 
REMODEUNG LOANS

♦ STRASBURGE susirinko po
sėdžio Europos Tarybos Pata
riamasis Seimas ir "Non-Repre- 
sented Nations" komisija, kuri 
atstovauja sovietų pavergtas 
valstybes. Pavergtųjų Seimo 
pasiųstoje delegacijoje Lietuvą 
atstovauja Dr. S. Bačkis.

* VALSTYBĖS DEPARTA
MENTE gegužės 3, ryšium su 
darbotvarkės parengimu viršūnių 
konferencijai, lankėsi PJT Seimo 
delegacija: pirm. P. Ženki, vice- 
pirm. V. Sidzikauskas, nariai- 
S. Korbonski ir J. Kcevago. De
legaciją priėmė valst. sekr. pav. 
Davies.

Dėmesio!
Visais apdraudos 

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

atstovę
Paulina 

Mozuraitis-Bennett, 
HI 2-4450

J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina

vimo ir apdraudos įstaiga.

6606 Superior Avė. UT 1-2345
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

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
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GEROJI LIETUVĖ MOTINA
Žmonijos širdis yra šei

ma, o šeimos širdis yra 
motina. Nedaug kas 
žmonijai yra taip būtinai 
reikalinga, kaip motina, 
žmonės galėtų gyventi be 
kino žvaigždžių ir be gro
žio karalienių, bet negalėtų 
gyventi be motinų.

Kas yra motina ? 
Kodėl žodis motina sukelia 
žmogaus sieloje nuostabius 
vaizdus, o našlaičio veidą 
ašara vilgo. „Motina 
yra ta reta vieta pasauly, 
kur žmogiškumas, taip 
glaudžiai sueina su dieviš
kumu, kad dažnai tyrame 
motinos žvilgsny gali įžiū
rėti dalelę Dievos didybės”, 
Wautier d’Aygalier.

Motina yra šeimos 
širdis ir gaivintoja. Prie 
mamytės širdies skuba duk
tė iš mokyklos ir sūnus iš 
darbovietės, kad mylinčios 
motinos prieglobsty užmirš
tų rūpesčius. Nėra pasauly
je meilės, kuri pralenktų 
motinos meilę. Visos žemiš
kos meilės, kurias išreiškia
me vieni kitiems, nublanks
ta kaip mėnulis prieš saulę 
prieš motinos meilę. Di- 
džiausis gėris ir meilė žmo
gui žemėje yra moti
na...

Geroji lietuvė motina, sa
vo aukšta dorove ir giliu 
relingumu nusipelnė, kad 
LIETUVA išliko lietu
viška ir katalikiška, šią tie
są gražiai ir įspūdingai yra 
išreiškęs skulptorius Petras 
Rimša savo neužmirštamą
ja „Lietuvos Mokykla”.

Geroji lietuvė motina ver
pia, gi šalia jos vaikutis su 
knyga, mokosi lietuviško 
rašto. Ji įdiegė į vaiko širdį 
gimtosios kalbos ir Lietu
vos meilę. Istorikas S. Dau
kantas, kurio motina taip 
gi buvo dalyvė sukilimo 
prieš rusus 1795 m. sako: 
„Mūsų kalba, kuria mūsų 
prabočiai prieš tūkstantį 
metų kalbėjo išlaikė ne 
raštas, bet motinos”.

Per Lietuvos motinų sū
nų kapus buvo įgyta ir Lie
tuvos laisvė. Maži lietuvių 
būreliai, su surūdijusiais 
šautuvais, išvijo stipriai 
ginkluotus vokiečius, bolše
vikus, lenkus ir bermonti
ninkus. Jaunojo kario šir
dyje degė Lietuvos meilė ir 
jį lydėjo gerosios motinos 
palaima.

Mūsų didysis tautos dai
nius — Maironis lietuvę 
motiną guodė ir ramino: 
„Oi, neverk, motinėlė, kad 
jaunas sūnus eis ginti bran
gios tėvynės, kad pavirtęs 
kaip ąžuolas girių puikus, 
lauks teismo dienos 
tinės”...

žuvusiųjų vardai 
čiu krauju įrašyti į 
vos istoriją, liks brangūs 
visiems amžiams ir bylos 
apie lietuvę motiną, kurį 
mokėjo į jauno kario širdį 
įskiepyti tėvynės meilę, kad 
jų gęstanti gyvybė buvo su 
žodžiais lūpose: „Man tėvy
nė brangi, už jos laisvę au
koju visą, kas man bran
giausia: jaunystę ir gyvy
bę. Bet mano karštas krau
jas tebūna antspaudas ir 
laidas didžiam žygiui — 
LIETUVOS LAISVĖS lai
mėjimui’’. .. Jų kruvina au
ka ir gimė laisva Lietuvos 
respublika. k a

Mūsų didžiojo tautos dai
niaus Maironio šauksmas: 
„Numesk tėvynė rūbą seną, 
kurį užvilko svetimi”... 
šiandieną vėl stoja prieš ge
rosios lietuvės motinos akis 
priešo okupuotoje Lietuvo
je ir tremtyje.

pasku-

jų Pa- 
Lietu-

Geroji lietuvė motina, li
kusi Lietuvoje, mato tas be
galines skriaudas, daromas 
lietuvių tautai. Ir geroji 
motina stojo kovon už mū
sų tautos šventų vertybių 
ginimą. Tai liudija partiza
nų eilėraščiai ir mūsų ge
rųjų motinų kapai tolimose 
Sibiro tundrose. Lietuvoje, 
po 15 metų priešo naujos 
okupacijos, jaunoji karta 
nėra tokia, kokios siekia 
bolševizmas. Gerosios lietu
vės motinos įtaka yra ga
lingesnė, negu komunizmo 
propaganda.

Geroji lietuvė 
tremtyje rūpinasi 
vertybių ugdymų 
kad atlaikytų jaunimo nu
tautėjimą. Jei sūnus ar 
duktė puikiai kalba lietu
viškai ir myli savo tėvynę, 
tai nuopelnas gerosios mo
tinėles. Jos žingsnis ir dar
bas buvo apgalvotas, meile 
ir lopšine daina palydėtas...

„O, tėviškė, koks mielas 
kraštas, kurio taip netekau 
ūmai, to neišreikš ne vienas 
raštas, tai pasakys vieni 
jausmai”... Pr. Vaičaitis.

Geroji tremtinė motina 
šeimoje kalba tik lietuviš
kai, kad būtų angelu sargu 
tautinių ir religinių verty
bei •«•

motina 
tautinių 
šeimoje,

Kun. Z. Gelažius

KAS IR KUR?

• Min. St. Lozoraičio straip
snis „šaltojo karo epizodas 
ar istorinis posūkis”, ku
riame nagrinėjama tarptau
tinė būklė prieš viršūnių 
konferenciją, išspausdintas 
šveicarų „Basler Nachrich- 
ten” vedamuoju.

• Balandžio 23 d. Povilas 
Plikšnys, - Dirvos bičiulis 
Bostone, atšventė savo 50 
gimtadienį. Plikšnys pri
klauso Lietuvos miškininke 
šeimai. Jo sukaktuviniame 
pagerbime dalyvavo arti
mieji miškininkai.

bR. JUOZUI JANUŠKEVIČIUI

mirus, Jo žmonai BRONEI, sūnui ALGIRDUI ir 

dukroms PAJAUTAI, ALDONAI ir BIRUTEI bei

jų šeimoms gilią užuojautą reiškiame

ANTANUI BARAUSKUI
mirus Lietuvoje, dukrai VALERIJAI, sūnums 

BRONIUI, KAZIMIERUI ir jų šeimoms bei anū

kams, skaudaus liūdesio valandoje reiškia nuošir

džiausią užuojautą

Juozas Kaklauskas

Rochesterio Radijo Klubo valdyba. Sėdi iš kairės: P. Puidokas, 
P. Saladžius, A. Cieminis. Stovi: B. Krokys, V. Žmuidzinas ir 
R. Kiršteinas.

Rochesteryje iškilmingai paminėtos 
dešimtmečio sukaktys

Rochester, N. Y. Balan
džio 23 d. savaitgalis Ro- 
chesteryje praėjo Lietuvių 
Radijo Valandėlės ir Tau
tinių šokių grupės dešimt
mečio minėjimo ženkle. Tos 
energingos, nors mažos 
skaičiumi lietuvių kolonijos 
džiaugsmas buvo supranta
mas, nes per tą minėjimą 
visi pamatė, kokį didelį tau
tinį darbą atliko abu sukak
tuvininkai. Lietuvių Rad. 
Valandėlė buvo įsteigta 
1950 m. vasario 16 d. ir nuo 
to laiko kartą per savaitę 
buvo paskleista virš 500 
lietuvių radijo programų. 
Rochesterio lietuviai per tą 
laiką tos valandėlės išlaiky
mui sudėjo virš 16,000 dol., 
bet tie pinigai atnešė daug 
neįkainuojamos lietuviškos 
naudos.

Tokio pat gražaus įverti
nimo susilaukė ir Tautinių 
šokių grupė, kuri, rodyda
ma tautinių šokių grožį 
mums ir svetimiesiems, 
kartu atliko didelį tautinio 
auklėjimo darbą priaugan
čiai kartai. Visų pagarbos 
ir padėkos susilaukė tos 
grupės vadovas St. Ilgūnas.

Iškilmingą minėjimą ati
darė Radijo Klubo p-kas P. 
Puidokas ir Tautinių šokių 
grupės vadovas St. Ilgūnas.

• Dr. S. Bačkis, kaip skel
bia „Prancūzijos Lietuvių 
žinios”, į JAV atvyks birže
lio mėn.
• Brighton Parko lietuvių 
moksleivių ansamblis „Tė
viškėlė”, vedamas p. A. Kir- 
vaitytės ir muziko F. Stro- 
lios, gegužės 21 d. atvyks į 
Racine, Wis. ir pasirodys su 
„Rūtų darželiu” — minia- 
turinėmis vestuvėmis. Ma
žuosius meno mėgėjus kvie
čia DLK Kęstučio šauliu 
kuopa.

Stasys, Stasė šimoliūnai 
ir šeima

Pasveikinimo žodžius tarė 
buv. ilgametis Klubo p-kas 
Pr. Saladžius. Po to minė
jimui vadovavo Radijo Va
landėlės steigėjas ir nuola
tinis jos bendradarbis H. 
žemelis. Jis trumpai paaiš
kino valandėlės svarbą ir 
išreiškė visiems talkinin
kams padėką už įdėtą dar
bą. Toliau sekė įvairių or
ganizacijų ir atvykusių sve
čių sveikinimai. Po oficia
lios minėjimo dalies sekė 
meninė programa, kurią at
liko Montrealio dramos ar
tistai ir Rochesterio tauti
nių šokių grupė.

St. Ilgūnas--Rochesterio Tau
tinių šokių grupės vadovas.

Sekančią dieną buvo su
ruošta iškilminga vakarie
nė naperbti Radijo Klubo ir 
Tautinių šokių grupės daly
vius bei talkininkus. Vaka
rienės metu labai gražius 
sveikinimo žodžius pasakė 
parapijos klebonas kun. P. 
Valiukevičius, buv. Monroe 
County legijonierių vadas 
Mr. Jurlen, A. Klimas, ra
šyt. Jankus, R. šerelis, P. 
Saladžius ir kt. ir ypač bu
vo entuziastingai sutikti 
WHEC radijo stoties vado
vybės atstovai Mr. Pasto
rins ir Mr. Cody, kurie savo 
kalbose patvirtino, jog tam 
tikri neaiškumai dėl toli
mesnės lietuviu radijo pro
gramos pasilikimo praėjo ir 
kad WHEC ir toliau leis 
transliuoti liet, radijo pro
gramą.

Savo sukakčiai paminėti 
Radiio Klubas išleido gražų 
jubiliejini leidinį, kurį re
dagavo H. žemelis. Tokį pat 
leidinį, tik žymiai mažesnį, 
išleido ir Tautinių šokių 
grupė.

šios iškilmės Rochestery- 
ie dar kartą patvirtino nuo
širdų Rochesterio lietuvių 
bendradarbiavimą ir paro
dė, kaip vieningos pasišven
tusių asmenų pastangos ga
li atlikti daug naudingo 
darbe. »Va G.

Naujiems skaityto
jams prenumerata 
metams tik 8 doleriai

NEW YORK

JUOZAS ZIMBLYS, Korpo
racijos Neo Lithuania filisteris, 
Zarasų gimnazijos istorijos mo
kytojas, kurį laiką gyvenęs Aus
tralijoje, vėliau Kolumbijoje, da
bar yra atvykęs Į Jungtines Ame
rikos Valstybes. Su žmona Erika, 
šveicariete, gimusiaBazelyje.be 
šešių kitų svetimų kalbų jau pra
mokusia lietuviškai, apsigyveno 
Brooklyne, N.Y. Naujieji ateiviai 
aplankė savo studijų dienų kole
gą Juozą Valaką ir Ukmergės 
gimnazijos suolo draugą Petrą 
Juknį.

♦

ANTANAS DIRŽYS, teisi
ninkas, nesenai su šeima atvy
kęs iš Venezuelos, dirba žy
mios firmos ofise, kaip atskaito
mybės knygvedys. Antanas ir 
Genė Diržiai pastoviai apsigy
veno šiuo adresu: 211 Vanderbild 
Street, Brooklyn 18, N.Y.*

VYTAUTAS ALKSNINIS, žino
mo visuomeninko kapitono Va
ciaus ir Gabrielės Alksninių 
sūnus, nesenai susižiedavo su 
Irena Pesyte, baigusia medicinos 
mokslus ir dabar dirbančia karo 
veteranų ligoninėje New Yorke, 
Jaunosios tėvai pastoviai gyve
na Waterbury. Vytautas Alksni
nis veikia jaunimo organizacijose 
ir šiuo metu studijuoja elektro 
techniką. ♦

ALGIRDAS EITMANAS, moky
tojas, gyvenąs Patersone, N.J. 
rugsėjo pabaigoje susituokia su 
Irena Mikulskyte, uolia jaunimo 
organizacijų veikėja. Jaunasis A. 
Eitmanas veikia lietuvių skautų 
tarpe.

BOSTON
Motinos dienos minėjimą 

gegužės 7 d. rengia Tauti
nės Sąjungos skyrius. Pra
džia 7 vai. vak. Po minėji
mo akademijos bus kavutė.♦

Bendruomenės apylinkės 
susirinkimas įvyksta gegu
žės 7 d. Stepono Dariaus 

JUSU (RAUGAMS

PIRUOS
BŪTINAI

REIKIA

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

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

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

Tada Jūsų linkėjimai jiems pildysis 
pusantro šimto kartų per metus!

Užpildykit ir atsiųskit mums šią atkarpą:

PRADĖKITE SIŲSTI DIRVĄ

Kam

Kur

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

jiems skaitytojams taikomu papigintu tarifu:

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

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

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas.)

posto patalpose. Bus renka
ma nauja valdyba.

♦
Apolinaras Treinys, buv. 

skautų tunto tuntininkas, 
šeimoje susilaukė trečios 
dukrelės.

*
Senųjų lapinų skautų vy

čių būrelis išleido 28 psl. 
iliustruotą leidinėlį ”Ki- 
mas”. Redagavo Česlovas 
Kiliulis, iliustravo ir admi
nistracinius reikalus tvar
ko Vytautas Dilba. Tai di
delio pasiryžimo ir pastan
gų jaunųjų vaisius.

♦
Skautų garbės ženklais 

apdovanoti: Romas Bričkus 
— gyvybės gelbėjimo ordi
nu, Kęstutis Mickevičius — 
vėliavos; A. Lapšys, J. 
Venckus, Ign. Vilėniškis, jr. 
ir Jonas Daugirdas — pa- 
žangumoa

tos ANGELLES
Kviečia į Kartūno balių
„Brangios Sesutes, dėko

ju Jums už didelį nuoširdu
mą ir tokias brangias dova
nas. Daug pagerinot mūsų 
sunkų gyvenimą”... — taip 
dėkoja invalidė motina su 
keturiais mažais vaikučiais 
iš Lietuvos rašytame laiške.

Gegužės 14 d., 7 vai. 30 
min. vakaro, Catholic Wo- 
man’s Club patalpose biru- 
tietės rengia „Kartūno ba
lių. Gražiausia kartūno suk
nelė bus premijuota. Veiks 
bufetas ir gražus dovanų 
kampelis. Įėjimas 3 dol. (su 
vaišėmis), 2 dol. nedirban
tiems studentams.

Los Angeles ir apylinkės 
lietuviai prašomi gausiai 
apsilankyti. Jūsų laukia ne 
tik birutietės, kurios daug 
širdies ir meilės įdeda į ba
liaus paruošimą, bet ir tie 
vargo prispausti lietuviai, 
kuriems baliaus pelnas var
go ašarą nušluostys...

gimusiaBazelyje.be

	1960-05-06-Darvia 0001
	1960-05-06-Darvia 0002
	1960-05-06-Darvia 0003
	1960-05-06-Darvia 0004
	1960-05-06-Darvia 0005
	1960-05-06-Darvia 0006
	1960-05-06-Darvia 0007
	1960-05-06-Darvia 0008

