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Kuba grobia amerikiečių turtą
Kubos vyriausybė konfiskavo 

amerikinės naftos bendrovės 
Texas refinerijas, kai jų parei
gūnai atsisakė perdirbinėti so
vietų atgabentą naftą.

Havanoje yra dar dviejų 
bendrovių refinerijos: amerikie
čių Standard Oil ir britų Shell. 
Jos taip pat yra pareiškusios 
atsisakymą perdirbinėti sovie
tinę naftą, todėl manoma, kad 
jos bus konfiskuotos ateinančių 
dienų bėgyje.
Nafta iš Sovietijos atgabenama 

sovietų tanklaiviais pagal praei
tą vasarį tarp Kubos ir So
vietijos pasirašytą komercinę 
sutartį, kuria Sovietija yra įsi
pareigojusi per ateinančius pen
kerius metus paimti 5 mil. to
nų Kubos cukraus, už jį Kubai 
apmokėdama naftos produktais

Žiugžda vis rašo istorijas...
Juozas Žiugžda, valdinis 

Lietuvos okupantų istori
kas,. keliuose laikraščiuose 
skelbia dar kartą savo pa
rašytą ”Buržuazinės-fašis- 
tinės diktatūros nuvertimo 
Lietuvoje” istoriją, tiksliau 
— okupantų reikalams pri
taikytą pasakojimą apie 
Lietuvos okupavimą 1940 
metais, birželio 15 dieną.

Daugiausia vietos tame 
pasakojime užima neva ”su- 
kilusios liaudies” vaidmuo, 
kur patys savaime nereikš
mingi ir mažai anuo metu 
tepastebėti kompa r t i j o s 
agentų suorganizuoti bruz
dėjimai išpučiami, lyg ma
siniai maištai, nesulaikoma 
banga reiškę "liaudies va
lių”.

Birželio 15 dienos popie
čio įvykiams pavaizduoti, 
Žiugžda, atitinkamai išsi- 
rankiojęs, naudoja ištrau
kas iš S. Raštikio ir V. Ma- 
šalaičio memuarų, pridėda
mas šiek tiek ir iš paties 
A. Smetonos užrašų.

Bet galų gale ir Žiugždai 
i š s p rūsta prisipažinimas, 
kuriuo pasisakoma, kas iš 
tikrųjų nulėmė tą ”dikta- 
tūros nuvertimą”:

"Broliška Tarybų Sąjun
gos pagalba lietuvių tautai, 
izoliavusi Lietuvos reakcinę 
buržuaziją nuo Vakarų im
perialistų paramos, įgalino 
Lietuvos komunistų partiją 
ir Lietuvos darbo žmones 
įvykdyti revoliucinį per
versmą bendru galingu iš
stojimu, be ginkluoto suki
limo”.

si WF
L.. JhH

ir pramonės įrengimais.
Konfiskacijos metu refineri- 

jose nebuvo nė vieno ameri
kiečio: jie buvo evakuoti prieš 
dvi savaites, kai refinerijas ap
supo ginkluotos darbininkų mili
cijos sargybos. Texas bendrovės 
refinerijos veikė nuo 1957 metų 
ir jose dirbo 285 kubiečiai. Jos 
galėjo per dieną perdirbti 20,000 
statinių naftos ir buvo vertos 20 
mik dol.

Bendrovės reikalų vedėjas A. 
C. Lang pareiškė, jog bendro
vė atsisakiusi perdirbinėti so
vietinę naftą dėlto, kad Kubos 
vyriausybė per paskutiniuose 15 
mėnesių neaprūpino jos do
leriais, reikalingais apmokėti už 
įgabenamą Venezuelos naftą. 
Skola Venezuela! dabar siekian
ti 50 mil. doL

Tarp ko kita, Žiugžda ra
šo: "Kaip liudija savo pa
rodymuose buvęs saugumo 
d e p artamento direktorius 
Povilaitis, Smetona siūlė 
hitlerinei Vokietijai 1940 
metų pradžioje paimti Lie
tuvą į Vokietijos protekto
ratą arba į politinę globą”, 
čia jau naujas istorijos va
riantas, ligi šiol dar ne
skelbtas. Prie tokio naujo 
"fakto” iškėlimo labai stin
ga šaltinio tikslesnio apta
rimo, būtent, labai stinga 
nurodymo, kada ir kokiose 
aplinkybėse Povilaitis "liu
dija” ir kur jis yra ...

(LNA)

Sukomun ištintos 
Joninės

Pavergtoje Lietuvoje jau 
ir Joninės įtrauktos į ko
munistinės propag a n d o s 
apeigų eilę.

Kaip Vilniaus radijas skel
bė, didžiosios iškilmės pra
eitą savaitgalį vyko Kau
ne, prie vadinamosios Kau
no jūros ir Ąžuolyne. Su
ruoštose eisenose dalyvavę 
miesto Jonai ir Janinos. Ei
senose buvę ”daug politinės 
satyros užsienio ir vietos 
temomis”. Vakare Dainų 
slėnyje buvęs uždegtas au
kuras, prie kurio suvaidin
tos "liaudies kovos”, jų tar
pe ir Lietuvos bolševikini- 
mas 1940 metais, žinoma, 
komunistinės propagandos 
šviesoje. (jk)

Specialistai tiki, kad Kuba, ne
turėdama savų specialistų, grei
čiausiai kviesis sovietinius tech
nikus, jei nenorės refinerijos 
darbų nutraukti.

*

Tą patį rytą premjeras tūks
tančiams šūkaujančių darbininkų 
ir ūkininkų pareiškė, kad ame
rikiniai cukraus fabrikai, kurių 
vertė siekia 200 mil. dolerių, 
bus vienas po kito konfiskuoti 
ir visa amerikiečių nuosavybė 
atimta iki paskutinio cento, jei
gu JAV sumažins Kubos cukraus 
kvotą. JAV kongrese šiuo metu 
svarstomas įstatymas, kuris 
leistų prezidentui keisti iš Kubos 
perkamo cukraus kvotą ir tuo pa
čiu Kubai išmokamas premijas, 
kurios dabar per metus siekian
čios daugiau, kaip 100 mil. do
lerių.

♦

JAV valstybės departamentas 
įteikė tarpamerikiniam taikos 
komitetui griežtais žodžiais su
formuluotą memorandumą, ku
riame Kuba kaltinama įtampos 
didinimu Karaibų zonoje, nau
dojant melus ir šmeižtus prieš 
Jungtines Valstybes. Komitetas 
yra Amerikos Valstybių Orga
nizacijos vienetas, sudarytas 
praeitą rugpiūtį rinkti infor
macijoms apie įtampą didinan
čias priežastis. Jis turės pa
tiekti savo išvadas ateinančioje 
organizacijos konferencijoje, 
kuri įvyks Ekvadore ateinantį 
vasarį.

TRUMPAI IŠ VISUR
* BRITANIJOS premjeras 

Macmillanas pasiuntė Chruš
čiovui griežtą laišką, reika
laudamas persvarstyti savo 
sprendimą ir atnaujinti Žene
vos nusiginklavimo derybas, ku
rios buvo nutrauktos pirmadienį. 
JAV buvo siūliusios nusiginkla
vimo derybų klausimą perduoti 
Jungt. Tautų Nusiginklavimo ko
misijai, bet tas pasiūlymas tarp 
JT delegatų buvo sutiktas šaltai.

* SOVIETIJA paskelbė, kad 
tarp liepos 5 ir 31 į centrinį 
Pacifiką iššausianti naują "galin
gų raketų seriją". Taikinio cent
ras numatomas 150 mylių toliau 
į pietvakarius, negu per anks
tesnį bandymą sausio mėnesį, 
kada sovietai mylios tikslumu 
prašovę taikinį už 7000 mylių. 
JAV vėliau išbandė Super Atlas 
raketą į taikinį už 9000 mylių.

• PIETŲ AFRIKOS UNIJA 
paskelbė, kad ateinančių dviejų 
savaičių bėgyje paleisianti 1,200 
asmenų, kurie buvo areštuoti ba
landžio mėnesį ryšium su ten 
vykusiomis riaušėmis.

Tarptautinės moterų organizacijos suvažiavime Washingtone, kuriame dalyvavo 22 tautų atstovės, 
Lietuvių Moterų Atstovybės pirmininkė Ligija Bieliukienė oficialiame pranešime išsamiai nušvietė 
skaudžia Lietuvos dabartį ir mūsų tautos ateities troškimus. Nuotraukoje: Ligija Bieliukienė prie 
mikrofono daro pranešimą. Šalia jos sėdi Puerto Rico atstovė. Užpakaly sėdi Tarpt. Moterų Klubų 
Tarybos pirm. T. C. Carroll.

TEGUL PRIMENA, KAD LIETUVOJE YRA
TŪKSTANČIAI KENČIANČIU LIETUVAIČIU...

Iš tarptautinės moterų organizacijos suvažiavimo
Birželio 11-17 d.d., Wa- 

shingtone, Park Sheraton 
viešbuty, įvyko tarptauti
nės moterų organizacijos 
(General Federation of Wo- 
men’s Club’s) suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo apie 
pusantro tūkstančio delega
čių iš įvairių valstybių.

Šiam suvažiavime daly
vauti ir žodį tarti buvo pa
kviesta ir Lietuvių Moterų 
Klubų Atstovybė, per Pa
baltijo Moterų Tarybą esan
ti tos organizacijos nariu 
nuo 1949 metų. O jos tiks
las yra: įvairių kraštų mo
terų susiartinimas, pažini
mas tų kraštų kultūrų, 
skatinimas įgyvendinti di
džiąsias pasaulio laisves ir 
taiką, karitatyvinė veikla, 
išrūpinimas stipendijų, 
tarptautinio pobūdžio leidi
nių leidimas ir kt.

Lietuves moteris sėkmin
gai atstovavo Liet. Moterų 
Atstovybės pirm. Ligija 
Bieliukienė, Vincė Leskai- 
tienė — New Yorko klubą 
ir Gražina Grinienė Vokie
tijoj veikiančius Liet. Mot. 
Atst. klubus. Suvažiavimas 
priėmė rezoliuciją, siūlian- 
čią neišduoti komunistams

KAIRĖJE: Lietuvės moterys, 
dalyvavusios tarptautiniame mo
terų organizacijos suvažiavime 
Washingtone, su tos organizaci
jos pareigūnėmis per suruoštą 
Lietuvos atstovybėje priėmimą. 
Iš kairės: Ligija Bieliukienė, 
Br. Tautvilienė, General Fede
ration of Women’s Club’s pirm. 
T. C. Carroll, O. Kajackienė, 
M. Noth, Gražina Grinienė, V. 
Leskaitienė. 

užsienio pasų, tuo reikalu 
kalbėjo L. Bieliukienė ir 
Pabaltijo Moterų Tarybos 
pirm. M. Jūrma.

L. Bieliukienė oficialiam 
pranešime išsamiai nušvie
tė Lietuvos praeitį, skau
džią dabartį ir mūsų tautos 
ateities troškimus. Jai teko 
reta proga supažindinti 
1500 delegačių, garbės vieš
nių ir spaudos atstovų su 
tragiškais birželio įvykiais, 
nes suvažiavimas vyko, 
kaip tik tos sukakties die
nomis.

Spaudos konferencijoj lie
tuvių atstovės buvo klau
siamom kokia yra jaunimo 
patriotizmo išlikimo gali
mybė Lietuvoj, ar prie bol
ševikų išaugusi jaunoji kar
ta Lietuvą mylės, ar yra ko
kia pagalba Lietuvai ir kt.

Į šiuos klausimus mūsų 
atstovės papasakojo apie 
komunistinį auklėjimą, 
siuntimą jaunimo į šiaurę 
darbams ir nutautėjimo pa
sipriešinimą, kuris yra lie
tuvio kraujuje.

Dar vienas lietuvių mo
terų ^pasisekimas yra tas, 
kad iš 22 valstybių delega
čių, dariusių pranešimus, 
tik penkias pakvietė kalbė
ti per radiją, o tame skai
čiuje ir L. Bieliukienę, kuri, 
pasinaudodama proga ir lai
ko sutapimu, perskaitė Pa
baltijo valstybių tarybos iš
leistą manifestą, 20 m. so
vietų agresijos sukakties 
proga. Taip pat atsakė į ke
letą klausimų apie lietuvių 
organizacijos tikslus.

Mūsų moterys daug iš
dalino anglų kalba literatū
ros apie Lietuvą,

Lietuvos Pasiuntinys J. 
Kajeckas su ponia suruošė 
p a s i untinybėje priėmimą 
Statė Department pareigū
nų žmonoms, federacijos 
vadovėms ir spaudos‘žmo
nėms. Dalyvavo apie 100 
asmenų. Lietuvių Moterų 
Atstovybės vardu trims fe
deracijos moterims buvo 
įteiktos gintaro dovanėlės, 
o naujai išrinktai GFWC 
pirmininkei E. Ozbirn L. 
Bieliukienė įteikė tautinę 
lėlę, pareikšdama, kad ta 
lėlė jai primintų, jog Lietu
voj yra tūkstančiai ken
čiančių ir laukiančių , išlais
vinimo lietuvaičių.
Prie lėlės buvo prisegtas 
raštelis apie Lietuvą. Mūsų 
atstovės buvo pakviestos ir 
Į kitų ambasadų priėmimus.

Iš garbės viešnių į suva
žiavimą atsilankė ponia P. 
Nixon, viceprezidento žmo
na, su kuria mūsų atstovė
L. Bieliukienė pasikeitė ke
letą žodžių. Taip pat buvo
E. Roose.velt, Federalinio 
teismo teisėja I. Allen, svei
katos ir visuomenės gero
vės pasekretorė L. Hender- 
son, senatorė Ch. Smith ir
kt.

GFWC, anksčiau buvusi 
apolitinė, nebegali išvengti 
politikos dabar, kai kova su 
komunizmu pasidarė kiek
vieno laisvę mylinčio žmo
gaus reikalas ir pareiga, o 
tuo labiau moterų, pabrėžė 
naujai išrinkta pirm, savo 
įžanginėj kalboj.

Be GFWC organizacijos, 
Lietuvių Moterų Atstovybė 
bendradarbiauja su Women 
in Egzile ir Women for 
Freedom. E. C.



Nr. 76 — 2 DIRVA 1960 m. liepos 1 d

GREETINGS and BEST WISHES

QUA BUICK INC.
BUICK—OPEL—RENAULT— 

PEUGEOT

10250 Shaker BJvd.

RA 1-6000

Atominiai šnipai

MAY IŠDAVĖ 1911 INFORMACIJŲ
LAIKAI IR ATGARSIAI

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

DODDS - ROSS & 
Associotes

GENERAL INSURANCE AGENCY

LIFE INSURANCE — AUTOMOBILE
FIRE — CASUALTY AND BOND

8119 ST. CLAIR AVĖ. EX 1-0682

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

JUDGE JOHN J. MAHON

Common Pleas Court

BEST WISHES

USHER WASTE OIL SERVICE

2171 West 3rd St. TO 1-1907

BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

CARO L BRIDAL SHOP

1800 Euclid Avė. Call CH 1-0191

CUSTOMER FREE PARKING

BEST WISHES

CLEVELAND STATIONERY 
SUPPLY COMPANY

1260 West 4th St. SUperior 1-8460

Nuo pasikalbėjimo su ko
mendantu Burt praėjus dar 
dviem savaitėm, 1946 kovo 4, 
kai profesorius Allan Nunn May, 
pasibaigus pamokoms išeina iš 
King kolegijos, ties vartais jo 
laukia detektyvų inspektorius 
William Whitehead, kuris sa
ko:

--Aš turiu įsakymą tamstą 
areštuoti. Tamsta gali jį tuo
jau perskaityti, bet aš prašyčiau 
išeiti gatvėn, kad neatkreiptume 
perdaug dėmesio.

Už vartų laukia policijos au
tomobilis. May įlipa į jį, White- 
head jam perskaito arešto 
įsakymą. Po to priduria įprasti
nę klausulę:

--Nuo dabar kiekviena tamstos 
pasakyta pastaba gali būti panau
dota prieš tamstą.

Allan Nunn May nesako nė Žo
džio. Jis tyli ir tada, kai nu
gabenamas į tardymų kalėjimą 
Bow gatvėje. Jokio pareiškimo 
neduoda ir per įžanginį tardymą.

Teismas įvyks kovo pabaigoje. 
Kaltintojas yra Sir Hartley Shaw- 
cross, gynimą perėmė garsus 
advokatas Gerald Gardiner. Sa
lėje publikos veik nėra, net laik
raštininkų tribūna pustuštė.
Teismo sekretorius perskaito 

kaltinimą:
--Allan Nunn May, tamsta esi 

kaltinamas nusikaltęs valstybi
nių paslapčių įstatymui, perduo
damas 1911 informacijų, o ypač
1945 metų sausio 1—rugsėjo 30 
laikotarpyje nežinomam asme
niui perdavęs žinias, kurios gali 
būti naudingos priešui...

Laikraštininkai suklūsta. Ku
riam "priešui" May išdavė slap
tus dalykus? Nugalėtiems vokie
čiams? Sumuštiems japonams? 
Buvusiam priešui, o šiandien są
jungininkei Italijai? Arba—nau
jam priešui: vakarykščiai sąjun
gininkei Sovietijai?

Tačiau teismo sekretorius 
skelbia įprastinį klausimą:

—Ar tamsta prisipažįsti kal
tu?

Visų akys nukrypsta į kaltina
mąjį May. Žinoma, jis ginsis. 
Bet profesorius aiškiai girdimu 
balsu pareiškia:

--Esu kaltas.
♦

Nuernberge tuo metu vyksta 
tarptautinio karo tribunolo teis
mas prieš nacionalsocializmo 
vadus. Anglų kaltintojas yra Sir 
Hartley Shawcross.

Jis paėmė atostogų, kad galė
tų dalyvauti May byloje Londo
ne, nors Nuernberge tomis die
nomis pradeda vystytis sensaci
ja. Galbūt tai sutapimas, galbūt 
tai viena iš istorijos išdaigų:
1946 metų kovo mėnesį Nuern
berge iškeliami papildomi pro
tokolai prie vokiečių--rusų ne
puolimo sutarties, pasirašytos 
1939 rugpiūčio 23.

Tuo metu, kai Nuernbergo teis
mo salėje kalbama apie tai, jog 
vienas iš keturių kaltintojų ir 
teisėjų, būtent, Sovietiją, su 
kaltinamaisias nacionalsocialis
tais dalinosi grobiu 1939 metų 
rudenį, Londone iškeliama 
Maskvos klasta prieš sąjunginin
kes Jungtines Valstybes ir Ka
nadą.

Papildomais protokolais Sta- ' 
linas ir Hitleris pasidalino Pa
baltijį ir Lenkiją, o atominių 
paslapčių išdavimas sovie

tams užtikrina grobį, kurį jie 
pasigriebė pagal sutartis su 
Trečiuoju Reichu--su tuo pačiu 
Trečiuoju Reichu, su kuriuo 
Anglijai teko penkerius metus 
vesti žūtbūtinę kovą.
Nuernberge Sovietijos atstovas 

gen. ltn. Rudenko bando užslėpti 
tiesą apie Stalino bendradarbia
vimą su Hitleriu. Londono kalti
namasis prisipažįsta.

Tiesa, jis teigia, kad tai daręs 
iš įsitikinimo, bet Sir Shawcross 
yra kitos nuomonės:
--Visa tai yra gerokai nešvari 

istorija žmogaus, kuris sulaužė 
savo krašto įstatymus.

May galva nulinksta į priekį, 
bet Shawcross tęsia toliau:

—Žinoma, yra žmonių tikin
čių, kad atomo skaldymo srities 
atradimais reikia pasidalinti, 
bet tuo tarpu tėra dar tik viltys, 
kad Jungtinėms Tautoms pavyks 
sukurti pasitikėjimo ir pasto
vumo būklę, jeigu iš viso toks 
kursas yra įmanomas.

Kaltintojo žodžiuose atsispin
di nusivylimas ne tik paties Sir 
Shawcross, bet ir anglų bei ame
rikiečių politikų, kurie jau pra
deda įsitikinti, kad teisingos tai
kos nebebus galima įgyvendinti.

—Tas profesorius May išdavė 
ne tik atomines paslaptis,—sa
koma Londone ir Washingtone,— 
jis išdavė ir taiką...

♦
Shawcross liepia perskaityti 

profesoriaus May pasirašytą pri
sipažinimą. Tik tos jo vietos iš
leidžiamos, kurios, teismo nuo
mone, turi būti tebelaikomos 
paslaptyje, nors jos jau seniai 
nebėra paslaptys.

Po kaltintojo kalbos paima žo
dį gynėjas Gardiner. Jis žino 
kovojąs dėl prarasto posto. Jo 
patosui trūksta įtikinimo ga
lios.

--Medikai teisingai ar klaidin
gai atstovauja pažiūrą,—šaukia 
Gardiner,--kad jie esą įsipa
reigoję visa, ką atras, padaryti 
prieinama visai žmonijai, o ne 
tik tam tikrai žmonių grupei... 
Tačiau ir šis palyginimas ne
gali išgelbėti kaltinamojo. Jo 
kaltė aiški. Jis pasirašė spe
cialią paslapties laikymo klauzu
lę ir jos nesilaikė.

Bausmė yra didesnė, negu bu
vo laukta. "Kaltinamasis elgėsi 
ne kaip garbingas žmogus, bet 
kaip žmogus be garbės," sakoma 
teismo sprendime. "Ar jo veiks
mų tikslas buvo piniginis už
darbis ar ne—faktiškai jis už 
tai, ką atliko, paėmė pinigus..."

Teismas už išdavimą paski
ria 10 metij kalėjimo—britų są
vokomis tai labai aukšta bausmė. 
Sprendimas tuoj iššaukia inter
venciją britų Žemuosiuose Rū
muose,

—Tas žmogus turėjo teisę ape
liuoti, -- sako vyriausybės kal
bėtojas. --Jis vis dar gali 
prašyti pailginti apeliacijos ter
miną.

Tačiau May ir negalvoja ape
liuoti. Atrodo, kad jis džiaugia
si kalėjimo celės vienuma, jį 
paslepiančia nuo viešumos.

Iš kitos pusės jis žino, kad 
dešimtį metų kalėjime nesėdės. 
Ir tikrai, 1952 metais jis palei
džiamas "dėl gero elgesio"...

(Bus daugiau)

Mao ir Chruščiovas surado kompromisą...

SOVIETIJĄ ir komunistinė Ki
nija, kaip atrodo, suradusios 
dalinių kompromisų dėl kai ku
rių ideologinių skirtumų, iš
ryškėjusių po Chruščiovo pasa
kytos kalbos praeitą savaitę Bu- 
chareste įvykusiame komunistų 
partijos kongrese.

Tačiau Jugoslavijos Tito, turįs 
bėdų su abiem pusėm, teigia, 
kad santykiai tarp Sovietijos ir 
Kinijos iš tikrųjų esą žymiai 
blogesni, negu daugelis žmonių 
tiki.

Rytų Vokietijos sluoksniai sa
ko, kad sovietų ir Rytų Euro
pos komunistinių kraštų technikai 
ir inžinieriai, anksčiau pakviesti 
supramoninti Išorinę Mongoliją, 
dabar esą atleidinėjami ir siun
čiami namo. Jų vieton samdomi 
kiniečiai. Ta akcija prasidėju
si po Ču En-lai vizito Mongoli
joje.

Nuo ateinančio rudens komu
nistinės Kinijos mokyklose 
rusų kalba jau nebebūsianti 
privaloma, kaip tai buvo ligi 
šiol. Kai kuriose mokyklose 
būsią galima pasirinkti ir ang
lų kalbą.

Pentagono žvalgybos sluoks
niai tiki, kad raudonoji Kinija 
savo atominę bombą bandysianti 
už dvylikos mėnesių—vėliau, ne
gu buvo tikėtasi. Priežas
tis: Rusija sulaikiusi savo
pagalbą.

Rytų Vokietijos komunistų ei
lėse vykstą valymai: įsakymu iš 
Maskvos išmetinėjami pro- 
kiniškai galvoją partiečiai. So
vietijos komunistų partija yra 
satelitinių kraštų komunistams 
išsiuntinėjusi aplinkraštį, kuria
me reikalaujama palaužti pro- 
kiniškąjį elementą. Mao Ce-tun-

gas jame vadinamas "pavo
jingu komunizmo avantiūristu". 

"Mes užimsime Ouemoy ir 
Matsu ateinančių dvylikos mėne
sių bėgyje. Jei Formoza ne
nusileis, užimsime ir ją," 
pareiškė raudonosios Kinijos pa
reigūnai vienam Alžiro sukilėlių 
atstovui, kuris neseniai lankėsi 
Pekine.

*
CHRUŠČIOVAS, ateinančią sa

vaitę lankydamasis Vienoje, ga
lįs paskelbti naują buferinę zoną 
tarp Baltijos ir Viduržemio 
jūros. Tai būtų praplėstas Ra- 
packio planas, kuriuo 1958metais 
buvo reikalaujama atitraukti sve
timas įgulas ir uždrausti atomi
nius ginklus abiejose Vokieti jose, 
Lenkijoje ir Čekoslovakijoje,

«
VAIZDINGIAU: Neseniai iširu

sioje nusiginklavimo konferenci
joje italas susiginčijo su bulgaru 
dėl nusiginklavimo kontrolės. 
"Bet, kolega," sušuko italas, 
"jeigu aš metu raketą į atmatų 
kibirą, tai turiu aiškiai ži
noti, kad ir tamsta ją mesi į 
atmatų kibirą!"--"Jau iš karto 
matyti, kad tamsta visai nesi
domi nusiginklavimu," atsakė 
bulgaras. "Tamsta tik kompli
kuoji reikalą ir iškeli naujas 
problemas: iš kur aš turiu taip 
greit gauti tą kibirą?"

Naujiems skaitytojams 
Dirvos prenumerata 
metams tik 8 doleriai!

GERESNĖS statybos kontraktoriai
įstato MONCRIEF

ORO VENTILIACIJĄ
ŠALDO vasarą • ŠILDO žiemą

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

OMER W. SCHROEDER
GENERAL INSURANCE OF ALL TYPES

1105 CHESTER AVĖ. PR 1-6000

Greetings and Eest Wishes To Our Friends and Patrons

MEIRING MILLINERY
WE CARRY THE LATEST STYLE HATS 

5724 Lorain Avė. ME 1-2773

TREČIOKAS AGENCY

Kur Uk b«siruoitum«t keliauti, tuoj auairiikit «u nūa«| jalai**

SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA
Kelionių bilietų parvpinima* ir pinigų persiuntimas j visus kraitua 

TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA

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

Telefonas; MArket 2-4867

Ali. SAVINGS

July 15th



1960 m. liepos 1 d. DIRVA Nr. 76 — 3

Sibiro tremtinio atsiminimai (22) A. Valasevičius

UŽ NEATVYKIMĄ Į SUSIRINKIMĄ IŠSKAITO 
DU DARBADIENIUS

Paskiria ir mums žemės 
po 15 ir po 10 arų. Nusiper
kam bulvių sėklos po 5 rub. 
už kibirą ir nesulaukdami 
kol kolchozas pasodins su 
plūgu, po darbo sodinam 
kastuvais.

Sodina ir kolchozas bul
ves. Aš vėžio j u sėklą. Jau
nos moksleivės — gimna
zistės suvarytos talkos dar
bui. Jos dažnai dainuoja 
meliodingas liaudies dainas. 
Noriu su jomis pajuokauti, 
pasikalbėti. Jos taip bjau
riai keikiasi, kad būdamas 
ir vyras raudonuoju ir ne
galiu surasti bendrų žodžių.

Atleiskit, nedarysiu tų 
keiksmažodžių vertimo, ku
riuose įpintas motinos, įsta
tymo; ir Dievo vardas. Jei
gu aš juos iš versčiau ir čia 
visus paskelbčiau, tai tikin
tieji, juos paskaitę, skubin
tus! išpažinties.

Rusų kalba graži, turi
ninga, bet tie keiksmažo
džiai, lyg literatūros dei
mančiukai*, ją dar labiau iš
gražino.

Pirmuosius k e i ksmažo- 
džius prieš Dievą, sako, su
galvojo komjaunuoliai. O 
naujų įstatymų vardu keik
smažodžius jau sugalvojo 
liaudis.

Pasodinus bulves gavau 
naują darbą. Turiu kirsti 
miške kartis. Jau šiek tiek 
susipažinęs su darbo nor
moms teiraujuos, kokį kie
kį turiu sukirsti, kad būtų 
u ž s k a i tytas darbadienis. 
Esą, reikia sukirsti, nuge
nėti ir sutąsyti į krūvas 30 
karčių. Tai ir bus darbadie
nis.

Pasiskolinęs aštrų kirvį, 
suradęs tankiai augančių 
medžių, paruošiu 90 karčių 
ir jau po pietų einu į na
mus. Pabuvus valandžiukę 
namuose mane į raštinę 
šaukia brigadierius. Ten po 
raštinę vaikščioja ir pirmi
ninkas.

— Kodėl, draugas, parė
jai taip anksti iš darbo?

— Aš padariau tris nor
mas, nuvargau ir parėjau. 
Prašau priimti darbą ir už
skaityti darbadienius.

— Matai, draugas, pama
tys kiti kolchozininkai, kad 
tu parėjai ir jie eis į namus. 
Tu pirmas pradedi ardyti 
kolchozo tvarką.

— Tai geriau jūs, pirmi
ninke, reikalaukit iš kolcho- 
zininkų, kad jie padarytų 
po tris normas, kad ir jie 
galėtų eiti į namus, — sa
kau žinodamas, kad daugu
ma neišdirba nė vienos nor
mos.

— Ne visi turi tiek jėgos 
kaip tu, o į namus visi nori 
eiti. Geriau tu neskubėk, 
parūkyk ir grįžk su kitais 
drauge.

— Drauge pirmininke, 
jūs norit padaryti iš manęs 
ne darbininką, bet veltinį. 
Aš kai dirbu, tai dirbu, bet 
ilsėtis noriu ne į muses at
sigulęs, bet namuose.

— Šiandien pabūk na
muose, bet ateity pareik su 
visais kartu, nes vėl išva
rysim! — sako man kiek 
pakeldamas balsą.

Slenka nubodžios darbo 
dienos. Kartą parėjęs randu 
sesers laišką. Trumpai pa
rašiusi apie save, kritikuo
ja mano jai įrašytą liūdną 
eilėraštį.

— Nejaugi tu matai tik 
mirtim alsuojančius laukus, 
nepastebi pirmyn einančio 
gyvenimo? Geriau apsižiū
rėk ir pamatysi tą liaudį, 
kuri eina kartu su tavim į 
naujai užsibrėžtus tikslus...

Rašo, kad jau baigė Pe
dagoginio Instituto fizikos 
ir' matematikos skyrių. Ji 
tuojau išvažiuos į darbą ir 

jos adresas keisis. Paskirta 
dirbti Irkutsko mieste.

Man suprantami jos no
rai. Ji nori, kad aš susitai
kinčiau su padėtimi ir vis
ko jautriai neišgyvenčiau.

— Devintą valandą va
karo susirinkimas klube. 
Jeigu kas nedalyvaus, bus 
išskaityta po du darbadie
nius. Po susirinkimo šokiai 
•— šaukia brigadierius bels- 
damasis į langą.

— Einam Marta, — kvie
čiu Padago dukterį. — Mes 
negalim visą laiką užsidarę 
gyventi. Pabūkim bendruo
menėj, išsiblaškysim, 
bus kiek įdomiau.

... jau abu sukasi salėj. Nuo vyro bankrutkės kibirkštys krinta 
i—. į erzįna.

Vyt. Raulinaičio iliustracijos
ant jos suknelės ir, žinoma, ją tai

Mes puošiamės atsivež
tais geresniais drabužiais. 
Jos tamsi suknelė labai tin
ka prie gražaus veido ir lie
mens.

Nueinam į klubą. Punk
tualumas n e į s įvaizduoja
mas. Susirinkimas prasidė
jo pusę dvyliktos. Kol pa
pasakoja visus sąjungos lai
mėjimus, išg.iria savo kul
tūrą, turi ilgai kalbėti. Tik 
po to prasideda kolchozo ei
namieji reikalai.

Pagyrė gerai dirbusius 
traktoristus ir išpeikė tin
ginius. Rytoj sekmadienis 
ir bus paskutinė prieš žiemą 
poilsio diena. Prasidės šie
napjūtė, derliaus ėmimas ir 
kolchozininkai turi nubal
suoti, kad dirbs nuo saulės 
užtekėjimo iki nusileidimo 
be jokio poilsio.

Salėje niekas kitas nekal
ba, niekas nekritikuoja.

— Kas prieš? — klausia 
pirmininkas.

Salėj nepakyla nė viena 
ranka.

— Priimta visu šimtu 
procentų, — diktuoja pir
mininkas sekretorei.

Po susirinkimo užkriokė 
armonika ir pirmos mergai
tės, su ryškiais sijonais, 
pradeda šokti smarkius si
biriškus šokius. Vyrai pras
čiau pasipuošę už mergai
tes. Dauguma tais pačiais 
darbo drabužiais^ su kepu
rėmis ir rūko machorką.

— Na einam, prostitutke, 
pašoksim, — tempia vienas 
už rankos stovinčią mergai
tę.

Ne, čia ne Europos išle
pintos damos, kad užsigau

tų. Ji atsako dar gražesniu 
atsakymu ir jau abu sukasi 
salėj. Nuo vyro bankrutkės 
kibirkštys krinta ant jos 
suknelės ir, žinoma, ją tai 
erzina.

— Išmesk tą hujį iš snu
kio, kad manęs nesudegin
tum, — sako besisukdama.

Kiekvienoj kartėj girdisi 
vis „gražesni” ir ”gražesni” 
pasakymai.

Marta pradeda suprasti 
rusų kalbą ir man darosi 
nepatogu. Pasisukam vieną 
valsą ir negalėdami pritapti 
prie „kultūringo” jaunimo, 
išeinam į namus.

Naktis. Toli krūmuose 
čiulba sibiriška lakštingala. 
Išdžiūvusias kelio dulkes 
vėjelis neša ant dešinėj pu
sėj stovinčių tamsių namų 
langelių. Mes nesikalbam, 
bet abu galvojam tą patį. 
Mūsų gyvenimas bus toks 
tamsus, kaip šis snaudžian
tis ar pabudęs kaimas.

Stovim prie baigiančio 
griūti tvartelio. Ji verkia. 
Aš spaudžiau ją prie krūti
nės. Mes vienas kitą supra
tom be žodžių. Tarp mūsų 
užsimezgė ...

Ne, tai nebuvo ta šviesio
ji meilė. Tie jausmai dau
giau kėlė liūdesį, negu skai
drų džiaugsmą. Tiesa, kar
tais mes vienas kitam švp- 
sojomės vyliodami į pasakų 
pasaulį, bet tikrovė gražin
davo atgal ir mes nuleidę 
akis, lyg būtume už tai kal
ti, nežiūrėjom vienas į kitą.

Kitame numery: ”Ji dai
navo: Kada išrinkom tary
bas, užpakalis pamatė pa- 
saulf’o

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

Prie Chicagos esančioje Marijonų sodyboje buvo suruoštas li
tuanistinių dalykų žinojimo konkursas. Nuotraukoje mokytojų grupė 
egzaminuoja vieną mokinę. Ed. šulaičio nuotrauka

Muziko A. Nako studijos mokiniai po koncerto, įvykusio neseniai Chicagoje. Vidury tarp mokinių 
sėdi muz. A. Nakas. A. Gulbinsko nuotrauka

NAUJUJU METU PASAKA
‘ ‘ 141_ _ _ _ _  Vladimir Dudincev _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jis esąs nu- 
šį tą didingo 

tai, ko lig- 
ir ko dabar

Mūsų nuostabusis draugas kiek 
užkimo ir padarė mažą pauzę. 
Paskui jis pasakojo toliau:
--Ir buvo šiame pasaulyje 

ji, meilė ir draugystė, kurios 
jis ilgėjosi. Jis žinojo apie ją. 
Jis pažinojo vieną moterį... Bet 
niekada nebuvo drįsęs pasi
rodyti jai, nekalbant jau apie 
savo jausmų pareiškimą.
Vieną dieną plėšikas su

traukė savo mintis į laišką. 
Jame jis pareiškė, kad at
sisakysiąs savo "garbės posto" 
ir grįšiąs į teisingų Žmo
nių draugiją, 
sprendęs atlikti 
ir tuo laimėti 
Šiol neturėjęs 
visa esybe trokštąs. Tą laišką 
kalėjimo administracija padau
gino ir paskleidė, kaip prokla
maciją. Toks dokumentas, be 
abejo, buvo didelės svarbos ir 
vertas paskleisti plačioje viešu
moje, ką ir jūs pripaŽinsite.

Išsivaizduokite, kokion būklėn 
atamanas po to pateko. Per vi
są gyvenimą įvairiausi teismai 
jį buvo nubaudę 200 metų kalė
jimo, ir jis jų dar nebuvo 
atsėdėjęs, o valstybė tikrai 
jam neduos jokių "nuolaidų". 
Iš kitos pusės jis labiau, nei 
kuris kitas, pažino brolijos 
neatlaidumą: ji jam niekada 
nedovanos už išdavimą. Jis ži
nojo, kad jau kur nors buvo 
paruoštas jam durklas. Tačiau 
jam reikėjo dar kelerių metų, 
kad jis galėtų įvykdyti savo re
abilitacijos planą. Dar prieš 
brolijos teismui įvykdant sa
vo sprendimą, jis pabėgo iš 
kalėjimo--ir šį kartą jau ga
lutinai. Jis buvo turtingas, ir, 
kaip paprastai pasakose esti, at
sirado pakankamai gydytojų, 
kurie operacijomis pakeitė ne 
tik jo veidą, bet ir plaukus. 
Net jo balso skambesį pakeitė 
gydytojai, kurie buvo dideli savo 
specialybės meistrai. Plėšikas 
pasirūpino įtarimo nekeliančius 
dokumentus, ir tuo būdu tapo 
nauju žmogumi. Per sekančius 
trejus metus jis išlaikė dvejus 
mokslinius egzaminus ir dabar 
nori užbaigti darbą, kurį buvo 
pasistatęs gyvenimo uždaviniu, 
kad žmonijai suteiktų dovaną.

--Na, gerai,—nutraukiau aš 
mūsų kolegą, kuris pasakoji
mo metu be pertraukos žiūrė
jo į mane,—ką visa tai turi 
bendro su mūsų pokalbio tema. 
Mes kalbėjome apie tai, kad lai
kas gali sustoti arba skristepra- 
skristi. Mes pokalbį pradėjome 
nuo įrašo akmens plokštėje: "Jo 
gyvenimas tęsėsi 900 metų".

--Jūs tuoj pat pamatysite ry
šį. Plėšikas dabar yra medžio

jamas savo buvusių bendrininkų. 
Jie atkakliai seka jo pėdsakus ir 
tikrai juos ras. Jam lieka labai 
maža laiko. Jis neturi laiko!-- 
suprantate jūs? -- tas žmogus 
bando per metus ar galbūt per 
dvejus atgauti tai, ką pražiop
sojo per visą savo gyvenimą. 
Jeigu jis visą savo gyvenimą 
būtų taip dirbęs, kaip dabar— 
koks būtų rezultatas? Ir jeigu 
jo darbai tada būtų išmatuoti 
pagal turinį, tai galbūt susi
darytų daugiau, negu devyni šim
tai metų.

—Jūs manote, kad lemia gy
venimo intensyvumas, o ne jo 
ilgumas?—pasakė šefas.
--Jūs taip pat nelabai taupote 

savo laiką,--pastebėjo mano kai
mynas.

--Taip, aš galvoju apie inten
syvumą, kuriuo mes užpildome 
laiko indą. Indas turi būti pri
pildytas malonumais ir džiaugs
mais, didžiausiais ir gra
žiausiais, kokius mes tik žino
me.

—Po perkūnų, jis daug nori, 
—pasakė asmeninio skyriaus ve- 
dėjas.—Tai skamba, lyg pamoks
las nuo kalno apie egoizmo į- 
kūnijimą. Jūs tik ir norėtumė
te visą gyvenimą linksmintis ir 
mėgautis, o man atrodo, kad 
svarbiausias gyvenimo tikslas 
yra darbas visai liaudžiai. Ar 
aš kalbu tiesą? Ką jūs galvoja
te?

--Jūs esate truputį atsilikęs, 
aš galvoju. Tamstą reikia tempti. 
Tamsta džiaugsmą ir gyvenimo 
malonumus laikai tiesiog nuodė
me, kuriai galima atsiduoti slap
tai, tarp savo keturių sienų. O 
darbas liaudžiai tamstai yra vie
šoji pareiga. Palyginus su tams
ta, plėšikas buvo pažangus žmo
gus. Jis pažino tamstos džiaugs
mus, jis jų paragavo ir pasiso
tino. Jam dabar tėra tik 
vienų vienas džiaugsmas--daryti 
tai, ką tamsta 
pareiga.

--Paaiškinkite, 
sakė šefas po 
iš kur jūs visa tai žinote? Tas 
žmogus juk pakeitė savo veidą 
ir pavardę... Jis tikrai nėra kvai
lys i. nesiduos pirmam sutik
tajam sa e pažinti.

--Aš jam nesu pirmas su
tiktasis.

--Jūs turite pareigą pranešti 
aPie Jį, — įsikišo asmeninio 
skyriaus vedėjas.--Jūs turitebū- 

laikai rūgščia

prašau, --pa- 
valandėlės, -

tinai painformuoti policiją. Tas 
žmogus yra nusikaltėlis ir dar 
išsilaužęs iš kalėjimo...

—Ne, niekada,—pasakė mūsų 
kolega,--to aš nepadarysiu jo
kiomis aplinkybėmis. Šiandien jis 
jau nebėra plėšikas. Jis mums 
yra net naudingas, ir kai tik 
baigs savo darbą, jis pats pa
siduos.

Keistuolis iš kišenės iš
sitraukė savo senąjį laikrodį, 
kuris atrodė, kaip sunkus, ant 
plieninės grandinės kabąs svo
gūnas.--Atsiprašau, aš turiu eiti 
aparatų patikrinti.

Jis atsitojo ir ties durimis 
dar kartą atsisuko.

—Turėtumėte apie tą is
toriją pagalvoti. Ypač jūs,— 
pasakė jis man, nukreipdamas į 
mane aštrų žvilgsnį.--Aš galiu 
įsivaizduoti, kad jūs pasinau
dotumėte kitų patirtimi ir pa
galiau liautumėtės žaidę pigiais 
žaisleliais, kaip pavyzdžiui, ta 
polemika su moksliniu korespon
dentu.

Tuo metu aš negalėjau nujausti, 
kad esu įveltas į tą istoriją ir 
tapsiu jos antruoju personažu, 
tam tikros rūšies antrininku.

Man staiga kilo įtarimas ir 
aš maždaug po pusės valandos 
nuėjau į rūsį. Kiek galėdamas 
tyliau atidariau duris į tą pa
talpą, kurioje tarp blizgan
čių stiklo ir vario aparatų, 
sėdėjo tas keistasis žmogus. Du
rys vos girdimai sugirgždėjo. 
Tačiau jis krūptelėjo ir užkliu
dė bandymų indelius.

--Atsiprašau.
--Atrodo, kad tamsta šį tą 

įtari, -- pasakė jis, neramiai 
žvelgdamas į mane.

--Tamsta esi labai neatsargus.
--Tamstos aš visai nebijau, 

--jis vėl nusisuko į aparatus.
Dabar, kai man galutinai pa

aiškėjo, ką aš jau seniai įta
riau, išryškėjo ir eilė kitų daly
kų, bet apie tai dar tuo tarpu 
patylėsiu.

(Bus daugiau)

Visais apdraudos 
reikalais, 

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

atstovę
Paulina 

Mozuraitis-Bennett, 
HI 2-4450
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Birželio 4 d. Buenos Aires, Argentinoje, buvo paminėta šv. Cecilijos lietuvių choro 30 metų sukaktis.
Chorui nuo pat įsikūrimo vadovauja muz. V. Rymavičius. Nuotraukoje per minėjimą apie choro nuo
pelnus lietuviškajai kolonijai kalba lietuvių radijo valandėlės vedėjas Z. Juknevičius.

L. Kančausko nuotrauka

KA VEIKIA BRAZILIJOS LIETUVIAI?

Su mažais ant didžiojo kelio 
mažai ir skaitosi

Labai dažnai, kada kitataučiams, ypač amerikiečiams, 
dėstom savo valstybės ir tautos tragediją, esam klausia
mi, o kiek mūsų iš viso esą. Ir kada atsakai, kad dabar 
Lietuvoje yra apie 3 milijonai lietuvių, kad keli šimtai 
tūkstančių Rusijos tremty, kad vėl keli šimtai tūkstančių 
išsisklaidę po daugelį laisvės kraštų, tai vistiek didelio 
dėmesio nesudarai. Taip ir matai, kad veidu nuslenka 
toks abejingumo šešėlis. O būna atsitikimų, kad dar pa
klausia, tai kiek lietuvių buvo tada, kada Lietuva buvo 
nuo Baltijos iki Juodosios jūros? Ir tada nė pats nežinai 
ką atsakyti, nes viena, kad jų tikrai nedaug buvo, o 
antra — ir mūsų istorikai to skaičiaus rimtai nenusako.

Bet ne apie tai čia ruošiamasi kalbėti. O tuos lietu
vių skaičius prisiminus norisi pasakyti, kad mes šimtme
čiais buvom labai dosnūs ne sau, o kitiems. Ir per tokį 
dosnumą likom maži, o kiti mūsų sąskaita išaugo ir didele 
jėga pasidarė. Juk mes labai lengvai savo tautos didžiausį 
turtą — vaikus, dalinom visiems. Daugiausia jų gavo 
lenkai. Gavo jų rusai, vokiečiai ir kitos tautos. Ir užtat 
dabar, kada mes pasigiriam buvę nuo jūrų iki jūrų ir 
teesą trijų milijonų tauta, tai į mus žiūri, kaip į didelių 
praeities kalčių atstovus.

Giliau į praeitį žvilgterėję verti esam geros pylos, 
kad savo tautos skaičiumi arba visiškai nesirūpinom, arba 
į tai pro pirštus žiūrėjom. Tas klaidas darė mūsų kuni
gaikščiai, tokias klaidas, lyg pateisindamas, Jogaila išėjo 
į Lenkiją, tokias klaidas su kaupu kartojo mūsų bajorai, 
o dabar, svetur išklydę, ir mes neatsiliekam. Tik pažiū
rėk, kiek daug kuriasi mišrių šeimų ir kiek daug jose 
lietuviškas žodis miršta. O prie tų skaičiaus dar prisi
jungia ir tie, kurie nerdamiesi iš savo lietuviškojo kailio 
pradeda kitiems įrodinėti ir net patys tikėti, kad jie net 
lietuviais nebuvę. Nebuvę, nes jie taip dabar norį.

Neišleis nei mūsų organizasijos parėdymo, nei tėvai 
vaikams amžino pasmerkimo, kad visi tie, kurie sukurs 
mišrias šeimas, bus iš mūsų tarpo išbraukti. Ne, nes tai 
būtų žalinga. Mūsų visų pareiga siekti, kad tokios miš
rios šeimos nesikurtų, bet taip pat mūsų pareiga žiūrėti, 
kad jei išimties keliu tokios šeimos susikuria, kad jos 
lietuvių tautai nedingtų. Atseit, mūsų pareiga žiūrėti, 
kad ten lietuviškas žodis nemirtų. Mūsų pareiga žiūrėti, 
kad jos lietuviškiems reikalams būtų gyvos. Ir gyvos ne 
iš prievartos, bet natūraliai ir sąmoningai.

Iki šio laiko, atrodo, buvom taip įpratę matyti: lietu
vaitė išteka už lenko — šeima. lenkiška. Lietuvis veda 
lenkaitę — šeima lenkiška. Lietuvaitė išteka už ameri
kiečio — šeima amerikietiška. O turėtų būti priešingai. 
Priešingai, nes tokiu keliu eidami mes tik kitų tautų au
gimui tetarnaujam. Tokiu keliu eidami mes savąją tautą 
skriaudžiam, jai nugarą atsukam, jos interesų nebojam.

Šie, mūsų tautos didėjimo gyvybiniai dėsniai turi 
mumyse įaugti. Įaugti senų klaidų atsisakant ir gerai 
numanant, kad su mažaisiais, esančiais ant didelio kelio, 
labai mažai kas skaitėsi preity ir dar mažiau skaitysis 
ateity. B. G.

VĖLIAVOS TURI BŪTI 
VĖLIAVOMIS

Šventėms atėjus daug kur ma
tom iškabintas vėliavas. Ir pikti
namės, jei tos vėliavos ne į 
vėliavas, bet į skudurus pana
šios: suglamžytos, nešvarios, 
nublukusios. O vėliavos turi būti 
vėliavomis: gražios, elegantiš
kos, nuotaiką keliančios.

Kada matau tokias, į skudurus 
panašias vėliavas, norisi eiti nuo 
namo iki namo* ir jas nudraskyti. 
Tai ir šio krašto negerbimas, 
ir apsileidimas, ir laisvės Idė
jos išniekinimas. O kad taip yra, 
kalta šio krašto administracija. 
Visokios laisvės, kurios tikrai 
brangintinos,šiu° atveju turi už
leisti vietą tvarkaL

Atsimenu, ir Europos kraštuo
se, tuoj po pirmojo pasaulinio 
karo, su vėliavomis buvo pana
šiai, kaip dabar JAV yra. Bet 
kai pamažu pradėjo tvarkyti, kur 
ūda bevažiavai, matei vėliavas, 
kurios traukė ir šventiškas nuo
laikas kėlė. Tikrai galėtų taip 
būti ir čia, be jokios skriaudos
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laisvių suvaržymui, o šio krašto 
ir laisvės Idėjų pagarbai.

V. Keraitis, 
Clarckway

VIENAS MASTAS SAU, O KITAS 
MUMS

Visa komunistinė spauda labai 
džiaugės, kada riaušininkai Ja- 
pinijoje visaip trugdė teisėtam 
JA V-Japonijos sutarties patvir
tinimui ir JAV prezidentui Eis en- 
howeriui apsilankyti. Tada buvo 
labai geros visos muštynės, po
licijos įžeidinėjimai, langų dau
žymai. O dabar, kada Niagara 
Falls vienas protestuotojas į 
besilankantį Maskvos merą 
paleido kiaušiniu, tai labai nege
rai.

Atrodo, kad tokiems reiški
niams mąstąs turėtų būti vieno
das: jei tada buvo gerai, tai gerai 
dabar. O kam tada atrodė nege
rai, tiems ir dabar panašiai at
rodo.

O. Kužmienė, 
Mich.

Kaip ir kiekvienais metais ge
gužės mėn. pirmasis sekma
dienis buvo skirtas lietuvei mo
tinai pagerbti. Motinos dienos 
minėjimą rengė Vila Zelinos lie
tuviškoji mokykla ir moksleiviai 
ateitininkai, pasikviesdami tal
kon visų S. Paulo apylinkių lie
tuviškąjį jaunimą.

V. Zelinos bažnyčioje buvo at
laikytos šv. Mišios už gyvas 
ir mirusias lietuves motinas, ku
rių metu motinos ir vaikai pri
ėjo prie Dievo Stalo. Tos pat 
dienos 3 vai. p.p. Seselių Pran- 
ciškiečių gimnazijos salėje įvy
ko Motinos Dienos minėjimas.

Uždangai atsiskleidus scenoje 
pasirodė jaunimas ir vaikai su 
gėlėmis rankose. Lietuviškos 
mokyklos vardu mamytes pasvei
kino pr. mokyklos mokinė Ele- 
nutė Seliokaitė, ateitininkų 
vardu jautria kalba paskaitė- Ju
lija Jurgelevičiūtė. Sugiedojus 
Ilgiausių metų... jaunimas nulipa 
nuo scenos ir kiekvienas skuba į 
salę prisegti gėlę savo gimdyto
jai.

Antroje dalyje pasirodė S. 
Paulo rajonų lietuviai mokslei
viai dainomis, eilėraščiais ir 
piano solo sveikindami susirin
kusias motinas ir svečius. Čia 
pasirodė: Vila Anastasio, Moinho 
Velho ir Parque das Nacoes jau
nimas.
Trečioje dalyje Vila Zelinos 

lietuviškos mokyklos mokiniai 
pasirodė suvaidindami Motinos 
Dienai pritaikintą mokytojosHa- 
linos Mošinskienės 4 paveikslą 
scenos vaizdelį "Motulės rankos” 
pačios autorės surežisuotą. Pa
vienių rolių bei deklamacijų pa
ruošime talkininkavo mokytojos: 
Antanina Gudavičienė ir Jadvyga 
Valeikienė, "Gėlių šokį” paruošė 
seselė M. Kristina, o dainas Ma
rija Kindurienė, palydėdama 
kanklėmis.

Ketvirtoje dalyje pasirodė 
moksleiviai ateitininkai. Jų 
choras, vedamas muzikės El- 
viros KilČiauskaitės, padainavo 
dvi liaudies dainas ir tautinių 
šokių ansamblis vad. Juliaus Gui
gos, pašoko Kubilą ir Jonkelį. 
Po programos prasidėjo bendri 
šokiai.

Publikos buvo susirinkusi pil
nutėlė salė, lojimas į minėjimą 
buvo laisvas.

*
Kiek liūdniau įvyko su 20 me

tų Steigiamojo Seimo sukaktimi.

Nors Brazilijos Lietuvių Bend
ruomenės Valdybos pastangomis 
buvo nutarta šios sukakties mi
nėjimą pravesti gegužės mėne
sio 15 dieną atskiruose S. Paulo 
miesto rajonuose, kur yra gau
siau susispietę lietuviai, tačiau, 
vienur dėl nepalankaus oro (nuo 
pat ryto pratruko tropiškoji liū
tis!), kitur, dėl nesusitarimo, 
minėjimas neįvyko, nors kai ku
rie paskaitininkai buvo rimtai 
pasiruošę savo uždavinį atlikti. 
Pagaliau šis minėjimas buvo ati
dėtas į sekantį sekmadienį ir 
labai negausiam tautiečiui bū
reliui susirinkus V. Zelinos gim
nazijos salėn p. Vosylius paskai
tė paskaitą apie St. Seimą gegu
žės m. 22 d.

Ir štai visai nelauktai užgriu
vo nelaimė. Gegužės mėn. 26 d., 
ankstyvą rytą, apie 2 vai. kilo 
gaisras V. Zelinos Seselių gim
nazijos salėje, sunaikindamas vi
są sceną su dekoracijomis ir vi
sais kitais įrengimais, sužaloda
mas pačią salę ir padarydamas 
milijonus kruzeirų nuostolių. 
Spėjama kad gaisras kilo iš ne
atsargiai numestos nuorūkos, nes 
nerasi gimnazijos, kur mokiniai 
nebandytų rūkyti! Bet ypatingai 
didelis nuostolis mums lie
tuviams, nes netekome tikrai 
gražių dekoracijų specialiai pri
taikytų mūsų lietuviškiems vai
dinimams.

Prisiartino ir dar viena su
kaktis: 20 metų Lietuvos oku
pacijos. šiai liūdnai sukakčiai pa
minėti Brazilijos Lietuvių Bend
ruomenės Baldyba pasirinko S. 
Paulo miesto centre esančią be
nediktinų vienuolyno salę, kurią 
vienuoliai mielai užleidžia be 
atlyginimo. Minėjimas įvyko bir
želio 19 d. 3 v. p.p. Pradėta 
Brazilijos himnu. Oficialia minė
jimo dalį pravedė ir kalbą pa
sakė B. L. B. Tarybos Prezi
diumo pirmininkas Henrikas Va
lavičius. Į, šį minėjimą pakviesta 
S. Paulo estado parlamento vice
prezidentė ponia Conceicano da 
Costa Neves, turėjusi pasakyti 
pagrindinę kalbą, rezoliuciją, 
kurioje pareikštas protestas 
prieš sauvališką Lietuvos oku
paciją ir tikėjimas, kad išlais
vinimo byla vieną kartą bus iš
spręsta viso pasaulio tautų ir 
tuo pačiu lietuvių laisvo apsi

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

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

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

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

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

• Numatoma, kad nuo šių metų liepos 1 d. dividendai 
bus pakelti iki 4Įį.
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sprendimo naudai.
Lietuvos konsulas Al. Polišai- 

tis savo kalboje į susirinkusius 
įspėjo tautiečius nepasiduoti vy
liams aplankyti savo brolių, tė
vynėje, nes tie vyliai yra lygūs 
meškerei, ant kurios kabliuko 
lengva pakibti, bet sunku nuo 
jo atsipalaidoti.

B. L. B. Valdybos pirminin
kas prelatas Pijus Ragažinskas 
kvietė lietuvius į didesnį susi
pratimą ir savitarpio bendravi
mą bei lietuvybės reikalus susi
domėjimą.
Meninėje dalyje Julija Jurgele

vičiūtė jaudinančiai padeklama
vo Aloyzo Barono "Birželis že
mėj mano", o Liucija Jodelytė 
puikia portugalų kalba, įdėdama 
visą savo jaunos širdies jausmą 
tolimai Tėvynei, Rachel Porcela 
Audenis odę: "Lituania".

V. Laurinaitis padainavo Maldą 
ir Skubink prie kyržiaus. Pianu 
palydėjo L Adamavičiūtė. Užbai
gai, Lietuvių Katalikų Bendruo
menės choras, vedamas F. Gir- 
dausko dainavo lietuvių kom
pozitorių dainas. Užbaigė Lie
tuvos himnu.

Šis minėjimas praėjo sklan
džiai ir darniai, bet trūko pub
likos. Nedidelė viemuolyno salė 
buvo apytuštė.

♦

Po sunkios ir ilgos ligos ba
landžio 7 d. mirė Rio de Ja- 
neiro mieste Brazilijos poetė 
Rachel Portela Audenis, inžinie
riaus Audenio žmona. Poetė pa
sižymėjo nepaprastu subtilumu 
savo sonetuose. Jos pirmąjį ei
lėraščių rinkinį "Sielos Aidai” 
yra išvertęs iš portugalų kalbos 
ir paruošęs spaudai Petras Ba
bickas.

Poetė Rachel Portela buvo la
bai artima lietuviams, skaity
dama Lietuvą savo antrąja tėvy
ne ir giliai išgyvendama visas 
mūsų tautos kančias. Ji kiek pa
jėgdama talkininkavo lietuvių ko
lonijai Rio de Janeire, tardama 
prasmingą žodį į visuomenę 
įvairių minėjimų proga ar tai 
salėje, ar radijo ”Voz da Li
tuania” bangomis. Jos žodžiuose 
girdėjosi gražiausi sielos są
skambio tonai ir ji rasdavo gilų 
atgarsį mūsų širdyse.

*
Gegužės 4 d. Rio de Janeiro 

mieste staiga mirė nesulaukęs
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nei pusės anžiaus Eduardas Glr- 
čys.

į Braziliją atvyko būdamas kū
dikis, bet nuo vaikystės dienų 
domėjosi sportu ir begyven
damas S. Paulyje aktyviai daly
vavo įvairiose sporto rungtynė
se, laimėdamas daugelį medalių 
ir pasižymėjimo ženklų.

Persikėlęs į Rio de Janeiro, 
išmokęs svetimų kalbų, tapo ver
tėju įvairioms amerikiečių komi
sijoms, atvykstančioms į Brazi
liją prekybinių santykių reika
lais. Domėjosi ir žurnalistika, 
todėl rašė korespondencijas ne 
tik vietinei, bet Argentinos ir 
J.A. Valstybių lietuviškai spau
dai.

Eduardas Girčys buvo jautrus 
lietuviškiems reikalams rem
damas kiekvieną žygį stambio
mis piniginėmis aukomis bei savo 
ir savo šeimos dalyvavimu. Ypa
tingai jis pasidarbavo J. A. Val
stybių lietuvių krepšininkų ko
mandos viešnagės metu Brazili
joje 1959 m. Jis organizavo rung
tynes palaikydamas kontaktą su 
Brazilijos sporto įstaigomis, rū
pinosi svečių nakvynėmis ir vi
zitais, paklodamas stambią sumą 
pinigų Brazil-Lituania atminimo 
vėliavėlėmis pagaminti.

Brazilijos Lietuvių kolonija 
neteko vieno iš tų, kurie moka 
aukoti laiką, pinigą ir savo as
meniškus interesus bendram visų 
tautiečių labui.

♦

Brazilijos Lietuvių Bendruo
menės Taryba ruošiasi iškilmin
gai atžymėti 35 metų lietuvių 
imigracijos Brazilijon sukaktį, 
kuri turėsianti įvykti rugpjūčio 
13 - 15 dienomis S. Paulo mieste.

Tuo reikalu nuolatos šaukiami 
posėdžiai ir pasitarimai, nes no
rima sudaryti kultūringesnę ir 
įdomesnę programą. į šį minė
jimą laukiama svečių ne tik iš 
įvairių Brazilijos vietovių, bet 
ir iš Uruguajaus, Argentinos ir 
net J. A. Valstybių.

*
Brazilijos lietuvis žurnalistas 

Henrikas Losinskas, susitaręs 
su viena Brazilijos knygų 
leidykla, išvers į portugalų kalbą 
rašytojo Antano Vaičiulaičio 
Lietuvoje premijuotą apysaką 
"Valentiną", kuri šių metų pa
baigoje bus tos pat leidyklos 
išleista.

H. Mošinskienė

KUR ATOSTO
GAUTI?

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

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

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

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

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

Telefonas: GArden 8-6991 
arba Bostone:

265 C Street
So. Boston 27, Mass.

Telefonas: ANdrew 8-7730
Jūsų J. Kapočius
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GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

NORtfOOG BRUG. INC.
GERAS RECEPTO IŠPILDYMAS YRA 

SVARBIAUSIA MŪSŲ PAREIGA 
RECEPTU SPECIALISTAS

6411 SUPERIOR AVĖ. HE 1-1035

GREETINGS and BEST WISHES

GARDNER CARTAGE CO., Ine.
MOVERS AND ERECTORS

OF HEAVY MACHINERY, BOILERS, SAFES

GENERAL TRUCKING

2662 EAST 69ih STREET UT 1-3800

DIRVA

Prof. VL Jakubėnas su savo muzikos studijos Chicagoje mokiniais.
A. Gulbinsko nuotrauka

ŽIUPSNELIS ATSIMINIMU APIE KUN. V. ŠVELNI
GREETINGS and BEST WISHES

OBRIEN CUT STONE 
COMPANY

19100 MILĖS AVĖ. MO 3-7800

GREETINGS and BEST WISHES

UPTOWN PRESCRIPTION 
BRUG STORES

PRESCRIPTIONS OUR SPECIALTY
10543 CARNEGIE AVĖ. 
10431 ST. CLAIR AVĖ.
18599 LAKE SHORE BLVD. 
10605 CHESTER AVĖ.

RA 1-2700
MU 1-3600
IV 1-9252
SW 1-2200
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Iš keleto dar belikusių Mari
jampolės Rygiškių Jono gimna
zijos mokytojų pereitų metų 
gruodžio 23 d. iškeliavo amžiny
bėn kun. V. švelnys. Rodos apie 
šį ramų, kuklų, nuosaikų, švel
naus būdo kunigą — mokytoją, 
nebūtų kas bekalbėti, tačiau tose 
savybėse ir glūdi jo didumas, 
gyvenimo vertė.

Kun. V. Š. pirmą sykį iškyla 
mano akiratyje Marijampolės R. 
J. gimnazijoje, čia atkeltas ka
peliono pareigoms. Jis iš pirmų 
dienų įsigijo beveik visų kolegų 
simpatijas savo maloniu būdu, 
kolegišku elgesiu, tauria laiky
sena, lyg rodos būtų buvęs dau
gelį metų pažįstamas. Tokiu iš
silaikė iki bolševikų okupacijos, 
iki ta darni kolegija buvo iš- 
slaidyta.

Marijampolės R. J. gimnazija 
nors ir provincijos, bet vis dėlto 
Suvalkų krašto sostinės, suvai
dinusi to krašto šviesos ir tauti
nio atgimimo svarbų vaidmenį, 
buvo to paties nusiteikimo ir 
Nepriklausomybės laikais. Šv. 
Ministerija čia siųsdavo moky
tojus, kurie derintųsi su vyrau
jančia dvasia. Nemaža čia pa
dirbėjusių mokytojų būdavo ke
liami į kitas gimnazijas už di
rektorius. Net susidariusi (links
ma) nuomonė, kad M. R. J. gim
nazija yra direktorių paruošimo 
mokykla. Ilgametis jos direkto
rius A. Daniliauskas, miręs Ru
sijoj ištrėmime, siekdavo ir, ro
dos, buvo pasiekęs darnos, su
gyvenimo, teisingumo su visais, 
mokslo lygio kėlimo ir t.t.

Į tokios dvasios gimnaziją, į 
jos gausią kolegiją, apie 40 mo
kytojų (įdomu pabrėžti, kad tik 
vienas iš jų rūkė, kuris vėliau 
staiga nuo širdies smūgio mirė) 
pateko kun. V. Švelnys. Pateko 
ne žaliukas būdamas, bet gilaus 
išsimokslinimo, aukštos inteli
gencijos, su pedagoginiu stažu ir 
gyvenimo patirtimi mokytojas.

Jis mokytojų taryboje ir jų 
posėdžiuose tuojau užėmė reikia
mą vietą. Kalbėdavo ramiai, sai
kingai. Niekad staigiai nei mo
kinių elgesio, nei pažangumo, ar 
šiaip kokių klausimus nespręs
davo. Savo gerai apgalvotą nuo
monę pareikšdavo, visus išklau
sęs, priešpaskutinis. Paskuti- 
niausią žodį, kad nedarytų įta
kos kitų mokytojų nuomonei, pa
sakydavo direktorius. Kun. V. Š. 
nuomonė neretai susilaukdavo 
pritarimo. O kartais ir asmeniš
kai į jį būdavo kreipiamasi pai
nesniu klausimu. Pasitaikiusį 
p a s i k a rščiavimą, nervingumą 
kun. V. Š. lydėdavo ramia, grau
doka šypsena. Savo nuomonę 
rimtai pagrįsdavo, niekam nepa
taikaudamas. Tai įrodo, kad ir 
toks vienintelis, jeigu taip gali
ma pasakyti, buvęs gimnazijoj 
skandaliukas.

Atkelta prancūzų kalbos mo
kytoja, buvusi ateitininkų, ro
dos. centro valdybos narys, iš-
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Dail. Mindaugas Nasvy- 
tis praneša, kad jo paveiks
lo "Užburtas miškas” re
produkcija Dirvos Nr. 75 
(3 psl.) yra atvirkščiai at
spausta.

Redakcija to paveikslo 
reprodukciją gavo su Vlado 
Vijeikio straipsniu ir atsi
prašo, kad šis paveikslas 
buvęs įdėtas aukštyn ko
jom.

L. A. V.

tekėjusi, turinti mažą dukriukę. 
Ji susižvalgė su tos gimnazijos 
už save jaunesniu mokytoju, ne
vedusiu, ir juodu susituokė, ne
žinau, kuriomis apeigomis, (Iš 
judviejų intymaus draugavime 
mokiniai pasišaipydavo). Tik 
kalbamoji mokytoja po sutuok
tuvių į katalikų šventovę kurį 
laiką neidavo: mokinius (savo 
klasės) į pamaldas per šventes 
atlydėdavo iki šventoriaus arba 
paprašydavo jos klasę pagloboti.

Kai jaunavedžiai po sutuok
tuvių pirmą dieną atėjo į pamo
kas, mokinių tarpe plasnojo tam 
tikra nuotaika. Jaunavedys mo
kytojas, nuėjęs į pamokas ket- 
virton berniukų klasėn, rado ją 
tuščią. Vaikai tą pamoką pralei
do pašešupėj. Į kitas pamokas 
grįžo, lyg nieko nebūtų įvykę, 
susivilgę plaukus Šešupės van
denėliu, gražiai susišukavę. Ap
klausinėjimas parodė, kad buvę 
pasiryžusių ir daugiau klasių to
kiu būdu "protestuoti”, bet su
sigriebę ir paskutinę minutę nu. 
tarę susilaikyti. Ketvirtoji klasė, 
matyti, apie tai nebuvusi įspėta. 
O čia dar proga ir išvengti ne
labai mėgiamos matematikos pa
mokos.

Organizuotas, sauvališkas pa
sišalinimas, aišku, pagal gimna
zijos tvarkomuosius nuostatus 
yra nusikaltimas. Sušauktas mo
kytojų tarybos posėdis būklei 
apsvarstyti. Atsilankė tėvų ko
miteto atstovas. Atvyko ir jau
navedžiai, kuriuodu, radę įpras
tines vietas užimtas, pasidėję 
kėdes vidury kambario, kartu 
susėdo. Tyla. Direk. G. (Dani
liauskas tada ėjo šv. Ministeri
jos generalinio sekretoriaus pa
reigas Kaune) ir tos klases auk
lėtojas painformavo mokytojus 
apie reikalą. Jaunavedžių vyriš
koji pusė pareiškė, kad juodu 
sprendime nedalyvausią (turėjo 
visai neateiti).

Reikėjo nustatyti mokinių nu
sikaltimą (jei būtų nusikalti
mas) jo didumą ir bausmę. Tam 
reikėjo išryškinti aplinkybes ir 
priežastis. O čia dar reikalą 
stebintieji kolegos jaunavedžiai 
daug kam savo buvimu uždarė 
burnas. Paprašė žodžio kapelio
nas ir dar pora dvasininkų, dės
tančių, rodos, lotynų kalbą, bet 
šie tylėjo. Jis matyti, kaip vi
suomet, buvo pasiruošęs ir tu
rėjo pasiūlymų.

Gavęs žodį, pradėjo kalbėti 
maždaug taip, kad šios jungtu
vės yra amoralios, ir t.t. Čia di
rektorius jį sustabdo, nes jis ne
galįs leisti to žygio vienaip ar 
kitaip vertinti. Kun. V. Š. atsa
kė: Kad, direktoriau, neleidžiate 
kalbėti, kitokiu būdu reikalo ap
tarti negaliu.

Pritarus ir tėvų komiteto at
stovui, kad vis dėlto mokiniai 
nusikalto, kišdamiesi ne į savo 
reikalą, nubalsuota slaptu balsa
vimu (nedidele persvara) visai 
klasei ateinančiame trimestre el
gesio pažymi sumažinti iki ke
turių. Jaunavedžių reikalui ir 
plotmei nustatyti, sąryšy su 
prancūzų kalbos baigiamaisiais 
egzaminais, Šv. Ministerija at
siuntė Antano Venslovos uošvį 
referentą Račkauską, prancūzų 
kalbos mokovą, šis, susižavėjęs 
jaunosios ponios gražiu prancū
zų kalbos mokėjimu ir pačia po
nia, pakvietė ją dėstyti tą kalbą 
prancūzų kalbos mokytojų' kur
suose Palangoje.

Čia nenorima vertinti į moki
nių "pokštą” reagavimus, bet 

pabrėžti, kad kun. švelnio būta 
tiesaus, nebijančio tiesos pasa
kyti į akis.

Grįžęs į savo nuolatines pa
reigas dir. A. Daniliauskas tam 
mokytojui "streikavusioj” kla
sėj pamokų niekad nedavė. O 
ponia atsidūrė mergaičių gimna
zijoj. (Keletas iš tų mokinių yra 
šiapus geležinės uždangos ir 
dirba neeilinį lietuvybės išlaiky
mo darbą. Įdomu, kaip jiems da
bar tas reikalas atrodo šioj šaly, 
kur veda ir teka net po kelioli
ka kartų!).

Kun. V. š. mokiniams būdavo 
visiems lygus ir teisingas — ne
atsižvelgdamas, kuriai organiza
cijai jie priklausė, ar kurių pa
žiūrų yra jų tėvai. Net po poli
tinio atspalvio organizacijų veik
los sustabdymo mokyklose pa
likti skautai, rodos, nėra buvę 
jo skriaudžiami nei žodžiu, nei 
elgesiu, nei pažymiu. Savo da
lyką dėstė gerai, suprantamai, 
gyvenimiškai, bet nepuošniai. 
Jis nebuvo tos nuomonės, kad ti
kybos pažymiai. turėtų būti 
aukščiausi, nes tikyba nėra 
mokslas iš lengviausių. Todėl 
trimestrinių pažymių būdavo vi
sokių.

Į mažųjų paišdykavimus nie
kad rimtai nereaguodavo, lyg 
galvodamas ”0i jūs, vaikai, vai
kai! Kada ateisite į protą ir bū
site geri, rimti žmonės”. Budin
čiam vienas kitas mažių atbėga 
pasiskųsti, kad jį kas apstumdė, 
ar apkumščiavo. Jų didysis bu
dėtojas, lyg užjausdamas, saky
davo "a-a, gavai, gavai, apstum
dė”, nesidomėdavęs, kas tai pa
darė. Paglostęs savo plačiu del
nu, tarsi nuleisdavo žemėn nu
skaustojo piktumą ir norą tuo 
pačiu atsilyginti.

Mokytojų kambary per per
traukas kalbėdavosi svarbesnė
mis krašto gyvenimo aktualijo
mis, ką įsigilinęs skaitydavo, sė
dėdamas savo įprastinėje vieto
je, vyrų pusėje. Priešpiečių ne
valgydavo niekad. Sakydavo val
gąs per dieną du sykiu — iš ry
to ir pietų. Su visais kolegomis 
vienodai malonus ir mandagus; 
kas rytą su kiekvienu pasisvei
kindavo, kas jam buvo būdinga, 
abiem rankom, išskiriant "jau
navedžius”, lyg norėdamas pa
brėžti, jog vis dėlto jų žygiui 
nepritas i- Džiaugdavosi atlan
komas naa ose.

Šalia tiesioginio darbo — ak
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tyvus narys, dažnai ir valdybo
je, Neturtingiem moksleiviam 
šelpti draugijoje, mokytojų tau
pymo ir skolinimo bankelio 
(gimnazijos ribose) vienas iš su
manytojų, organizatorių ir dar
buotojų, moksleivių naudingo 
laisvalaikio praleidimo organiza
torius. čia skaitydavo auklėji
mosi ir lavinimosi klausimais 
paskaitas, rodydavo iš savo tu
riningų kelionių filmus, vyku
siai aiškindamas meno architek
tūros istorinius paminklus ir 
m o d e r n iškuosius, pasakodavo 
apie matytų kraštų gamtą, žmo
nes, gyvenimo būdą, papročius 
ir t.t. — visada su dideliu res- 
pektu savo kraštui. Apskritai 
paskaitininkas mokinių sambū
riuose, įvairiose šventėse, minė
jimuose ir t.t.

Turėjo nuosavą nemažą bib
lioteką. Ateitininkams, skau
tams, šauliams ar pavieniams 
asmenim — kam prireikia sce
nai veikalėlio (turėjo retus se
nuosius leidinius) rašiniui, pa
skaitai medžiagos, skaitinių —r 
visiems būdavo vienodai atdaros 
durys. Prašydavo jam pranešti 
apie naujai pasirodančias, ypač 
tinkamas jaunimui knygas, kad 
galėtų jas tuoj įsigyti. Sakyda
vo manąs, jog tokiu būdu užpil
do nors dalį jaunimo laisvalai
kio, kaip daro vakarų Europoje 
įvairių konfesijų dvasininkai, be 
to, dar organizuodami chorelius. 
Bet groti bet kuriuo muzikos 
įrankiu, gaila, nemokąs.

Taip jo buto durys neužsida
rydavo iki vėlaus vakaro ir nie
kam nėra parodęs, jog neturi 
laiko šnektelėti, nebent kur tu
rėdavo išeiti. Išleidęs paskutinį 
lankytoją, skaitydavo, ruošdavo
si pamokoms, pamokslams, pa
šnekesiams, posėdžiams ir t.t. 
Dvyliktą valandą po pilnos 
dienos eidavo ilsėtis iki 5-6 vai. 
ryto.

Iš jaunimo, be abejones, jani 
kunigui, galėjo būti arčiausia 
prie širdies ateitininkai, kai ku
riais atvejais galėjo jiems skirti 
ir daugiau dėmesio, tačiau ben
drame gyvenime niekad to nėra 
parodęs. Turėjo savo nuomonę ir 
apie vidurinėse mokyklose (kar
tu su kitomis) jų veiklos sustab
dymą. Niekad neteko girdėti dėl 
to ūžaujant...

Šv. Ministerijos pasiūlymą 
vietoj jų organizuoti dalykines 
kuopeles priėmė su reikiamu 
■respektu. Visi žinojome, kad 
ateitininkai susimėtė į religines 
kuopeles, ypač mažieji. Žinojo ir 
Šv. Ministerijos vadovybė. Jų 
globėju pritiko būti kapelionui, 
tai juo kun. V. Š. ir buvo. Rink
davosi ir jo bute. Dėl to niekad 
iš niekur jokių nemalonumų, 
kliūčių ar trukdymų nėra paty
ręs. Supratęs, jog tos veiklos 
sustabdymas vidurinėse mokyk
los yra diplomatinis mostas. Pil
nai pritarė Š. M. nustatytoms 
mokslinimo ir auklėjimo nor
moms su plačia tikybos, dvasi
nės vadovybės, nustatyta pro
grama, kapelionų institucijoms, 
tariant religijos globa, privalo
mu jos dėstymu, neribota darbo 
laisve religinėje dirvoje. (Kad 
mes nors dalį to turėtume šia
me laisvės krašte lietuviškose 
parapijinėse mokyklose nelaimės 
ištiktai savo kalbai! LAV).

Sakydavo, kad turįs pakanka
mai laisvės, o darbo per akis, 
tik per maža laiko. Ateitininkų 
veiklą palaikęs, kaip duodavo 
suprasti, greičiausiai bendru 
principu — veiklą su organizuo
tu jaunimui iki jis įsijungs į to 
paties vardo ar kitas korporaci
jas universitetuose.

(Pabaiga kitam numery)
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SPORTO DIENOS
Pabalfiečiai bėgo, šoko, stūmė, metė

Chicagos Hanson parko stadio
ne buvo susitelkęs būrys lietu
vių, latvių ir estų sportininkų. 
Čia buvo pravestos lengvosios 
atletikos pirmenybės. Pirmeny
bes vykdė J. A. V. Pabaltie
čių Sporto Federacijos latvių 
sekcija.
Pirmenybės atidarytos prie

saika, himnu ir paskui sekusiu 
bendru sportininkų paradu. Lie
tuvius atstovavo 24 lengva
atlečiai. Iš jų devyni iš Chi
cagos ir po vieną iš Toronto, 
Worchesterio. Visi kiti iš Cle
velando. Eilę Kanadoje gyvenan
čių sulaikė nebaigti mokslo me
tai. Kiti susilaikė dėl didesnio 
nuotolio ir be abejojimo dėl lėšų 
stokos. Ši paskutinė priežastis 
opi.

Piniginiai nedatekliai jau ne
kartą yra neigiamai paveikę mū
sų sporto reprezentacinius rei
kalus. Todėl būtų pats metas 
rimčiau susirūpinti. Reikia su
sirūpinti reprezentacijos fondo 
padėtimi. Kitos išeities nėra. 
Jokiu būdu negalima ilgiau 
skriausti tų, kurie visas jėgas 
skiria lietuvių sportininkų ugdy
mui ir kuriems sportinis vei
kimas dažnu atveju atstoja kas
dienę duoną. Tebūna leista šiuo 
kartu suminėti Algirdą Bielskų. 
Jis nevien tik didžia dauguma 
padengė Clevelando sportininkų 
kelionės išlaidas, bet ir išrašė 
po čekį atvykusiems iš Toronto 
ir Worchesterio. Tai ne pirmas 
kartas. Jei nebus susirūpinta, 
tikriausiai bus ir nepaskutinis. 
Tokia jau A. Bielskaus dalia.

Vyrų klasėje, lietuviams teko 
penkios pirmosios vietoj. Moterų 
klasėje tik dvi. Bėgimuose E. 
Aleksiūnui ir J. Kolovičiui teko 
po dvi pirmąsias vietas. E. 
Aleksiūnas buvo pirmas 200 m 
ir 400 m, o J. Kolovičius 800 
m ir 1500 m bėgime. Pirmą 
vietą užėmė ir D. Balan, čia- 
gimis lietuvis, 3000 m. bėgime. 
Tenka pastebėti, kad 1500 m ir 
3000 m bėgimuose visas pirmas

tris vietas užėmė lietuviai. Tai 
yra J. Kolovičius, D. Balan ir 
St. Ripskis. Visi jie turi nema
žai davinių išaugti į gerus vidu
tinių nuotolių bėgikus.

Laimėtų pirmųjų vietų laikas: 
200 m. - 22.1, 400 m. 51.3, 
800 m - 2:01.5, 1500 m - 4:20.6, 
3000 m - 9:36.5.

IŠ vyrų dar minėtini A. Gar- 
sys ir R. Sakalas. Pirmasis šuo
lyje į tolį ir į aukštį užėmė 
antrąsias vietas. Šuolyje į tolį 
pasekmė 22‘6--l/2. Tai naujas 
tremties jaunių ir Sąjungos vyrų 
rekordas. R. Sakalas šuolyje su 
kartimi pasiekė 10* 6". Tokį pat 
aukštį pasiekė ir estas M. Rau
doja. Pirmoji vieta pripažinta 
estui, šį aukštį įveikusiam iš 
pirmo bandymo.

Metimuose išimtinai vyravo

Lietuvių sportininkų grupė, dalyvavusi pabaltiečių lengvosios atletikos pirmenybėse Chicagoje. 
Vėliavą neša clevelandietė Laimutė Juodytė. Pirmosios už vėliavos clevelandietės R. Gaidžiūnaitė 
ir V. Ambrazevičiūtė. z. Degučio nuotrauka

šuolyje į tolį ir 4X60 m esta
fetėje. Šuolyje į tolį pirmą
ją vietą užėmė Regina Bespe-

Iš pabaltiečių pirmenybių, 60 m bėgimo baigmė. Pirmoji L 
Talbergs, antroji A. Karaliūtė, trečioji I. Besperaitytė, ketvirtoji 
M. šileikytė. z. Degučio nuotrauka

latviai. Mūsų vyrai pasitenkino 
pačiomis paskutinėmis vietomis. 

Moterų klasėje šiemet gerokai 
pranašesnės buvo latvės. Anksty
vesnėse pirmenybėse paprastai 
pirmaudavo mūsiškės. Šių metų 
pirmenybėse latvės užėmė vi
sas pirmąsias vietas, išskiriant

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

raitytė. Pasekmė 15’ 8 --3/4. 
Tai kartu naujas tremties rekor
das, mergaičių klasėje. Senasis 
priklausė Elvyrai Šikšniūtei-Va- 
dapolienei. Regina Besperaitytė 
nesenai stipriai pasirodė ir AAU 
pirmenybėse Clevelande, šuolyje 
į tolį užimdama antrąją ir šuo
lyje į aukštį ketvirtąją vietą.

4X60 m estafetę laimėjo lie
tuvių I-ji komanda. Ją sudarė 
L. Juodytė, A. Karaliūtė, L Bes
peraitytė ir R. Besperaitytė. 
Laikas 33.5. Iš moterų būtina 
suminėti ir trylikametę Astą Ka
raliūtę. Ji užėmė antrąsias vietas 
60 m ir 100 m bėgimuose. 60 m 
prabėgo per 9.0 ir 100 m per 
13.8. Augtelėjusi Asta tikriausiai 
pasieks žymiai geresnių pa
sekmių. To jai ir linkime.

P. Ptr.

SPORTO ŽINIOS

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

Vidurinių Vakarų sporto apy
gardos futbolo pirmenybės bus 
pravestos liepos 2-4 d.d. Chica
goje, Marąuette parko aikštėje. 
Apygardos vadovybės pavedimu, 
pirmenybes vykdo Chicagos LFK 
Lituanica. Apygardos ribose fut
bolą kultivuoja Bridgeporto LSK 
Tauras, Chicagos LFK Lituani
ca, Detroito LSK Kovas ir Oma
hos LSK Lituanica.

*

ties paminėjimo ženkle. Varžy
bas globoja A.L.B-nės Cle
velando I-sios Apylinkės valdy
ba.

Kaip žinome, š. m. liepos 17 
d. sueina 27 metai nuo mūsų 
transatlantinių lakūnų Dariaus ir 
Girėno tragiško žuvimo. Kadangi 
kpt. St. Darius buvo vienas iš 
žymiausių lietuviško sporto pio
nierių Nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimo pradžioje, Lietuvoje 
buvo prigijusi graži tradicija kiek 
vienais metais rengti sportines 
varžybas, Dariaus ir Girėno žu
vimo sukakčiai paminėti.

Clevelande ši tradicija buvo at
gaivinta 1953 m. ir nuo tada 
kiekvienais metais buvo rengia
mos didesnės ar mažesnės apim
ties varžybos. Be abejojimo šie
metinės varžybos savo apimtimi 
prašoks buvusias.

Tarpmiestinės rungtynės vyk
domos jaunių A, B ir C klasėse 
ir mergaičių A ir B kL

A klasei priklauso gimę 1942- 
44 m., B kt-1945-47 m. ir 
C kt—1948 m ir jaunesni.

Šalia tarpmiestinių rungtynių 
programos bus pravesta ir at
viros varžybos vyrų klasėje, ku
rioms numatyta ši programa:

100 m, 200 m 1500 m, į tolį, 
į aukštį su kartimi, trišuolis, 

rutulys, diskas, ietis ir 4X100 
m estafete.

Šiose atvirose vyrų varžybose 
kviečiami .dalyvauti ne tik to- 
rontiečiai, bet ir kitų vietovių 
lengvaatletai. Suinteresuotieji 
prašomi užsiregistruoti iki lie
pos 7 d. šiuo adresu:

A. Bielskus, 1211 Carlyon Rd., 
East Cleveland 12, Ohio.

Varžybos vyks jau daugumai 
žinomame Patrick Henry High 
School stadione, Arlington Avė. 
prie E. 123 St. Pradžia: 10:00 
vai. ryto (prieauglio klasėms). 
Vyrų atviros varžybos prasidės 
nuo 2:30 PM.

Tą patį vakarą, 8:00 vaL va
karo Čiurlionio Ansamblio na
muose įvy&s sportininkų va
karas, 
matomas 
žuvimo 
jimas

apdovanojimas ir—šokiai! Veiks 
bufetas.

Clevelando lietuviška visuo
menė kviečiama savo gausiu at
silankymu į “varžybas ir vakarą 
paremti lietuvišką sportuojantį 
jaunimą!

♦
Visi Chicagos lengvaatlečiai 

kviečiami dalyvauti bendrose 
treniruotėse, kurios vyksta 
antradieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 6 iki 8 vai. vak. Marąuette 
parko aikštelėje, prie 63-čios 
gatvės.

Liepos 17 d. Chicagoje bus pa
minėta Žalgirio mūšio ir 
Dariaus - Girėno skridimo su
kaktis. Minėjimo komitetui vado
vauja didelis lietuvių sportinės

kurio programoje nu- 
Dariaus 
sukakties
varžybų laimėtojų

ir Girėno 
paminė-

veiklos rėmėjas Dr. Steponas 
Bležis. Minėjimo oficialionprog- 
ramon yra įtrauktos LSK Lituani
cos—LSK Tauro futbolo rungty
nės. Šių klubų uniformuoti fut
bolininkai dalyvaus ir iškilmių 
parade.

«
Margarita Šileikytė, žinoma 

lengvaatletė, pakviesta "Daina
vos” stovyklavietėje, Manches- 
ter, Mich. vykstančioje jaunųjų 
ateitininkų stovykloje vadovauti 
mergaičių sportui. Šios stovyk
los vadovybėje yra ir chicagie- 
čiai sportininkai Povilas Žumba- 
kis, Jonas šalčius ir Kęstutis 
Urbutis.

♦
LFK Lituanicos futbolininkas 

Edvaldas Leifertas jau grįžo iš 
ligoninės.

Greetings and Best Wishes To Our Friends and Patrons

FAIRPORT BAKERY INC.
FOR THE BEST IN BAKING SEE US 

2096 South Taylor Rd. 1976 Coventry Rd.

GERIAUSI SVEIKINIMAI

CHIN S RED DRAGON
RĘSTAMRANT

SERVING THE FINEST CHINESE

AND AMERICAN FOOD

3048 ST. CLAIR AVĖ. PR 1-O19G

GREETINGS and BEST tVISHES 
To Ali The Lithuanian People

THE E. B. BROtfH
OPTICAl CO

Arcade Union Commerce BId. 
MAin 1-2428

Liepos 9 d. (šeštadienį) Cle
velande įvyks II-sios tarptau
tinės lengvosios atletikos rung
tynės Tarp Clevelando ir To
ronto lietuvių. Varžybos vyk
domos Lengv. Atletikos Komite
to iniciatyva, talkininkaujant Cle
velando LSK Žaibui. Pirmosios 
tokios rungtynės įvyko pereitų 
metų rudenį Toronte, kurias ne
žymia persvara laimėjo torontie- 
čiai. Šiemetinės varžybos Cle
velande bus pravestos Dariaus 
ir Girėno tragiško žuvimo sukak-

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.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

VICTOR ADDING MACHINE
3222 CARNEGIE AVĖ EX 1-4650

GREETINGS and BEST WISHES

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

LUIKART INSURANCE

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

NEWMAN PONTIAC MOTOR, 
INC.

SALES AND SERVICE 
SEE THE NEW OUSTAJDING 1960

PONTIAC CARS
11628 Euclid Avenue RA 1-9493

AGENCY
GBNEKAL INSURANCE

18609 St Clair Avenue KE 14770

Best Wishes To Ali The Lithuanian People

BR0WN TEXACO SERVICE STATION
FOR THE FINEST SERVICE IN T0WN

6029 Superior Avė. Call EN 1-8694
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CLEVELANDE
ir apylinkėse

• Dirva ateinančią savaitę 
dėl liepos 4 d. šventės, iš- 
puolančios pirmadienį, išeis 
du kartus: trečiadienį ir 
penktadienį.

• Pasimatymų diena. Aš
tunta Clevelando Lietuvių 
Diena, rengiama Bendruo
menės I ir II Apylinkių, 
sekmadienį, liepos 3, Neurų 
ūkyje, prie Brunswick, 
Ohio, bus didelė pasimaty
mo diena iš plačiai suva
žiuosiančių lietuvių. Kadan
gi išpuola dvi šventos die
nos, kviečiami svečiai atsi
lankyti ir iš tolimesnių ko
lonijų, praleisti dieną su 
savaisiais ir pasinaudoti 
proga pasimatyti su tais, 
kuriuos kitaip ir negalėtu
mėt sutikti.

• Lietuvių Dienos jauni
mo sportinės varžybos 
įvyks šį sekmadienį, liepos 
3 d., Neurų sodyboje. Nu
matomos lengvosios atleti
kos varžybos jaunimui tri
jose amžiaus grupėse (at
skirai berniukams ir mer
gaitėms) : 9-11 metų, 12-13 
m. ir 14-15 m.

Programoje — bėgimų ir 
mėtymų rungtys, pagal vie-

E EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN

4%
ACCOUNTS 

INSUREO TO 
*IOOOO

5

> .CORNER 66TH — 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

TELEFUNKEN HI-FI STEREO SET8

TILIFUNKIN 
AetheriieU Fectery Service

SCHWAB RADIO & T. V.
SALES AND SERVICE

PAPIGINTA KAINA PARDUODA TELEVIZIJOS
IR TELEFUNKEN RADIJO APARATUS.

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

Birželio 26 d. po kun. G. Kijausko primicijų Clevelande, šv. Jurgio parapijos salėje buvo suruoštos 
vaišės, kuriose dalyvavo daug giminių ir pažįstamų. Nuotraukoje prie garbės stalo sėdi iš kairės: 
Petrauskas (Kijauskų žentas iš Kanados), kun. Kidykas, Kijauskienė, kun. G. Kijauskas, Kijauskas 
(tėvas), kun. Bartis, kun. Borevičius, kun. Steponaitis ir kun. Dziegoraitis.

V. Pliodzinsko nuotrauka

tos sąlygas.
Be to bus pravesta spe

ciali rungtis — rutulio stū
mimas jauniams (16-18 mJ 
ir vyrams.

Varžyboms užsiregistruo
jama vietoje. Laimėtojams 
bus paskirta dovanėlės.

Patiems jauniausiems V. 
Jokūbaitis praves komiškas 
varžybas ir žaidimus.

• Skautų ir skaučių sto
vykla įvyks nuo liepos 23 
d. iki rugpiūčio 6 d. prie 
Pymatuning ežero, toje pa-

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNG LOANS

20 metą tos srities 
praktiko

VOKIŠKŲ RADIJO 
APARATŲ TAISYMAS 

čioje vietoje, kur ir pra
ėjusiais metais stovyklauta. 
Iki liepos 4 d. skautės re
gistruojamos pas tuntinin- 
kę S. Mockuvienę — MU
1-5295, o skautai pas Pilėnų 
tunto vienetų vadovus.

• V. Jurgelis išlaikė ne
kilnojamojo turto pirkimo- 
pardavimo egzaminus ir 
pradėjo dirbti su brokeriu 
Zigmu Pivoriūnu. Telef. IV
1-3542.

• Dr. Aldona Tamošaity- 
tė-Lyon baigė savo specia
lybės pasiruošimus ir tuoj 
pradės pastovias pareigas 
ligoninėje.

• Dr. Tamošaitis su ponia 
ir sūnum Vytautu, atvykę 
iš Floridos, čia pasimatę su 
visos šeimos nariais, išvyko 
į Connecticut aplankyt savo 
sesers. Iš ten grįš į Miami.

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

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

PARDUODAMI NAMAI
Naujosios parapijos apy

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

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

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

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

Šaukite Paul Mikšys na
mų telef. LI 1-8758 afba 
bffice

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

PARDUODAMA 
KAVINĖ-BARAS

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

EN 1-5131 (78)

Išnuomojamas 5 k. butas
Aukštai. Pilnai dekoruo

tas. 7211 Superior Avenue. 
Šaukti WH 3-6457. (78)

Bostono lietuviai kviečiami 
paremti Balfo vają

P r i simindama žiauriuo
sius birželio įvykių ir į Si
birą ištremtuosius tautie
čius, BALFo Bostono sk. 
valdyba paskelbė vajų, pa
vadindama jį „Baisusis bir
želis’’. Nėra abejonės, dau
geliui mūsų tie du žodžiai 
primena tragiškas ir klai
kias dienas, kada tūkstan
čiai lietuvių gyvuliniuose 
vagonuose tik teroro sume
timais buvo išvežti į Sibiro 
tremtį. Daugelis stiprių vy
rų ir moterų, jaunuolių ir 
vaikų sunkaus darbo, blogo 
maisto ir primityvaus bei 
šalto koncentracijos sto
vyklų gyvenimo neatlaikė ir 
mirė. Tačiau tūkstančiai 
mūsų tautiečių dar tebeka
sa anglį, tebekerta miškus 
ir tebedirba kitus vergų 
darbus bolševikų niekinami, 
plakami ir naikinami. Maža 
dalis tų tremtinių su pa
laužtomis sveikatomis jau 
grįžo į Lietuvą, kur neno
romis jiems duodamas dar
bas ir pastogė. Tie tūkstan
čiai brolių ir seserų, kaip 
pavasario šilimos, laukia 
mūsų dosnumo ir gailestin
gumo. Šis birželis Bostono 
lietuviams yra ta valanda, 
kada reikia susitelkti, at
verti širdis ir pinigines.

BALFas yra ta mūsų 
bendrinė organizacija, kuri 
rūpinasi kiekvienu lietuviu, 
patekusiu į vargą ir nelai
mę. Pastaruoju metu Bal
fas savo rūpestingą žvilgs
nį nukreipė ir į Sibiro trem
tinius. Nuoširdžiai sveikin
tinos BALFo Bostono sk. 
valdybos pastangos suorga
nizuoti vajų ir gausesne

Detroito lietuviai liūdi netekę 
Juozo Ambrozės

Birželio 17 d. užgeso Det
roito lietuvių visuomenei pažįs
tamo Juozo Ambrozės gyvybė. 

A. a. Juozas Ambrozė buvo 
labai tauri ir įdomi asmenybė, 
kuriai pilnai apibūdinti reikėtų 
daug vietos. Siame rašinėly ban
dysiu skaitytojams patiekti tik 
kelias ryškesnes a. a. Juozo 
Ambrozės šakoto gyvenimo iš
karpas.

A. a. J. Ambrozė, palikęs Sim
ną, Alytaus apskr., 1910 metais 
atvyksta į Ameriką. Kilus Pir
majam pasauL karui, jis stoja 
į Amerikos armiją ir dalyvauja 
mūšiuose Prancūzijoje, kur bu
vo apnuodytas dujomis ir vos at
gavo gyvybę.

Nežiūrint išgyventų karo bai
sybių, sužinojęs savo tautos žūt
būtinę kovą dėl laisvės, 1919 
metais, palikęs turtingąją Ame
riką, grįžta Lietuvon. Čia tuoj 
stoja savanoriu į Lietuvos 
kariuomenę tėvų žemės ginti, da
lyvaudamas Seinų kautynėse. 
Karo audroms aprimus ir tėvų 
žemę laisvės spinduliams nu
švietus, ir a.a. Juozui nusi
šypso laimė: susipažįsta Albiną 
Giedraitytę, kurią greit pamilsta 
ir veda. Susiradęs gyvenimo 
draugę, laimingas grįžta Ameri
kon ir apsigyvena Detroite. Susi
taupęs kiek pinigų, metėsi pre- 
kybon ir gana laimingai gyveno.
Ir čia, nors Amerikai ir savo 

gimtajam kraštui didžiausią auką

duokle paremti vargstan
čius ir kenčiančius. Bet val
dyba viena pati tos duoklės 
nepadės ir savo pareigos ne
atliks, jeigu mes būsime 
šalti ir abejingi. BALFo 
Bostone paskelbtasis vajus 
taiko į kiekvieną geros va
lios lietuvį, gyvenantį Bos
tone ir jo didžiuosiuose 
priemiesčiuose. Paremkime 
tą vajų, pasinaudokime pro
ga savo aukai atiduoti. Au
kas galima įteikti šiems 
BALFo Bostono sk. valdy
bos nariams: A. Bričkus, 89 
Old Harbor St., So. Boston, 
Mass.; A. Andriulionis, 245 
Fifth St., So. Boston, Mass., 
tel. AN 8-5503; V. Vakau- 
zas, 40 I St., So. Boston, 
Mass., tel. AN 8-9267.

Kas negalės tais adresais 
pasinaudoti, BALFo įgalio
ti asmenys su aukų lapais 
aplankys mūsų namus. Ne- 
uždarykim jiems durų, at
verkim širdis, parodykim, 
kad Bostono lietuviai ir šal
pos reikale yra vieningi ir 
jautrūs. St. S.

• Juozas Vaičjurgis pa
skirtas Bostono Žalgirio 
tunto tuntininku. Keletą 
metų J. Vaičjurgis tunte 
ėjo įvairias pareigas. Pa
skutiniu laiku buvo Kęstu
čio du ugovės draugininku, 
kurioje j ra per 40 skautų.

Naujasis tuntininkas nuo
širdus ir darbštus jaunimo 
vadovas. Prieš metus bai
gęs technikos mokslus Bos
tone. Lietuvoje baigęs Šiau
lių gimnaziją, o baigęs Ka
ro mokyklą buvo karininku. 
Bolševikams Lietuvos armi- 

atidavęs, nusipelnydamas dvi
gubo veterano vardą, nepa
sineria, kaip daugelis Amerikon 
atvykusių, perdėm dolerių me
džioklėje, bet aktyviai įsijungia į 
lietuvių visuomeninę veiklą, ne
sigailėdamas poilsio valandų, nė 
sutaupyto cento. Jis aktyvus ir 
nuolatinis valdybos narys Ame
rikos Lietuvių Susivienijime, 
randame jį Lietuvai Vaduoti Są
jungoj, Balfe, Amerikos Lietu
vių Radijo Balso klube, Tautinėj 
Sąjungoj, kuri jį net į garbės 
narius pakėlė. Įyairūs lietuvių 
minėjimai, koncertai, vaidinimai 
niekada be a.a. Ambrozės neap
sieidavo. Kilus sroviniams gin
čams, a.a. Ambrozė parodydavo 
didžiausią toleranciją kitaip gal- 
vojantiems ir ieškodavo aukso vi
durio.

Susilaukęs dviejų sūnų, pa
krikštija juos didžiųjų Lietuvos 
kunigaikščių Algirdo ir Kęstu
čio vardais. Abu išleido aukš
tuosius teisės mokslus. 1934 me
tais savo sūnų Kęstutį veža į 
Lietuvą, kad pažintų ir pamiltų 
savo tėvų gimtąjį kraštą, pajustų 
žydinčių peivų grožį ir kvapą, 
išgirstų vyturėlio giesmelę...
Birželio 21 d. 10 vaL a. a. 

Ambrozės karstas iš Steponausko 
koplyčios palydėtas į šv. Antano 
parapijos bažnyčią, o iš čia kleb. 
kun. V. Stanevičiui atlikus bažny
tines apeigas, -- į Veterans 
Memorial kapines, kur jautrų 
atsisveikinimo žodį tarė Tautinės 
Sąjungos Detroito sk. vardu Ma
rija Sims ir Amerikos Balso 
Radijo klubo vardu--Jonas Kriš
čiūnas.
Nuaidėjus veteranų šautuvų 

salvėms, a.a. J. Ambrozės 
karstas nusileido į mirusiųjų 
veteranų miesto žemelės prie
globstį.

Naujai supiltas kapas ir di
džiulė krūva gėlių to miesto lan
kytojams bylos, kad čia ilsisi 
didis lietuvis.
Gėlės sudžius, bet a.a. Juozo 

Ambrozės gražių darbų pynė lie
tuviams ilgus laikus žaluos.

K. Jurgutis

ją likvidavus, Juozas per
ėjo dirbti į civilę tarnybą. 
Vokiečių okupacijos metu 
dirbo Šiauliuose.

Į Ameriką atvyko 1949 
m. šiuo metu dirba savo 
profesijoje, Wolwarth En- 
genering Braintree, Mass.

• A. Baltušis perėmė Kęs
tučio draugovės drauginin
ko pareigas, kurias anks
čiau turėjo naujasis tunti
ninkas J. Vaičjurgis.

• A. ščiuka senas skau
tas, vėl sugrįžo dirbti pas 
skautus į Kęstučio draugo
vę instruktorium. A. ščiu
ka 1933 metais, Dr. V. Če
pui vadovaujant, dalyvavo 
Estijoj Skautų Džemborėj, 
kur atstovavo Lietuvos 
skautus.

Dažnėja apiplėšimai. Ne
perseniai du kartus per dvi 
savaites buvo apiplėšta 
siuntinių krautuvė. Dabar 
vėl apiplėšė Juozo Arlausko 
„Boris Beverage” krautuvę. 
O plėšikų nesuranda.

Lifetuvių Piliečių Draugi
ja So. Bostone birželio 19 d. 
iškilmingai atšventė 60 me
tų sukaktį ir ta proga įvyko 
atidarymas naujos didelės 
salės, esančios trečiame na
mų aukšte.

VISI—DIDI IR MAŽI Į
AŠTUNTĄJĄ LIETUVIŲ DIENĄ

RENGIAMA 1,11 llevelaiiilo l os ir II-os Ipyl.. Liepos 3 dienąPradžia 12 vai. Auka -1 dol., jaunimui 50 c., vaikams laisvas įėjimas.
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DIRVA
1960 m. liepos 1 d.

KAS IR KUR?
• Dirva ateinančią savaitę 
dėl liepos 4 d. šventės, iš- 
puolančios pirmadienį, išeis 
du kartus: trečiadienį ir 
penktadienį.

• Lietuvoje mirė Stasio Gi- 
rėnio brolis Petras. Palai
dotas birželio 15 d. Upynos 
kapinėse. Jis taip pat kurį 
laiką yra buvęs JAV ir gy
venęs Chicagoje. Mirė tu
rėdamas 69 m. amžiaus.
• Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choro naują valdybą suda
ro: pirm. V. Badžius, vice- 
pirm. VI. Stropus ir P. čel- 
kis, sekret. K. Skaisgirys, 
prot. sekret. E. Gerulis, ižd. 
VI. Vaišvila ir narys A. 
Trinkūnas.
• Darbininkas, einąs du 
kartu per savaitę, nuo lie
pos 1 d. iki rugpiūčio 6 d., 
kaip ir praėjusiais metais, 
išeis tik po kartą savaitėje.
• Muz. Julius štarka, einąs 
74 metus, susirgo ir guli 
Memorial Hospital, Manha- 
ttan, N. Y.
• Dr. A. Margeris, rauste
lėjęs ir Maskvai pradėjęs 
talkinti rašytojas, šiais me
tais vėl ruošiasi į Lietuvą. 
Taip praneša Maskvos gar
siakalbis "Laisvė”.

• Los Angeles Lietuvių 
Dramos Sambūris kviečia 
visus narius, dalyvavusius 
kolonijos teatraliniame gy
venime, taip pat ir visus be
sidominčius sceniniu darbu, 
į susirinkimą, kuris įvyks 
liepos 10 d., 12:30 vai. (sek
madienį po pamaldų) para
pijos salėje. Tikslas — iš
rinkti naują sambūrio val
dybą ir aptarti darbą se
kančiam sezonui.
• Gediminas Janušonis, 20 
m., buvo suimtas Niagara 
Falls, Kanadoje, kada jis 
kiaušiniu pataikė į Maskvos 
miesto tarybos pirmininką 
Bobrovnikovą, ten pietau
jantį su kitais svečiais. Už
stačius $200 buvo iki teis
mo paleistas.
• Dariaus ir Girėno 27 me
tų sukakties skridimo į Lie
tuvą minėjimas Brooklyne 
rengiamas liepos 16 d. prie 
lakūnų paminklo. Pradžia 3 
vai. Po to vaišės Lietuvių 
Piliečių Klubo salėje.
• Povilui Lėleikai, gyv. De
troite, jo kovų draugai: 
Justinas, Pranas ir Vincen
tas, vardadienio proga už
sakė Dirvą.

• P. J. žiūrys, mokėdamas 
metinę prenumeratą at
siuntė ir $5.00 auką.

PRANUI GAIŽAUSKUI,

mirus jo tėveliui KAZIUI birželio 8 d. Lietuvoje, 

reiškiam užuojautą ir draugė liūdim

U. Andrušaitienė, V. Andrušaičiai,
L. Andrušaičiai, A. Strimaičiai,
J. Gražuliai, A. Andrušaitis

Inžinieriui
VYTAUTUI BRIZGIUI

dėl jo mylimos sesers Adelės B r i z g y- 
tės-Orintienės mirties nuoširdžią užuo
jautą reiškia

Vincas ir Sofija Akelaičiai

NE KURSAT, BET 
INSTITUTAS

Dirvos 72 numeryje pa
skelbtą informaciją ("Lie
tuviškosios ugnies kursty
tojai") apie Aukštuosius 
Pedagoginius Lituanistikos 
Kursus patiksliname ir pa
pildome :

Aukštieji Pedagogi n i a i 
Lituanistikos Kursai Chica
goje įsteigti ne praėjusiais 
(1959), bet 1958 metais, o 
1960 m. pradžioje jie peror
ganizuoti į Pedagoginį Li
tuanistikos Institutą.

Institutą globoja šios su
dėties komitetas: Lietuvos 
konsulas Dr. P. Daužvardis, 
Jėzuitų vyresnysis kun. Br. 
Krištanavičius, Profesorių 
d-jos pirm. M. Krikščiūnas, 
Bendr. Chicagos apyg. pir
mininkas J. Jasaitis, Bendr. 
švietimo tarybos pirm. J. 
Tamulis ir Lektorių tarybos 
atstovas D. Velička.

Instituto adresas: 5620
S. Claremont Avė., Chicago 
36, III. J- P*

DIRVAI AUKOJO
Prenumeratą pratęsdami^ 

Dirvą aukomis parėmė:

Kašuba A., Chicago $2.00
Jarašiūnas E.,

Sacramento........... 3.00
Cicėnas K., Chicago .... 2.00 
Besperaitis V., Clev. 5.00 
Taoras J., Pittsburgh 2.00 
Andrašiūnas J., Chic. 2.00 
Pažėra St., Detroit .... 2.00 
Orantas St., Cleveland 2.00 
Mozūras Br.,

St. Laurent...........  1.00
Vėžys G., Chicago .... 5.00 
Šnarienė M., Chicago 2.00 
Klimaitis V., Cleveland 5.00
X, Cleveland...............  5.00
Vencius J., Cleveland 3.00 
Bardauskas A. Dr.,

Vokietija...............  1.00
Neniškis P. Dr.,

Venezuela .............  2.00
žiūrys P. J., Cleveland 5.00
Y, Cleveland...............  2.00
Jankus J.,

Richmond Hill .....  1.00
Mieželis VI., Chicago 2.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

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

Toronte įvykusiame Birželio įvykių minėjime Dalia Meilutė skaito 
lietuvių kalba priesaiką kovoti už Lietuvos nepriklausomybę.

S. Dabkaus nuotrauka

Toronte paminėta Lietuvos okupacija 
ir išvežimai

Baltijos valstybių okupa
cijos ir masinių išvežimų 
minėjimas, suruoštas Baltų 
Federacijos, įvyko Prisikė
limo salėje, birželio 14 d.

Esant paprastai darbo 
dienai žmonių susirinko ne
pilnas tūkstantis, nors salė 
buvo pilnai prikimšta. Po 
trumpos invokacijos, kurią 
perskaitė tėvas Paulius, mi
nėjimą atidarė Baltų Fede
racijos pirm. J. Simonavi- 
čius, pakvietęs kalbėti radi
jo komentatorių Colling- 
wood Reed. Jo kalba buvo 
tragikomiška, nes kalbėda
mas apie Baltijos valstybių 
tragediją, scenoje laikėsi 
kaip savo miegamam kam
bary. Dėl tokios laikysenos 
publikoje iššaukė šypseną 
ir nusistebėjimą.

Toliau kalbėjo parlamen
to atstovai Rovvntree ir 
Thompson savo gražiais 
sveikinimais pabaltiečiams 
nuotaiką pataisė. Gauta 
dar daug raštų iš min. pir
mininko, Ontario min. pir
mininko, parlamento atsto
vų ir kt.

Po oficialios dalies buvo 
rodomas įdomus filmas, pri
minęs visus baisiuosius įvy

JAUNAS MOKSLO DAKTARAS 
ALGIRDAS AVIŽIENIUS

Birželio 18 d. Illinois Uni
versitetas Urbanoje, už 
mokslinį darbą "A study of 
retundant number repre- 
sentation for parallel digi- 
tal computers” inžinieriui 
Algirdui Avižieniui suteikė 
elektro inžinerijos filosofi
jos daktaro laipsnį.

Naujasis mokslo dakta
ras aukštesnįjį mokslą 1949 
m. baigė Vokietijoje, Ha- 
nau lietuvių gimnazijoje, o 
1954 m. Illinois Universite
te su "high honors" gavo 
elektro inžinieriaus B. S. 
laipsnį. Studijas tęsė toliau 
ir 1955 m. įsigijo magistro 
laipsnį.

Už ypatingą pažangumą 
moksle jo vardas buvo įra
šytas į Illinois Universiteto 
bronzos lentą ir buvo pa
kviestas į inžinierių garbės 
korporacijų Tau Beta Pi, 
Eta Kapa Nu, Pi Mu Epsi

kius : Stalino-Hitlerio pakto 
pasirašymą, Lenkijos už
puolimą, raudonosios armi
jos invaziją į Lietuvą, žudy- 
.nes Petrašiūnuose ir areš
tus, deportacijas ir t.t. šis 
filmas buvo sumontuotas 
vieno lietuvio minint birže
lio įvykius Winpege. Tai 
Tai brangus istorinis doku
mentas.

Po trumpos pertraukos 
buvo meninė dalis, kurią iš
pildė kiekvienos tautybės 
dainininkai sudainavę po
2-3 dainas, lietuvių vyrų 
kvartetas, latvių mišrus 
kvartetas ir duetas estų — 
solistė.

Minėjimo užbaigimas bu
vo įspūdingas. Scenoje, prie 
išrikuoty Kanados, Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos vėlia
vų, stovėjo skautų garbės 
sargybos. Prie jų išėjo tau
tiniais rūbais apsirengusios 
kiekvienos tautybės atsto
vės ir perskaitė kovos ir pa
siryžimo tekstą, o dalyviai 
sugieda savo tautos himną. 
Lietuvių tekstą perskaitė
D. Meilutė.

Visą programą anglų kal
ba gražiai pravedė šernaitė- 
Meikljohnt P* 

lon narių eiles. Taip pat 
priklauso The Institute of 
Radio Engineers, The Asso- 
siation For Computing Ma- 
chinery ir PLIAS profesi
nėms organizacijoms.

Gavęs magistro laipsnį 
vienerius metus dirbo gar
siame Amerikos technologi
jos institute Jet Propulsion 
L a b oratory, Californijoje. 
1956 m. rudenį grįžo į Illi- 
nois Universitetą tęsti stu
dijų ir siekti daktaro laips
nio. Siekdamas daktaro 
laipsnio dirbo Illinois Uni
versitete asistentu ir kaip 
vyr. inž. Barnes ir Reinecke 
Ine. bendrovėje, Chicagoje.

Studijuodamas dr. A. 
Avižienis ne tik dirbo savo 
profesijoje, bet rado laiko 
ir lietuvių visuomeniniam 
darbui — priklausė Lietu
vių Studentų Sąj ungai 
JAV, yra aktyvus akademi
kų skautų narys, redagavo 
"Mūsų Vytį” ir "Draugo” 
sporto skyrių, o šiuo metu 
yra išrinktas į Filisterių 
Skautų Sąjungos Centro 
Valdybą.

Nesvetimas jam ir spor
tas. Jis ne tik lietuvių, bet 
ir amerikiečių tarpe buvo 
žinomas kaip geras stalo te
nisininkas ir kelis kartus 
yra laimėjęs stalo teniso 
meisterio vardą.

Dr. A. Avižienio pasiektu 
mokslo laipsniu džiaugiasi 
ne tik jo tėvai, sesuo Aldo
na, bei artimieji, bet ir lie- 
tuviš’.oji visuomenė.

Džiugu, kad mūsų jauni
mas, nors ir sunkiose sąly
gose, stengiasi papildyti 
mūsų intelektualų eiles.

B. V.

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali The Lithuanian People 

FROM

MAYOR ANTHONY CELEBREZZE
AND

RALPH S. LOCHER —
LAW DIRECTOR

EDWARD C. KNUTH —
FINANCE DIRECTOR

BRON1S J. KLEMENTOWITZ —
UTILITIES DIRECTOR

WILLIAM J. ROGERS —
PORT CONTROL DIRECTOR

LOUIS L. DRASLER —
SERVICE DIRECTOR

M. LAVIMIA WARNER —
WELFARE DIRECTOR

JOHN M. McCORMICK —
SAFETY DIRECTOR

HAROLD G. LAUSCHE —
PROPERTIES DIRECTOR

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People 

FROM

JOSEPH M.

SVVEENEY
SHERIFF

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

COUNCILMAN

STEPHEN E. 6ASPAR
WARD 29th

GRAŽIAI PAVYKUSI GEGUŽINĖ

Dalis svečių suruoštoj ALT Sąjungos New Yorko I skyriaus ge
gužinėje p. Kiaunių sodyboje.

A. L. T. Sąjungos 1-mo 
skyriaus gegužinė įvyko 
birželio 19 d. p. Kiaunių so
dyboje. Dalyvavo visa eilė 
mūsų žinomų veikėjų ir sve
čių.

Dr. Br. Nemickas kalbė
jo apie dabartinę politinę 
padėtį ir Lietuvos reikalus. 
Po jo kalbos buvo gyvos 
diskusijos, kuriose dalyva
vo: S. Gudas, D. Penikas, 
V. Alksninis, K. Krulikas,
J. Kiaunė, P. Ališauskas, J.

Kumpikas, S. Volskis ir kt. 
AL Bendruomenei prašant, 
Fordham Universiteto lie
tuviškajam skyriui buvo 
parinkta aukų.

Gegužinės dalyviai turė
jo progos pasisvečiuoti, pa
sikalbėti ir praleisti šventa
dienio popietę jaukioje nuo
taikoje.

Labai ačiū p. Kiaunėms 
ir jų šeimoms už šiltą, bi
čiulišką ir svetingą priėmi
mą. PN.
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