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LENKIJOJE NAUJOS KOVOS DĖL BAŽNYČIOS
Britų žinių agentūros 

Reuterio gautomis iš pati
kimų šaltinių informacijo
mis, Lenkijoje vėl buvo ki
lę didesnio masto demons
tracijų ir susirėmimų su 
policija dėl komunistinės 
a d m i nistracijos bandymų 
išniekinti bažnyčias.

Žemosios Silezijos teksti
lės gamybos centre Zielona 
Gora (buv. Gruenberg) po
licijai teko griebtis ašarinių 
dujų ir lazdų, kad išsklai
džius apie 5,000 demons
trantų, o vėliau buvo šauk
tasi pastiprinimų iš Pozna
nės. Demonstrantai sudegi
nę du policijos automobilius 
ir bandę užimti policijos 
būstinę, tačiau policijai pa
sisekę juos nugalėti. Areš
tuotas nežinomas skaičius 
demonstracijų dalyvių.

Demonstracijos prasidė
jo, kai vietinės komunistų 
Įstaigos panoro bažnyčią 
paversti koncertų sale ir

Subyrėjo Rhee 
partija

Buvusio Pietų Korėjos prezi
dento Syngman Rhee liberalų par
tija visiškai subyrėjo, kai 104 
iš 138 partijos atstovų parla
mente pasiskelbė pereiną į ne
priklausomus parlamento na
rius.
Bendrame komunikate jie pa

reiškė, kad nebesą prasmės pa
silikti partijoje, kuri prarado 
vadovybę ir tapo visiškai pa- 
raližuota. Tačiau iš kitos pusės 
aišku, kad jie nenori būti sie
jami su korupcija, rinkimų klas
tojimu ir policijos brutalumu, 
kuriuo kaltinama buvusioji val
dančioji partija.

Eilė partijos vadų buvo areš
tuota ryšium su praeitą kovo 
mėnesį įvykusių rinkimų su
klastojimu. Seoulo prokuratūra 
paskelbė, kad 56 Korėjos fir
mos Rhee partijos rinkiminei 
kampanijai sudėjusios 9.5 mil. 
doL, ir už tai joms buvę pa
žadėti vyriausybės užsakymai 
arba paskolos. Šiuo metu dar ne
nustatyta, ar tie pinigai ėjo iš 
JAV pagalbos fondų.

Subyrėjus liberalų partijai, 
buv. viceprez. John M. Chang 
vadovaujami demokratai tapo 
stipriausia parlamento partija su 
70 atstovų; 114 atstovų yra ne
priklausomi.

Liberalų partija buvo Dr. Rhee 
įsteigta '1952 metais, ir augo per 
kiekvienus rinkimus. Dalis liku
siųjų liberalų bando suorganizuo
ti partiją nauju vardu--naująją 
liaudies arba respublikonų par
tiją,

v (

Si spaudos konferencija jam buvo paskutinė...

Teisininkas Juozas Liūdžius, gyvenęs Clevelande ir aktyviai 
besireiškęs socialistinėje spaudoje, praėjusį antradienį staiga mirė 
širdies liga. Sekmadienį dar jis dalyvavo Lietuvių Fronto Bičiulių 
surengtoje spaudos konferencijoje, visai nenujausdamas, kad tai 
jam bus paskutinė. Nuotrauka daryta konferencijos metu. Iš kai
rės: V. RociŪnas, J. Virbalis, J. Antanaitis, J. Žilionis, prof. 
J. Brazaitis—LFB centro valdybos pirmininkas, L. Prapuolenis, 
J. Stempužis, A. Mikulskis ir J. Liūdžius.

V. Pliodzinsko nuotrauka

atsiųstuosius bažnyčios bal
dams išmesti darbininkus 
įtūžusios moterys išvarė 
lauk. Tada įsikišo policija, 
ir minia pradėjo telktis. 
Policija pasitraukė, o de
monstrantai nužygiavo į 
vietinę policijos būstinę,

lietuvis fotografavo princeses
-KPKilAL »STK«.WATM«AI. HKPOMT-

MarKarelIia of Maryrclhe of Ifrnmark, Wri<l of Norway

'Vikingi Visitors—Princesses Ali

Newsweek žurnalo fotografas Vytas Valaitis neseniai lankėsi 
Skandinavijos kraštuose su specialia misija--padaryti nuotraukų iš 
privataus gyvenimo tų kraštų princesių. Tai bus pirmasis lietuvis, 
pakliuvęs į skandinavų karališkuosius rūmus. Nuotraukoje iš kairės: 
Švedijos princesė Margaretha, Danijos princesė Margaretha ir Nor
vegijos princesė Astrida.

Revoliucij
Plataus masto sukilimas 

prieš Kinijos komunistus 
prasiveržė vakarinėje Tibe
to dalyje. Revoliucija esan
ti tokia didelė, kad jai mal
šinti nuo Indijos pasienių, 
Sikimo ir Butano, atitrauk
ta tūkstančiai Kinijos ka
reivių.

Pranešimai, surankioti iš 
oficialių ir Tibeto pabėgė
lių sluoksnių, sako, kad su
kilimas prasidėjęs Sekar 
Dzong srityje maždaug ge
gužės vidury ir pareikala
vęs daug raudonųjų kinie
čių aukų. 

bet tuo metu atvyko iš Poz
nanės policijos pastiprini
mai ir prasidėjo muštynės, 
kurios pasibaigė tik naktį.

Pilno demonstracijų vaiz
do neturima, nes komunis
tinės įstaigos stengiasi už
gniaužti visas žinias, tik į 
vieno korespondento telefo
ninį pasiteiravimą vietinės 
policijos valdininkas atsa
kęs: „dabar jau visai ra
mu”.

Prieš mėnesį, balandžio 
27, panašios demonstracijos 
dėl bažnyčios buvo kilusios 
pietinės Lenkijos plieno ga
mybos centre Nowa Hutą, 
kur muštynėse su policija 
dalyvavo apie 2,000-3,000 
asmenų.

o Tibete
Keletas pabėgėlių, šiomis 

dienomis pasiekusių Buta
ną, pasakoja, kad jie matę 
per Gyantse miestą važiuo
jančius tarp 10 ir 15 sunk
vežimių, kurie buvę pilni 
komunistinių kareivių lavo
nų.

Pabėgėlių tarpe tikima, 
kad sukilimo kibirkštį įskė
lė tautinės Kinijos elemen
tas, ir laisvės kovą skatiną 
Shigatse vienu o 1 y n o — 
•Pančen Lama būstinės — 
vienuoliai. Pačiu Pančen 
Lama komunistai jau nepa
sitiki.

Šį šeštadienį Čiurlionio Ansamblis mini savo veiklos dvidešimt metų sukaktį ir ta proga rengia 
Clevelande, Slovenian salėje, koncertą-balių. Nuotraukoje dabartinė ansamblio vadovybė. Iš kairės: 
chormeisteris Rytas Babickas, kanklių vadovė Ona Mikulskienė, pirmininkas Jaunutis Nasvytis ir 
meno vadovas-dirigentas Alfonsas Mikulskis. V. Pliodzinsko nuotrauka

TEIS BUVUSIO TURKIJOS REŽIMO VADUS
Provizorinė Turkijos vyriau

sybė paskelbė, kad 403 iš 406 
buvusių demokratų partijos 
parlamento atstovų esą areštuo
ti ir būsią teisiami dėl nusi
kaltimų prieš vyriausybę, o kal
tiesiems galinčios būti taikomos 
net mirties bausmės.

Informuoti sluoksniai sako, kad 
per 500 vadovaujančių nuversto
jo premjero Menderes demok
ratų partijos narių esą areš
tuota ir išgabentą į Jasiados 
laivyno bazę.

Kiek anksčiau Ismet Iononu, 
buvęs Turkijos prezidentas 1938- 
1950 metais, pareiškė užsienio 
korespondentams, kad jis akty
viai dalyvausiąs liaudies respub
likonų partijos rinkiminėje kam
panijoje, tačiau dar nesąs tik
ras, ar užimsiąs kurį vadovau
jantį postą—prezidento arba 
premjero--busimojoje vyriau
sybėje, jeigu jo partija laimė
tų.

Kitoje spaudos konferenci
joje naujasis užs. reik, mi-

JAPONŲ SOCIALISTŲ 
'PASKUTINIS ŽINGSNIS’
Japonijos socialistų partija nu

tarė masiškai rezignuoti iš par
lamento. Tai jų "paskutinysis 
žingsnis"nuverstipremjero Kishi 
vyriausybei ir sukliudyti naujo
sios JAV - Japonijos savitarpi
nės pagalbos sutarties ratifika
vimą.

Socialistai tiki, kad masine re
zignacija jie priversią Kishi vy
riausybę paleisti parlamentą ir 
skelbti naujus rinkimus. Atsto
vų rūmų paleidimas anuliuotų 
sutarties ratifikaciją, kuri bu
vo priimta gegužės 20, opozici
jos partijoms boikotuojant posė
dį.

Socialistai parlamente turėjo 
125 vietas, o Kishi liberalų par
tija 286. Sutarčiai taip pat prie
šingi demokratiniai socialistai 
su 40 atstovų ir komunistai, tu
rį 1 atstovą. Be to, 467 vietų 
parlamente yra du nepriklauso
mi atstovai ir 25 vakuojančios 
vietos.

Pagal Japonijos konstituciją, 
parlamento paleidimas pareika
lautų naujų balsavimų sutarčiai 
ratifikuoti. Sutartis šiuo metu yra 
tarėjų rūmuose. Normalioje įvy
kių eigoje ji turėtų automatiškai 
įsigalioti birželio 19, prezidentui 
Eisenhoweriui lankant Japoniją. 

nisteris Sarper pareiškė, kad 
naująjį Turkijos režimą jau 
pripažino 30 vyriausybių, jų tar
pe didžiosios valstybės.

Sarper pabrėžė, kad naujoji 
Turkijos vyriausybė esanti "ka
tegoriškai nusistačiusi" laikytis

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO

JUNGTINIS JAV karinių vir
šininkų štabas U-2 incidento ir 
naujų sovietų grasinimų pasėko
je pradėjo iš naujo peržiūrėti 
šiemetinius gynybos biudžeto 
planus, kurie netrukus galį būti 
padindinti keliais bilijonais do
lerių.

JAV KARO LAIVYNAS savo 
naujuoju naikintuvu F-4H galįs 
pasiekti geresnių rezultatų už 
nelaimingai pasibaigusią U-2 
misiją. Naikintuvas galįs skristi 
rekordiniame 98,500 pėdų aukš
tyje, pakilęs iš lėktuvnešio Per
sijos įlankoje, perskristi Ru
siją ir nusileisti kitame lėktuv
nešy šiauriniame Atlante, nepa- 
naudojant JAV aviacijos bazių 
svetimose teritorijose.

KOMUNISTINĖS KINIJOS or- 
ganizuoj. ma "darbininkų milici
ja" apimsianti 250 mil, asmenų 
iš 650 mil. bendro gyventojų skai
čiaus.

BELGŲ KONGE gyvenančių 
baltųjų tarpe kyla vis didesnė 
panika, rinkimus laimėjus eks
tremistų negrų partijoms, kurios 
skelbia, kad birželio 30, numa
tytą nepriklausomybės pa
skelbimo dieną, atimsią jų nuo
savybes ir pradėsią terorą. Bū- 
simosios vyriausybės priekyje 
greičiausiai atsistosiąs pagarsė
jęs ekstremistų agitatorius Lu- 
mumba, buvęs pašto tarnauto
jas, kelis kartus baustas ka
lėjimu už riaušių kėlimą.

JAV VALSTYBES DEPARTA
MENTAS jau keturis kartus krei
pėsi į Kremlių, prašydamas 
leidimo susitikti su numuštojo 
U-2 lėktuvo pilotu Francis G. 
Powers, bet ligi šiol iš sovie
tinės užsienių reikalų minis
terijos negavo jokio atsakymo.

Paskutiniame "Aviation Week" 
numeryje, remiantis U-2 lėktu
vo likučių, išstatytų Gorkio par
ke, Maskvoje, nuotraukomis, da
roma išvada, kad pilotas buvęs 
priverstas atlikti "kontroliuoja
mą priverstinį nusileidimą". Jau 

visų tarptautinių Menderes re
žime įsipareigojimų, įskai
tant karinį paktą su JAV. Jis 
pareiškė, kad Turkijos nejaudi
ną Sovietijos grasinimai bom
barduoti karines bazes, naudoja
mas JAV žvalgybos lėktuvams.

ir sovietai revizavo pirmykštį 
savo teigimą, kad lėktuvas buvęs 
numuštas didelių aukštumų rake
ta. Parodos lankytojams aiškina
ma, kad raketa praskridusi pro 
pat šalį, ir sužalotasis lėktu
vas pradėjęs "irti" krisdama^. 
Bet čia rusai įsivėlė į kitą me
lą. Aiškindami, kodėl lėktuvas 
nesubyrėjo į smulkias dalis, jie 
sako, kad jis buvęs gamintas 
iš nepaprastai lengvo metalo (ti- 
tanijaus) ir todėl smūgis į že
mę nebuvęs stiprus. Iš tikrųjų 
lėktuvo rėmai buvę padaryti iš 
normaliai lėktuvų statyboje nau
dojami duraluminijas.

FDRMDZOJ LAUKIA 
KOMUNISTU PUOLIMO

Tautinė Kinija ir JAV orga
nizuoja labai didelio masto For- 
mozos apsaugą iš oro ir jūros, 
kai prez. Eisenhoweris lankysis 
ten birželio 18 ir 19 dienomis.

Tautinės Kinijos pareigūnai 
būkštauja, kad komunistai galį 
pradėti naują Taivano sąsiaurio 
puolimą prezidento Eisenhowerio 
vizito metu, kaip tai yra darę 
prieš 2 metus, kai ten lankėsi 
tuometinis valstybės sekreto
rius John Foster Dulles.

Formozoje esančių raketų ba
zės, atominiais ginklais aprūpin
tas septintasis JAV laivynas ir 
sprausminių naikintuvų eskadri
lės bus kovos paruoštyje, kai 
prez. Eisenhoweris praleis vie
ną dieną ir naktį už 100 mylių 
nuo komunistinės Kinijos.

Kaip iš Washingtono patiria
ma, JAV lėktuvnešis Ticonde- 
roga lydės septintojo laivyno vė- 
liavinį laivą St. Paul, kuriuo 
prez. Eisenhoweris galįs plaukti 
iš Manilos į Formozą.

Formoza yra saugoma keturių 
Nike-Hercules priešlėktuvinių 
raketų baterijų, kurias aptarnau
ja kiniečiai, ir Matadoro raketų 
baterijos, kurios įgulą sudaro a-’ 
merikiečiai.
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Pirmajai atominei bombai sprogus...

JAPONAI IŠ KARTO NETIKĖJO PRANEŠIMAIS
Australija tarp Rytu ir Vakarų

IŠ HIROSIMOS
Braižytojas Tsutomu Yama- 

gushi gyvena Japonijos univer
sitetiniame mieste Hirošimoje. 
1945 rugpiūčio 6 rytą jis, kaip 
paprastai, eina Į savo darbovie- 
tę--laivų statybos bendrovę.

Staiga jis išgirsta lėktuvo ū- 
žimą. Jis turi būti labai toli, 
galvoja sau Yamagushi. Orinio 
pavojaus sirenos ŠĮ rytą atšauk
tos prieš pusę valandos. Jos 
dienomis jau nebeįspėdinėja gy
ventojų apie artėjančius lėktu
vus. Tačiau nei Yamagushi, nei 
kiti praeiviai gatvėje dėlto per
daug nesijaudina. Paskutinėmis 
savaitėmis dažnai pavieniai lėk
tuvai perskrisdavo miestą, ret
karčiais numesdavo porą bombų. 
Bet karas atbukino žmones, ir 
jau net bombos nesukelia didelės 
panikos.

Ties gatvių sankryža, kur ge
resnis regimumas, stovi būrys, 
vaikėzų, kurie, akis pridengę, 
spokso Į viršų. Garsiai rėkau
dami, lyg lažybininkai lenktynių 
lauke, jie ginčijasi, ar bus nu
mesta bent viena bomba.

Ir Yamagushi stabtelia, pake
lia galvą ir stebi lėktuvo ke
lią. Tai amerikinis bombonešis, 
konstatuoja jis. Tiesa, tokiame 
aukštyje neįmanoma jokių ženklų 
pastebėti, bet jei jis kažką iš
metė, tai tegali būti tik priešo 
lėktuvas.

Gal tai tik atsišaukimas, gal
voja Yamagushi. Pastarosiomis 
dienomis amerikiečiai daugelio 
miestų gyventojus ragino pasi
traukti iš savo gyvenamųjų vietų. 
Bepigu jiems kalbėti! Kas betiki 
priešu, kad netrukus prasidės 
bombų lietus. Ligšiol dar nė vie
nas iš 400,000 Hirošimos gyven
tojų nepasitraukė iš miesto.

Yamagushi aiškiai mato: nuo 
lėktuvo liemens atsipalaiduoja 
ir antras daiktas, kuris pakimba 
ant parašiuto ir lėtai slenka že
mėn. Bet tai ir buvo paskutinis 
daiktas, kurį jis matė. Sekančią 
sekundę jį apakina milžiniška 
šviesa, kažkokia jėga trenkia jį 
kartu su kitais praeiviais į 
sieną...

*
Amerikinio bombonešio "Enola 

Gay" laikrodis rodo 9:11 vaL Jau 
nuo 7:30 vai. bomba, kapitono 
Parsons sumontuota ir paruošta 
išmetimui, kabo bombų kabinoje. 
8:30 vaL vienas iš trijų anks
čiau pakilusių bombonešių per
duoda lemiamąjį, pranešimą, kad 
oras esąs palankus, ir japonų 
miestas Hirošima esąs geriau
sias objektas.

Laikrodis rodo 13 minučių po 
devintos. Prie taikymo aparato 
sėdi majoras Ferebee. Kai tarp 
plonučių aparato linijų pasiro
do miesto centras, jis atkabina 
bombą. Keliomis sekundėmis vė
liau išmetamas ir parašiutas su 
automatiniais matavimo apa
ratais.

Lėktuvo įgulos nariai--kapito- 
nas Parsons, kuris bombą pa
ruošė išmetimui, majoras Fere
bee, bombonešio taikytojas, 
kapitonas Van Kirk, navigacijos 
karininkas, ir viršila Stiborik, 
radistas -- bando akimis sekti 
krintančią bombą. Tačiau jos jau 
nebematyti.

Staiga sužimba ryški šviesa, 
nedidesnė už kumštį. Bombonešio 
B-29 įgula skubiai užmerkia akis. 
Jie visai užmiršo užsidėti tam
siuosius akinius.

Sekančią akimirką tvykstelia 
dar ryškesnė šviesa. Ji prasi
veržia ne tik pro užmerktus vo
kus, bet ir pro viso kūno odą, 
sudrebindama širdis.

Kai pulkininkas Tibbets paga
liau išdrįsta atmerkti akis, jis 
pamato milžinišką liepsnos stul
pą, šaujantį dangun--gal dešim
ties, gal penkiolikos kilometrų 
aukščio. Miestas apačioje yra 
dingęs...

*
Tiniano salos radijo stotyje 

pradeda tiksėti priimtuvas. Ra
distas pasižymi pranešimo laiką 
—9:20 vaL Po apačia parašo du 
šifruotus žodžius, kurie reiškia: 
"Žygis sėkmingas".

Nė vienas iš mokslininkų ir net 
bombonešio įgulos narių negali 
įsivaizduoti, ką tie žodžiai 
riškia Hirošimos gyventojams.

Sunkiajame kreiseryje "Au
gusta", kuriuo prez. Trumanas 
grįžta namo iš Potsdamo konfe
rencijos, 1945 rugpiūčio 6, ket

virtąją kelionės dieną, gaunama 
telegrama iš Washingtono:

"Prezidentui -- karo minis
teris—1945 rugpiūčio 6—19:15 
vaL Washingtono laiku į Hi- 
rošimą numesta sunkioji bom
ba--pirmieji pranešimai kalba 
apie visišką sėkmę, kuri pra
lenkusi bandymus" 
Trumanas labai sujaudintas. 

Negalėdamas smulkiau paaiškin
ti, jis žino, kad tuo įvykiu pra
dėta nauja epocha. Dabar Ame
rika turi visų laikų baisiausią 
karo priemonę, ir Japonijai ne
belieka nieko kito, kaip tik ka
pituliuoti.

♦

Tokio generaliniame štabe, 
akmeniniame pastate, prieš pie- 
pietus priimama žinia, kad šio 
ryto bombardavimas visiškai su
naikinęs Hirošimos miestą. Kiek 
žuvo žmonių, niekas negalįs pa
sakyti, tačiau kalbama apie de
šimtis tūkstančių aukų.

Tik po kelių mėnesių įmano
ma suvesti nuostolių duomenis:

78 150 žuvusių;
13 983 dingę be žinios;
37 000 sunkiai ir lengvai su

žeistų.
Po pietų generalinio štabo ra

distai pagauna ir per JAV radijo 
stotis paskelbtą žinią, kurioje sa
koma, kad Hirošima buvo sunai
kinta ne įprastiniu bombardavi
mu, Iš tikrųjų buvusi išmesta 
tik vienintelė bomba, atomi
nė bomba.

Ištisą naktį tariasi japonų ge
neralinio štabo karininkai už už
temdytų langų, tačiau nė vienas 
jų netiki gautais duomenimis. 
Tik 1945 rugpiūčio 7 rytui auš
tant japonų generalinio štabo 
viršininko pavaduotojas Kavabe 
gauna pranešimą, kuriame pa
tvirtinamos amerikinio radijo ži
nios:

"Visas miestas buvo sunai
kintas per akimirką viena vie
nintele bomba," sakoma praneši
me iš Hirošimos apylinkių.

Kavabe nepajėgia to į- 
sivaizduoti, tačiau po kurio laiko 
atsimena, kad tūlas profesorius, 
pavarde Yoshio Nishina, yra pa
sakojęs apie galimybę pasi
gaminti atominę bombą.

Generalinio štabo viršininkas 
liepia atnešti žvalgybos bylas. 
Iš jų paaiškėja, kad Nishina yra 
studijavęs Kopenhagoje, pas gar
sųjį atomo tyrinėtoją NielsBohr, 
ir vėliau net buvęs jo asisten
tu. Taigi, jis galėtų duoti in
formacijų. Nedelsdamas Kavabe 
duoda įsakymą mokslininką kuo 
skubiausiai atgabenti į generalinį 

(Bus daugiau)

puikus kelias 
užbaigti dieną

Geras šiltas vanduo... ir jo pakankamai.
Dabar gaunamas su AUI-40 GAS vandens 
šūdytoju. Šiltas vanduo greičiau... % kai
nos.

A THE EAST OHIO GAS COMPANY

Australija, penktasis kontinen
tas, nesenai peržengęs dešimties 
milijonų gyventojų ribą ir besi
stengiąs pritraukti galimai dau
giau baltųjų ateivių, yra susi
rūpinęs pagerinti santykius su 
Azijos valstybėmis.

Išskyrus Naujosios Zelandijos 
salyną visi Australijos kaimy
nai yra Azijos valstybės, azija
tų apgyventos. Tai, ką mes va
diname "Tolimaisiais Rytais", 
australams yra labai artima 
šiaurė. Iš to geografinio artu
mo australai bando daryti kaž
kurias politines išvadas. Savaime 
suprantama, jie nemano atsi
sakyti Europos kultūrinio paliki
mo ir grynai anglo-saksiŠkos 
civilizacijos. Nors dar nesenai 
kaikurie pedagogai siūlė aukštes
nėse mokyklose dėstyti kaikurių 
azijinių tautų kalbas vietoje vo
kiečių ir prancūzų kalbų.

Žinoma, eilinis australas ir to
liau linkęs žiūrėti į azijatus iš 
aukšto, kaip į atsilikusius, ne
kultūringus žmones. Kitaip gal
voja vyriausybė ir politikai. 
Jie gerai supranta, kad Azijos 
tautų tolimesnis kelias kiek
vienu atveju apspręs ir Austra
lijos likimą.

Arčiau Australijai azijinė 
valstybė, Indonezija, turi 87 
milijonus gyventojų. Pokario me
tais australai visomis išgalėmis 
rėmė Indonezijos tautinį sąjūdį; 
tai net privedė prie tam tikros 
įtampos santykiuose su olandais, 
anuometiniais Indonezijos val
dytojais.

Australai gerai suprato, kad 
indonezinio nacionalizmo banga 
nesulaikoma. Jie nusprendė, kad 
jų pačių interesams bus geriau, 
jeigu su tuo judėjimu palaikys 
draugiškus santykius. Prisidėjo 
dar ir kitas argumentas: artimai 
bendraujant su Indonezija ir Ma
lajų salynu, australai gali pa
dėti Azijos tautoms atsispirti 
prieš komunizmą. Malajų vyriau
sybės prašyti, australai tenai 
pasiuntė net vieną kariuomenės 
dalinį, kuris džiunglėse, vedė 
kovą su komunistiniais pervers
mininkais. Australų laivyno kapi
tonas W. J. Dovers yra Mala
jų karinio laivyno viršininkas.

Australų santykiai su Malajų 
valstybe yra be šešėlio ir be 
nesusipratimų; juk abi šalys yra 
britų tautų bendruomenės nariai. 
Painesni santykiai su dabartine 
Indonezija, ryšium su Naujosios 
Gvinėjos problema. Naujosios 
Gvinėjos vakarinę dalį, mat, dar 
tebevaldo olandai, o rytinė dalis 
yra australų žinioje. Indone
ziečiai australus kolonializmu 
nekaltina, tik kritikuoja jų neva 
"neveiklią" laikyseną olandų at
žvilgiu.

Toji "neveikli" laikysena, ta
čiau, turi gana rimtas priežas
tis Australai rimtai susirūpi
nę Indonezijos vidaus padėtimi; 
jie stato klausimą, kas bus, 
jeigu komunistai--pasinaudoda- 
mi indoneziečių nepakankamu 
politiniu subrendimu -- dema
gogiškais būdais paims valdžią. 
Jeigu tokia agresyvi komunistinė 
klika, valdžią paėmusi, kėsintųsi 
į Naująją Gvinėją, komunistinė 
grėsmė atsirastų Australijos pa
šonėje. Todėl australai neturi 
nieko prieš, kad olandai šiuo 
tarpu pasiliktų Naujojoje Gvinė
joje. Tam priešinasi indonezai, 
kuriems olandai yra tradiciniai 
priešai. Ir jiems nepatinka tokia 
abejinga australų laikysena, 
kurie šiaip jau visad rėmė in
doneziečius. Indonezijos na
cionalistai nuduoda, kad ko
munistinio pavojaus kaip ir nė
ra; priešingai, jie -- indonezai-- 
ir sudarą rimčiausią užtvanką 
Azijai atsispirti prieš komunis
tinę agresiją. Todėl, Naujosios 
Gvinėjos negrąžinimas Indone
zijai visai be reikalo duodąs 
medžiagos komunistų propagan
da L

Tačiau, Indonezijos preziden
tas Sukarno patikino australų 
premjerą Menzies, jo apsi
lankymo Indonezijoje 1959 m. 
gruodžio mėn. proga, kad Indo
nezija to siekdama vis dėlto ne
panaudos jokių smurto veiks
mų.

Premjeras Menzies, grįžęs iš 
Indonezijos, pareiškė, kad Indo
nezija esanti "tikra jaunimo ša
lis". O jaunimas visad linkęs 
iš karto pulti į karštus ginčus 
bei diskusijas. Tuo tarpu mano 
amžiaus žmonės, pareiškė 65 m. 
premjeras, kiek kitaip žiūri į to
kį pasikarščiavimą. Prieš leis
damiesi į ginčus, mes mėgstame 
ramiai surūkyti cigarą ir tik 
tada, be nervų, tartis bei disku
tuoti."

Šie žodžiai gana teisingai api
būdina australų laikyseną Azijos 
kaimynų atžvilgiu. Jį teisingai 
perdavė premjeras Menzies sa
vo kelionėj į Indonezeiją ir Ma
lajus: visur jis pasirodė, kaip 
gerų norų, prityręs dėdė, kuris 
norėtų tapti nuoširdžiu draugu; 
o kartu truputį nelaimingas, kad 
žmonės nekaip negali jo supras
ti, nei jis jų.

Tai ir yra šiuometinė austra
lų problema: geros valios tapti

ryšininkais tarp Rytų ir Vakarų 
netrūksta. Juk pati geografinė 
padėtis jiems priskyrė tas pa
reigas. Pati Australija norėtų bū
ti tarpininku, padedančiu kaimy
nams išvengti komunistinio eks
perimento tragedijos, grasinan
čios ir jos pačios saugumuL Nors 
tuo tarpu tai rolei jiems trūks
ta patirties ir kaimyninių Azijos 
tautų dvasios supratimo, nes ją 
suprasti sunku-- ji tebėra besi
formuojanti. (vb)

Nepraleiskite progos sustiprinti savo dukterų 
lietuvišką auklėjimą per vasaros atostogas! Leis
kite j mergaičių vasaros stovyklą, vedamą, Nek. 
Pr. Marijos Seserų. Ten jos lietuviškoje aplinkoje 
atostogaus ir bendraus su kitomis lietuvaitėmis.

Stovykla vyksta DAINAVOJE, Manchester, 
Mich., nuo liepos 17 d. iki 31 d.

Priimamos lietuvaitės nuo 7 iki 16 metų am
žiaus. Kaina $25.00 savaitei.

KREIPTIS iki birželio 15 d.

SESUO M. PAULĖ
Imniaculate Conception Convent 
Putnam, Conn.
Telef. WAlnut 8-5828

LIETUVIŠKA VASARVIETĖ

"BANGA”
Cape Cod, Massachusetts

Būdama prie šilto Craigville Beach pajūrio, garsi savo 
pušynais, sodu, geru lietuvišku maistu bei patarnavimu, 

Banga kasmet sulaukia daugumą joje anksčiau vasarojusių. 
Norintieji puikiai paatostogauti, prašomi nedelsiant kreiptis 
šiuo adresu iki birželio 15 d.

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

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

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

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

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

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

Kambarius siūlome užsisakyti iš anksto:

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

TREČIOKAS AOENCY
SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA

Kur tik besiruoitumėt keliauti, tuoj auairiikit tu mūsų įstaiga

Kelionių bilietų parūpinima* ir pinigų persiuntimą* j visu* kraitu* 

TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA

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

Telefonas; MArket 2-4867

GERESNIŲ Namų Statytojai 
pasirenka MONCRIEF 

ŠILDYMĄ ir ORO VENTILIACIJA
THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O.
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DraugasDon Camillo

4M

Gfovąnn i Guareschi

AUDRA JUODOJOJE JŪROJE
Švintant jie išvyko iš Maskvos 

ir, keliaudami į aerodromą, 
pakeliui tematė tik gatvių šlavė
jas. Plačiomis vandens čiurkš
lėmis jos laistė asfaltą, vėliau 
didžiulėmis šluotomis tobulino 
darbą moderniųjų valymo ma
šinų, kurias taip pat aptarnavo 
merginos ir namų šeimininkės.

Don Camillo nepastebimai at
kreipė Peppones dėmesį, jog 
kiekviename tų moterų judesyje 
pastebimas vidinis pasitenkini
mas, kad jos turi lygias teises 
su vyrais.

--Tai širdį jaudinąs įspūdis, 
--baigė jis savo išvedžiojimus, 
"ir jį galima gauti tik Sovietų 
Sąjungoje.

--Įspūdis dar labiau jaudintų 
širdį, jei šis darbas būtų paves
tas dvasiškiams,--taip pat į ausį 
pašnibždėjo jam Peppone.

Ledinis vėjas, kuris negailes
tingai dvelkė Sibiru, kaukė al
kanas tuščiose gatvėse. Tačiau 
begaliniai plačioje Raudonojoje 
aikštėje jis jau rado maisto savo 
vilkiniams dantims.

IŠ pirmo žvilgsnio galėjai juos 
palaikyti eilėmis išdėstytais sku
durų kamuoliais, kuriuos netru
kus surinks ir išgabens šiukšlių 
rinkimo vežimas. Bet iš tikrų
jų ten buvo pamaldūs piligrimai, 
kurie laukė "šventyklos" atidary
mo.

Jie atkeliavo iš Uzbekistano, 
Gruzijos, Irkucko--Dievas žino, 
dar iš kokio kampo, buvo naktį 
iškrauti Maskvos stotyse ir dabar 
kantriai laukė sėdėdami ant savo 
ryšulėlių ir, kaip sušalusios 
avys, glausdamiesi vienas prie 
kito, kol juos įleis į Lenino- 
Stalino mauzoliejų.

--Drauge,--tarė Pepponei Don 
Camillo,--kaip labai viskas 
pasikeitė nuo tų baisių laikų, 
kada vargšai mužikai iš visų 
senosios Rusijos kampų suva
žiuodavo savo girgždančiais ve
žimėliais ir ištisomis dienomis 
kiūtodavo šioje pačioje aikštėje, 
kad pamatytų carą ir naująją 
carienę!

--Visiškai teisingai. Yra skir
tumas, kai vergas savo tironui 
rodo atsidavimą,--aiškino Pep
pone,--arba kai laisvasis pilie
tis atvyksta padėkoti savo iš
laisvintojui.

--Nekalbant jau apie tai,--pa
pildė Don Camillo,--kad didelis 
skaičius mauzoliejun įžengia tik 
dėlto, kad savomis akimis įsi
tikintų, jog Leninas ir Stalinas 
jau tikrai mirę...

Peppone linktelėjo šypsodama
sis ir į Don Camillo ausį pa
šnibždėjo:

--Kai aš pagalvoju apie tai, 
kad jau rytoj vidunaktį tave 
paliksiu Milano stotyje, mane 
tiesiog džiaugsmas paima, kad 
sugebėjai taip vikriai suktis.

Kelionė tikrai jau baigėsi. De
vintą valandą ryto jie turėjo lėk
tuvu pasiekti S. Ten, apžiū
rėjus uostą, lipti laivan, kuris 
po trijų valandų juos turėjo nu
gabenti į O. Iš ten penktą valan
dą vakaro lėktuvas juos paims 
į Berlyną.

Tokia kelionės pabaiga supa- 
plaukymu Juodojoje jūroje buvo 
draugo Oregovo idėja. Italai par
tiečiai jau buvo susipažinę su 
visomis sovietinio susisiekimo 
priemonėmis: lėktuvais, geležin
keliais, autokarais, tramvajais, 
troleibusais, požeminiais trauki
niais; dabar jie turėjo susipažin
ti ir su sovietine laivininkyste,

•
Lygiai devintą valandą lėktuvas 

palietė S. aerodromo žemę. Tai 
buvo mažas, S. miesto svarbą 
atitinkąs aerodromėlis: S. mieste 
tebuvo statomi tik laivai.

/

Uoste buvo visų rūšių laivų, 
didžiąją dalimi atplukdytų pa
taisymams, ir draugas Bacciga, 
kuris buvo genujietis ir vandens 
žiurkė, Čia atrado savo elementą.

Tarp įvairaus amžiaus vi
siems į akis krito naujutėlis 
tanklaivis. Draugas Bacciga tokiu 
tikslumu išvardijo jo tonažą ir 
kitus techninius duomenis, kad 
draugas Oregovas tuoj suprato, 
jog italams nebereikia jo pagal
bos. Todėl jis paliko juos drau
gei Petrovnai, o pats nuėjo į 
uosto kontorą užsiregistruoti.

Draugas Bacciga buvo tiesiog 
nuostabus. Į kiekvieną savo ben
drakeleivių klausimą jis žinojo 
atsakymus, ir laikas nuo laiko 
sušukdavo:

--Mes, genujiečiai, esame 
laivų statybos specialistai. Bet, 
po velnių, ir tie vyrukai čia su
geba!

Don Camillo kurį laiką stebė
jo jį su pasitenkinimu, paskui 
prabilo:

--Taip, jie sugeba ir visą lai
ką sugebėjo. Tik pasižiūrėkite 
į tą tristiebį ten, dešinėje.

Draugai pažingsniavo išilgai 
molo, kol burlaivis atsidūrė prie
šais jų akis, ir jie pripažino, 
kad Don Camillo kalbėjęs tiesą. 
Burlaivis atrodė, kaip iš gra
žaus, seno piešinio iškirptas. Jis 
buvo šviežiai nudažytas, ir bliz
gėjo be dėmių, kaip naujas žais
liukas.

--Tiesiog jaudina mane,--pra
bilo Don Camillo,--kaip sovie-

Sibiro tremtinio atsiminimai [10) A. Valasevičius

Klaipėda smarkokai ap
griauta. Einu į valstybinę 
prekybą, kur esu skirtas. 
Praneša, kad turėsiu dirbti 
revizoriaus pareigose.

Gyvenamų patalpų nėra, 
bet mane apgyvendina žve
jų viešbutyje prie Dangės 
upės. Man už viešbutį kol 
kas mokėti nereikės.

Pradžioj labai nuobodu. 
Pažįstamų neturiu. Gatvėj 
daug kalbančių rusiškai. 
Dažnai šaukia į paskaitas, 
aiškinančias tarybinius lai
mėjimus. Klaipėda pasipuo
šus naujoviškiau, visur rau
donuoja plakatai, šūkiai 
apie tarybinius laimėjimus. 
Viskas tiek įkyri, kad daž
nai einu į kino teatrus išsi
blaškyti. Filmus renkuosi iš 
pavadinimų, kad papulčiau 
j linksmesnį. Bet ir čia tas 
pats.

Sekmadieniais einu į baž
nyčią. čia jaunas kunigas 
gražius pamokslus sako. Ei
nu pasivaikščioti į kapines. 
Kapinės gražios, dauguma 
kapų dar tvarkoma. Prie 
paminklo žuvusiems Klaipė
dos sukilėliams padėtas vai
nikas. Ir neseniai apravėtos 
žydi gėlės. Eidamas skaitau 
įvairias pavardes ir datas.

Prie atidaromų antkapių 
stovi pora vyrų. Ir dar vie
nas viduje ką tai tvarko. 
Aš priėjęs dairausi.

— Negaliu, — sako tvar
kantysis. — Jau, rodos, vi- 

tiniai rusai gerbia didžiąją savo 
tėvynės praeitį. Šis tristiebis 
yra tikras aukštos ir senos rusų 
laivininkystės tradicijos įrody
mas, draugai. Tiesa, ir mes, ita
lai, galime statyti laivus, tačiau 
prisipažinkime, .kad reikia at
vykti į sovietinę Rusiją, norint 
pamatyti tokį meistrišką kūri
nį.

Ir jis stebėjo burlaivį iš su
sižavėjimo padrėkusiomis aki
mis. Kol grižo draugė Nadia, 
kuri buvo nuėjusi pasiteirauti pas 
uosto darbininkus.

--Tai "Tovarišč",—pareiškė 
ji.—Mokomasis jūrų karo mo
kyklos laivas. Keturi tūkstančiai 
tonų.

Kaip įgeltas, atsisuko Bacci
ga:

--Trys tūkstančiai tonų!— 
sušuko jis piktai.--Anksčiau tas 
laivas vadinosi "Christoforo Co- 
lombo" ir buvo italų karo laivy
no mokomasis laivas.

Draugė Nadia paraudo.
--Atleisk man, drauge,--pasa

kė ji sumišusi, bet tuo metu 
priartėjo draugas Oregovas su 
vienu uosto valdininku, ir ji nu
skubėjo gauti naujų instrukcijų.

Peppone griebė Don Camillo 
už alkūnės ir nusitempė šalin.

--Ar tu negalėjai,--šnypštėjis 
pro dantis, --užčiaupti savo pra
keiktą burną? Juk tdi, ką pasa
kei, buvo labai netaktiška. Ir be 
galo naivu.

--Visai nebuvo be galo nai
vu,--atsakė Don Camillo,-- 
Aš gerai žinojau, kad tai"Chris
toforo Colombo". Jie anuo metu 
jį pasiėmė kartu su "Giulio Ce- 
sare". Visa Italija gailėjosi to 
gražaus laivo.

Laimingu sutapimu netoliese 
stovėjo draugas Bacciga, ir Pep
pone galėjo savo pyktį nukreipti 
į jį. ’

--O tu! Ar tau reikėjo įsi
maišyti?

--Ką aš turėjau daryti, Capo? 
Aš laivą tuoj pat atpažinau!

--Tikras partietis turi vengti 
laivus pažinti!--griežtai kalbėjo 
Peppone.

--Na, Dieve, aš pagaliau esu 
ne vien tik partietis, bet ir genu
jietis,--atsiprašinėjo Bacciga.

(Bus daugiau)

sus žiedus numaustė ir su 
pirštais išnešiojo. Ir vis iš 
po nakties randu išvartytus 
lavonus.

Aš pradedu suprasti, kad 
jie naktį apiplėšiami. Pasi
daro nejauku ir nieko nesa
kęs einu į priešingą pusę.

Dvi, matyt, klaipėdietės, 
labai gailiai verkė prie iš
ardyto kapo. Kaip neverk
ti? Visas gyvenimas jų su
ardytas. Atėjo čia pasiguos
ti, bet ir čia tas pats bai
sumas.

Sunkių minčių kankina
mas einu iš kapų. Miesto 
pusėje nauji rusų kapai su 
raudonai nudažytu bokšte
liu ir penkiakampe žvaigž
de. Visai nesiderina prie šių 
gražių kapinių.

Mano darbas nepakenčia
mas. Pardavėjai negali iš
kęsti ir suvalgo daugiau, 
negu 600 gr. duonos. Su 
cukrum ir riebalais dar blo
giau. Rusas, tegul jį velniai, 
bet kai lietuviškai prašo ir 
net verkia, kad parašyčiau, 
jog trūkumų nėra, skaudu. 
O už vieno kilogramo duo
nos trūkumą perduoda teis
mui.

Ką aš galiu padaryti? 
Yra taip vadinamoji skra
jojanti revizija, kuri dar 
tikrina revizorius. Retkar
čiais, dėl mažų kiekių rizi
kuoji, bet ir tais verken- 
čiais negali pasitikėti.

Prašau, kad pakeistų dar-

Los Angeles Lietuvių Dramos Sambūrio nariai, suvaidinę P. Vaičiūno Naujieji Žmonės . Iš kairės
sėdi: V. Gylis, J. Šaltenytė, L. Reivydas, režisorius J. Kaributas, J. Petrienė, V. Dovydaitis. Antroj 
eilėj: P. Marčiuška, E. Skystimas, Z. Balsytė, E. Dovydaitienė, dekoratorius A. ZaliŪnas, sufleris A. 
Balsienė ir A. Vosylius.

KORESPONDENTO GAIDELIO NUOTYKIAI
—Dzir-r-r-r, --sekmadienio 

rytą suskamba telefonas.
--Yes, Ser...
--Yes, yes... Mr. Gaidelis?
—Taip, aš pats.
--Ak, pone korespondente, kaip 

miela ir malonu... Kaip jūs pa
silaikote, kaip viskas...?

--Viskas jau po šimts pypkių 
... Atleiskite, o kas čia kalba?

--Ak, jūs jau nebepažįstate iš 
balso... Tiesa, jau praėjo dešimts 
metų. Žmogaus gyvenime tai 
trumpas laikas, bet pasaulio is
torijoje ilgas... Čia kalba El
vyra Dičpetrienė. Atsimenate, 
gyvenome Vokietijoje, toje pa
čioje Pošimtspypkingeno stovyk
loje. Atsimenate?

--Oje, oje, kaip čia neatsimin
si. Ponia, jūs tada, rodos, augi
note kiaules...?

--Ką jūs, pone korespondente,

griežtai atsisako, 
pareiškimą pasi- 
ir ieškau fizinio

bą, bet 
Paduodu 
liuosuoti 
darbo.

Briedžio užkandinėje pri
puolamai susipažįstu su 
Klaipėdos švietimo sky
riaus mokyklų inspekto
rium. Pasirodo, jis dzūkas 
iš Alytaus. Jam taip pat 
skundžiuos savo sunkia pa
dėtimi.

— Pas mus ateik dirbti 
mokytoju, labai didelis trū
kumas.

— Labai ačiū, prieteliau, 
bet neturiu reikiamo išsila
vinimo.

— Kad tu žinotum, kokių 
pas mus dirba. O be to, ne
akivaizdiniu būdu, galėsi 
mokytis. Ateik ir kuogrei- 
čiau ateik, paskirsiu kur tik 
norėsi.

Rytojaus dieną užeinu į 
švietimo skyrių. Tas pats 
inspektorius, privedęs prie 
Klaipėdos rajono žemėlapio, 
rodo vietas, kur trūksta 
mokytojų. Jis sako:

— Sentvakariai, netoli 
Priekulės, Lankupiai labai 
gražioj vietoj su dviejų 
komplektų mokykla, Pjau
lai netoli Kuršių marių, čia 
kaimuose ramu, ne taip 
kaip Dzūkijoj.

Matyt, jis žino, nes sako 
teisybę.

— Kur dviejų komplektui 
mokyklos, gal atsiras vedę. 
Aš esu vienas, man vistiek.

Sutariam į Piaulus, Prie
kulės valsčiuje, čia pat pa
rašau pareiškimą ir paduo
du dokumentus atžymėji- 
mui.

— Tiesa, būtų gerai, kad 
kiek pasiruoštum rusų kal
bos. Mat, nuo antro sky
riaus, pradeda mokyti.

— Aš galiu kalbėti, bet

Albinas Valentinas
dabar apie tas kiaules... Fui, 
užmirškite...

--Ponia, bet tada turėjo auksi
nį gyvenimą tie, kurie augi
no kiaules. Nesakykite man...

--Ak, visdelto užmirškite tai. 
Praeities smulkmenos. Sakykite, 
ar jūs šiandien labai užimtas, ar 
ne?

--Nu, nelabai, ponia Didč- 
petriene.

--Tai labai gerai. Tada prašau 
būtinai atvykti pas mus pietums. 
Antrą valandą. Tarp kitko, aš 
jau nebesu Didčpetrienė. Dabar 
paskutinioji mano pavardė yra 
Mrs. Evalyn Smith. Žinote, aš 
jau čia Amerikoje ištekėjau tre
čią kartą. Nenustebkite, bet čia 
tas gyvenimas lekia, žinote, 
tokiu pašėlusiu tempu... Mano abi 
dukterys--Danutė ir Rūta, kurios 
Pošimtspypkingeno stovykloje, 
kaip atsimenate, dar bėginėjo į- 
sikibusios į sijoną, irgi jau abi 
ištekėjo. Danutė už naujazelan- 
diečio, o Rūtelė už tokio fain 
airišio. Bet ji jau irgi antrą 
sykį ištekėjusi. Na, bet tai tiek 
to. Antraeiliai dalykai... Tai pra
šau būtinai atvykti. Mes jums tu
rime "surpraizą".

—O kokį, ponia Smith? Gal kas 
link piršlybų...

--Atvyksite ir pats pamatysite.
Nabagas Gaidelis ir nuvyko. 

Nepatogu atmesti kvietimą pie
tums, dargi esant viengungiu. 
Ponia Evelyn jį sutiko meilingai.

--Čia mano paskutinis vyras 
John Smith,--pristatė Gaideliui 
amerikoną ir tyliai pakuždėjo au
sin: biskį senas, ale bagotas.-- 
O šis ponas, Džianai, yra Mr. 
Gaidelis. Stovykloje leido vi
sokius laikraščius ir rašė vi
sokius niekus, net nebeprisimenu 
gerai apie ką... Žinai, kaip sa
kiau, jis žurnalistas, korespon
dentas... Ir dabar prirašo visko...

--Dacit...--nugiedojo Džianas.

rašyti sunku.
— Matai, viskas bus ge

rai. Tik kito darbo neieškok 
ir manęs neapgauk. Aš apie 
tai pranešiu ir švietimo 
skyriaus vedėjui Adomai
čiui, kad vieną mokytoją 
suradau.

Įsakyta važiuoti keturias 
dienas anksčiau. Pratęsiu ir 
perregistruoju pasą j naują 
vietą. Nusiperku pedagogi
kos vadovėlį ir visą savaitę 
anksčiau nuvažiuoju i Piau- 
lus.

Mokyklos pastatas mūri
nis, prie plento. Susipažįstu 
su sargiene. Jos vyras kal
ba tik vokiškai. Darbo kla
sė didelė, šviesi, tik labai 
prasti suolai.

— Rusai sulaužė frontui 
praeinant ir sukūreno, tai 
pernai šiaip taip kitus pa
dirbo, — aiškina sargienė.

Mokytojo butas iš trijų 
kambarių ir virtuvės, mat, 
sena statyba, bet man tiek 
nereikia.

— Buvo ir baldai, bet ru
sai išvežė, — vėl aiškina.

— Man jų nereikia, aš 
patenkintas tuo kas čia yra.

(Bus daugiau)

—Sakai, moki parašyti į pei- 
perį naujienas?

--Kažkada sugebėjau...
--Matote, pone korespondente, 

O kad mes pasistatėme ištaigin
giausią rezidenciją, pirkome 
brangiausius naujus baldus, tai 
apie tai spaudoje nė žodelio...

-- Susimildamas atleiskite! 
Nieko nežinojau, ponia...

--Matote, geras koresponden
tas turi žinoti visas paskutines 
naujienas. Tiek to, šį kartą at
leidžiu...

--O iš kokio krašto esi?-- 
klausia Mr. Smith.

--Aš tai iš Žemaitijos, aš, 
taip sakant...--aiškina Gaidelis.

--Nugi aš irgi iš Žemaitijos, 
—sako Mr. Smith.--Nuo Švėkš
nos. Pagirių sodoje Šmitavičiaus 
trobelė stovėjo pati paskutinė.

Mrs. Evelyn kažkur dingo. Bet 
neužilgo grįžo su sūneliu ant 
rankų.

--Pone korespondente, tai ši
tai tas siurpryzas. Tai mūsų pir
magimis, John, Jr. Jam tik iš
dygo pirmasis dantukas. Todėl 
jūs ir pasikvietėme, kad viską 
smulkiai aprašytumėt. Kokia 
naujiena--pirmas dantukas išdy
go! O, mano turte! Pone Gaideli, 
kaip jūs manote, kas bus mūsų 
sūnus užaugęs?

--Ko čia daug manyti... Aišku, 
kad nemažiau, kaip penkių 
žvaigždžių generolas. O blogiau
siu atveju-- tai JAV prezi
dentas...

--Jūs taip manote, pone Gai
deli?

--Nereikia nė manyti, ne ki
taip ir bus...

--Tėveli, ko tu dabar snaudi? 
Pilk iš tos penkių žvaigždžių 
bonkos. Kaip mėgstate: štreit, 
ar su užgėrimu on tap? O gal 
haibolą?

--Well,--pasakė Mr. Smith,-- 
aš tai geriau velyčia, kad eitų 
tėvo pėdomis: rūnyti saliūną...

--Šarap! Tau tik saliūną... Po
ne korespondente, prašau taip 
spaudoje ir parašyti, kad mūsų 
sūnelis John būtinai užaugęs bus 
Amerikos prezidentu. Ir kaip da
bar išdygo pirmas dantukas, kaip 
gražiai šypsosi ir taria: "ta-ta". 
Nepamirškite nieko.

—Man rodos, kad dar peranksti 
apie prezidentystę rašyti, sako 
šeimininkas.--Mokyklos žmones 
sugadina, dar gali nueiti ir šu
niui Sieko plauti...

--Šarap! Būtinai bus preziden
tas. Parašykite, kad jo tėvas rfl- 
nino saliūną per 52 metus, ilgus 
metus buvo Gerojo Latro Drau
gystės prezidentu, virė munšei- 
ną, butlageryste užsiėmė ir ki
tais gerais darbais rėmė Dėdę 
Šamą. O dabar prašau užkąsti.

—Well, apie tą butlagerystę 
gal dar neskubėti rašyti...

--Šarap! Tu nieko nesupranti. 
Būtinai parašykite apie mūsų 
naujus furnyčiurus ir smulkiai 
aprašykite mūsų naująją reziden
ciją. Tik, prašau, nepamirškite 
nieko: kokiomis spalvomis kur 
išdažyta ir kokie pikčiurai kur 
kabo...

—Šiūr, apie pikčiurus tai rei
kia,—pritarė šeimininkas.

--Prašau dar po vieną, idant 
turėtumėte jėgų rašyti. Apra
šykite, kad mano vyras yra di
delis sportininkas. Tai Ameri
koje labai svarbu...

(Nukelta į 5 psl.)
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Pusė milijono darbo valandų
Taip sako sukaktuvininkai čiurlioniečiai. Esą, Čiur

lionio ansamblis gyvuoja 20 metų, jo sudėtyje nemažiau 
60 žmonių, per tą laiką buvo 3500 repeticijų ir virš 650 
koncertų. Ir visa tai sudaro daugiau, kaip pusę milijono 
darbo valandų. Taigi skaičiai įsidėmėtini.

Čiurlionio Ansamblis gimė Vilniuje. Bet pačiame Vil
niuje neilgai teko dirbti. Iš praėjusių 20 metų Vilniui 
tenka tik 4 metai. Ir tai jau ne laisvoje, bet okupantų 
skriaudžiamoj ir persekiojamoj.

Nuo Vilniaus Čiurlionio Ansamblis ėjo per Austriją, 
Vokietiją iki Clevelando. O iš Clevelando jau ir į daugelį 
šio krašto ir Kanados didžiųjų miestų,. Ėjo su lietuviška 
daina ir tautiniais šokiais. Ėjo ne vien meno tikslais. Daž
nai, gal ir labai dažnai, ėjo, atstovaudamas lietuvių tau
tinę kultūrą, reikalaudamas jos žmonėms ir pačiai Lietu
vai laisvės;

Šių eilučių rašytojui neteko Čiurlionio Ansamblio nei 
girdėti nei matyti Vilniuje. Bet Čiurlionio Ansambliui 
veikiant Vokieti jo j e, ypač dar įsikūrus netoli tuometinio 
VLIKo būstinės, tekdavo matyti ne tik jį koncertuojant, 
bet ir praleidžiant eilinę darbo dieną. Tada Čiurlionio 
Ansamblis, nors varganais pokario metais, daug ko stin
gant, o ypač tebežarstant vakarykščių dienų skaudžias 
išgyvenimų žarijas, buvo labai aukštam pajėgume. Mes 
tada juokaudavom, kad Ansamblis gyvena kareivinių gy
venimą. Bet tas, į kareivinių režimą panašus gyvenimas, 
Ansambliui tikrai ėjo į sveikatą. Jo garsas kilo, jo kon
certai, kaip kiti sakydavo, nemažus kalnus vartė.

Keista, bet gyvenimo tokia išdaiga, kad, persikėlus 
į šį kraštą, kur tiek daug laisvės, Ansambliui veiklos ra
tas kiek susispaudė. Visi nariai nuėjo į įmones, fabrikus 
ir įstaigas kadieninės duonos pelnyti. Koncertams atstu
mai, norint nuvykti į didesnes lietuvių kolonijas, tokie 
tolimi ir kelionės kaštai tokie dideli, kad ir Ansambliui 
ir rengėjams reikia labai didelių pastangų jas nugalėti. 
Bet ir čia rankų nesudėta ir aimanoms nesimaitinta. An
samblis dirbo, tolimas keliones keliavo, seniesiems na
riams pavargus, naujais atsijaunino, savus namus įsigi
jo, net ir į įstatus įrašė savo narių pagraudenimui ir kitų 
padrąsinimui, kad turės veikti, kol bus Lietuvai laisvė 
iškovota.

Tokie meno kolektyvai, kaip Čiurlionio Ansamblis^ 
gali išsilaikyti tik esant vadovybėje dideliems entuzias
tams. Pirmiausia, tokiu reikia laikyti muz. Alfonsą Mi
kulskį. Ne tik dėl Ansamblio pasiryžusį numirti, bet ir 
dėl jo pasirinktos meninės krypties su kiekvienu pasiruo
šusį iki kraujų kautis. O prie jo reikia prijungti dar visą 
eilę kitų talkininkų, už klaidas baramų ir globojamų, jo 
negailestingai reikalaujamų meniškai pasitempti, punk
tualiai repeticijas lankyti, lietuvių liaudies meną patrauk
liausiai atstovauti. Ir jų čia visų, kurie padėjo ir padeda 
Ansambliui išsilaikyti, nesuskaitysi. Net ir pavojinga 
skaityti, nes tik patys vyriausi ansambliečiai žino, į kokią 
eilę juos reikėtų sustatyti.

Dvidešimtmetis tokiam meno kolektyvui netrumpas 
laikas. Ypač, kad sugebėjo vis naujai atsikurti ir meninį 
lygį išlaikyti. Ypač, kad daug kur savo koncertais lietuvį 
aukščiau pakėlė ir toliau žiūrėti pamokė. Už tai mes 
džiaugiamės ir drauge su čiurlioniečiais visus kviečiame 
dvidešimtmetį pakiliai atšvęsti. Tegul ta šventė būna ir 
nauju akstinu dirbti, laimėti, savo žmonėms ir savo tau
tai garbę nešti. B. G.

NE PALECKIS SKYRĖ 
RUGIENIŲ

Po Justo Rugieniaus fotogra
fija (Dirvos 61 nr., 4 psl.) sa
koma, kad jis (Rugienius) esąs 
Paleckio paskirtasis religinio 
kulto direktorius. Ne visai taip. 
Justas Rugienius yra "Tarybos 
religinių kultų reikalams prie 
TSRS Ministrų tarybos įgalioti
nis Lietuvos T.S. Respublikai". 
Jis yra tos maskvinės institu
cijos paskirtas. Turbūt jis turėjo 
būti rekomenduotas tai vietai už
imti, bet tokioms rekomenda
cijoms duoti Lietuvoje dabar 
kompetentingas tik vilniškis par
tijos biuras, kuriame Paleckis 
yra tik vienas iš vienuolikos na
rių.

Vilniuje dar yra ir kitas "re
liginio kulto direktorius", būtent 
"Tarybos rusų pravoslavų cerk
vės reikalams prie TSRS Minis
trų tarybos rĮgaliotinis Lietuvos 
T.S. Respublikai". Kaip Mask
voje, taip ir Vilniuje pravoslavų 
religija yra traktuojama, kaip
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vyraujančioji ("valstybinė"?) re
ligija, o visos kitos, jų tarpe 
ir katalikų, kaip "mažumų" reli
gijos. Nors Lietuvoje toks trak
tavimas ir nesutinka su tikrove, 
bet Maskva vistiek "suverenines" 
respublikas tvarko uniformiškai, 
neatsižvelgdama vietinių ypatin
gumų.

Ta proga atžymėtinas ir ita
lės (?) Wandos Gawronskos, "II 
Tiempo" korespondentės.netiks- 
lus pareiškimas, anot kurio Vil
niuje 95% gyventojų esą katalikai. 
Šiaip jau būdama apie Vilnių 
gana gerai informuota, ji bus ne
atsargiai pasinaudojusi nerei
kalingu "per sūdymu", neati
tinkančiu nei dabarties, nei 
praeities tikrovės. Anksčiau apie 
trečdalis Vilniaus gyventojų bu
vo žydai, o buvo dar ir kitokių 
nekatalikų. Dabar, sakoma, Vil
niuje esą arti pusės gyventojų 
rusų (pravoslavų ar ateistų). 
Be to, kaip administraciniame 
centre, čia yra stipresnė koncen
tracija komunistų bei prokomu- 
nistų. Tad yra per akivaizdu, 
kad Vilniuje niekad nebuvo tokio 
didelio nuošimčio katalikų.

V.R.,
N.Y.

SAVI PAS SAVUS

Ne kartą teko skaityti spau
doje, tokiomis ir panašiomis ant
raštėmis, įvairaus turinio pas
tabas ir priekaištus lietuviams,

MALDAKNYGĖ IŠ SIBIRO
1959 m., tik gavus Sibiro kali

nių parašytą maldaknygę "Marija 
gelbėk mus", buvo susirūpinta 
jos atspausdinimu, išleidimu. 
Ateitininkai, kun. V. DabuŠiui 
pasiėmus iniciatyvos, pasiryžo 
ir tuoj išleido bei išplatino lie
tuvišką laidą. Dvi laidos buvo 
spausdintos, abi jau išplatintos. 
Vos keli egzemplioriai beliko.

Anglišką vertimą su originalo 
fotografijomis išleidoTėvai Pau- 
listai New Yorke š. m. vasario 
pradžioj. Pirma laida buvo tuoj 
pat išparduotas. Kovo mėnesį iš
ėjo antroji laida, kuri jau irgi 
baigiama išplatinti.

Apie šią knygelę iš Sibiro ga
na daug rašė lietuviškoji spauda, 
tačiau gana greitai garsas per
ėjo ir į kitataučių spaudą. Be
veik visi amerikoniški, ypač ka
talikiški laikraščiai, ją daugiau 
ar mažiau paminėjo.

Buvo atsiųsta gana daug gražių 
atsiliepimų. Sibiro maldaknygė 
buvo paminėta ir daugelyje ra
dijo stočių bei susirinkimuose. 
Jos paskleidimu daug rūpinosi ir 
J.E. kardinolas Cushing, įsitiki
nęs, kad "maldos yra labai gra
žios savo paprastumu ir reikš
mingos savo turiniu". Aš tikiuos, 
rašo kardinolas, kad ši knygelė 
bus labai reikšminga jaunimui". 
Iš J.E. kardinolo Cushing šios 
knygelės išleidimo ir platinimo 
reikalais yra gauta net devyni 
atskiri raštai, laiškai.

Apie "Marija, gelbėk mus" 
knygelę yra gražiui ir atskirų 
asmenų atsiliepimų. Čia paduosiu 
tik kaikuriuos, ryškesnius.

Generalinis Konsulas J. Bud
rys: "Tai yra labai graži ir at
mintina dovanėlė". Prel. Swans- 
trom, NCWC--"Aš esu tikras, 
kad Sibiro maldos yra begaliniai 
jaudinančios ir mus skatinančios. 
Aš tikiuos, kad daugelis Ameri
kiečių visu nuoširdumu ją skaitys 
ir geriau pažins mūsų brolių ir 
seserų, esančių už geležinės už
dangos, kančią..."

Kun. Morkūnas iš Sioux City 
atsiuntė specialiai 50 dolerių au
ką padėti knygelės autorėms. 
Yra ir daugiau aukų, šia proga 
atsiųstų į Balfą, Sibiro kan
kiniams padėti. Tokiems auko

kad jie nepakankamai palaiko sa
vuosius prekybininkus, finan
sininkus, gydytojus, advokatus ir 
kitų profesijų lietuvius.

Taip, palaikyti tikrai reikia. 
Lietuvis lietuvį turi visur remti, 
kaip materialiai, taip moraliai. 
O būtų dar gražiau, kad ir tų 
profesijų lietuviai tuo pačiu va
dovautųsi.

Gaila, praktiškame gyvenime 
to nesimato. Tik pabandykime 
apeiti jų įstaigų laukiamuosius 
kambarius. Visuose rasi laukian
čių lietuvių, bet tarp krūvų ame
rikietiškų laikraščių ir žurnalų, 
lietuviškų nė vieno.

M.V., 
Chicago

TIKRAI REIKIA

Lyg iŠ mano galvos B.G. pa- 
sitvėrė mintį ir parašė, kad rei
kia surinkti visus vokiečių liudi
jimus apie lietuvių jiems teiktą 
pagalbą, kada Rytprūsiuose siautė 
badas arba kada jie beleisviais 
buvo Lietuvoje. O tie liudijimai 
ateity tikrai bus reikalingi.

A. Rūkas, 
Chicago 

tojams šalia kvito ir vietoje gar
bės diplomo siunčiama knygelė. 
Mat, 1000 egz. buvo gauta ne
mokamai ir jau baigiama dalinti 
duosniems Sibiro kankinių rėmė
jams.

Konsulas Simutis rašė: "Man 
atrodo, kad atlikai nepaprastai 
puikų darbą paleisdamas tokį 
vertingą leidinį į pasaulį". P. 
J. Audėnas "Jei akmuo mokė
tų skaityti, tikiu, tikrai ir jis ap
siverktų, radęs kiek ten skausmo 
ir tyros širdies įdėta".

Prel. Kelly, kuris lietuviams 
New Yorke yra labai artimas 
ir mielas bičiulis, šios knyge
lės pasirodymo proga sakė: "Aš 
jungiuos maldoje su Jumis ir 
visais kitais lietuviais, kad pilna 
realizuotųsi mūsų visų viltis, 
ir kad Lietuva greitai taptų pil
nai nepriklausoma ir stipri savo 
visam gyvenimui."

Suprantama, ši maldaknygė bu
vo didelis paskatinimas kovoti už 
Lietuvos laisvę. Ji parašyta 
1953 m. vasario 16 d. Jos angliška 
laida buvo sąmoningai išleista

Hamiltono tautinių Šokių grupė Kiwanis Music Festivalyje laimėjusi aukso medalį. Mergaitės šoka 
blezdingėlę. Iš kairės: A. Meškauskaitė, A. Gurgždytė, V. Verbickienė, G. Lastauskaitė, R. Petru- 
šaitytė, N. Stanaitytė, E. Bartkutė ir I. Grabošaitė.

DIRVAI AUKOJO
Prenumeratą pratęsdami, 

Dirvą aukomis parėmė:

Diržys A., EI Monte ....$1.00’
Kalėda D., Pittsburgh 2.00 
Čibiras J., Dayton .... 2.00 
Ulėnas P., Brooklyn .... 1.00 
Šiaučiūnas St., Chicago 3.00 
Bieliūnas J., Venezuela 5.00 
Vildžiūnas A.,

Venezuela ......... .... 5.00
Kriščiukaitis J.,

Dorchester ........... 2.00
Bubelis J., Toronto .... 5.00 
Jameikis Pr.,

Venezuela .............  3.00
Pesliakas Z., Venezuela 3.00 
Dūda Br., Los Angeles 2.00 
Jaseliūnas S., Toronto 2.00 
Jazbutis M., Chicago 5.00 
Tamošiūnas P., Chic. 2.00
Skirmuntas V.,

Kenosha ............... 1.00
Valiušaitis J.,

Stamford............... 2.00
Paulius S., Chicago .... 1.00
Saladžius J., Rochester 2.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.
------------------------

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti 

1960 m. vasario 16 d. Tačiau dar 
labiau ji skatino visus brolius 
lietuvius susirūpinti bendra lie
tuvių kankinių šalpa. Šią knygelę 
paskaitęs, retas kuris nepri- 
siuntė Balfui aukos. Tai suprato 
ir amerikiečiai. JAV laivyno Ko
modoras Cunninham, vos ko
mentarus paskaitęs, atsiuntė 
Balfui $15.00, o išspausdintų 
knygelių net visą šimtą išdalino 
Amerikos laivyno personalui. Jis 
rašo: "Aš esu giliai įsitikinęs, 
kad ši knygelė turi būti milži
niška parama ir įrodymas Jūsų 
šalpos darbams."

Viena nepažįstama amerikietė 
man rašė: "Iš tikrųjų mes turi
me būti viena šeima su ken
čiančiais mūsų broliais ir se
sėm Kristuje. Mes turime mels
tis, kad juodas kančios kryžius, 
kurį kankiniai išgyvena, virstų 
prisikėlimo lelija."

Birželio trėmimų prisimini
mo proga kiekvienas lietuvis, 
ypač tremtinys, turėtų jausti 
pareigą šią knygelę, nors vieną 
egzempliorių, pateikti amerikie
čiui. Tai realus dokumentas. Tik 
50 centų kainuoja, kad balsas

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER 
ATOSTOGAS

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

SARVIETĖS VILOJE

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

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

ir malonus patarnavimas.
ATIDAROMA NUO BIRŽELIO 15

Lietuviai savininkai .-De. Ed. ir Marija JANSONAI 
visus maloniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis:

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

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

Cape Cod, Mass.

VAIKAS, PAŽYMĖTAS 

MILIJONO SKAITLINE
Vokiečių kalba leidžiamo laik

raščio "New Yorker Staats-- 
Zeitung und Herold" 1960 ge
gužės 10 dienos 112 numery pri
simenami tie tūkstančiai vaikų, 
kurie n Pasaulinio karo metu 
gimė Vokietijoje pabėgėlių sto
vyklose. Tarp jų taip pat esąs 
Andrejs Suritis, lietuvių kil
mės gimęs Dillingeno a. d. D. 
(Bavarijoje) stovykloje, baigęs 
vokiečių mokyklos penkias kla
ses, vartojąs vokiečių ir lietu
vių kalbas. Dabar jis esąs pake
liui į Ameriką, ĮKalamazooMich.

Tai yra "milijoninis" europie
tis, ICEM (Intergovernmental 
Committee for European Migra- 
tion) padedamas vykstąs į naują 
savo tėvynę. Vyksta ne vienas— 
jį taip pat lydi jo tėvas Alek
sandras Suritis, paskutiniaisiais 
septyneriais metais dirbęs 
Muenchene radijo techniku. Mo
tina jau šeši mėnesiai kaip Kala- 
mazoo ir dirba viename fabrike 
mezgėja.

Ar yra kas iš Dillingeno sto
vyklos šią šeimą pažįstančių? 
Ar gerai laikraštis yra parašęs 
jų vardus ir pavardę?

St. B.

iŠ Sibiro būtų išgirstas.
Aš manau, kad nėra geresnės 

dovanos šeimos ar asmenų šven
čių proga, kaip ši knygelė. Ir 
nėra geresnio Balfo rėmėjams 
diplomo už auką Sibiro tremti
niams gelbėti, kaip originalios 
maldos iš Sibiro.

Angliškas tekstas buvo pa
skleistas beveik visuose konti
nentuose. Taip pat buvo įteiktas 
įvairiems diplomatams Wash- 
ingtone bei New Yorke.

Apie "Marija gelbėk mus" ver
timus į kitas kalbas: vokiečių, 
ispanų, portugalų, italį--parašy
siu vėliau.

Kun. L. Jankus

1805 METAIS Philadelphijoje 
buvo padarytas pirmasis trakto
rius-plaustas, kuris svėrė apie 
40,000 svarų ir buvo naudoja
mas uosto pagilinimui.



1960 m. birželio 3 d. DIRVA Nr. 64 — 5

FILATELIJOS KAMPELIS
--------- ANT. BERNOTAS __________

JUNGTINES AMERIKOS
VALSTYBĖS

Pakeičia 1947 m. išleistąją tri
jų svarbiausių užsieninių oro 
pašto ženklų seriją naujais 
piešiniais.

Praeitų metų lapkričio 20 d. 
buvo išleistas 15 c. oro pašto 
ženklas su Laisvės statula. Ženk
las naudojamas oro pašto 
laiškams apmokėti į Europą. Š. 
m. birželio 10 d. bus išleistas 10 
c. ženklas su Laisvės varpu, 
kuris naudojamas oro pašto laiš
kams į Centralinę ir Pietų A- 
meriką. Šį kartą ženklai spaus
dinami dviem spalvomis.

Aukščiau parodytas 25 centų 
oro pašto ženklas su Abraham 
Lincolno atvaizdu, buvo išleistas 
š. m. balandžio 22 d., ir yra 
naudojamas laiškams į Afriką, 
Aziją ir Australiją.

Abraham Lincoln (1809-1865) 
buvo šešioliktas Amerikos pre
zidentas. Kilęs iš vargingos Ken- 
tucky valstiečių šeimos, jis savo 
gyvenime vargais negalais pra
simušė ir pasiekė aukštumų. Su
jaudintas tuomet Amerikoje įsi
galėjusios vergijos, jis visą sa
vo gyvenimą pašventė vergijos 
panaikinimui. 1860 m. išrinktas 
JAV prezidentu. 1861 m. tarp 
pietinių valstijų, vadinamų kon
federatų, kurios buvo priešin
gos vergijos panaikinimui, ir 
šiaurinių, kilo civilinis karas, 
kuris baigėsi šiauriečių laimė
jimu. 1863 m. sausio 1 d. buvo 
paskelbta vergijos panaikinimo 
proklamacija.

Lincolnas buvo nušautas 1865 
m. balandžio 14 d. teatre. Sa
koma, kad jis savo laiku buvo 
pats nekenčiamiausias ir pats 
mylimiausias žmogus Ameriko- 
koje.

BRAZILIJA

išleido 6.50 cruzeirų pašto 
ženklą tarptautinės esperanto 
kalbos tėvo, Liudviko Zamenhofo 
100 metų gimimo sukakčiai pa
minėti.

Dr. Liudvikas Zamenhofas 
(1859-1917) buvo žydų kilmės ir 
yra gimęs Balstogėje, Lenki
joje. Jis išgalvojo lengvą 
esperanto kalbą, kuri tarptauti
niuose santykiuose turėjo pa
keisti tautines kalbas. Pirmas 
vadovėlis buvo išleistas 1887 m.

Esperanto kalba greit paplito 
visame pasaulyje ir dabar vargiai 
rastume kraštą, kuriame nebūtų 
tą kalbą mokančių žmonių, kur 
nebūtų tos kalbos draugijų bei 
leidinių. Tačiau esperanto kalba 
nebuvo vartojama ankstesnėje 
Tautų Sąjungoje, kaip ji nevarto
jama ir dabartinėse Jungt. Tau
tose.

Pirmas lietuvis, pradėjęs 
populiarinti šią kalbą, buvo prel. 
A. Dambrauskas-Jakštas, jau 
1890 m. išleidęs esperanto kalbos 
vadovėlį. Vėliau išleista ir dau
giau vadovėlių (K. Vidikausko, S. 
Tijūnaičio, A. Klimo, P. Andriu- 
šio ir kt). Lietuvoje veikė Espe
rantininkų draugija ir nekurį lai
ką buvo leidžiamas mėnesinis 
žurnalas "Litova Stelo".

EGIPTAS

1953 metų serijoje, tarp kitko 
buvo išleidęs ir 4 pašto ženklus 
su karalienės Nefertiti atvaizdu.

Neseniai Šios laidos 100 mills 
pašto ženklas buvo perspausdin
tas juodai nauja vertybe--55 
mills ir nauju krašto pavadinimu 
--UAR. Čia parodytasis ženklas, 
be to, dar buvo perspausdintas 
žaliai žodžiu PALESTINE (ara

biškai ir angliškai) vartojimui 
okupuotame Gazos ruože.

Karalienė Nefertiti (arba Ne- 
freteti), XVIII dinastijos faraono 
Amenhotep IV žmona, gyveno tarp 
1380 ir 1350 metų prieš Kris
tų. Kaip senovės užrašai pasa
koja, faraonas Amenhotep IV pa
naikino iki tol Egipte praktikuo
tą daug dievybių garbinimą ir buvo 
jėga įvedęs vieno dievo Atongar
binimą. Po tikėjimo reformos 
jis save pasivadino Ikhnaton (kas 
reiškia: "Atonas yra paten
kintas"). Tačiau su faraono mir
timi dingo ir jo įvestasis vieno 
dievo garbinimas.

Karalienės Nefertiti galva yra 
išskaptuota iš kalkakmenio ir 
nudažyta. Skulptūra yra laikoma 
vienu iš gražiausių senovinio E- 
gipto meno kūrinių.

ŠVEICARIJA
išleido savo kasmetinę jubi

liejinę laidą, skirtą įvairioms 
šveicarų sukaktims paminėti: 10 
rappų p. Ž.--50 metų kovai su 
vėžio liga, 50 r.--Tarpt. Pa
bėgėlių Metams, 75 r.--30 metų 
šveicarų oro linijai SWISSAIR.

Čia matome tos laidos 20 rap
pų pašto ženklą, skirtą 500 metų 
sukakčiai paminėti nuo Bazelio 
universiteto įsteigimo 1460 m. 
Ženklo piešinyje: pergamento la
pas su prikabinta antspauda ir da
ta 1460-1960; ant lapo uždėta uni
versiteto rektoriaus lazda.

Bazelio universitetas yra pats 
seniausias Šveicarijoje. Jis į- 
kurtas 1460 metais Bazelio 
mieste sulig popiežiaus Pijaus 
n išduota bule. Prasidėjus re
formacijai, universitetas perėjo 
į protestantų rankas, kuriame 
dėstė tokie garsūs protestantų 
pamokslininkai, kaip Erazmas, 
Oecolompadius ir kt.; taip pat 
jame randame žymius matemati
kus Eulerį ir Bernoullį. Šiuo me
tu universitete mokosi apie 2000 
studentų.

Nuo 1563 metų Bazelio univer
sitete studijavo ir nemaža iš Lie
tuvos kilusių studentų.

Korespondento Gaidelio -
(Atkelta iš 3 psl.)

--Siūr... -- pritarė šeimi
ninkas.

--O kokias sporto šakas kul- 
tyvuojate?

--Jis pats tai nekultyvuoja nie
ko, ale turi bowlingo komandą. 
Visiems nupirkome gražius šil
kinius marškinius su užrašais 
ant nugarų: "JohnSmithTavern". 
Prašau rašydamas neužmirškite 
nieko.

Tą patį vakarą Gaidelis sė
dosi prie stalo, idant nieko ne
pamirštų. Kai jau rodėsi, kad 
nors diduma bent pusę įspūdžių 
aprašė, išėjo keturiolika puslapių 
mašinėle rašytų...

--Jau nebloga novelė...— 
krapštėsi pakaušį Gaidelis.-- O 
kur dar rezidencijos vidaus ap
rašymas, kur pigūs "pikčiuriai", 
kur Mr. Smith sportinė veikla... 
Kažin ką pasakys redaktorius...? 
Kas bus, kas nebus--bet reikia 
užbaigti.

Paskui pasiuntė redaktoriui. 
Redaktorius kūrybą kiek ap- 
trumpino ir po kelių dienų ra
šinys pasirodė laikraščio kroni
koje:

"Mr. ir Mrs. John Smith įsi
gijo naują rezidenciją. John Smith 
jau 52 metai kaip užlaiko saliūną 
ir anais laikas virė "munšeiną" 
ir buvo Gerojo Latro Draugys
tės prezidentu. Ta proga jų sū
neliui John, jr., išdygo pirmas

Chicagos lietuvių žinios
— - ......... -..... - , - ---

ROMANTIZMAS CHICAGOS
LITUANISTINIAME INSTITUTE

Malonu skaityti laikraščiuose 
apie ansamblių, tautinių šokių, 
chorų ir kitų sambūrių dešimt
mečius bei jų darbų balansus. 
Šalia jų su nemažesniu entuziaz
mu žengia įvairių laipsnių li
tuanistinės mokyklos, baigian
čios mokslo metus ar išleidžian
čios abiturientus. Taigi, jaunoji 
karta sparčiai veržiasi į priekį. 
Dirvai priklausytų premija, jei 
kas nors sugalvotų tokią skirti, 
už ypatingą dėmesį jaunimui: jau
nųjų talentų konkursų rengimas, 
jaunimo veiklos iškėlimas savo 
puslapiuose.

ASTA VELIČKAITĖ A. Tijū
nėlio referate randa ir vieną 
kitą kalbos nesklandumą.

Šiais metais spaudoje pasi
skelbęs Chicagos Pedagoginis 
Lituanistikos Institutas, yra už
simojęs ne tik mokyti gimtosios 
kalbos ir rašto, bet ir parengti 
naujų lituanistikos dalykų dėsty
tojų, kurie kartu turės būti orga
nizacijų vadovai ir spaudos 
darbininkai. Pradėjęs darbą be 
iškilmingų atidarymų ir su ne
dideliu savanorių skaičiumi, šis 
institutas baigia antruosius 
mokslo metus žymiai sustiprė
jęs ir rodąs tendencijos augti.

Mokslo metams baigiantis, bū
tų skriauda šiems jauniems en
tuziastams, jeigu neparodytame 
bent vieno epizodo ir iš jų veik
los. Išgirdęs, kad instituto stu
dentai turės literatūros semi
narą, panorau iš arčiau susipa
žinti, kaip jiems sekasi su li
teratūros studijomis. Literatū
ros dėstytojas Domas Velička 
trumpai paaiškino, kad jie, lietu
vių literatūrą eidami, stengia
si ją nagrinėti Vakarų Europos 
literatūrinių srovių šviesoje, 
vertinti ir palyginti mūsų kurio 
nors literatūrinio žanro rašy
toją su atitinkamais pasaulinės 
literatūros atstovais.

Šio seminaro darbo tema buvo 
Romantiškieji Vinco Krėvės per
sonažai. Referate mėginama 
palyginti Krėvės Šarūnas su By- 

dantukas."
—Džir-r-r-r... vėl suskambo 

telefonas.
-Alio!
--Ar kalba korespondentas 

Gaidelis?
--Taip, Gaidelis...
—Čia kalba Mrs. Smith. Ir aš 

noriu jums, gerbiamasai, pa
sakyti, kad jūs nesate joks pa
dorus korespondentas, o stačiai 
kiaulė... įsivaizduokite, jūs iš- 
gėrėte, pusketvirto Šato konja
ko, suvalgėte gerą gabalą kugelio 
ir net tris kotletus ir už visą 
tai parašėte tik kelias eilutes... 
Kur mano' sūnelio būsimas pre
zidentavimas, kur brangieji 
furnyčiai, kur paveikslai, kur 
pačios rezidencijos smulkus ir 
išsamus aprašymas? Kur mano 
vyro sportinė veikla? Pagaliau, 
apie mane pačią nė vieno 
žodelio... Dieve mielaširdin- 
gas... Tai yra stačiai tėvynės iš
davimas, lietuvybės suniekini- 
mas tremtyje ir ėjimas ranka 
rankon su komunizmu... Tai yra 
baisi kiaulystė ir kaišiojimas 
baslių į tėvynę vaduojančių veiks
nių vežimą. Tokie dalykai Šau
kiasi dangaus atmonijimo...

--Bet ponia Smith...
—Jokių "bet", o sakykite, ko

dėl jūs taip kiauliškai padarėte, 
kodėl tiek teparašėte...?

--Atleiskite, ponia, žinote kal
tas buvo redaktorius... Jis ėmė 

ron’o Conrad iš Corsair. Re
feratą skaito Augustinas Tijūnė
lis (baigęs chemijos studijas), 
koreferentai: Kęstutis Truškūnas 
(studijuojąs architektūrą), Elena 
Jasaitienė ir Asta Veličkaitė. 
Šie keturi koreferentai vertina 
referatą turinio, tarties bei kir
čiavimo atžvilgiu. Šio krašto 
gyvenimo sąlygos verčia jauni
mą nueiti praktiškųjų mokslų ke
liu. Todėl ateityje mūši] kultū
riniame ir visuomeniniame gyve
nime vadovaujamose rolėsema- 
tysime inžinierius, gydytojus ir 
kitų panašių profesijų žmones, 
kaip tai buvo Kudirkos ir Ba
sanavičiaus laikais, nors ir ne 
dėl tų pačių priežasčių.

Kodėl šie jauni žmonės susi
rinko sekmadienį kelių valandų 
seminaran? Tik jau ne pramogai. 
Atrodo, kad jie pasiryžę stoti į 
lietuviškojo darbo barą ir tam 
darbui rimtai rengiasi. Jie sten
giasi susipažinti su lietuvių tau
tos kultūrinėmis vertybėmis, kad 
galėtų kalbėti faktais, o ne 
bendrybėmis. Yra per maža 
jaunąją kartą tik kalbos pramo
kyti, o palikti nuo jos paslėp
tas tautos kultūrines vertybes. 
Lietuviškai susikalbančių yra 
daug ir tarp pirmųjų ateivių jau
nimo, bet jie gėdisi vadintis lie
tuviais, nes jiems niekas apie 
Lietuvą nekalbėjo. Ir dabartiniam 
jaunimui mes negalėsime į- 
skiepyti tėvynės pasiilgimo, nes 
negalima pasiilgti to, ko nesi nei 
matęs nei pergyvenęs. Bet mes 
galime ir privalome įskiepyti 
juose pasididžiavimo jausmą 
tėvų kraštui, parodydami jo kul
tūrą.

KĘSTUTIS TRUŠKŪNAS kri
tikuoja A. Tijūnėlio referatą.

Studentų organizacijos turėtų 
raginti savo narius tomis studi
jomis domėtis. Chicagoje pradžia 
yra padaryta ir kelias pasirinktas 
teisingas. Jau ir visuomenė pra
deda šį reikalą rimčiau vertin
ti. Aš tikiu, kad šio užsimoji
mo rezultatai ateičiai turės di
delės reikšmės.

J. V.

ŽALGIRIO MŪŠIO MINĖJIMAS,

Žalgirio' mūšio 550 metų su
kakties minėjimas įvyks Chica
goje liepos 17 dieną kartu su Da
riaus-Girėno skridimo minėji
mu. Šiam reikalui sudarytas 
jungtinis komitetas iš lietuviškų 
organizacijų atstovų, rengiasi ir 
dirba kiek išgalėdamas, kad tik 
minėjimas praeitų kuodidingiau- 
siai. Komitetui vadovauja Dr. S. 
Biežis.

Visos lietuviškos organizaci
jos kviečiamos dalyvauti parade 
tautiniais rūbais ar organizaci
jų uniformuose. Organizacijos 
jau tam stropiai ruošiasi. Bus 
gyvieji paveikslai ir, gal būt, 
meninė trumpa programa--tau
tiniai šokiai ir dainos. Šventėn 
kviečiamas atvykti viceprezi
dentas R. Nixonas.

A.V.

ir sutrumpino raštą...
--Jūs pats, ir jūsų redaktoriai 

--visi esate kiaulės! Daugiau 
Lietuvos išlaisvinimui nebeduo
siu nė cento. Decol!

Ir trenkė telefono triūbelę. 
Gaidelis dideliai susigraužė ir 
jau buvo beketinąs mesti į šalį 
visą korespondentystę. Mat, vi
si kiaulės...

Chicagos Lituanistikos Instituto seminaras. Referatą skaito stud. 
Aug. Tijūnėlis.

SUKURE LIETUVIŠKĄ ŠEIMĄ

Chicagos lietuviškai visuome
nei gerai pažįstami Aldona Sto
nytė ir Alfas Simonaitis šiomis 
dienomis sukūrė šeimą. Abu yra 
naujieji ateiviai.

Aldona ir Alfonsas Simonaičiai

Aldona dirbaIllinois Statė Psy- 
chiatric Institute. Ji ten yra vie
nintelė lietuvaitė gailestingoji 
sesuo. Tai yra psichiatrinis ty
rimo institutas, nesenai pasta
tytas Chicagoje ir kainavęs de
vynis milijonus dolerių. Aldona 
taip pat yra baigusi prie Lojo
los universiteto specialius ligo
ninių administracijos ir priežiū
ros kursus, be kurių negalima 
būti vyr. seserimi.

Alfas Simonaitis dirba Stan- 
dard Oil Co. General Office, 
Inžinerijos skyriuje ir eina at
sakingas pareigas. Jis taip pat 
ten vienintelis lietuvis. Įdomu ir 
tai, kad pradžioje jis dvejus me
tus ten dirbo dženitorium.

Abu yra veiklūs visuomeninin
kai.

BALTIJOS KLUBAS ŠAUNIAI
GYVUOJA

Viena iš seniausių "naujųjų 
ateivių" organizacijų, įsisteigu
sių dar 1949 m. Chicagoje, yra 
Baltijos Klubas. Klubas per tą 
laiką ne tik "nenumirė", bet 
gyvuoja ir žydi.

Klubas "atlaiko" savo susirin
kimus lygiai 52 kartus metuose, 
nežiūrint--.lyja,sninga, ar baisūs 
karščiai... Kiekvieną sekmadie
nį, tuoj po pamaldų, klubiečiai 
drausmingai susirenka pas savo 
"Rūpintojėlį"--joniškietį, plačiai 

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

40/
/O metinius divi

dendus (dividendai išmo
kami birželio 30 d. ir 
gruodžio 31 d.)

apmoka visas pašto per 
siuntimo išlaidas.

g Mutual Oetfoud Savings g
= and ssociahon
= Chartered and Supervised by the United Statės Government ~ 
== 2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS H 
=E Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres. EE
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čia žinomą Aleksą Šimkūną, Mar- 
quette Parke, kaip jie patys sa
ko,-- "mišparinėms" ir čia 
sklandžiai, be didesnių ginčų, 
apsprendžia visus einamuosius 
reikalus.

Klubas yra duosnus visokiems 
lietuviškiems reikalams. Ten ka
bo "skarbonka", kurion kiek
vienas narys kas sekmadienį 
privalo įmesti pinigą Vasario 16 
gimnazijos mokytojų naudai. Per 
metus susidaro graži sauja do
lerių, kuriuos kasmet prieš Ka
lėdas pasiunčia tos gimnazijos 
mokytojams, kaipo priedą prie 
švenčių stalo. Todėl klubo 
kampelyje kabo toks gražiai įrė- 
muotas ir tautine juostele per
rištas adresas:

"Baltijos Klubui širdingai 
dėkojame už kalėdinę dovaną. 
Kalėdų švenčių ir Naujųjų Me
tų proga siunčiame Jums šir
dingiausių sveikinimų ir lin- 
kėlimų. Lietuvių Vasario 16 
Gimnazijos mokytojai".
Klubui priklauso visi: genero

lai, pulkininkai, daktarai, profe
soriai, inžinieriai, dženitoriai, 
dženitorių bosai ir t.t. Jokių skir
tumų nėra...

Klubas tvarkosi patriarkališka 
sistema: pirmininku renkamas 
seniausias amžiumi ir iki gyvos 
galvos, žinoma, jeigu jis nenusi
kalsta klubo "šventoms tradici
joms..." Dabar pirmininkauja 
Vincas Žemaitis, 76 metelių am
žiaus.

Klubas "in corpore" dalyvavo 
nepersenai įvykusiame Lietuvių 
Tautinės S-gos suruoštame Ži
buoklių baliuje. IŠ pelno ir Lie
tuvos paviljonui paskyrė didžiau
sią auką--101 dolerį.

Gero vėjo, ponai vyrai! (Nes 
moters ten nė vienos niekada ne
mačiau...)

Alb. V-rias.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

TUS.
ARCHITEKTAS ATLIEKA 
PLANAVIMĄ PAGAL JŪ

SŲ PAGEIDAVIMĄ.

REpublic 7-8949 
6350 S. ALBANY AVĖ. 

CHICAGO, ILL.
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Vaizdai iš birufieeiu baliaus los Angeles

VIRŠUJE: Dalis svečių--Ažuo- 
laitis, Kazlauskas, Šakienė, Bal
sienė, Sakas. Antroj eilėj: Sa
kalauskienė, Irlikienė, Raulinai- 
tienė.

DEŠINĖJE: Baliaus dalyviai ir 
rengėjai prie dovanų stalo: Rad- 
venienė, Žilevičienė, Ažuolaitie- 
nė, Sakalauskienė, Andrašiūnie- 
nė. Ąžuolaitis, Naujokaitienė, Ži
levičiūtė.

L. Briedžio nuotrauka

PADeKA
Mirus mūsų brangiam ir 

mylimam vyrui, tėvui ir 
broliui a. a. inž. Karoliui 
Prekeriui, visiems jo ir mū
sų draugams ir artimie
siems už velionies pagerbia 
mą, paaukojusiems šv. Mi
šias, puošusiems jo karstą 
gėlėmis, paly dėjusiems į 
amžiną poilsio vietą, mums 
i š r e i škusiems užuojautą, 
gerb. kunigams: Račkaus
kui, Pakalniškiui, Kruzai, 
Totoraičiui, Valiušaičiui at
laikiusiems šv. Mišias ir 
maldas, solistei VI. Baltru
šaičiui už jausmingas gies
mes gedulingų šv. Mišių 
metu.

Visiems tariame širdingą 
padėką.

žmona Elena, 
sūnus Algimantas ir šeima, 

brolis Filicijus ir šeima

KUR ATOSTO
GAUTI.?

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

Osterville Manor yra gražia
me pušynais apaugusiame Cape 
Codo pusiasalyje prie Atlanto, 
kur šiltosios srovūs 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 8-7739
Jūsų J. Kapočius

Lietuvių moterų atstovės į
Mashingtono suvažiavimo

Moterų tarptautinė orga
nizacija General Federation 
of Women’s Clubs, turinti 
11 milijonų narių visam 
laisvam pasaulyje, birželio 
13-17 d.d., Washingtone, D.
C. susirenka metiniam su
važiavimui, kur dalyvaus 
apie 1500 atstovių iš įvairių 
kraštų.

Lietuvių Moterų Atsto
vybė taip pat yra šios orga
nizacijos nariu ir siunčia 
savo delegatę, atstovybės 
pirm. Ligiją Bieliukienę. 
Atstovybės klubo vardu 
vyksta pirm. Vincė Leskai
tienė.

Ten dalyvaus daug sveti
mos spaudos atstovų, bus 
paskaitų, pranešimų ir pri
imta rezoliucijų. Lietuvių 
Mot. Ats-bė kartu su lat

Vincė Leskaitienė ir Ligija Bieliukienė

SCHWAB RADIO & T. V.
and Sciulce

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2. OhioSandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausiųmodelių

LAKEWOOD 1-4669

vėmis ir estėmis, patieks 
savo kraštus liečiančią rezo
liuciją ir tikisi, kad suva
žiavimas ją priims. O tai 
jau būtų nemažas laimėji
mas.

L. Bieliukienė turės pro
gos lietuvių delegacijos var
du tarti žodį.*

Vincė Leskaitienė, Liet. 
Mot. Atstovybės klubo var
du pasiuntė padėkos tele
gramą JAV delegacijos še
fui H. C. Lodge už drąsų ir 
teisingą laikymąsi Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
bos posėdyje sovietų atžvil
giu.

H. C. Lodge telegrama 
padėkojo Lietuvių Moterų 
Klubui už dėmesį ir mora
linę paramą.,

20 metų tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TIUFUNKIN

Authorliad Factory Service

TELEFUNKEN HI FI STEREO SETS

JONINĖS WELLANDE DETROIT
Joninės — tai šventė, su 

kuria lietuvis yra suaugęs. 
Joninių vardo priminimas 
nukelia mus į praeitį, kai 
dar laisvoje tėvynėje jas 
švęsdavome. Mums prisime
na degą laužai, dainos ir 
šokiai, besilinksminąs jau
nimas ir senai matyti drau
gai. Daugelis iš mūsų prisi
mename ekskursijas į Ram- 
byno kalną, kelionę vingiuo
tais tėvynės vieškeliais ir 
Įspūdingą Joninių naktį pi
liakalnyje.

ROCHESTER
LIETUVOS OKUPACIJOS 

MINĖJIMAS

Liūdnųjų birželio įvykių ir Lie
tuvos okupacijos 20 metų minė
jimas Rochesteryje įvyks birže
lio 12 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 
šv. Jurgio lietuvių parapijos sa
lėje, 555 Hudson Avė.

Minėjiman atvyksta Jokūbas 
Stukas, žymus Lietuvos Vyčių ir 
kitų lietuviškų organizacijų vei
kėjas, šias Velykas praleidęs 
Lietuvoje. J. Stukas rašo, kad 
Tėvų Gimtojon Žemėn vykęs tik 
todėl, kad pamatytų tikrąją to 
krašto padėtį ir grįžęs galėtų 
pasakyti teisybės žodį. Jis yra 
padaręs ir spalvotą filmą, ypač 
gerą gabalą iš Vilniaus ir Kau
no. Filmas truks 45 minutes.

Meninę programą išpildys 
Liet. Bendruomenės choras, vad. 
J. Adomaičio.

11 v. L šv. Jurgio liet, para
pijos bažnyčioje šv. mišios už 
mirusius Sibire lietuvius.

Minėjiman įėjimas nemo
kamas. Visi Rochesterio ir 
apylinkės lietuviai maloniai 
kviečiami kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti."N -*

LIETUVIŲ DIENA

Tradicinė Rochesterio ir apy
linkės lietuvių diena šiais metais 
įvyks liepos 5 d., ,sekmadienį, 
Thursam parke, toje pačiojevie- 
toje, kur ir pr. metais buvo. 
Pelnas skiriamas BALF šalpos 
darbui remti.

PHILADELPHIA

Mirė A. Tvaronavičius
Gegužės 17 d. Philadel- 

phijoje palaidotas senosios 
kartos veikėjas A. Tvarona
vičius. Velionis iš jaunystės 
buvo įsijungęs į lietuvišką 
veiklą. Buvo aktyvus veikė
jas vietos klubuose, Ameri
kos Lietuvių Susivienijime 
ir kitose organizacijose. 
Daug prisidėjo prie lietuvių 
transatlantiniu skridimų ir 
kt. Tautininkų organizaci
joms persiorganizavus į 
Amerikos Lietuvių Tautinę 
Sąjungą, Philadelphijoje jis 
buvo pirmoje valdyboje ir

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.

Jonines- mes minime ir 
svetur gyvendami. Birželio 
18 d.’, Joninių proga, į Wel- 
landą atvyksta Hamiltono 
lietuvių teatras Aukuras su 
vaidinimu SEKMINIŲ VAI
NIKAS. Kartu su juo at
vyksta ir Hamiltono lietu
vių tautinių šokių grupė, 
kuri dalyvaus tame vaidini
me. Grupė tuo pasižymėju
si, kad 1959 m. balandžio 
14 d., Kivanis Music Festi
valyje Hamiltone, yra lai
mėjusi aukso medalį.

V e i kalas — Sekmi n i ų 
Vainikas — vieno paveiks
lo, vieną kitą kartą jau sta
tytas scenoje visada links
mai nuteikia žiūrovus. Jo 
autorius rašytojas A. Gus
taitis, labai vykusiai mokė
jo kaimo idilijon įpinti hu
moro ir intrigos, o veikalą 
užbaigti ”happy end”.

Vaidinimą režisuoja E. 
Dauguvietytė - Kudabienė. 
Tautinių šokių vadovė G. 
Breichmanienė. Po vaidini
mo šokiai grojant Vyt. Ba- 
becko orkestrui Aidas.

Joninių vieta — St. Ste- 
phen’s salė, East Main St. 
— Port Robinson Rd. kam
pe.

Programos pradžia 6 vai. 
Salė atdara 2 vai. p. p.

joje išbuvo eilę metų. Už 
pasidarbavimą ALT S-gos 
Philadelphijos skyrius A. 
Tvaronavičių buvo išrinkęs 
skyriaus garbės nariu.

Velionis buvo gimęs 1888 
m. vasario 24 d. Paliko žmo
ną, 2 dukras ir sūnų.

Pavasarine gegužinė
ALT S-gos Philadelphijos 

skyrius birželio 5 d. (sek
madienį), čiapo ūkyje, prie 
Bellmawr miestelio, rengia 
gegužinę. Vieta visiems ži
noma, prie 42 kelio. Susirin
kime visi, pavasario gamto
je, pasišnekėti ir pasilinks
minti.

Trėmimų minėjimas
Trėmimų minėjimas šiais 

metais Philade 1 p h i j o j e 
Įvyks birželio 19 d. (sek.), 
12 vai. šv. Kazimiero para
pijos salėje. Minėjimo metu 
kalbės nesenai Lietuvoje 
lankęsis J. Stukas. Ta pro
ga visose bažnyčiose bus 
laikomos pamaldos už išvež
tuosius.

Lietuvių diena
Birželio 26 d. Bendruome

nės Philadelphijos apylinkė 
ruošia Lietuvių dieną.

Lietuvių diena įvyks Čia
po ūkyje, prie Bellmawr 
miestelio. Kalbės svečias iš 
New Yorko — Bendruome
nės Tarybos pirmininkas A. 
Šlepetys,

Trumpai
Aukos profesoriui S. Kai

riui paremti dar teberenka
mos.

♦

Gegužės 29 d. sukurė lie
tuvišką šeimą D. Aleknaitė 
ir A. Norvaiša.

♦

K. čeladinas po pavyku- 
sios operacijos jaučiasi ge
rai ir sveiksta namuose.

P. M.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

ŽALGIRIO KAUTYNIŲ 
MINĖJIMAS

Kaip žinia, Žalgirio kautynių 
550 m. sukaktis sukanka liepos 
15 d., Tai vasaros metas. Dau
gelis organizacijų ir daugumas 
lietuvių tuo laiku atostogauja. 
Tad tokiam svarbiam minėji
mui, kaip 550 m. Žalgirio mū
šio sukaktis, tuo metu beveik 
neįmanoma sutelkti didesnę gru
pę lietuvių.

Stambesniam minėjimui su
rengti nepavyko gauti prabanges
nės salės. Teko pasitenkinti 
sena Hispano Unidos sale ir sa
vomis meno pajėgomis. Tat Žal
girio mūšio sukakties minėjimas 
įvyks rugsėjo 24 d. minėtoje sa
lėje. Pradžia 7 vai. vadare.

Programą išpildys Alkos dra
mos sambūris, vadovaujamas ak
toriaus Justo Pusdešrio. Bus pa
teikta spalvingomis šviesomis 
dekoruotoje scenoje gili Lietuvos 
istorinė praeitis: "Mūsų tėvynė 
šalis Lietuva". Šio vardo žodi
nė, deklamacijomis perpinta 
pynė, sudaryta iš mūsų rašyto- 
jų-dramaturgų istorinių veikalų. 
Norima improvizuoti didingąją 
Lietuvą 13 amžiumi pradedant ir 
17 amžiumi baigiant. Bus pateikti 
istoriniai laikotarpiai ir istori
nės asmenybės, o ypač Vytautas 
Didysis ir jo valdomoji Lietuva, 
jo galybė, jo politinis ir karinis 
genijus. Bus prisiminta kovos 
su kryžiuočių ordinu ir ypač 
Žalgirio mūšis.

Šią pynę sudarė ir režisuo
ja Justas Pusdešris. Girdėsime 
ir matysime aktorius: A. Gu- 
bilą. A. Rastenytę, K. Gricių, 
V. Ogilvį ir rež. J. Pusdešrį.

Dr. E. Gurskytės paskaita
Dr. E. Gurskytės-Paužie- 

nės paskaita "Vaistai ir jų 
vartojimas”, kurią ruošia 
vietos SLA skyrius, įvyks 
birželio 5 d. Ispanų salėje.

Nariai ir visuomenė kvie
čiama dalyvauti.

Mokslo metų užbaigimas
Lietuviškoji šeštadieninė 

mokykla mokslo metus bai
gia birželio 4 d. Iškilmingas 
aktas įvyks birželio 5„ d., 
11 vai. Ispanų salėje. Kvie
čiama tėvai ir visuomenė.

Baltijos tunto stovykla
Stovykla įvyks gražiame 

parke Island Lake Recrea- 
tion Area. Stovyklavietė 
yra dvi mylios už Kengsing- 
ton Matropolitan Park, kai
rėje 16-jo kelio pusėje.

Prasideda birželio 24 d. 
ligi liepos 4 d. Registruoja- 
masi Neringoje pas tunti- 
ninką, įmokant $5.00. Sto
vyklavimo mokestis 2 dole
riai dienai. Užsiregistravu
sieji gaus visas reikiamas 
informacijas ir kitus nuro
dymus. Va

PAIEŠKOMI
Arlauskas, Jonas ir Juozas, 

iš Oškavilių km.
Belis, Konstantinas, iš Sangrū

dos km.
Benderis, Zdzislovas, Alek

sandro sūnus, Benderienė-Kar- 
bačaitė, Teresė, ir Benderis, 
Aleksandras.

Duplytė-Umbutienė, Bronlsla- 
va, Povilo d., iš Antkončių, 
Andriejavo vL, Kretingos apslč

Graičiūnas, Vincentas, iš Ki- 
konių km., Kupiškio vaL, gyve
no Detroit, Mich.

Janavičius, Antanas, nuo Ruda
minos.

Jašinskaitė, Jadvyga, Petro 
duktė, gim. 1922 m., Jokubano 
km., Kretingos apsk.

Masiokaitė, Elzbieta, Juozo 
duktė, ištekėjusi, bet vyro pa
vardė nežinoma, turėjo 4 vai
kus.

Matulionienė, Ona, Povilo duk
tė, ir jos vaikai Augustina, Fi
lomena, ir Jonas.

Sireikis, Vincas, ir Sireikytė, 
Sofija.

Žygelis, Tadeaušas, Petro sū
nus, gyveno Baltimore, Md.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N.Y.
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CLEVELANDE
ir apylinkėse

• Juozas Liūdžius staiga 
mirė širdies liga gegužės 31 
d. Buvo gimęs 1891 m. Sin
tautų valsčiuje. Buvo bai
gęs Marijampolės gimnazi
ją ir Maskvos universiteto 
teisių skyrių.‘Lietuvoje ėjo 
atsakingas pareigas teis
muose, vertėsi advokatūra 
ir kurį laiką mokytojavo. 
Būdamas socialistinių pa
žiūrų aktyviai dalyvavo tos 
krypties spaudoje. Buvo 
judrus Clevelando lietuvių 
v i s uomeniniam gyvenime, 
Lietuvių B e n druomenėje, 
kaip centrinio skyriaus vai
dybos narys.

• Clevelando šv. Kazimie- 
rio Lituanistinė Mokykla 
mokslą baigia birželio 4 d. 
Užbaigimo kuklios iškilmės 
ir pažymėjimų įteikimas 
įvyks mokyklos patalpose-. 
Po gegužės 28 dienos egza
minų mokiniai nekantriai 
laukia rezultatų.

Po birželio 12 dienos, ka
da abiejų lituanistinių mo
kyklų tėvų komitetai ren
gia gegužinę Meurų ūkyje, 
mokiniams prasidės vasaros 
atostogos.

• Bilietus į Čiurlionio 
koncertą Dirvoje galima įsi
gyti iki šeštad., birž. 4 d.,

ONA MIKULSKIENĖ
Kanklių vadovė

ALFONSAS MIKULSKIS 
Ansamblio meno vadovas

L.T.M. ČIURLIONIO ANSAMBLIO

20 METŲ JUBILIEJINIS KONCERTAS 
IR BALIUS

/

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, BIRŽELIO 4 P. Pradžia 7 v.v.
SLOVENIAN AUDITORIUM, 6417 St. Clair Avė., Cleveland

PROGRAMĄ IŠPILDYS: VYRŲ, MOTERŲ IR MIŠRUS CHORAS, 
LIAUDIES INSTRUMENTŲ ORKESTRAS.

DIRIGUOJA ALFONSAS MIKULSKIS DALYVAUIA SOLISTĖ ALDONA STEMPUŽIENE

ŠOKIAMS GROS CHICAGOS LIETUVIĮį AUDITORIJOS ORKESTRAS, VADOVAUJAMAS L. BICHNEVIČIAUS

Kvietimai nuo $1.00 iki 4.00 gaunami Dirvoje, Spaudos Kioske, Prekybos Namuose ir pas čiurlioniečius.

remti suruošto vakaro Clevelande prog-Vasario 16 Gimnazijai 
ramos dalyviai.

12 vai. Vėliau, nuo šeštos 
valandos vakaro, bus par
duodami Slovenian Audito
rium kasoje. Rengėjai pra
šo nesivėluoti, nes koncer
tas prasidės punktualiai.

Patikslinimui pranešama, 
kad po koncerto salėje bus 
sustatyti staliukai, kuriems 
rezervacijų nereikia. Veiks 
gausus bufetas, o šokiams 
gros Chicagos Lietuvių Au
ditorijos orkestras vado
vaujamas L. Bichnevičiaus. 
Šį orkestrą sudaro buvę 
pragarsėjusio B. Pakšto or
kestro nariai. Į jų tarpą įsi
jungs dabar Clevelande gy
venąs buvęs B. Pakšto or
kestro pianistas Rytas Ba
bickas.

• Jūratės Laikūnaitės, 
aktyvios skaučių organiza

V. Bacevičiaus nuotrauka

torės ir vadovės, jungtuvės 
su Vitu Kokliu, įvyksta bir
želio 25 d. šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje,

• Dalė Benokraitytė pra
ėjusį savaitgalį susižiedavo 
su švitrium Gotceitu iš 
East Chicago, Ind.

• Lietuviams budžiams 
remti valdyba liepos 10 d., 
P. J. Keršio miške (Penisu- 
la, Ohio) rengia gegužinę.

• Lankėsi B. Pivaronienė. 
Pas savo dukterį ir žentąy 
gyvenančius Clevelande, po
rą dienų viešėjo Pittsbur- 
gho veikėja Bronė Pivaro- 
nienė. šia proga ji susitarė 
su mūsų dainininke Aldona 
Stėmpužiene, pakviesdama 
ją dainuoti Susivienijimo 

Lietuvių Amerikoje 75 me
tų sukakties seimo bankete 
liepos 13 d. Seimas įvyks 
Pittsburghe prasidedant lie
pos 11.

• I ir II Apylinkės rengia 
bendrą. Lietuvių dieną lie
pos 3, Neuros ūkyje.

• Naujas kunigas. Gegu
žės 28 d. šv. Jono katedroje 
buvo įšventinti 25 nauji ku
nigai, tarp jų čiagimis 
lietuvis kun. Albertas L. ši- 
melonis. Jo motina p. ši- 
malonienė gyvena 1905 
Roxbury Rd., East Cleve
land. Ceremonijas atliko 
vyskupas John J. Krol, ar
kivyskupo Hoban šioje dio- 
cezijoje padėjėjas.

• Solistas Vaclovas Veri- 
kaitis iš Toronto atvyksta 
dalyvauti Čiurlionio ansam
blio 20-mečio minėjime ir 
dainuos ansamblio koncerte.

• Lietuvių Bendruomenės 
II Apylinkės visuotinis su
sirinkimas šaukiamas bir
želio" 5, sekmadienį, 11:30 
vai. Naujosios Parapijos sa
lėje, 18022 Nef.f Rd. Dar
botvarkėje: valdybos -ir 
kontr. komisijos pranešimai 
bei naujos valdybos ir kont
rolės komisijos rinkimai.

• Bilietai į Čiurlionio kon
certą prie įėjimo bus par
davinėjami nuo 6 vai. v. 
Rengėjai prašo pranešti, 
kad po koncerto įvyksian
čiam baliūi-šokiams jokių 

ALDONA STEMPUŽIENE
Solistė

atskirų kvietimų ar bilietų 
nereikia. Taip pat nereikia 
ir rezervacijų staliukams. 
Baliaus metu veiks gausus 
bufetas.

Čiurlionio Ansamblis
• Vysk. Valančiaus ir šv. 

Kazimiero mokyklų II-ji 
šventė — gegužinė ir moks
lo metų užbaigimas įvyks 
birželio 12 dieną Niaurų 
ūkyje, kur ir praeitais me
tais buvo. Kviečiame tėve
lius ir visuomenę gausiai 
dalyvauti.

Padėka
Visiems, prisidėjusi e m s 

prie Vasario 16 Gimnazijai 
rengto vakaro, nuoširdžiau
siai dėkojame: klebonui 
kun. Barčiui, kun. Dziego- 
raičiui, Dirvai, J. Stempu- 
žiui, Grandinėlei) trims Al- 
kaičiams, Jokūbaity tems, 
Neo Lithuanų orkestrui, P. 
Klimaičiui, P. P. Gražu
liams, aukojusioms maistu, 
pinigais bufetui, talkinu
sioms bufete, aukojusiems 
laimėjimams, dirbu si e m s 
prie gėrimų pardavimo, par- 
davinėjusiems bilietus ir 
barčekius, organizacij o m s 
ir jų vadovams: neolithua- 
nams, skaučių ir skautų 
tuntams, skautėms ir skau
tams akademikams ir visai 
viuomenei, atsilanki u s i a i 
vakare.

Clevelando būrelių
vadovai

VILLA RŪTA
prie Pymatuning ežero 

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

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

Vilią Rūta pasiekiama važiuo
jant 6 keliui iki Andover. Paskui 
85 iki Lake Rd. Pasukus į kairę 
už U mylios ir yra Vilią Rūta.

Išnuomojamas butas
5 kambarių. Kreiptis: 1015 
Whitney Avė. (65)

Naujos parapijos rajone
3 mieg., su labai gražia 

virtuve, prieinama kaina, 
namas.

Į šiaurę nuo St. Clair vie
nos šeimos, 3 mieg. namas. 
Prašo tik $12,000.

East Shore Realty
Juozas Mikonis — Realtor

780 E. 185 St. IV 1-6561
MU 1-2154

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

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

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

^EASTCLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.

SAWNGS 
EARN 

4%
ACCOUNTS 

INSURED TO 
’IO OOO

Parduodami geri namai
1) Vienos šeimos — 6 

kamb., 2 gar., netoli May- 
field Rd., S. Euclid (labai 
gražus, puikiai pastatytas 
namas).

2) 2-jų šeimų, 4x4 kamb., 
2 gar., netoli Lietuvių ban
ko, (gerai išlaikytas namas, 
gražus sklypas, prieinama 
kaina).

3) 2-jų šeimų —- 4x4 
kamb., užbaigtas trečias 
aukštas, 2 gar., netoli Fi- 
sher Body, (imponuojantis 
namas).

4) 4-rių šeimų mūras po
4-rius kambarius, 2 gar., 
netoli Coit Rd. ir St. Clair 
(visi butai gražiais baldais 
apstatyti ir mėnesinės pa
jamos $320.00).

Hribar Realty
14324 St. Clair 

GL 1-0542 GL 1-2500 
Atstovas: V. MORKŪNAS,

MU 1-2762 (64)

Elektros pravedimas, 
pataisymas, pasitaiki u s i ų 
kliūčių pašalinimas. Turi li- 
censiją. Reikalui esant gali 
finansuoti.

šaukti ER 1-1544. (66)

Savininkas parduoda namą
Dvigubas, po 5 ir 5 kamb. 

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

PARDUODAMI NAMAI
Canterbury (prie E. 185 

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

E. 150 St; dilplex iš 6 ir 
8 kamb.

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

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

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

Šaukite Paui Mikšys na
mų telef. LI 1-8758 ai^ba 
bffice

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

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.

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

►
 HOME ANO

REMODEUNG LOAN3

CORNER 68™ — SUPERIOR AVENUE

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

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



DIRVA
Nr. 64 1960 m. birželio 3 d.

Bendruomenės pareiškimas dėl 
bendradarbiavimo su komunistais

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Centro Valdyba, 1960 gegužės 
25 dienos posėdy apsvarsčiusi 
kultūrinio bendradarbiavimo 
klausimą su komunistinės valios 
bei minties reiškėjais okupuo
toje Lietuvoje ir laisvajame pa
saulyje, pareiškia:

I.
Tokio bendradarbiavimo su 

okupuotąja Lietuva negali būti 
apskritai, nes tai reikštų ben
dradarbiavimą su Maskva, pri- 
metusia Lietuvai savo režimą 
ir sukausčiusią joje bet kokį 
kūrybinį kultūrinį reiškimąsi.

II.
Taip pat negalimas bet koks 

bendradarbiavimas ir su lietu
viškos kilmės komunistais A- 
merikoje, kurie, būdami kurti ir 
akli dabartinei Lietuvos ir lie

LB Centrinės Apylinkės valdybos sekretoriui, 
neužmirštamam

JUOZUI LIŪDŽIUI
mirus, jo brangiems — žmonai PETRONĖLEI, 
dukrai LIUDAI ir žentui VYTENIUI ČIURLIO- 
NIAMS, mirusiojo giminėms ir artimiesiems, gilią 
užuojautą reiškia

LB Centrinės Apylinkės Valdyba

Mūsų mielam prieteliui

JUOZUI LIŪDŽIUI
mirus, jo žmoną PETRONĖLĘ, dukrą LIUDĄ ir 
žentą VYTENĮ nuoširdžiai už jaučiam ir liūdim

Voicechauskai ir
Kazlai

A. A.

JUOZUI LIŪDŽIUI
mirus, jo brangiai poniai P. LIŪDŽIUVIENEI ir 
ČIURLIONIU šeimai, didelio skausmo valandoje, 
reiškiame gilią užuojautą

L. ir V. Brizgiai 
A. ir A. Orintai

A* Ao

Inž. KAZIUI RIMKUI
mirus, jo šeimai — žmonai LIUSEI, dukrai ir sū

nui jų didelio skausmo valandoje reiškiame gilią 

užuojautą
Danutė ir Antanas Senikai

Brangiam prieteliui
JUOZUI LIŪDŽIUI

mirus, jo brangiai žmonai PETRONĖLEI, dukrai 
LIUDAI ir žentui VYTENIUI ČIURLIONIAMS, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą

Juzė ir Steponas Nasvyčiai 
Aldona ir Juozas Augustinavičiai

Mielam kolegai, inžinieriui

KAZIUI RIMKUI
mirus, jo šeimai gilią užuojautą reiškia ir kartu 
liūdi

Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos 

Philadelphijos skyriaus nariai

A. A.

Dipl. inž. KAZIUI RIMKUI

mirus, jo mylimai žmonai, vaikams ir broliams 

gilią užuojautą reiškia ir drauge liūdi.

Angelė ir Kazys Tuskeniai

—

tuvių tautos nelaimei, atsistoja 
Lietuvos okupanto kolonijinio im
perializmo interesų pusėje. Jų 
nusikaltimas savo kilmės kraštui 
ir lietuvių tautai juo labiau pa
didėja, kad, gyvendami laisva
jame pasaulyje, turi laisvo apsi
sprendimo galimybę.

m.
Jei Lietuvoje ir šiuo metu 

pasirodo kūrybinių pastangų bei 
laimėjimų, tai yra ne okupanto ir 
jo vietinių tarnų, bet kūrybinio 
tautos gajumo ir veržlumo nuo
pelnas. Todėl šis pareiškimas 
nereiškia taip pat atsiribo
jimo nuo lietuvio kūrybinių pas
tangų ir laimėjimų, prasiver
žiančių pro okupanto prięspaudą 
--tokius laimėjimus mes pri
imame ir jais gėrimės bei di
džiuojamės.

Iš Los Angeles Lietuvių Šeštadieninės Mokyklos suorganizuoto dailiojo skaitymo konkurso. Pirmoje 
eilėje konkurso komisija: KonsuL Bielskis, B. Brazdžionis, prof. M. Biržiška, D. Mitkienė, Ig. Medžiu
kas, inž. Motiejūnas. Antroje eilėje konkurso laimėtojai: D. Kojelytė, J. Pažėraitė, V. Radvenis, R. 
Motiejūnaitė, D. Razutytė, A. Razutis, V. Narbutas, V. Ąžuolaitis, A. Mikuckis.

L. Briedžio nuotrauka

Kas naujo apie mūsų pasiruošimus parodai?
LB Chicagos Apygardos Val

dybos Spaudos ir Informacijos 
vedėjas Jonas Vaičiūnas buvo 
susikvietęs savo vyrus--lietu
viškos spaudos bendradarbius ir 
painformavo, kas jau padaryta 
ir kas daroma Lietuvos pavil
jono įrengimui Pasaulinėj paro
doj Chicagoje birželio 24--lie
pos 8 d. Iš pranešimų paaiškė
jo maždaug šitoks vaizdas:

Dail. A. Valeška atlieka pavil
jono įrengimo darbus, projektus 
ir rūpinasi eksponatais. Greit jau 
bus paruoštas paviljono modelis 
viešam apžiūrėjimui, na, ir... 

Naujai įsteigusio E. Chicagoje jūrų skaučių laivo Palanga narės su vadovybe. Prie stalo sėdi (iš 
kairės): kun. Raibužis, tuntininkė A. Gasnerienė, tuntininkas A. Butkevičius, V. Valeikienė. Stovi: 
pirmoj eilėj: N. Kriaučeliūnaitė, D. Nemickaitė, A. Ginčiauskaitė, D. Steikūnaitė, B. Paukštelytė. Stovi 
užpakaly: Kvietkauskaitė, A. Paukštelytė, Puzinikaitė, R. Domarkaitė, I. Mažeikytė, R. Bagdanskytė.

T. Mečkausko nuotrauka

kritikai. Eksponatai skolinami iš 
savininkų (pav. dail. A. Tamo
šaitienės) kiti specialiai daromi. 
Paviljono įrengimas kainuos apie 
2000 dolerių. Dail. A. Valeška 
beveik viską atlieka nemokamai. 
Už vietą parodoje jau įmokėti 
visi 800 dolerių.

Amerikiečių spaudoje jau pla
čiai buvo skelbta, kurios vals
tybės parodoje dalyvauja. Neo
ficialiomis žiniomis Sovietų Są
junga parodoje dalyvauti atsisa
kė... (Gal pabūgo Lietuvos?). Mū
ši) konsulatui Chicagoje jau pa
sisiūlė 17 firmų įrengti mūsų pa

viljoną parodoje. Labai malonu... 
Tik duok projektus ir viskas bus 
be vargo įrengta! Jie įrengtų ir 
pagal savo projektus... T ik mokėk 
pinigą, ir didelį pinigą...

Jau pakviestos ir trys gražuo
lės lietuvaitės, kurios mus ats
tovaus parodoje. Iš šitų trijų 
gražuolių--viena tikrai gali nu
nešti "Parodos Karalienės" titu
lą. Jos dabar ruošiamos iš visų 
sričių žinojimų apie Lietuvą. 
Gražuolių pavardės dar viešai 
neskelbiamos.

Lietuvaitės skautės akade- 
mikės pirmos pasisiūlė talkinin

kauti parodoje. Taip pat ir L. 
Braždienės tautinių šokių šokė
jos. P. Braždienė sutiko vado
vauti visoms mergaitėms, paro- 

- doje dalyvaujančioms.
Brošiūrų apie Lietuvą bus iš

leista tiek, kiek bus pinigų. Sa
kysime, 10.000 egz. išleidimas 
kainuoja apie 500 dolerių. Tuo 
reikalu kreiptąsi į Amerikos lie
tuvių organizacijas.

Viskas eina pirmyn, mašina 
užvesta, tačiau finansinė būklė 
nėra džiugi... I pasiųstus aukų 
lapus atsakė dar ne daug orga
nizacijų. Amerikos LietuviųTau- 
tinė Sąjunga įnešė didžiausią auką 
-- 101 dolerį. Amerikos Liet. 
Tarybos East Chicagos skyrius 
--100 doL, Zarasiškių Klubas 
--45 dol., Chicagos Moterų D-ja 
(per p. Oną Biežienę)- 50 dol. 
Kitos organizacijos po mažiau. 
Laukiama, kad daugelis or
ganizacijų dar atsilieps.

Iš garbės komiteto narių pir
mas atsiliepė kun. Šantaras iš 
Chicagos ir trumpai: "Sutinku. 
Atsiųskite pakvitavimą 100 do
lerių."

Lietuvos paviljonui su ata
tinkamu kiekiu leidinio reikia 
apie 5000 dol. Kol kas turima tik 
apie L000 dolerių. Visuomenė 
šiam labai svarbiam mūsų rei
kalui turėtų būti dosnesnė. Čia 
yra reikalas visų lietuvių, o 
ne vien Bendruomenės. Juk vis
kas vyksta mūsų nepriklauso
mos valstybės vardu per Chica
gos konsulatą.

Iš visuomenės šiam reikalui 
tikrai laukiama daugiau paramos.

Alb. V-nas.

KAS IR KUR
• SLA deimantinis — 75 
metų seimas prasidės lie
pos 11 d., Pittsburghe, Pa., 
Roosevelt Hotel (607 Penn 
Avė.). Seimas tęsis kol bus 
išbaigta kelių darbo dienų 
programa.
• Lietuviai gydytojai, vyks
tą į A. M. A. (American 
Medical Ass’n) suvažiavL 
mą, įvykstantį birželio 13 
— 17 d. Miami Beach, Fla., 
prašomi įsirašyti į skelbi
mų lentą, esančią suvažia
vimo patalpose. Užsirašius, 
lietuviai gydytojai galės su
sitikti ir pabendrauti.
• Lietuvių Bendruomenės 
centro valdyba išleido nau
ją, gegužės mėn. biuletenį. 
Biuletenis iliustruotas. Biu
letenis dabar išleidžiamas 
kiekvieną mėnesį.
• Dail. Telesforo Valiaus 
grafikos darbų paroda, ati
daryta gegužės 22 d. Al- 
maus Meno Galerijoje — 77 
Steamboat Rd., Great Neck,
N. Y., tęsis iki birželio 12 d.
• Rašytojo Pulgio Andriu
lio apysaką "Rojaus var
tai” išleido Nida, Anglijoje.
• Ped. Lituanistikos Insti
tuto studentams per Insti
tuto Globos Komiteto iždi
ninką kun. J. Kubilių, SJ, 
metines stipendijas (po 40 
dol.) paskyrė Lietuvių In
žinierių ir Architektų S-gos 
Chicagos skyrius, Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Są
jungos Centro Komitetas; 
pusmetinę stipendiją (20 
dol.) — Liet. Katalikų Gy
dytojų Korp. "Gaja”. Dr. P. 
Strimaitis atsiuntė 10 dol. 
auką. Metinę stipendiją pa
skyrė ne Liet. Tautinės Są
jungos Chicagos skyrius, 
kaip anksčiau buvo paskelb
ta, bet tos S-gos Centro 
Valdyba. Dėl įsivėlusios 
klaidos LTS Centro Valdy
ba atsiprašoma. Visiems li
tuanistinio švietimo rėmė
jams Institutas nuoširdžiai 
dėkoja.
• Petras Pranckevičius- 
Prankie, vyresniosios kar
tos ateivis, gimęs 1887 m. 
Liudvinavo valse., mirė ge
gužės 21 d. Kanadoje, Ha
miltone. Išaugino gražią lie
tuvišką šeimą. Iš Lietuvos 
buvo išvykęs 14 m. am
žiaus. Pradžioje gyveno An
glijoje, o nuo 1920 m. Ka
nadoje.

TORONTO

Lietuvių Tautinės Sąjun
gos skyriaus narių sueiga 
— pokalbis įvyksta birželio 
17 d., 7 vai. 30 min. Lietu
vių Namuose. Valdyba kvie
čia visus narius atsilankyti 
ir aktyviai spręsti keliamus 
klausimus.

♦

Torontietė Vida Balsytė 
gegužės 28 d. susituokė su 
R, A. Gaška iš Chicagos.

*

Pirmosios lietuviškos šv. 
Jono kapinės Kanadoje pa
šventintos gegužės 29 d. 
Šventinimo ceremonijas at
liko prel. M. Krupavičius.

Kapinės yra tarp Toron
to ir Hamiltono, Port Cre- 
dite, i vakarus nuo didžiojo 
Queen Elizabeth kelio.

*
JAV ir Kanados Lietuvių 

Krikščionių Demokratų kon
ferencija įvyko Toronte ge
gužės 28-29 d.d. Posėdžiai 
vyko Prisikėlimo parapijos 
patalpose. Konfe r e n c i j a 
baigta šv. Jono parapijos 
salėje vaišėmis, į kurias bu
vo pakviesta įvairių organi
zacijų ir šiaip nemaža paša
liečių. Vaišių metu pagrin
dinę kalbą pasakė prel. M. 
Krupavičius ir politiniais 
šių dienų klausimais kalbė
jo Vliko pirmininkas dr. A. 
Trimakas.
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