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Sovietų ultimatumas Vakarams
Sovietija raštu pareiškė 

Jungtinėms Amerikos Vals
tybėms ir Britanijai, kad 
derybų fazė atominių ban
dymų nutraukimo konfe
rencijoje esanti baigta, tuo 
būdu pareikalaudama, kad 
Vakarai pasirinktų: arba 
priimti sovietinį sutarties 
projektą, arba pustrečių 
metų trukusias derybas nu
traukti, tą klausimą perke
lianti į platesnes nusigink
lavimo derybas.

Sovietų delegatas Carap
kinas dar papildomai pa
reiškė, kad, tik pasirinkda
mi vieną iš tų alternatyvų, 
Vakarai galį išgelbėti dery
bas. Vakarų valstybių 
sluoksniuose toks sovietų 
reikalavimas yra laikomas 
ultimatumu.

Sovietų reikalavimai Va
karų valstybėms buvo įteik
ti memorandumo formoje 
per 317-tą posėdį. Tame me
morandume pakartoti so
vietų reikalavimai, kurie 
buvo išdėstyti per prez. 
Kennedžio ir Chruščiovo su
sitikimą Vienoje įteiktame 
rusų memorandume, kurio 
Baltieji Rūmai tada dar ne
vadino ultimatumu, bet ku
ris, kaip prez. Kennedy pa
stebėjo, buvo "pavojingas 
smūgis’’ susitarimų viltims.

Dabar Carapkinas pareiš
kė, kad dėl sovietų reikala
vimų negalį būti deramasi, 
ir Vakarai turį priimti so
vietų reikalavimą, pagal ku
rį turinti būti sudaryta tri
jų asmenų kontrolės komi
sija su triguba veto teise. 
Vakarai tą reikalavimą bu
vo pakartotinai atmetę, nes 
netiki,- kad tokia kontrolės 
sistenut, kiekvienam iš tri
jų kontrolierių galint ve
tuoti kitų pasiūlymus, būtų 
efektinga.

Carapkinas taip pat pa
reiškė, kad Sovietija nieka
da nesutiksianti su Vakarų 
pasiūlymu, pagal kurį kont
rolės komisija turėtų kas
met ištirti tarp 12 ir 20 že
mės drebėjimų Sovietijoje, 
kurie galėtų būti sukelti 
branduolinių sprogimų. So
vietai kaltino, kad Vakarai 
tuo keliu siekią įšmugeliuo- 
ti šnipus į Sovietija. Kad 
Vakarai leidžia tokį pat in
spekcijų kiekį sovietų agen
tams, tai, pagal Maskvą, 
turįs būti savaime supran
tamas dalykas.

Carapkinas taip pat kai-

Gen. Walker 'papeiktas'
JAV armijos vadovybė paskel

bė papeikimą buvusiam 24-sios 
pėstininkų divizijos vadui gene
rolui Edwin A. Walker, kuris 
amerikiečių kariniams daliniams 
skirtame laikraštyje The Over- 
seas Weekly apkaltino kai ku
riuos demokratų partijos aukš
tuosius narius "raustelėjimu" 
arba talkininkavimu komuniz
mui.

Nors papeikimas arba įspėji
mas Kariuomenėje nelaikoma 
rimtomis bausmėmis, tačiau pla
nuotasis generolo Walker pasky
rimas Į Vni korpo vadovybę jau 
atšauktas. Armijos vadovybė dėl 
jo paskelbtų kaltinimų pravedė 
kvotą, iš kurios paaiškėjo, kad 
gen. VValker neturįs jokių ryšių 
su pusiau slapta antikomunisti
ne John Birch vardo organi
zacija, kaip amerikinė spauda 
anksčiau buvo kaltinusi. Ameri
kiečių karinių pajėgų viršininkas 
Europoje gen. Clark, nubaudęs 
buvusį 24 pėst. divizijos vadą 
papeikimu, pareiškė: "Niekas ne
abejoja gen. Walkerio nuoširdu- 

tino Vakarus, kad jie, rei
kalaudami bandymų nu
traukimo įsipareigojimų tik 
trejiems metams, po tos da
tos planuoją naujus bandy
mus. Iš tikrųjų Vakarai no
ri po trejų metų klausimą 
iš naujo peržiūrėti, nes iki 
tol galbūt jau bus turimos 
priemonės ir tiems požemi
niams sprogdinimams sekti, 
kurių šiandien mokslininkai 
dar negali aiškiai nustatyti. 
Sovietai reikalauja, kad Va
karai pasižadėtų nutraukti 
atominius bandymus vi
siems laikams, nors neturi
ma efektingų sekimo prie
monių tokio susitarimo pa
žeidimams kontroliuoti.

JAV delegatas Arthur H. 
Dean tuoj pat pareiškė ap
gailestavimą, kad Sovietija 
šį memorandumą įtraukė 
konferencijon, kaip naujau
sią oficialią Sovietijos pa
žiūrą. Tai tik sustiprinę jau 
anksčiau išryškėjusį įspūdį, 
kad Sovietija nori ne derė
tis, bet diktuoti.

Tokį punktą pasiekus 
1958 spalio 31 pradėtose de
rybose dėl atominių bandy
mų nutraukimo, Washing- 
tone vis stiprėja demokratų 
kongreso narių spaudimas, 
kad tos derybos būtų nu
trauktos ir atominiai ban
dymai atnaujinti. Kiti kon
greso nariai siūlo, kad ban
dymai būtų atnaujinti, bet 
derybos bandomos tęsti.

Bet viename punkte, kaip 
atrodo, visi kongreso nariai 
yra vieningi: administraci
ja neturinti leisti, kad ato
minių bandymų nutraukimo 
klausimas būtų perkeltas į 
liepos 31 dieną prasidedan
čias visuotinio nusiginkla
vimo derybas, kaip tai pa
siūlė sovietų delegacija Že
nevoje, nes tuo atveju pla
nuojamos derybos jau būtų

Sunkėja derybos dėl Alžiro
Šveicarijos pasienyje vykstan

čios derybos dėl Alžiro ateities 
tęsiasi jau ketvirtą savaitę, kuri 
galinti būti pati sunkiausia: jau 
pasklido gandai apie galimą tų 
derybų ilgesnę pertrauką.

Ženevoje gyveną Alžiro nacio
nalistų atstovai pareiškia, kad 
jie tebeturį Alžiro kaimyninių 
valstybių paramą savo derybų 
pozicijoms, bet Tuniso prez. 
Bourguiba ir Malio prez. Keita 

mu, bet jo veiksmai peržengė 
armijos karininkui leistas ri
bas. "

Gen. Walker yra II Pasaulio 
karo veteranas, kovojęs Europoje 
ir Korėjoje. Vieno jo bendra
darbio liudijimu, jis labai rimtai 
studijavęs klausimą, iš kur kilu
sios Korėjos karo klaidos, ir pri
ėjęs laikrašty paskelbtų išvadų. 
Laikraštyje jis apkaltino "raus- 
telėjimu" buv. prez. Trumaną, 
valstybės sekretorių Achesoną 
ir Mrs. Eleanorą Rooseveltienę, 
o komunistams patalkininkavu
siais -- dabartinį JAV Informa
cijos Įstaigos viršininką Edward 
Murrow, kolumnistą VValter Lip- 
pman ir CBS komentatorių Eric 
Sevareid.

Neseniai armijos išleistoje 
oficialioje Korėjos karo istorijo
je taip pat kaltė dėl Korėjos 
nesėkmių priskiriama tuome
tiniam prez. Trumanui. Sakoma, 
kad ta knyga, prieš išleidžiant 
viešumon, buvusi rodyta prez. 
Kennedžiui, kuris armijos tyri
nėjimų duomenis aprobavęs. 

iš anksto pasmerktos bevil
tiškumui.

Kai kurie JAV senatoriai, 
ypač Stuart Symington, ti
ki, kad sovietai vilkinę šias 
derybas, nesiekdami susita
rimo, tik tam, kad slaptai 
galėtų gamintis naujus 
branduolinius ginklus; da
bar, pasiekę jų bandymų 
stadiją, jie siekią derybas 
suardyti, kad galėtų tuos 
ginklus išbandyti. Jungti
nės Valstybės, savanoriškai 
n u t raukdamos bandymus, 
prieš einant į derybas, 
jiems suteikusios puikią 
progą įsigyti jau galbūt 
"atominį pirmavimą pasau
lyje”.

ITALIJOS PREMJERAS
NASHINGTONE

Italijos premjeras Fanfani 
pradėjo dviejų dienų pasitari
mus su prez. Kennedžiu ir ki
tais JAV administracijos valdi
ninkais. Pasitarimuose, kaip ti
kima, bus išnagrinėta eilė pa
siūlymų NATO organizacijai su
stiprinti ir aptartos Italijos vi
daus problemos.

Nors Italija per pastarąjį de
šimtmetį padarė didelę ekono- 
mininę pažangą, grėsmė valdan
čiajai krikščionių demokratų 
vartijai iš socialistų ir komu
nistų tebekelia didelĮ susirūpi
nimą. Todėl sakoma, kad di
džiausia premjero Fanfani prob
lema esanti kaip užblokuoti ko
munistų infiltraciją ir kaip su
mažinti vis didėjantį balsavimą 
už komunistus tarp neapmokytų 
darbininkų, kurie plaukia iš kai
mų Į miestus.

Italijos vyriausybė taip pat 
esanti nusivylusi italų socialis
tais, kurie skelbė, bet vis dar 
nepajėgė galutinai nutraukti 
bendradarbiavimo su komunis
tais.

po pasitarimų paskelbė komu
nikatą, kuris laikomas smūgiu 
alžiriečiams: jie laiko Saharą 
"afrikine", o ne Alžiro dalimi, 
kaip nacionalistai nori išsikovoti 
iš Prancūzijos. Šis klausimas, 
kaip anksčiau buvo paaiškėję, 
esąs pats sunkiausias prancūzų 
--alžiriečių derybose, nes Pran
cūzija atsisakiusi Saharą per
duoti Alžiro suverenumo sritin, 
siūlydama ją kontroliuoti
eilei valstybių.

Prancūzų sluoksniuose pa
stebimas pesimizmas, kad Al
žiro nacionalistų vyriausybė ne
pajėgianti įgyvendinti ginklų pa
liaubų, tuo sukeldama įtarimą, 
kad esama vidinių nesutarimų 
pačių nacionalistų tarpe. Per 
pastarąsias tris savaites, kaip 
skelbiama, teroristų veikla ne 
tik nesumažėjusi, bet smarkiai 
padidėjusi.

Alžiro nacionalistų sluoksniai 
taip pat pradeda priekaištauti, 
kad Prancūzija vengianti nuolai
dų, greičiausiai bijodama opozi
cijos savo armijos sluoksniuose.

Kongo krizė praėjusi
Jungt. Tautų gen. sekr. Ham- 

marskjoldas pareiškė, kad poli
tinė krizė Konge galbūt jau pra
ėjusi, nors "nelaukti dalykai vi
sada galimi".

Tuo pat metu jis paskelbė $ šaldyti atlyginimų kėlimą ir ap
10 mil. dolerių paskolą kraštui, 
kuris pradės "ilgą ir sunkų ū- 
kinio ir finansinio atkutimo ke
lią." Paskola pirmoje eilėje bus 
naudojama labai reikalingam im
portui padengti, kaip pasakyta

Muz. BRONIUS JONUŠAS, 62 m. amž., kilęs iš Mažeikių apskr., buvęs Lietuvos kariuomenėje kapel
meisteris ir žinomas karinių maršų kompozitorius, dabar vadovauja Omahos lietuvių chorui. Plačiau 
apie Omahos chorą, švenčiantį 50 metų sukaktį, 5 psl.

PEKINAS ATMETĖ VAKARU PLANĄ
Komunistinė Kinija at

metė Vakarų valstybių pa
siūlymus dėl Laoso politinės 
integracijos ir neutralumo. 
Pasiūlymai, Prane ū z i j o s 
įteikti praeitą savaitę, tu
rėjo padėti išvengti komu
nistų subversijos busimojo
je Laoso vyriausybėje. Pa
gal juos visi konferencijos 
dalyviai turėjo iškilmingai 
pasižadėti gerbti Laoso ne
utralumą ir nesikišti į jo 
vidaus reikalus, o busimoji 
Laoso vyriausybė — įsipa
reigoti ginti krašto neutra
lumą ir nepriklausomybę.

Po penkių dienų pertrau
kos atnaujintoje konferen
cijoje Pekino užs. reik. min. 
maršalas Chen Yi pasmerkė 
tuos pasiūlymus, kaip iš vi
so "negalimus svarstyti’’. 
Savo kalboje jis kaltino 
JAV dėl agresijos Laose ir 
atmetė visus planus, išsky
rus tuos, kuriuos buvo iškė
lęs komunistų blokas. Tuo 
ir baigėsi keturioliktasis 
konferencijos plenumo po
sėdis.

Posėdis buvo audringas. 
Sovietų užs. reik. min. Gro
myko du kartu protestavo 
dėl sąjungininkų "obstruk
cijos”. Pekino atstovui pra
dėjus kalbėti, Tailando de
legacija išėjo iš salės, prieš 
tai pareiškusi, kad jo vals
tybė boikotuosianti konfe
renciją, kol nebus sutvarky-

viešai paskelbtame prez. Kasa- 
vubu ir gen. sekr. Hammarskjol- 
do susirašinėjime.

Paskola suteikta po to, kai Kon
go prezidentas pasižadėjo už- 

karpyti kitus viešuosius mokėji
mus, ypač 25,000 vyrų kariuo
menei, kuri gyvena ne pagal kraš
to sąlygas. Iš kitos pusės, sutikta 
Konge padidinti Jungt, Tautų fi
nansinių ekspertų skaičių nuo 

tas Laoso delegacijų atsto
vavimo klausimas. Konfe
rencijoje nėra atstovauja
ma nei karališkoji vyriau
sybė, nei kuri nors dešinio
jo sparno partija, tuo tarpu 
kairieji turi dvi delegaci
jas: prokomunistų Pathet 
Lao ir vadinamų neutralis- 
tų.

Tailando boikotas buvo 
paskelbtas po to, kai JAV, 
Britanija ir Prancūzija nu
tarė baigti savąjį. Vakarų 
sąjungininkai sutiko grįžti 
į konferenciją, kai britai ir 
sovietai paruošė naujus nu
rodymus tarptautinei kont
rolės komisijai dėl 
paliaubų priežiūros, 
tinėmis žiniomis iš 
komunistai pradėję 
zaciją naujai užimtose sri
tyse, ir Maskvos ginklų 
siuntos tebetęsiamos.

ginklų 
Pasku- 
Laoso, 
mobili-

Sovietų protestai posėdy
je iškilo, kai Tailando dele
gatas Direk pradėjo kalbėti 
apie Laoso reprezentaciją 
konferencijoje ir paminėjo, 
kad Pathet Lao gaunąs pa
galbą iš užsienio. Gromyko 
tada apkaltino Tailando at
stovą, kad jis bandąs su
kliudyti konferencijos eigą. 
Posėdžio pirmininkui, britų 
užs. reik. min. Home, lei
dus tęsti kalbą, Tailando at
stovas nurodė, kad, įsilei- 
džiant j salę dvi prokomu-

dabar esančių 13 iki 50.
Paskola suteikta iš specialaus 

Jungt. Tautų Kongo fondo, kuris 
turėtų siekti 100 mil. dol. Jis 
buvo Įsteigtas praeitą rudenĮ, 
gen. sekr. Hammarskjoldui pap
rašius gelbėti griūvantį Kongo 
ūkį. Bet tik 19 miL dolerių į- 
mokėti pasižadėjo JT nariai, o 
dar mažiau tan fondan ligi šiol 
Įnešta.

Ta proga JT plenumo speciali 
komisija, kuriai pavesta ištir
ti buv. premjero Lumumbos nu
žudymą, paskelbė ateinančią sa
vaitę išvykstanti Į Kongą. 

nistinės delegacijas, reikią 
įsileisti ir kitų partijų dele
gacijas, kad Laosas konfe
rencijoje būtų atstovauja
mas penkių delegacijų, šiuo 
metu karališkosios vyriau
sybės delegacija nedalyvau
ja konferencijoje, protes
tuodama dėl perplataus ko
munistų atstovavimo.

Tuo tarpu prieš praeitą 
savaitę į komunistų rankas 
patekusio Padongo pastebė
tas naujas jų kariuomenės 
pergrupavimas, kuris galįs 
būti "pavojingas netolimo
je ateityje”. JAV šį kariuo
menės pergrupavimą, mobi
lizacijas ir rusų tebesiun- 
čiamas ginklų siuntas laiko 
ginklų paliaubų pažeidimu.

Žinios iš viso 
pasaulio

♦Amb. Stevenson, šiuo metu 
lankąs Lotynų Amerikos kraš
tus, iš Brazilijos išvyko Įtikin
tas, jog prez. Ouadros esąs su
sirūpinęs komunizmo grėsme va
karų hemisferoje, ir pažadėjęs 
pagalbą jai atremti.

* JAV, siekdamos naujų prie
monių pagelbėti Lotynų Ameri
kai, pradėjo derybas su Vaka-» 
rų Europos valstybėmis, kad jos 
padidintų užpirkimus Lotynų A- 
merikos kraštuose.

♦ Jungt. Tautų komisija Pietų 
Korėjos suvienijimui ir atsta
tymui, susidedanti iš Australijos, 
eilės, Olandijos, Pakistano, Fi
lipinų, Turkijos ir Tailando, nu
tarė neišreikšti kolektyvinio su
sirūpinimo dėl karinės juntos 
perversmo tame krašte, bet at
skirai skatinti, kad junta atsta
tytų civilinę kontrolę ir pilieti
nes teises. Šis kompromisas, 
kaip tikima, sudarys pagrindą 
komisijos metinio pranešimo 
ateinančiai JT plenumo sesijai.
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MASKVA STIPRINA RUSIFIKACIJA
"Nacionalinės kultūros paveldėjimai ” šalinami.

- Propaguojama "socialistinė kultūra".
Praeitą rudenį, lankydamasis 

New Yorke, Chruščiovas laik
raštininkams pasakė, kad "iš
daužytų snukį" kiekvienam, kuris 
Jungt, Tautų darbotvarkėn įneštų 
sovietinio kolonializmo klau
simą. Vėliau jis atliko garsųjį 
bato spektaklį, kai Filipinų at
stovas pareikalavo ištirti sovie
tinę tautų priespaudą.

Tas, kuris neturi ko slėpti, 
neturi ir ko jaudintis. Bet Chruš
čiovas ir sovietai turi perdaug ką 
slėpti. Niekas jiems nemaloniau, 
kaip tiesa, būtent, kad Sovietija 
yra didžiausioji naujaisiais am-

MALTOS VILKSTINĖ (1)

Kaip ilgai ištvers gyventojai?
Didžiausias jūros mūšis Antrajame Pasauliniame ka

re vyko dėl Maltos — anglų tvirtovės Viduržemio jūroje. 
Ketvirčiui milijono gyventojų 1942 metais, grėsė bado 
mirtis. Ašies jėgos dominavo Viduržemio jūroje, Romme
lis veržėsi per šiaurinę Afriką. Maltos salą būtinai reikėjo 
išlaikyti, norint, kad Hitlerio armijos neatkirstų britų 
jėgą Artimuosiuose Rytuose.

šioje vietoje pradedamas pasakojimas apie tuos įvy
kius išryškina dramatišką epizodą lemiamos karo laivų 
vilkstinės, kuri išgelbėjo kapituliuoti pasirengusią salą. 
Tas laimėjimas, pasiektas niūriausiomis karo valandomis, 
nešusiomis sąjungininkams pralaimėjimą po pralaimėji
mo, buvo pirmasis vilties spindulys, žadąs didįjį posūkį.

Ji išsilaikys, jei ateis siuntos, 
ir ji neišsilaikys, jei nieko ne
bus gauta. Bet jei civiliai gyven
tojai paluš, Malta bus pra
rasta..."

Jis padėjo plunksną ant stalo. 
Jo mintys nuklydo istorijon. Ka

VIRŠUJE: Nuo nuolatinių bom
bardavimų 1942 m., Maltos sosti
nės trys ketvirtadaliai pastatų 
buvo sunaikinti.

Reikalingi tolimesni maisto nor
mų mažinimai, nes tai tam tik
ros rūšies apsauga nuo bado 
mirties.

Sir Edward Jackson vėl paė
mė plunksną į ranką ir rašė:

"Aš konstatuoju, kad neįma
noma 270,000 žmonių tarpe iš
laikyti tvarką ir ramybę, jei jie

Sir Edward Jackson, Maltos 
vicegubernatorius, sėdėjo pože
miniame savo rezidencijos kam
baryje ir vėl ruošė pranešimą 
apie beviltišką salos būklę. Tai 
buvo 1942 metų pradžioje, kada 
Didžiąją Britaniją visuose karo 
frontuose persekiojo nelaimės.

Savo bunkeryje, iškirstame 
masyvinėje uoloje, jis silpnai 
girdėjo puolančių kovos lėktuvų 
ir sprogstančių bombų triukšmą. 
Nepaisant to, vicegubernatorius 
neprarado pusiausvyros. Net ir 
tada, kai bombos pradėjo kristi 
visai arti jo rezidencijos, kai

jo stalas, ant kurio jis buvo pra
dėjęs rašyti, vis labiau sudre
bėdavo kai nuo lubų pradėjo by
rėti dulkės. Nepaliauj -.mi, jau 
ištisus mėnesius trunką priešo 
lėktuvų puolimai buvo jį užgrū
dinę. Kaip ir visus kitus Maltos 
gyventojus.

Sir Edward Jackson rašė:
"...ką tik gavau iš kolonijų 

ministerijos žinią, kad dabar
tinėmis sąlygomis ir nesą įma
noma atsiųsti į Maltą laivų vilks
tinės..."

"...civilių gyventojų būklė yra 
ta pati, kaip ir kariuomenės.

ro istorija visada parodė, kad 
tvirtovės stiprybę didele dali
mi lemia civilių gyventojų mora
lė ir užsispyrimas išsilaikyti. 
Bet ir labai stiprios tvirtovės 
žlunga, kai jas paliečia badas.

STROH’S "NEGRAŽINAMAS "SIX-PACK
PATOGUS!

kenčia badą.
Galimų neramumų ir sąmyšių 

metu negalima butų naudoti 
kariuomenę tvarkai atstatyti. 
Trečdalį visos kariuomenės 
sudaro maltiečiai. Jie neabe
jotinai pereitų savo giminių pu
sėn. Jau nekalbant apie tai, 
kad toks bandymas greičiausiai 
iššauktų ir anglų visuomenės pa
sipriešinimą, nes anglai ypač 
simpatizuoja maltiečiams. Tai
gi, kyla klausimas: kaip ilgai 
civiliai gyventojai galės išsilai
kyti..."

Maltos būklė buvo tikrai katas
trofiška. Toje perpildytoje 600 
kvadratinių kilometrų saloje jau 
taikos metu gyveno daugiau, negu 
ketvirtis milijono žmonių. Vėliau 
dar prisidėjo 18,000 kareivių.

Malta niekada negalėjo pati viena 
išsilaikyti, ir jos žemės ūkis 
pastoviai krito. Kviečius įvai
riems tešlos gaminiams, kurie, 
kaip ir Italijoje, sudarė tautinį 
valgį, maltiečiai jau prieš karą 
gabenosi iš Sicilijos. Dabar juos 
turėjo kviečiais aprūpinti anglai.

Duonos normos jau buvo nu
muštos iki 300 gramų dienai. 
Ryžių ir kviečių iš viso ne
bebuvo. Taip pat stigo valgomo
sios alyvos, kurią maltiečiai 
įpratę vartoti prie kiekvieno pa
tiekalo. Jos vietoje buvo kas sa
vaitę gyventojui duodama po 100 
gramų kiaulinių taukų arba mar
garino. Toliau, Maltoje visai ne
buvo šviežio pieno. Net pieno mil
teliai jau buvo apriboti tik vai
kams iki septynerių metų, ligo
niams ir nėščioms moterims.

Daug, daug kitų dalykų visai 
nebuvo įmanoma gauti. Pvz. cuk
raus. Apie saldumynus nebuvo ko 
ir svajoti. Maltiečiai tuo metu 
valgė tik kartą per dieną. Ne
buvo jokios galimybės iš kur nors 
pasirūpinti papildomų produktų. 
Žinoma, ten, kaip ir kiekviena
me krašte per karą, klestėjo 
juodoji rinka, ir 90 nuošimčių 
salos gyventojų joje dalyvavo. 
Bet kainos gyventojų daugumui 
buvo neįkandamos.

Net vanduo šioje karštoje Vi
duržemio jūros saloje buvo nor
muojamas. Buvo duodama 40 lit
rų asmeniui. Maltos klimate tai 
reiškė taip pat didelį suvaržy
mą.

Visa tai sudarė griežtą kont
rastą milžiniškiems Winstono 
Churchillio portretams, kurie 
kabojo visuose baruose, klubuose 
ir krautuvėse, po kuriais buvo pa
rašyta: "Išsilaikykite, ir mes 
laimėsime!"

Sir Edward Jackson dar kartą 
perskaitė paskutinį savo prane
šimo sakinį:

"Taigi, kyla klausimas: kaip 
ilgai civiliai gyventojai galės iš
silaikyti..."

(Bus daugiau)
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žiais, o gal net visoje pasaulio 
istorijoje, kolonijinė imperija. 
' Sovietai jau iš carų paveldėjo 
didelį skaičių pavergtų tautų ir 
per 40 metų jų skaičių dar labiau 
padidino. Bet Maskvos centrinei 
liko dar didelis darbas: carų 
paveldėjimą surusinti. Ligšiol 
Kremliui dar to atlikti nepavyko, 
nes tose tautose, kai kuriais at
vejais net šimtmečius kenčian
čiose vergiją, tebėra gyvas lais
vės ir nepriklausomybės jaus
mas.

Tautybių atžvilgiu sovietų poli
tika jau daug kartų keitėsi. Kar
tais Maskva nusileido, bet daž
niau ji griebėsi dar žiauresnių 
priemonių visoms laisvės sieki
mo pastangoms užgniaužti. Sta
linas tą problemą bandė spręsti 
masiniais šaudymais ir trėmi
mais į Sibirą. Jo įpėdinis Chruš
čiovas bando to paties .pasiekti 
kitais keliais.

XXI-jo partijos suvažiavimo 
centrinį punktą sudarė "pereina
masis periodas". Jį sekė gau
sybė susijusių potvarkių. 1960 
m. sausio 9 d., kalbant "apie 
partijos propagandos uždavinius 
dabartinėmis sąlygomis", buvo 
paskelbta:

"Neatlaidžią kovą vesti su bur
žuazinio nacionalizmo apraiš
komis, su praeities idealizavimo 
ir socialinių priešingumų nu
tylėjimo tendencijomis, atstatant 
tikrąją tos ar kitos tautos isto
riją ir jos santykius su kitomis 
SSSR tautęmis, kovojant sutauti- 
nio užsidarymo reiškiniais."

Šis įsakymas taikomas tik 
Maskvos pavergtoms tautoms. Jo 
pagalba turi būti pasiektas visiš
kas tų tautų surusinimas. Par
tijos valdininkai nerusiškose 
"respublikose", dažnai atsiųsti 
iš kitų imperijos sričių, turi 
aklai sekti Maskvos šūkius. Ne
seniai pavergtosios Uzbekijos ko
munistų partijos pirmasis sek
retorius RaŠidovas vieną 
straipsnį pavadino: "Amžiams 
sujungti su rusų tauta". Jame jis 
reikalavo: "internacionalizmas 
reikalauja ne tik nesumažinti su
sidomėjimą rusų kalba, litera
tūra ir visa kultūra, bet jį dar 
padidinti. Rusų kalba yra aukš
čiausios pasaulyje socialistinės 
kultūros kalba."

Visuose nekomunistinių res
publikų kompartijos suvažiavi
muose, kurie įvyko praeitais me
tais, buvo daugiausiai kalbama 
apie "nacionalizmą" ir "nacio
nalinį užsidarymą". Jie buvo pa
smerkti aštriomis formomis. 
Bet čia prisimintina, kad visada 
komunistai kovojo tik prieš tai, 
kas jiems kėlė sunkumų, kas 
trukdė jų / planus. Ir todėl 
iš visų tų rezoliucijų reikia pa
sidaryti išvadą, kad pavergtosios 
tautos ginasi nuo sovietinės sis
temos.

Paskutiniajame Stalino laikų 
kompartijos suvažiavime, 1952 
metais, buvo nutarta, kad so
cialistinė sovietų kultūra turi 
būti kuriama tik ant rusų kultū
ros pagrindų. Pirmaisiais metais 
po Stalino mirties kai kurie anks
čiau smerkiami "nacionaliniai 
publicistai" buvo reabilituoti, ir 
jų veikalai paskelbti "naciona
linės kultūros paveldėjimais". 
Tačiau, kai komunistams paaiš
kėjo, kokį pavojų jiems sukelia 
tas "nacionalinės kultūros pavel
dėjimas", jie grįžo prie se
nųjų nutarimų.

Po kelerių metų laukimo Mask
vos centrinė tautybių politiką vėl 
paaštrino. Tautinės kalbos prie
varta stumiamos iš administra
cijos, mokyklų ir universitetų. 
Nerusiškųjų respublikų radijo 
siųstuvai jau vis mažina ir ma
žina programas tautinėmis kal
bomis. Vietos laikraščiuose at
siranda vis daugiau rusiškų 
straipsnių. Ypač tai ryšku sla
viškose Sovietijos srityse, kur 
tautinės kalbos jau beveik vi
sai ištumtos.

Latvijoje ir Azerbeidžanevie
tos vadovybė spyrėsi prieš mo
kyklose didinamą pamokų dės
tymą rusų kalba. Centrinė 
pasiuntė valymo komisijas ir pa
siekė savo tikslus. Senasis šū
kis" "socialistinis turinys, tau
tinė forma" turįs būti taip su
silpnintas, kad jo beveik neliktų, 
o triumfuoti tik "sovietinė kul
tūra", paremta rusinimu, kaip 
dabar jau garsiai kalba patys to 
šūkio išradėjai.

(tP)
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Iš tautos prigimties išplaukia
ir savitus keliai

Lietuvių tauta visados tikėjo, kad jos tradicijos, kul
tūra, individualybė ir tautiniai idealai gali geriausiai tarp
ti, tik tada, kai jos likimas yra vairuojamas jos pačios ran
komis. Todėl pilnam tautiškumui iškilti reikalinga iškelti 
tolerantiškąjį, individualistinį tautiškumą, geriau į jį įsi
gilinti ir pažinti. Mūsų gadynėje skirtingos tautiškumo 
formos parodė nemaža savarankiškumo. Tačiau jo turinio 
bruožai išliko veik iki šių dienų nepaliesti.

Mes, kurie savo veiklą grindžiame mūsų tautos gy
vybės apraiška, išplaukiančia iš jos pačios giliausių vers
mių, kurie ieško būdų ir priemonių jos garbei ir didybei 
atskleisti turime tikėti Bolingbroke žodžiams, kad tauty
bę leidęs pats Dievas, įpareigodamas žmones protingai 
elgtis ir racionaliai, taikingai kilusias problemas spręsti. 
Betgi šiuo atveju mes esame ne apaštalaujančių žmonių 
sambūris, bet daugiau ieškantis ir kuriantis bendruome
nės junginys.

Mūsų išpažįstamas idėjas lietuvių tauta yra šimtme
čiais nešiojusi ir ugdžiusi. Jos visoje savo didybės švie
soje, šviečia visiems geros valios lietuviams. Ir tie, kurie 
jaučia pareigą ir pašaukimą, kad mūsų tautos kūrybinė 
galia augtų, žydėtų ir duotų visokeriopos kultūros žiedų, 
visados ras mūsų gretose prideramą vietą ir bus nuošir
dūs talkininkai.

Kai kas laiko mus vidurio srove. Bet mes nesame nei 
tarp vidurio, nei virš vidurio, bet esame humaniškai pa
kantūs ir vadovaujamės principu, do ut dės. Tai reiškia, 
kad lietuvių tautos idealus reikia ne tik respektuoti, bet 
dėl jų įgyvendinimo be atodairos reikia aukotis ir kovoti. 
Todėl savo veiklai gairių mes neieškome svetimose šalyse 
gimusiose srovėse, bet savo tautos prigimtyje. Iš tautos 
prigimties išplaukia savitus keliai ir tradicijos, kuriomis 
mes grindžiame savo darbo >ateitį.

Mūsų tautinės minties ugdytojai ir jos polėkių puo
selėtojai nekartą yra pasakę, kad mes turime būti tie nuo
stabūs skulptoriai, kurie iš lietuviško molio turi sukurti 
dailią statulą, kurioje atsispindėtų tautos sielos veidas ir 
jos idealai. Taigi šiuo atveju, tautinės minties žmogus yra 
atstovas savo tautos kūrybos turinio. Logiškai galvojant 
tautinės minties žmogus savo dvasios rūmą turi puošti 
gyva tautos dvasia, spindinčia jos grožiu ir gaivinančia 
kūrybos gyvybe. Suglaustai tas mintis būtų galima šitaip 
išreikšti: mes turime veikti ir kalbėti iš tautos per tautą 
tiesiog į lietuvio jausmus ir protą.

Jeigu šiandieną Kremliaus raudonieji bajorai ir jų 
pasekėjai perša mūsų pavergtam lietuviui, iš kalno siau
rai apibrėžtoje formoje, kurti atgyvenusį marksistinį — 
socialistinį turinį, tai laisvojo pasaulio lietuvis keliau
jantis per svetimas žemes ir persekiojamas savojoj, tegali 
atsakyti, kad mes siekiame savarankiškos formos, ku
rioje galėtų tarpti individualus lietuviškas turinys.

Ign. Andrašiūnas

/

New Jersey lietuių "Rūtos” choras, vadovaujamas muz. A. Kačanausko ruošiasi vykti į II Dainų 
šventę Chicagoje. V. Maželio nuotrauka

Raganų medžiokle
"Negali būti klaidos, kurio

je nebūtų šis tas tiesos"
Kun. Vyt. Bagdanavičius

Raganų ir klaidatikių medžiok
lės bei deginimai ant laužo bu
vo viena iš būdingesnių vidur
amžių apraiškų. Krikščioniško
ji tų laikų visuomenė, suradusi 
"neklaidingus" atsakymus į vi
sus gyvenimo keliamus klausi
mus, žinojo, kaip susitvarkyti 
su klystančiais ar įtartinais 
savo nariais. Nenuostabu todėl, 
kad šių dienų krikščionybė vi
duramžius laiko tamsiausiu savo 
istorijos laikotarpiu.

Z. V. REKAŠIUS

leidžiamą laikrašti nedelsiant 
užsiprenumeruoti.

Siunčiu jums ček| sumoje pen
kiolikos dolerių, kurį prašau pa
naudoti vienų metų DIRVOS pre
numeratai ir likutį priimti, kaip 
mano kuklią auką spaudos reika
lams.

JUOZAS ZIMBLYS,
Brooklyn

IRGI IŠMINTIS...

MANE PAINFORMAVO
Pranas Narvydas iš Brooklyno, 

vieno malonaus susitikimo proga, 
kuriame dalyvavo ir Juozas Va-

lakas, mane painformavo apie 
sunkumus, kuriuos čia kenčia 
lietuviška spauda dėl musų tau
tiečių nerangumo prenume
ruojant lietuvišką spaudą.

Aš esu neperseniai atvykęs iš 
Bogotos ir dar turiu kovoti su 
kiekvieno naujai atvykusio su
tinkančiais įsikūrimo vargais, 
bet kaip jau nuo 1938 metų, tai 
yra nuo studentavimo laikų, esu 
tautinės krypties žmogus (Korp. 
Neo-Lithuania filisteris nuo 1942) 
jaučiu savo pareigą jūsų

Draugo kultūriniam priede, ku
rį redaguoja kun. J. Pronskis, 
rašant apie naują poezijos V. 
Mačernio knygą "Poezija", at
spausta tokia išvada: "...darbas 
taip rūpestingai atliktas, jog 
nejaučiama, kad spausta ofsetu".

Ką gi, pasigailėjimo verti to
kie išminčiai, kurie tebemano, 
kad ofsetinė spauda yra bloges
nė už tą, kuria spausdinamas 
Draugas. Bet kai aš paimu į 
rankas laikraščius, kurių mur- 
zinimas, o ypač nuotraukos, at
stumia, vis galvoju, kad išmin
tingai padarė tie lietuviški laik
raščiai, kurie perėjo į ofsetinę 
spaudą. Dabar gali tokiais laik
raščiais pats pasidžiaugti ir 
kitataučiams negėda parodyti.

Bet štai, atsirado išminčius, 
kuris sako, kad ofsetinė spauda 
blogesnė. Ir ką tu jam padarysi, 
matyt, kad tai įeina į kokį pla
ną taip skaitytojus nuteikti.

V. VIRKUTIS, 
Chicago.

VISI DALYVAUKIME TAUTOS VIENYBĖS ŠVENTĖJE’
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Tačiau klaidatikių medžioklė 
ir naikinimas nedingo ir šiais 
laikais, o tik dar žiauresnėmis 
formomis pritaikomas komuniz
mo pavergtam žmogui. Kruvinais 
kankinimais, ir iki beprotiškumo 
fanatiška propaganda, komunistų 
pavergtas žmogus priverčiamas 
tikėti komunizmo neklaidingumu 
ir kovoti prieš betkokią partijai 
nepriimtiną mintį ar žodį.

Visai natūralu ir supranta
ma, kad laisvame pasaulyje gy
veną lietuviai, savo kailiu pa
tyrę komunistinio "rojaus" prak
tiką, yra labai jautrūs ir atsar
gūs viskam, kas tik yra komunis
tiško ar gali būti komunizmui 
naudinga. Tačiau kaikuriais at
vejais šitoks didelis (ir labai 
reikalingas!) atsargumas bei 
baimė priveda prie mums pa
tiems nenaudingų žodžių ar 
veiksmų.

Turėję progos stebėti komu
nizmo tikrovę praktikoje, mes 
jaučiame pareigą informuoti 
kitus ir save apie tai, kas toje 
sistemoje bloga ir klaidinga. Sis 
propagandinis uždavinys nau
dingas ir save pateisina, kol toji 
propaganda yra įtikinanti. Tačiau 
blogai, ir labai blogai, kai anti
komunistiniai propagandistai ima 
nebepajusti tikrovės, o dar, ne
duok Dieve, jeigu pasirodo juo
kingi. O deja, būna ir taip.

Bene sunkiausiai antikomunis
tinė propaganda sekasi tech
nikos ir mokslo srityse, kur,ša
lia didelio skurdo ir netvarkos, 
komunistai pajėgė pasiekti ir ne
mažų laimėjimų. Kaip pavyzdį 
šitokių rimtų pastangų su juo
kingais. rezultatais galime pa
minėti kad ir Technikos Žodyje 
savo laiku išspausdintą straips
nį, įrodinėjantį, kad sovietų mo
kyklų (švietimo) sistema labai 
atsilikusi, jog jie net vamzdžių 
nesugeba pasigaminti. Nežiūrint, 
kad šitokiuose tvirtinimuose yra 
daug tiesos, šitokia propaganda 
negali pasiekti savo tikslo vien 
todėl, kad ji skelbiama tada, 
kai visas pasaulis nemaloniai nu
stebintas sovietinių "sputnikų" 
pažanga, ir kai čia, JAV pats 
prezidentas randa reikalo pri
minti, kad mokyklų sistema 
smarkiai šlubuoja.

Arba vėl, skaitome tame pat 
Technikos Žodyje ilgiausią re
cenziją apie Lietuvoje pasiro
džiusią naują knygą - statybos 
technologijos vadovėlį. Ilgiau
siame straipsnyje šios apžvalgos 
autorius mums įrodinėja, kad so
vietinių namų langai byra, grindys 
kreivos, durys kiauros, bloga 
statyba, negraži architektūra ir 
taip toliau. Po pusės valandos, 
baigęs skaityti visus šituos, es
mėje teisingus tvirtinimus,žmo
gus pagalvoji, kad vadovėlis gal 
neblogas, jei propagandistas 
straipsnio autorius padėjo tiek 
daug pastangų filosofuodamas a- 
pie dalykus, kurie su šituo va
dovėliu nieko bendro neturi, net 
užmiršo apie ką buvo pradėjęs 
rašyti.

Antikomunistinė propaganda 
yra labai reikalingas, rimtas ir 
sunkus uždavinys. Silpni mė
gėjiški bandymai šioje srityje

gali atnešti daugiau žalos negu 
naudos. O žala prasideda tada, 
kai kitiems imame skleisti tokią 
(nors ir teisingą) antikomunis
tinę propagandą, kuri tačiau ir 
mūsų pačių neįtikina. Norintiems 
antikomunistinėje propagandoje 
savo laimę pabandyti, vertėtų 
atydžiau pastudijuoti kad ir LNA 
skelbiamas (daugiausia turbūt V. 
Rastenio ranka parašytas) Lietu
vos šiuometinio gyvenimo ap
žvalgas. Ten, be jokių filosofavi
mų ir pamokslininkavimų, rū
pestingai atrinkti komunistinės 
tikrovės faktai leidžia skaitytojui 
pačiam susidaryti reikalingas iš
vadas. Anglų kalba leidžiamas 
Lituanus žurnalas propagandos 
uždavinius universitetinėje ap
linkoje atlieka labai rimtai ir 
efektingai. Tačiau savoje, lie
tuviškoje spaudoje, neretai pra
šauname pro šalį.

Propagandiniams tikslams pa
skyrę visą dėmesį mes savoj 
spaudoj nebepatiekiame pilno da
bartinio Lietuvos gyvenimo vaiz
do. Ir tai todėl, kad propaganda 
atskleidžia tik dalį tiesos -- 
naudingos mūsų tikslams. To gal 
ir užtenka tiems, kurie dar gy
vena Lietuvos prisiminimais. 
Tačiau jaunojoje kartoje, ypač 
studentijoje, kurios amžius pri
siminimams perjaunas, paskuti
niu metu pastebimos pastangos 
apie Lietuvos gyvenimo tikrovę

"Buvusio studento"

informuotis iš tiesioginių šal
tinių. Šitokie studentų užsimo
jimai tačiau ne visiems patinka. 
Gegužės 2 dienos Drauge "Bu
vusio studento" slapyvardžiu 
prisidengęs pilietis, paskaitęs 
"Studentų Gairių" keletą nume
rių, skelbia, kad mūsų studentai 
platina komunistinę spaudą.

Kad jauni studentų redaktoriai 
gali kai kada ir nepergudriau- 
siai nurašyti, tai savaime su
prantama. Tačiau paskaičius 
"Studentų Gaires" negalima ne
pastebėti ten aiškaus prieško- 
munistinio nusiteikimo. Kelios 
dešimtys
citatų bando mus įtikinti, kad 
studentai sąmoningai ar nesą
moningai kartoja nuolat komunis
tų skleidžiamas mintis. Tačiau 
taktiškai kelios dešimtys atski
rų atskirų posakių ar žodžių, 
atitraukti iš bendro teksto, ne
įrodo, --ir negali įrodyti jo
kių komunistinių nuotaikų mūsų 
studentijoje. Priešingai, minė
tas "Buvusio studento" straipsnis 
įrodo tik tai, kad jo autorius 
turi gabumų ir noro skleisti tokią 
demogogiją, kurios senai jau ne
teko spaudoje skaityti. Šitokiu 
metodu vadovaujantis nesun
kiai būtų galima prirankioti at
skirų posakių ar išsireiškimų 
ir taip "įrodyti", kad Draugas 
yra vienas iš pačių bedieviškiau
sių laikraščių pasaulyje.

Demagogijos mūsuose nema
žai. Net ir Eltos žinių agentūra, 
Lietuvą bevaduodama, vieną iš 
Dirvos redaktorių buvo paskel
busi į Lietuvą išvykus. Ir todėl 
mes čia nekreiptume dėmesio į 
"Buvusių studentų" pastangas 
"heretikus" studentus patogiai 
"ant laužo sudeginti", jei ši de
magogija nebūtų nukreipta prieš 
tuos, kuriuos reikia labiausiai 
traukti į lietuvišką gyvenimą, o 
ne nuo jo stumti.

(Nukelta į 4 psl.)

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

atstovę

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT 

Hl 2 4450
642 Meadow laue Dr. 

Cleveland 24

!l

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER 
ATOSTOGAS

GARSIAME CAI’E COD — OSTERVILLE, MASS, KU
RORTE PRIE ATVIRO ATLANTO, LON’G BEACII PLIA
ŽO, PUŠŲ PAVĖSYJE, GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE VA

SARVIETĖS VILOJE

” AUDRONE“
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass.

TEL. GA 8-8425

Ištaikinga vila, erdvūs kambariai • Gražus privatus 2 
akrų pušynas — parkas • Šiltos Golfstromo srovės, atvi
ras jūros pliažas 5 min. pėsčiom • Rami aplinkuma, daug 
vietos poilsiui ir žaidimams • Geras lietuviškas maistas 

ir malonus patarnavimas.

VILA ATIDAROMA NUO BIRŽELIO MĖN. 10 IKI 
RUGSĖJO 15 D.

Lietuviai savininkai Dr. Eduardas ir Marija 
Jansonai visus maloniai kviečia atvykti.
Kreiptis: E. Jansonas, 89 Mt. Ida Rd., 

Boston 22, Mass. Tel. AV 8-5999 
arba nuo birželio 10 d.

AUDRONĖ JANSONAS,
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 

Tel. GA 8-8425.
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Cicero Aukštesniajai Lituanistikos JONUI KASMAUSKUI78 METAI

Birželio 11 d. Cicero Aukšt. 
Lituanistikos mokykla užbaigė 5- 
sius savo veiklos metus. Tos 
dienos vakare šv. Antano parap. 
salėje įvyko mokslo metų baigimo 
aktas, kurio metu buvo išleista
4-ji abiturientų laida — 10 jau
nuolių. Per visą gyvavimo laiką 
(pirmaisiais metais abiturientų 
nebuvo) išleista 27 asmenys.

Mokykla buvo įsteigta 1956 m 
tuometinio LB Cicero apyl. pirm, 
dr. Zenono Ašoklio pastangomis. 
Kadangi Chicagos Aukšt. Litua
nistikos mokykla Cicero jauni
mui buvo sunkiai pasiekiama, šis 
užsimojimas susilaukė nemažo 
pritarimo iš mokinių ir tėvų pu
sės. Pirmuoju mokyklos direk
toriumi buvo (vienerius metus) 
kun. P. Dambrauskas. Dabartiniu 
metu mokyklai vadovauja kun. P. 
Patlaba.

Mokyklai paramą teikia LB 
Cicero apyl. skyrius, o jos tech
niškais reikalais rūpinasi mo

Cicero Aukštesniosios Lituanistinės Mokyklos, šiemet minin
čios 5 gyvavimo metus, mokytojai: Sėdi : B. Babrauskas, direk
torius kun. P. Patlaba, A. Baubienė. Stovi: P. Razminas, Č. Grin
cevičius, A. Skridulis. A. Kurauskas. Nuotraukoje trūksta: A. 
Brusokienės.

VIII kl. mokiniai su savo auklėtoju Č. Grincevičiu. Sėdi: K. 
Lauraitytė, J. Bigelytė, A. Zailskaitė, M. Burbaitė. Stovi: V. Kaz
lauskas, J. Kazlauskas, A. Norkus, V. Babrauskas. Trūksta T. 
Pautieniūtės ir S. Venclovaitės.

Vn kl. mokiniai pamokos metu. Pirmoj eilėj: L. Pupelytė, J. 
Ališauskas, R. Bigelis. Antroj eilėj: V. Bobinaitė, D. Bačinskas, 
J. Šumakeris. Trečioj eilėj: A. Skruodys, R. Zailskas, R. Vansaus- 
kas. Stovi klasės auklėtojas B. Babrauskas.

w
V kl. mokiniai. Sėdi: P. Prapuolenis, mok. P. Razminas, M. 

Pračkaila. Stovi: R. Lašinskaitė, B. Galinaitytė, E. Lauraitytė, 
M. Smilgevičiūtė, G. Grybaitė.

E. Šulaičio nuotraukos

Mokyklai 5 metai
kinių tėvų komitetas. Patalpas 
nemokamai mokyklai duoda šv. 
Antano parap. klebonas prel. I. 
Albavičius.

Paskutiniais mokslo metais 
mokinių skaičius buvo negausus 
--tik 30, nes vis daugiau atsi
randa tėvų, kurie atsisako leisti 
savo vaikus į mokyklą, sakyda
mi, jog vaikams reikia šeštadie
niais poilsio, jog jie turi dirbti 
ir kt. Tokiu būudu 1960 - 1961 
m. m. nebeveikė Vl-ji klasė ir 
nėra aišku, jog sekantį rudenį 
bus galima sudaryti V-ją klasę.

5 metų sukakčiai paminėti, bu
vo išleistas stambus leidinys 
"Atžala", kuriame telpa daug 
aprašymų apie šią mokyklą, pačių 
mokinių straipsniai, gausu nuo
traukų. Leidinį suredagavo C. 
Grincevičius, o viršelį nupiešė 
dail. A, Kurauskas. Atspausdino 
M. Morkūno spaustuvė.

Džiaugiantis Cicero Aukšt. Li
tuanistikos mokyklos iki šiol pa

siektais rezultatais, norisi ti
kėti, jog ji gyvuos ir toliau, kur
stydama meilę Lietuvai jos ne
mačiusių jaunuolių širdyse.

Edv. Š.

NAUJAS "KARIO" NUMERIS

Jau išėjo iš spaudos naujas 
birželio mėn. "Kario" 6 (1373) 
nr. Šiame numeryje įdėti šie 
rašiniai: P. Dirkio - Baisusis 
birželis, B. Augino -- Prie iš
pustytų pelenų, O. Urbono -- Di
džiojo Siaurės Karo frontas Lie
tuvoje, J. Baublio -- Geležin
kelių būrys Vilniaus kryptimi 
(pabaiga), V. Joniko -- Pos
mai žaibo raštuose (eilėraščiai), 
V. Kareivos -- Pakalnė, V. Sir
vydo -- Senovės Lietuva, K. S. 
Tautkaus -- Azijos fronte nieko 
nauja, K. M. J. Šarūno -- Ne
kiškit galvų po budelio kirviu, 
Kepalo vert. -- Iš lenkų karo 
atašės pik. L. Mitkievičiaus Kau
no atsiminimų 1938 ir 1939 me
tais, K. Tautkaus -- Ginklavi
mosi lenktynės skaičiais, Ed. 
Šulaičio -- Lietuvių sportininkų 
varžybos Toronte, K. Uoginiaus 
—Aisčio šuniškoji baladė. Be to, 
kronikinės medžiagos ir kitokių 
smulkmenų.

RAGANŲ MEDŽIOKLĖ...
(Atkelta iš 3 psl.)

"Dirvos" redakcijai "Studentų 
Gairių" linija taip pat (š.m. ge
gužės 12 d.) pasirodė lyg anapus 
geležinės uždangos sukirpta. 
Vietoj smerkusi ar kaltinusi, 
Dirvos redakcija bandė panagri
nėti, kas dėl to kaltas. Deja ir 
čia prašauta pro šalį, nes ap
kaltinti tie, kurie mūsų studenti
joje nenuėjo su "Lietuvos uni- 
versiteb. -usiom ir pasenu
siom ideologinėm organizaci
jom". Atseit, apkaltinti studentai 
santarieČhJ. Faktai tačiau čia 
kalba visai priešingai -- šitie 
"beideologiniai" studentai šiuo 
metu yra mažumoje. Studentų Są
jungoje kaip tik dominuoja tos 
pačios senos juostos ir ideolo
gijos, dar iš Lietuvos univer
siteto laikų. Ir šitą "svilste- 
rėjusį kvapą" skleidžia taip pat 
"juostuoti" ir "ideologuoti".

Viena iš didesnių musų tau
tos nelaimių, mano nuomone, ir 
yra jos ideologinis susiskirsty
mas. Ne pačios ideologijos, ku
rios kiekvienam žmogui būtinos 
ir reikalingos, bet tai, kad mūsų 
politinis gyvenimas ir spauda 
susiskaldę ideologiniais pagrin
dais. Gal todėl mūsuose, kaip nie
kur kitur, pastebima neretų at
vejų, kada dėl vienos kitos ne
patikusios minties, skirtingos 
ideologijos žmogus apšaukiamas 
komunistu ir deginamas ant ideo
loginio inkvizicinio lauželio. Ir 
lengva ir patogu, kaip ir vidur
amžiais, susitvarkyti su hereti- 
kais ir raganomis...

RED. PASTABA. Dirva savo 
vedamajam, kurį mini mūsų ge
ras bendradarbis Z. V. Rekašius, 
ne santariečius turėjo galvoje. 
Vokietijoje, kur buvo pasėtos to
kios sėklos, samariečių dar ne
buvo.

MOKAME 

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

Judriajam Jonui Kas- 
mauskui šiomis dienomis 
suėjo 78 metai. Jis gimęs 
Šiaulių apskr., Šaukėnų vai. 
Beržėnų dv. Į JAV atvyko 
1901 m. čia atvykęs pradė
jo mokytis rašto lankyda
mas Įvairias šio krašto mo
kyklas. Bematant Įsijungė 
ir Į lietuviškas organizaci
jas, chorus, vaidinimus.

1920 m. J. Kasmauskas 
Įstaigė medicinos Įrankių 
dirbtuvę — Boston Instru- 
ment, kuri ir iki šios dienos, 
su patobulintais Jono išra
dimais, sėkmingai veikia.

KUR PRALEISTI ATEINANČIAS 
ATOSTOGAS!

Maloniai kviečiame atvykti Į saulėtą Cape 
Cod, Mass ir praleisti savo atostogas Lūšių 
ir V e i t ų viloje

” M E š K A ”
42 Beach Street 
Monument Beach, Cape Cod, Mass. 
Tel. Buzzards Bay, PLAZA 9-3251

VILA MEŠKA tikram poilsiui, be rūpesčių siūlo:
• Erdvią ir ramią aplinką • Didelius ir jaukius 
kambarius • Gerą ir gausų maistą • Pliažas pa
siekiamas per 5 min. pėsčiomis • Silver Beach 
pliažas per 10 min. automobilių • Vasarotojus 
be automobiliu nuveža ir parveža savininkai
• Vaikams rengiami pa vakarėliai su lietuviška 
programa • Tėvams išvykus vakarais prižiūrimi 
vaikai • žuvavimas geras jūroje ir ežerėliuose.

SEZONO PRADŽIA BIRŽELIO MĖN. 17’DIENĄ.
Kainos neaukštos. 15 7< NUOLAIDA vasarojan- 

tiems nuo birželio 17 d. iki liepos 8 d. ir nuo 
rugsėjo 2 d. iki sezono uždarymo.

Iki sezono pradžios kreiptis: S. M. Lūšys, 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y. Tel. EV 7-5576.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

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

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Associatidn

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

Dirbdamas visoje eilėje 
lietuviškų organizacijų Jo
nas Kasmauskas ypatingus 
nuopelnus turi A. L. Tauti
nei Sąjungai. Jis yra pir
mųjų Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos rūmų 
įkūrėjas ir fundatorius. Už
tat Bostono skyrius išrinko 
j Į garbės pirmininku ir jo 
biustą Įkurdino savo na
muose, jaunimo salėje. Da
bar įvykęs Tautinės Sąjun
gos seimas Chicagoje Joną 
išrinko Tautinės Sąjungos 
tarybon.

1954 m. spalio 10 d., Ka-

Jonas Kasmauskas

raliaus Mindaugo paminklo 
Įkurdinimo šventėje ir sky
riaus penkerių metų sukak
ties atžymėjimui išleistame 
leidinėlyje J. Kasmauskas 
savo žodyje sako:

”Dar trumpas tebėra 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos Bostono sky
riaus amžius, nors lietuviš
koji, tautinė mintis mūsų 
širdyse buvo gyva jau ir tą 
valandą, kai mes prieš ke
liasdešimt metų Įžengėm Į 
ŠĮ žemyną, kai pradėjom gy
venti šiame didžios ir tikros 
demokratijos krašte.

Tautinė mintis Bostone 
gyvai reiškėsi Sandaroje, o 
paskutinių pasaulinių kri
zių metu Lietuvai Vaduoti 
Sąjungoje ir Amerikos Lie
tuvių Misijoje. Pastarosios 
dvi susiliejo su Amerikos 
Lietuvių Tautine Sąjunga, 
viena iš keturių didžiųjų 
Amerikos lietuvių visuome
ninio gyvenimo srovių, o 
Sandara šiandien veikia ir 
gyvena savo atskirą gyve
nimą. Savaime suprantama, 
tautinės minties nestokoja 
ir kitos patriotinės lietuvių 
organizacijos, tik jos, šalia 
lietuvių tautos, dar turi ir 
kitų idealų.

Amerikos Lietuvių Tau
tinei Sąjungai, taigi ir jos 
Bostono skyriui, visų pirma 
rūpi kova už Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymą, 
tauri ir kilni lietuvybė, lie
tuviu tautinė kultūra bei 
jos ugdymas, lietuviškoji 
jaunuomenė, tos jaunuome
nės mokslinimas ir jos ne
sudrumsta lietuviška atei
tis.

Tų rūpesčiu skatinami, 
Bostone mes Įsigijom nuo
savus namus, kuriuos išgra
žino ir techniškai mums pa
dėjo Įrengti dail. Vikt. And
riušis, inž. J. Mikalauskas, 
agr. A. Bričkus ir arch. J. 
Okunis. Reikšdamas jiems 
savo nuoširdžią padėką, aš 
kviečiu kiekvieną Lietuvos 
ir jos reikalu neišsižadėjusi 
lietuvi būti mūsų namų sve
čiu, o jeigu apsispręstu, tai 
ii- mūsų šeimos nariu. Iš 
tikro, tegu vienybėje klesti 
mūsų galybė.”

Nuo tos šventės Tautinės 
Sąjungos namai Bostone 
žymiai praturtėjo ir pragra- 
žėjo. Po Mindaugo biusto 
Įkurdinimo, Įkurdinta Vy
tauto Didžiojo statula, pre
zidento A. Smetonos bius
tas, .Tumo-Vaižganto, Dr. 
Basanavičiaus, V. Kudirkos, 
A. Olio, V. Putvio ir kitų, 
portretai. Puošnioje iškil
mių salėje iškabintas ir 
Korp. Neo-Lithuania her
bas. Taigi, tariant Jono 
Kasmausko žodžiais, tos, 
savų namų sienos, dar gy
vesnį jausmą mūsų širdyse 
žadina ...

Jono Kasmausko gimta
dieniui ir vardadieniui at
žymėti Tautinė Sąjunga 
birželio 24 d. Bostone ren
gia iškilmės-vaišės.

Gražiausių metų, mielas 
Jonai!

Ign. Vilėniškis
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Pusšimtis metų lietuviškai 
dainai Omahoje

Smėlio kalvų, prėrijų ir kul- 
kurūzų berybius plotus, valsty
bę, kurioje prasideda Vakarai 
(Nebraska), pirmieji lietuviai pa
siekė dar arklio ir vežimo ga
dynėje.

TEOFILE KINSELLIENĖ pirmoji Omahos lietuvių choro dirigentė, 
vadovavusi chorui iki 1949 metų.

Pats didžiausias lietuvių skai
čius čia susispietė Omahoje. O 
mahos miestas, pats didžiausias 
Nebraskoje, stovėdamas neper- 
toli nuo JAV geografinio centro, 
greitai tapo taip vadinama tau
tos kryžkele. Ir šiandien skros- 
damas JAV iš pietų į šiaurę, 
ar iš rytų į vakarus, beveik 
visada turi liesti Omaha. Ir vis- 
vien, ar keliautum lėktuvu, ar 
traukiniu, ar sava mašina.

Su pirmąją lietuvių banga Oma
hoje pirmą kartą nuskambėjo ir 

Dabartinis Omahos Lietuvių Bendruomenės Choras: Pirmoj eilėj sėdi: V. Drukteinytė, 
V. Mockutė. A. Eurzdžiūtė, K. Jonykaitė, R. Smailytė, I. Gartigaitė, R. Cicėnaitė. Antroj 
eilėj sėdi: E. Kovaitė. J. Gartigaitė. B. Starkevičienė, G. Raškevičienė, R. Micutaitė, 
A. Bukšnienė, choro dirigentas Br. Jonušas, V. Mykolaitienė, L. Jonykienė, O. Damaitė, 
Ir. šarkaitė. V. Ribokaitė, J. šermukšnytė. Trečioj eilėj stovi; I. Lileikienė, A. Mažo- 
naitė, E. Poceviįįenė, D. Kartanaitė, J. Kartanaitė, L. Kartanaitė, B. Lake, L. Kveda- 
raitė. M. Burzdžiūtė, D. Katiliūtė. Ketvirtoj eilėj: J. Vasiliauskaitė, Z. Lašaitytė, S. 
Martinkus, D. Mykolaitis, R. Povilaitis, A. Povilaitis, S. Mickus, A.Totilas, V. Sede
ravičius, H. Naikelytė. L. Povilaitytė. Penktoj eilėj: Pr. Kovas, S. Naujokaitis, R. Guzu
lą it is, A. Pocevičius, St. Radžiūnas. V. Barkus, V. Gaidelis, V. Rūkas ir J. Lileikis, 
šeštoj eilėj: J. Agurkis. B. Dainis. J. Šarka, jr.. V. Mackevičius. V. Arlauskas, J. Star
kevičius. J. Petrikonis, A. Pocevičius ir J. Jonyka. Trūksta: P. Cicėnienės, M. Mockie
nės, T. Mickaus, B. Laureckytės, Gr. Mickevičiūtės, Z. Vingelytės. J. Kartano, J. Naikelio.

lietuviška daina. Tiesa, tuo lai
ku, greičiausia ji dar buvo pa
drikusi ir neorganizuota. Ta
čiau lietuvių skaičiui čia vis 
didėjant, pirmasis lietuviškos 
dainos puoselėtojas buvo vargo

nininkas Albinas Jakubka, kuris 
jau 1907 metų Kalėdose pasirodė 
su "dainingų mergaičių neprigul- 
minga kuopa”. Truputį vėliau, 
1912 metais suorganizuojama 
"Birutės" Dainorių Draugystė. 
Už poros metų (1914) su mergai
čių choru pasirodo muzikos 
mokslus baigusi Teofilė Mas- 
lauskaitė (vėliau Mrs. T. Kin- 
sella). Su kai kuriomis pertrau
komis T. Kinsella keliais atve
jais, su savo vadovaujamu cho
ru, pasirodė įvairių švenčių 

proga Omahos mieste.
1934 metais lietuviškai dainai 

pagelbon ateina nauja muzikos 
pajėga -- Edna Butkutė. Jos 
vadovaujamas šv. Antano para
pijos choras čia dalyvauja tautų 
karnavale ir dainuoja per radi
ją.

Antrojo pasaulinio karo lai
kotarpyje lietuviškoji daina Oma
hoje vėl rečiau besigirdi. Ir tik 
1949 metai į merdintį Omahos lie
tuvių gyvenimą ilieja naujo krau
jo. Iš Europos pasirodo pir
mieji karo pabėgėliai. Omahos 
lietuviams dar vis nepamiršta
mo Mečio Aukštuolio iniciaty
va ir vadovaujant T. Kinse- 
llienei, vėl suorganizuojamas O- 
mahos lietuvių choras. Tų pa
čių metų rudenį choro dirigavi
mą perima Mečys Leškys — 
Leškevičius.

Plačiau naujai suorganizuotas 
choras pradėjo reikštis tik 1951 
metais, susijungdamas su tauti
nių šokių grupe (M. Aukštuolio 
vadovaujama) ir pasivadindamas 
meno ansambliu. Pirmą kartą an
samblis koncertavo lietuviams 
1951.7.1. Tais pat metais an
samblis lankėsi Sioux City, Ia. 
lietuvių kolonijoj, dainavo Coun- 
cil Bluffs, Ia. ligoninės medi
cinos personalui. Iki 1954 metų 
ansamblis įvairiomis progomis 
pasirodė viešai bent 19 kartų.

1954 metais Omahos miestas 
švenčia savo pirmojo šimtmečio 
jubiliejų. į šias sukaktuves daly
vauti kviečiami ir lietuviai. Jau 
kiek apiręs ansamblis atsikuria, 
naujam ir dideliam darbui. Pas
kubomis ruošiamos naujos dai
nos, repetuojami tautiniai šokiai.

Visai lietuviškai programai 
apipavidalinti iš Chicagos iš
kviečiamas režisierius Gasparas 
Velička. Mečio Aukštuolio, Me
čio Leškio ir Gasparo Veličkos 
pastangomis paruošta šokio, dai
nos ir žodžio pynė, kuri pa
vadinta -- "Žiedas, kurio ieško 
visas pasaulis".

Šis ansamblis laurų vainiko nu
sipelnė dalyvaudamas istori
niame "Omaha Chuck Wagon of 
Amęrica" spektaklyje, kuriame 
dalyvavo apie 1500 aktorių ir 
statistų. Žymaus Amerikos fil
mų ir masinių scenų specialisto 
režisieriaus priežiūroje mūsiš
kiai pasirodė su mažu fragmentu 
iš pynės "Žiedas kurio ieško 
visas pasaulis."

Tautinis Malūnas, paruoštas 
M. Aukštuolio, buvo pats kul
minacinis spektaklio punktas. 
Malūnas, greičiausia pirmą kar
tą jo istorijoje, palydint chorui

Grupė daugiau kaip 10 metų dainuojančių choristų. Iš kairės: E. Pocevičienė, A. Bukš- 
nienė, P. Cicėnienė, M. Mockienė, Ir. Šarkaitė. Stovi: J. Agurkis, V. Mackevičius, St. 
Radžiūnas, V. Arlauskas, J. šarka, jr. ir A. Pocevičius. Trūksta: dr. J. Petrikonio ir 
Pr. Kovo.

ir simfoniniam orkestrui, skam
bėjo ir žėrėjo pasigėrėtinai. Mil
žiniškų prožektorių spalvų žai
dime mūsų šokėjų tautiniai rū
bai bei Malūno kombinacijos, 
86,000 žiūrovų akyse, susilau

kė tokių ovacijų, kokių neteko 
laimės gauti jokiai kitai spek
taklyje dalyvavusiai tautinei ar 
profesinei grupei. Pats režisie
rius buvo iki nustebimo sužavė
tas lietuvišku tautiniu šokiu.

M. LEŠKYS-LEŠKEVIČIUS, vadovavęs Omahos lietuvių chorui 
nuo 1949 m. iki savo mirties 1959 m. vasario 3 d.

Šis nelauktas pasisekimas an- 
samlį nuvedė ir į kitus pasiro
dymus amerikiečiams. Šimtme
čio programų baigmei ansamblis 
vėl pasirodė AK - SAR - BE N 
paskaitytk atvirkščiai!) koli- 
ziejuje. Vėliau, buvo kviečiamas 
į didelį bankininkų suvažiavimą, 
o taip pat giedojo 1956 m. ka
lėdines giesmes miesto rotušė
je. Pagaliau dalyvavo ir 1-oje 
Dainų šventėje Chicagoje.

1959 metais Vasario 16-sios 
proga beruošiant dainos ir po
ezijos montažą, staigiai miršta 
choro dirigentas Mečys Leškys 
--Leškevičius. Lietuviškoje O- 
mahos dalyje daina apmiršta. 
Tampa nyku minėjimuose, tylu 
bažnyčioje.

Dainos mylėtojų ir entuzijastų 
būryje bandoma ieškoti išeities, 
nes jaučiama, kad be lietuviškos 
dainos ir pats lietuviškas gy
venimas silpsta. Laimingu su
tapimu pavyksta susisiekti su 
muz. Br. Jonušu, kurs tais pat 
metais gegužės 15 dieną iš naujo 
su choru pradeda darbą. Jau 
birželio mėn. choras pirmą kar
tą pasirodo viešai, koncertuoda
mas Texas ūkininkų ekskursijai 
Omahoje. Teko nugirsti, kad aukš
tieji texasiečiai lietuviška daina 

buvo visiškai sužavėti.
1960 metais atidarant Trem

tinių Metus Creighton Universi
tete vėl dainuojama. Be to cho
ras kas sekmadienį gieda šv. 
Antano bažnyčioje lietuviškų pa
maldų metu bei dalyvauja kiek
viename lietuviškame minėjime.

Taip prabėgomis atrodo isto
rija "tautos kryžkelėje" apsisto
jusios lietuviškos dainos. Šiuo 
metu Omahos lietuvių bendruo
menės choras ir vėl yra gero
kai sustiprėjęs savo repertuaru 
ir savo sąstatu. Choras savo re
pertuare jau turi 40 dainų ir 30 
giesmių. Chore aktyviai dainuoja 
63 dainininkai. Pats dainininkų 
sąstatas irgi gana margas: ša
lia pradžios mokyklos mokinio 
stovi studentas, šalia jaunuolio 
--baigiąs praplikti viduramžis. 
12 choro dalyvių yra išdainavę, 
daugiau kaip dešimt metų. Vie
nuolikos metų bėgyje choras tu
rėjo penkis pirmininkus: Petro
nėlę Cicėnienę, Tadą Mickų, El
zę Petrikonienę, Bronių Dainį 
ir paskutiniuoju metu Joną Šar
ką jr.

Nei choro dirigentas, nei patys 
choro dalyviai savo dainavimu ne
pretenduoja į jokias muzikines 
viršūnes. Pagrindinis choro tiks
las: neleisti lietuviškai dainai 
nutilti ir jos meilę įskiepyti 
jauniesiems.

Iš savo pusės Omahos lietu
viai džiaugiasi savo gražiu dai
nos puoselėtojų būriu ir jį vi
sokiais būdais remia. Šiuo metu 
choras baigia pasiruošti dainų 
šventei ir savo veiklos dešimt
metį (su mažu kaupu!) švęsda
mas birželio 17 d. ruošia ju
biliejinį koncertą. Ta pačia pro
ga išleidžiamas ir trumpas cho
ro veiklos leidinėlis - prog
rama, kuri spaudai paruošė 
žur. J. Cicėnas, o viršelį piešė 
V. Gaidelis. Spaudos darbą at
lieka Dirva.

Apie šį nenuilstamai dai
nuojantį kolektyvą nieko gražes
nio negalima būtų pasakyti, kaip
tik pabaigoje jį apibūdinti dar 
Lietuvoje populiarinta linksma 
dainele:

Kas dainuoja, tie laimingi! 
Jie ir darbo dirbt netingi!...

V. Šarka

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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Netekus tauraus lietuvio 
Adalberto Želvio

Neseniai Baltimorėj savo 
kabinete staiga mirė dantų 
gydytojas Dr. Adalbertas Žel- 
vis. Jau buvo 69 me
tų sulaukęs, bet dar tvir
tas, dirbo savo profesinį ir 
visuomeninį darbą kiek įma
nydamas. Jis netikėtai pabaigė 
savo žemišką kelionę, palikęs 
žmoną Frances Stankevičiūtę -- 
Želvienę, pusbrolį Edvardą Balt
rušaitį Kanadoje ir pusseseres: 
Dr. Rūtą Lambrose, Juzę Luddy 
ir Virginiją Goldsmith Baltimo
rėj e.

Dr. Ž ei vis buvo gimęs 1891 
metų gegužės 21 d. Baltimorėje 
ir krikštytas dabartinėje Šv. Al
fonso lietuvių parapijos (tuomet 
vokiečių) bažnyčioje. Per I-jį 
Pasaulinį karą studijavo odon
tologiją Marylando universitete. 
Kaip karo veteranas tapo palai
dotas Baltimorės kariškose ka
pinėse karo veteranų apeigomis. 
Tarp gėlėmis apkrauto kapo 
buvo ir Baltimorės ramovėnų 
vainikas.

A. a. Dr. A. Želvis buvo di

delė ir tauri asmenybė ir daug 
nuveikė kraštui, kuriame gimė, 
o ypač mums lietuviams jis pa
siliks brangus. Čia gimęs ir 
augęs ir niekad Lietuvos nema
tęs, jis buvo tikras lietuvis pat
riotas, visą savo laisvą laiką 
pašventęs lietuviškam darbui.

Neįmanoma čia išpasakoti visų 
jo nuveiktų darbų ir nuopelnų. 
Paminėsiu tik svarbesnius. Ne
buvo lietuvių organizacijos, 
kurioje jis nebūtų aktyviai daly
vavęs. Jis -- Baltimorės lietu
vių tautinio knygyno organizato
rius ir vicepirmininkas, Bal
timorės Lietuvių Organiza
cijų Tarybos narys, skautų orga
nizatorius ir vadovas ir t.t. Pc 
2-jo pasaulinio karo suorganizavo 
Amerikos Legiono 154 lietuvių 
postą Baltimorėje ir buvo pir
mas to posto vadas.

Ypač L. V. S. "Ramovė" Bal
timorės skyriui a.a. Dr. Zel- 
vis buvo tikras draugas ir glo
bėjas. Be jo pagalbos stačiai ne
būtų buvę įmanoma surengti to
kias dideles iškilmes, kaip Liet.

kariuomenės atkūrimo 40 metų 
sukakties minėjimą, kurs vyko 
Washingtone ir Baltimorėje. 
Šiam minėjimui pravesti reikė
jo susirišti su Amerikos Legiono 
Marylando Departamentu ir su 
JAV karo pajėgų vadovybeWash- 
ingtone. Dr. A. Želvis čia buvo 
nepamainomas ryšininkas ir pa
tarėjas.

Be visuomenės darbų, iš visų 
spaudos šaltinių jis yra surinkęs 
didžiulius tomus medžiagos apie 
Lietuvą, kuria pasinaudodamas 
jis nekartą gynė Lietuvos rei
kalus.

Baltimoriečiai liūdi netekę 
tauraus lietuvio, patarėjo ir 
draugo.

K. P.

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!

Paraginkit savo pažįstamus 
užsiprenumeruoti DIRVĄ.

EAGLE STAMPS NOW
REIŠKIA DAR DIDESNĮ SUTAUPYMĄ

DOWNTOWN - PUBLIC
SQUARE

3 BASEMEN
CEDAR CE_NTER - RIDGE AND 

RIDGEWOOD DRIVE

BESĄLYGINIAI GARANTUOTA<-

"Riggs Waso-n-Wear nauji marškiniai

• Tik išskalbkite vakare, nešiokite iš ryto
• 100'1 nesusitraukiamo visuose rayon
• Pilnas iškirpimas dėl patogumo
• Gražus, gerai stovintis kalnierius
• Su dviem gražiais kišeninis
• Trumpom rankovėm sportiniai marškiniai baltų, mėlynų, 

smėlinių, žalių, auksinių, raudonu ar žalsvų spalvų. 
Dydžiai: S-M-L-NL.

• Ilgom rankovėm sportiniai marškiniai baltų, mėlynų, smėlinių, 
žalių, žalsvų ar auksinių spalvų.

Paštu ir telefonu užsakymai pildomi__ šaukit CHerry 1-3070

BASEMENT MEN’S FVRNISHINGS DEPARTMENT... 
THE MAY COMPANY, ALL 3 STORES

Vyru Tarleton Cotton Broadcloth 
pižamos

Puikios sanforized wash ’n’ 
wear broadcloth pižamos, 
trumpu ir iljru stilių. Gra
žūs, įvairūs rastai. Puikiai 
pasiūtos, su Ruma lieme
nyje dėl patogaus neboji
mo. Dydžiai: A-B-C-D. 2 .99

Vyru Argvle kojinės gražioje dovanų 
dėžėje ... Trys dėžėje. Puiki dovana

tėvui

Puikios cotton argyles iš 
dideliu spalvų ir raštų pa
sirinkimo. Dydžiai: 10% 
iki 13 šioje grupėje. 1 .50

Vyrų trijų ketvirtadalių rankovių 
vėsūs išeiginiai marškiniai

Pasirinkite iš baltų oxford, 
spalvuotų oxford, pique 
veaves, leno weaves ir ba
tiste Aveaveš. Pilnas ga
rantavimas visiems išeigi
niams marškiniams. Dy
džiai: 14% iki 17 grupėje.

.99
Vyrų garsūs ”ARCO” kaklaraikščiai 

kiekvienas populiarus stilius!
Daug importuotų medžia
gų. austų, mėgstu, conti- 
nental dryžių, vienos spal
vos. rayon šilko ir daug 
wash ’n’ wear medžiagų. 
Daug naujų užsegamų sti. 
lių. $1Vienas

Paštu ir telefonu užsakymai pildomi... šaukit CHerry 1-3070

BASEMENT MEN’S FVRNTSHIN'GS DEPARTMENT.-. 
THE MAY COMPANY, ALL 3 STORES

Dalis publikos dalyvavusių Los Angeles Jaunųjų Ansamblio va
kare, kur buvo suvaidinta Alės Rūtos "Pakrūmė". Prieky sėdi iš 
kairės: kan. A. Steponaitis, K. Liaudanskas, V. Kazlas, kons. dr. 
J. Bielskis ir prof. M. Biržiška.

L. Briedžio nuotrauka

1:50 - 2:20 Karcinoido synd- 
romas. Dr. A. Kisielius, Ohio 
Liet. Gyd. Dr-ja.

2:20 - 2:50. Nėštumo sėdyni- 
nė padėtis ir komplikacijos. 
Dr. G. K. Batukas, Illinois Liet. 
Gyd. Dr-ja.

2:50 - 3:00 Pertrauka.
3:00 - 3:30. Dažniausiai pasi

taiką vaikų akių negalavimai (su 
filmos demonstravimu) Dr. M. 
Arštikaitytė, Toronto Liet. Gyd. 
Dr-ja.

3:30 - 4:00. Hemoglobino tipai. 
Dr. E. Kaminskas, Illinois Liet. 
Gyd. Dr-ja.

4:00 - 4:30. Sisteminės miko- 
tinės infekcijos. Dr. J. Valaitis, 
Illinois Liet. Gyd. Dr-ja.

4:30 - 5:00. Diskusijos ir su
važiavimo uždarymas.

E. CHICAGO

Lietuvių gydytojų trečias 
suvažiavimas

Suvažiavimas įvyksta 1961 m. 
birželio 24 ir 25 d., Nėw Yorke, 
Park Sheraton viešbuty, kampas 
7th Avė. ir 55th St.
PIRMOJI SUVAŽIAVIMO DIENA, 
ŠEŠTADIENIS, BIRŽELIO 24, D.

10:00 -- 12:00 dalyvių regis
tracija Park Sheraton Hotel Fo- 
rum Room.

12:00. Suvažiavimo atidary
mas -- dr. A. Stankus, N. Y. 
Liet. Gyd. D-jos pirmininkas.

12:05. Amerikos ir Lietuvos 
himnai.

12:15. Atidarymo kalba -- dr. 
A. Montvidas, A. L. Gyd. Są
jungos pirmininkas.

12:25. Sveikinimai ir esminiai 
pranešimai.

12:45. Šių dienų politinė ap
žvalga — V. Sidzikauskas, Eu
ropos Pavergtųjų Tautų Asamb
lėjos Pirmininkas.

1:15. Gydytojas visuomeninin
kas -- dr. B. Matulionis, N. 
Y. L. Gyd. Dr-ja

1:30 Dr. Aleksandras Kuršius, 
kaipo pirmasis lietuvis gydytojas

atvykęs New Yorkan (300 metų 
sukakties minėjimo trumpa 
akademija) -- Anicetas Simutis, 
Lietuvos Konsulas.

1:50. - 2:10. Įspūdžiai iš 1960 
m. kelionės į Lietuvą su filmos 
demonstravimu -- dr. B. Pap- 
rockienė.

2:10 - 3:15 Pietų pertrauka.
3:15 Amerikos Lietuvių Gy

dytojų Sąjungos atstovų posė
dis. Park Sheraton Hotel, Forum 
Room.

7:00-2:00 A. M. Banketas ir šo
kiai, Sheraton Hotel, Bali Room.

ANTROJI SUVAŽIAVIMO DIENA, 
SEKMADIENIS, BIRŽELIOS M. 
25 D. Park Sheraton Hotel, Co- 
lonial Room.

1:00 - 1:30 P. M. Gydytojų 
vaidmuo ir atlikti darbai siekiant 
Lietuvos tautinio atgimimo ir ne
priklausomybės. Dr.,V. Tarcijo- 
nas, N. Y. Liet. Gyd. Dr-ja.

1:30 - 1:50 Lietuvių Fondo rei
kalai ir diskusijos. Dr. A. Raz
ma, Illinois Liet. Gyd. Dr-ja.

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

P. ir O. LANIŲ VASARNAMY.
Čia ąžuolais apsupto vasarnamio erdviuose 

kambariuose su privačiais dušais ir kitais patogu
mais už neaukštą kainą, ramiai pailsėsite.

Tik per keletą minučių pėsčiom pasiekiamas 
vandenynas — paplūdymys; taip pat kino teatrai, 
bažnyčios, krautuvės, restoranai ir kitos pramogų 
vietos.

Svečių patogumui galima naudotis virtuvėmis 
ir šaldytuvais. Maudymosi mokestis apmokamas 
savininkų. Kambarius siūlome užsisakyti iš anks
to:

P. LANYS,
515 4th Avė., Asbury Park, N. J.
Telef. PR 6-9783.

VISAD TURĖK PO RANKA 
GERA DOVANA

Skundžiamasi, kad lietuviškos knygos skaitytojų 
skaičius labai sumažėjęs. O mes galvojame, kad lietuviška 
knyga dar gali skaitytojų surasti. Ypač gera knyga, ko
kia yra R. Spalio Alma Mater.

Įsigyk ją savo bibliotekai. Įsigyk ir vieną dovanoms. 
Kai ateis kokia proga sveikinti artimuosius, tada nerei
kės rūpintis, o dovana bus jūsų namuose, įrišta gražiais, 
kietais viršeliais.

Įsigydamas Almą Mater paremsi lietuvį rašytoją, lie
tuviškos knygos leidyklą ir svarbiausia, įrodysi, kad gera 
lietuviška knyga skaitytojų dar turi.

Užsisakant naudokis pridedama atkarpa.

DIRVA
69o7 Šuperior Avė., 
Cleveland 3, Ohio.

Siunčiu $5.oo ir prašau man išsiųsti R. Spalio 
naują knygą "Alma Mater".

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas)

Dailės darbų paroda
Tautinės Sąjungos East 

Chicagos skyriaus valdyba 
buvo suruošusi dail. Antano 
Rūkštelės kūrinių parodą. 
Ji įvyko birželio 2-4 d. šv. 
Pranciškaus lietuvių para
pijos salėje — 3903 Fir St., 
East Chicago, Indiana.

Parodą atidarė ir sveiki
nimo žodį tarė Tautinės Są
jungos East Chicagos sky
riaus pirmininkas inž. Ka
zimieras Pocius. Jis trum
pai apibūdino šios parodos 
reikšmę, padėkojo šv. Pran- 
niškaus lietuvių parapijos 
klebonui kun. Ig. Vichurui, 
kun. Dr. Petrui Celiešiui ir 
kitiems už globą. Po to kal
bėjo kun. Celiešius ir pats 
A. Rūkštelė.

Parodoje buvo išstatyta 
per 40 paveikslų, kuriuos 
apylinkės gyventojai su ma
lonumu apžiūrėjo, o norin
tieji ir nusipirko. Dail. An
tano Rūkštelės paveikslus 
įsigijo: Pociai, Motiejūnai, 
Ginčauskai, čiūrinskai, kun. 
Dr. Petras Celiešius ir 
Aukštuoliai. Parodą aplan
kė per 100 apylinkės gyven
tojų.

Parodos paveikslų trans- 
portacija ir dail. Antano 
Rūkštelės globa rūpinosi p. 
Pocių šeima.

Pakeitė

WATERBURY
Nauja Balfo valdyba

Balfo Waterburio sky
rius išsirinko naują valdy
bą: Jonas Brazauskas — 
pirmininku, Danutė Vens- 
lauskaitė — vicepirmininkė, 
Genovaitė Valiulienė — se
kretorė, Juozas žemaitaitis 
— iždininku ir Marcelė Lau- 
reckienė — valdybos narė.

Balfo piknikas
Naujoji skyriaus valdyba 

pradėdama savo darbą, 18- 
tą birželio, 2 valandą po pie
tų, gražioje Zamblauskų so
dyboje (129 Farview Avė., 
Wolcott, Conn.) rengia pir
mąjį šių metų Balfo pikni
ką. Neabejojama, kad dau
gelis yvaterburiečių, o taip 
pat ir kaimyninių kolonijų 
lietuviai gausiai susirinks 
malonion Zamblauskų pa
ežerėn, jaukiai sekmadienio 
popietei praleisti. G. V,

WHEN BUYING 
OR SELLING 
A HOUSE

Ūse our Escrow Service 
Pretect both parties 

in the deal

■Uiti flMUl llMin UmUTMI
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
• Aštuntosios Kanados 

Lietuvių Dienos metraščiui 
pageidaujama šių žinių:

Prieš 60 metų Kanadoje 
įsikūrusius — atvykusius, 
nors dabar gyventų ir J. 
A. V-se, pranešti gyvenan
čių, arba gyventų vietovę, 
pavardę ir vardų.

Kadangi Metraštis bus 
pasklidęs ne tik Kanadoje, 
bet ir J A V-se, prašoma biz
nio žmonių bei biznio įstai
gų skelbimų.

šiais metais baigusių 
aukštų jį mokslų lietuvių, 
pranešti vardų, pavardę, 
mokslo laipsnį, universitetų 
ir pridėti fotografijų.

Siųsti šiuo adresu:
LD Metraštis, 
7722 George Street,

Lassalle, Montreal 32, P.Q.
Čanada.

BALTI C KEPYKLOS 
lietuviška duona ir kiti kepsniai Šv. Jurgio 
parapijos rajone gaunami šiose krautuvėse:

6924 Superior Avė. — Vince’s Delic.,
6502 Superior Avė.,
6510 Superior Avė.

Dėkojame mūsų mieliesiems klijentams 
— pirkėjams už dėmesį.

Antanas Glodenis, 
kepyklos savininkas

VANDENTEKIS IR ŠILDYMAS
ĮVEDIMAS IR PATAISYMAS

Vandeniu ir pečiais šildymas, vonios kamba
rių įrengimas. Pristatymas į jūsų namus ar pilnas 
įrengimas.

Nelaimei atsitikus skubus pataisymas. Nemokamas 
numatomų Harbų įkainavimas.

Mes esame pertvarkę šildymą Dirvoje, atlikę nemažai 
patarnavimų lietuviams-ir mūsų darbu visi patenkinti.

W. F. HAKN & SONS C0.
15533 EUCLID AVĖ. MU 1-4200

i

ATOSTOGŲ SEZONO NUOLAIDA 
”TUNE-UP”$

Išvalymas ir sureguliavimas žvakių, points, karbu- 
ratoriaus, oro filtro, patikrinimas dinamos, reguliatoriaus 
ir baterijos. Išplovimas radiatoriaus ir pakeitimas termos
tato. 6 cil. mot. — $6.50. 8 cil. — $9.00.

Maflerių įdėjimas nemokamai.
Stabdžių įdėjimas, būgnų tekinimas ir cil. (ratų) 

šlifavimas — $10.00. Pilnas Auto — Body dažymas ir 
taisymas.

QUIK AUTO SERVICE, INC.
Sav. Pranas Grigonis

1304 East 9th Street Telef. TO 1-1673

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2.30SAVINGS 
EARN

ACCOUNTS 
INSURED TO 

HO OOO

SUPERIOR 
SAVINGS

IN TOWN OFF1CE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST,

JAKUBS <& SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Dęlla 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

• šiais metais aukštųjį 
mokslų baigė montrealie- 
čiai:

McGill universitetų — B. 
Juskevičiūtė-Miller — che
mijų, V. Šipelis — inžineri
jų, Ant. Popieraitis — me
dicinų, J. J. Šinkūnas — hu
manitarinius mokslus.

Queen Universitetų King- 
stoune — R. V. Paukštaitis 
— Bachelor of Arts.

Emilija Jurkevičienė, 
LNT Moterų Būrelio pirmi
ninkė ir daugelio kitų tau
tinių organizacijų aktyvi 
veikėja, birželio 10 d. pra
dėjo atostogas, kurių di
džiųjų dalį žada praleisti 
prie Atlanto vandenyno.

E. Jurkevičienė eidama 
atsakingas skyr. direktorės 
pareigas Amerikos investi- 

ei jų ir draudimo įstaigoje, 
kurios žinioje yra kelios de
šimt tarnautojų, daug turi 
įvairių reikalų su savo cent
ru. Todėl pradžioj apie sa
vaitę laiko yra numačiusi 

zapsistoti pas savo įstaigos, 
kurioje .dirba, tarnautojų 
ponių P. Osten šalia New 
York turimoj viloj. Iš ten 
vyks į New Atlantic ir ki
tas vietas ir tik po mėnesio 
žada sugrįžti į Toronto.

*
Vyt. Skrinskui St. Joseph 

ligoninėje padaryta opera
cija, kuri reikia manyti yra 
pasisekusi, nes ligonio svei
kata be komplikacijų spar
čiai taisosi.

*
Mokytojas Petras Balčiū

nas, dirbus vienoje R. Cath. 
pradžios mokykloje, šiuo 
metu Toronto universitete 
baigė studijas ir išlaikė rei
kiamus egzaminus, sutei
kiančius teisę dėstyti vidu
rinėje mokykloje geografi
jų ir kalbas.

IEŠKOMI
Arasimas (Rašimas), Česlovas 

ir Viktoras, Telesforo sūnūs
Balčiulis, Domininkas, kilęs iš 

Panevėžio, mirė 1960 m. Canas- 
tota, N. Y., buvo gyvenęs Chica
goje. Prašomi atsiliepti jo gimi
nės ar pažĮstami, jo palikto tur
to reikalu.

Banionis, Jonas, Juozas, ir 
Jurgis, ir Banionytė, Marijona, 
Prano vaikai, gyveno Bostone.

Jakelevičienė-Keršytė, Elena, 
Grigo duktė, iš Giraitės km., 
Varėnos vi., vyras Jakelevi- 
čius, Jonas

Malinauskas, Antanas ir Povi
las, iš Utenu km., prie Smilgių 

Matulis, Antanas, Stepšienės 
brolis, gyveno gal Brooklyn, N. 
Y.

Navickas, Mikas, ir jo sesuo 
Židelienė (Židelis), Emilija, Juo
zo vaikai, iš Palkabalio km., 
Varėnos vi.

Norgilas, Antanas, Juozo sū
nus, iš Kivylių km., Vainuto vi.

Petraitis, Jonas, Juliaus sū
nus, gimęs 1890 m. kovo 12 d., 
Gaurės vi., Tauragės apsk.

Ragickas, Jonas ir Vincas, ir jų 
sesuo Jieva, Jurgio ir Jievos 
vaikai, iš Barzdų km.

Stepšys, Antanas ir Kazys 
Stuknys, Vytautas, gimęs 1925 

m.
Šulte, Juozapas ir Pranciškus 
Tarailaitė - Matuizienė, Te

resė, Jono duktė.
Varinauskas, Juozas ir Pra

nas, iš Kulių valsčiaus.
Židelienė (Židelis) - Navickai

tė, Emilija, ir jos brolis Navic
kas,.Mikas, Juozo vaikai, iš Pal
kabalio km., Varėnos vi.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consulate Generalof Lithuania 
41 West 82 nd Street 

New York 24, N. Y.

VILLA RŪTA
prie Pymatuning ežero 

vasarojimo sezonų atidaro 
birželio 20 d., kur svečiai 
galės pasinaudoti nauju, ge
rai įrengtu smėlio paplūdy- 
mu Ohio pusėje — tik 10 
min. nuo Rūtos pėsčiomis.

Kas nori ramios aplinku
mos, poilsio gamtoje, gero 
maisto ir aprūpinimo — vi
sa tai ras Rūtos viloj.

Svečiai prašomi iki rug- 
piūčio 1 d. kreiptis adresu: 
Andover Post Office, An- 
dover, Ohio, N. Lake Rd.

Iš Clevelando — kelias 6 
iki Andover, E. 85 iki Lake 
Rd. pasukti (N.) į kairę iki 
ketvirtos Avė., į dešinę 
Lakeview Df. iki Vilią Rū
ta.

• Išnuomojami 2 atskiri 
kambariai su atskirais įėji
mais. Yra baldai. Galima 
naudotis virtuve. Kaina už 
abu kambarius 35 dol. Kam
bariai išnuomojami ir atski
rai.

982 Ida Avė., II aukštas. 
Skambinti nuo 6 vai. vak. 

EX 1-6073. šeštad. ir sek
madienį skambinti nuo 12 
vaL p. p, (68)

Clevelando skautų vadovai apžiūri kultūriniame darželyje vietą, kur birželio 25 d. bus atidengtas 
Maironio paminklas. Nuotraukoje iš kairės: B. Rėkus, V. Kamantas, J. Koklienė, A. Muliolis, M. 
Kižienė, V. Jokūbaitis, G. Juškėnas, P. Karalius, D. Kižys, V. Petukauskas ir G. Neimanas.

V. Bacevičiaus nuotrauka

CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Pasitarti Dirvos toli
mesnio leidimo klausimais 
į Clevelandą buvo susirin
kę visi Vilties Draugijos 
valdybos nariai, Tautinės 
Sąjungos pirm. V. Abraitis, 
vicepirm. A. Senikas ir iš 
Tabor Farm J. Bačiūnus. 
Pasitarimai vyko Dirvos re
dakcijoje.

• Mirė Aldona Misčikai- 
tė-Bowers. Praėjusį sekma
dienį, birželio 11 d., mirė 
Aldona Bowers-Misčikaitė, 
Clevelando lietuviams gerai 
žinomų nuoširdžių visuo
menės veikėjų Justino ir 
Marijos Misčikų duktė. Ve
lionė mirė po ilgos ir skaus
mingos ligos, pačiame jau
nystės žydėjime, gyvenusi 
vos 37-rius metus. Dideliam 
sielvarte paliko vyra Nor
manų Bowers ir mažame
čius našlaičius, sūnų Jurgį 
pusantrų ir dukrelę Lindą 
penkerių metų.

Aldona Bowers-Misčikai- 
tė nesveikavo pastaruosius 
kelius metus. Prieš metus 
velionei buvo padaryta la
bai sunki operacija, po ku
rios nors ir buvo kiek pa
sveikusi, bet visiškai pa
sveikti nebepajėgė. Velionė 
buvo pašarvotą 3111 Broa l- 
view Road laidojimo koply
čioje. Palaidota birželio 14 
d.

• Dr. Matulionis, iš Rhode 
Island, buvo atvykęs į savo 
sūnaus, Dr. Algio vestuves. 
Ta proga sekmadienį apsi
lankė pas Veroniką Nagie- 
nę, pasitarti gen. Vlado Nu
ginus biografijos leidimo

Clevelando vyčiai ruošiasi Vyčių Seimui, kuris įvyks rugpiūčio24 - 27 d. Clevelande, Carter viešbutyje. 
Nuotraukoje Clevelando Vyčių sendraugių kuopa su kleb. kun. Angelaičiu, A. Mačioku -- pirm., kun. 
Goldikovskiu ir I. Sadausku -- ižd.

Clevelando skautininkų ramovė padidėjo nauju skautininku. V. s. 
G. Juškėnas užriša naujajam skautininkui A. Mulioliui kaklaraištį.

V. Bacevičiaus nuotrauka

reikalais, kuriai jis reda
guoja. Biografija jau pra
dedama spausdinti. Bus 
gausiai iliustruota, virš 300 
pusi.

• Julė ir Jurgis Salasevi- 
čiai pereitų šeštadienį savo 
namuose vaišino floridie- 
čius, buvusius develandie- 
čius: Kazė štaupų ir Joną 
Verbelą. čia lankėsi ir da
lyvavo Verbelienė, buvusi 
veikli chicagietė, seniau 
virš 17 metų buvusi L.R.K. 
Moterų Sąjungos centro 
valdybos iždininkė. Verbe- 
lai grižo į Floridą per Cleve- 
landų iš Chicagos, kur buvo 
nuvykę dalyvauti Draugo 
redaktoriaus L. šimučio su
kaktuvėse.

Kelios vietos veiklios Mo
terų Sąjungos narės p. Mi- 
helichių ūkyje buvo suren
gusios p. Verbelienei pri
ėmimą.

• Dalės Benokraitytės ir 
Švitriaus Gotceito sutuok
tuvės įvyksta šj šeštadieni, 
birželio 17 d., Naujosios lie

tuvių parapijos bažnyčioje, 
10 vai. Vestuvių vaišės 
įvyksta parapijos naujoje 
salėje. Abu jaunieji yra ak
tyvūs jaunimo organizaci
jose, ypač neolithuanuose, 
o taip pat ir Dirvos skaity
tojai.

• Lituanistinių mokyklų 
šventė, rengta praėjusį sek
madienį Neurų ūkyje, pra
ėjo gražiu pasisekimu. 
Esant gražiam orui susirin
ko virš 500 svečių.

• šv. Jurgio parapijos 
karnavalas šiais metais ren
giamas liepos 6-9 dienomis.

• SLA 14 kuopos vasaros 
pobūvis — SLA 75-rių veik
los meti] minėjimas įvyks 
liepos 30 d., sekmadienį.

Šešių kamb. vienos šeimos 
namas

Plytų ir šingelių. Du ga
ražai. Poilsio kambarys. 
East 185 St., netoli Naujo
sios lietuviu parapijos. Par
duoda savininkas, šaukti 
vakarais telef.: IV 1-5290.

V. Pliodžinsko nuotrauka
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1961 m. birželio 14 d.

KAS IR KUR?
• Vilties Draugijos valdyba 
įvykusiam posėdyje parei
gomis pasiskirstė: Dr. V. 
Ramanauskas — pirm., V. 
Rastenis ir B. Veitas — 
vicepirmininkai, J. čiuber- 
kis — sekr. ir A. Mackevi
čius — iždininkas.
• Jūratė Naujalienė iš Aus
tralijos atvyko pas Aldoną 
ir Dr. J. Sandargus j North 
Royalton, Ohio ir čia viešės 
keletą mėnesių. Birželio 10 
d. giminių tarpe viešnei iš 
Australijos buvo surengtas 
sutikimo vaišės. Jose daly
vavo ir J. Bačiūnas, atnau
jindamas prieš kelerius me
tus Australijos lietuvių lan
kymo metu sudarytas pa
žintis.
• Lituanus vajaus komite
tas susilaukė VLIKo prezi
diumo nutarimo ir $1500 
čekio. Dr. A. Trimakas pri
siųstame rašte pasidžiaugė 
Lituanus vykdoma informa
cija apie Lietuvą ir pranešė, 
kad Vlikas, įvertindamas di
delę LITUANUS reikšmę 
kovoje už Lietuvos laisvę, 
paskyrė šią paramą tolimes
niam žurnalo leidimui už
tikrinti.
• Dr. inž. Z. Rekašius bir
želio 30 d. skaitys paskaitą 
Colorado universitete, Boul- 
der, Colo., įvykstančioje 
Joint Automatic Control 
konferencijoje. Konferenci
joje, kurią ruošia penkios 
Amerikos nacionalinės inži
nierių sąjungos, yra vienin
telė tos rūšies konferencija, 
kuri šaukiama kartą į me
tus ir joje dalyvauja rinkti
nės šios inžinierinės srities 
Amerikos atstovai. Dr. Ze
nono Rekašiaus paskaitos 
tema yra — General Per- 
formance Index for Analy- 
tical Design of Control Sys- 
tems.
• Dr. P. Pavilanis. dirbąs 
Montrealyje, buvo išvykęs į 
Lyon, Prancūzijoje, daly
vauti poliomelito kongrese.
• Dail. Juozas Akstinas, 
dirbąs Montrealyje, kaip de
koratorius gavo paaukštini
mą ir Morgan firmoje da-

Rašytojas J. Gliaudą Los Angeles Lietuvių Kultūros Klubo susi
rinkime jteikia Z. Balvočienei laimėtą knygą.

L. Briedžio nuotrauka

SIMO VELBASIO BALETO 
STUDIJA GASTROLIUO

JA KANADOJE
Simo Velbasio baleto stu

dija paskutiniuoju laiku 
įvykdė stambų pastatymą: 
pilną vieno veiksmo baletą 
"Užburtoji fleita’’, šis R. 
Drigo veikalas pasižymi 
grakščia, melodinga muzi
ka, duoda daug pasireikšti 
baleto solistams, o kartu 
turi ir namažai vaidybinio 
elemento.

"Užburtoji fleita” su di
deliu pasisekimu du kartu 
buvo pastatyta Chicagoje. 
Dabar, Joninių šventės pro
ga, birželio 24 d. Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos 
skyrius St. Catharines, Ont. 
mieste, Kanadoje pakvietė 
S. Velbasio studiją su šiuo 
baletu.

Dalyvaus visas studijos 
sąstatas drauge su pačiu 
vadovu S. Velbasiu ir talki
ninkais — Kauno Valstybi
nio Teatro soliste Irena Ei- 
drigevičiūtė - Sprindienė ir 
aktoriais A. Brinką, E. Rad
vila ir J. Ilčiuku. Fortepio- 
nu palydi komp. VI. Jaku- 
bėnas.

bar jis yra pirmuoju daili
ninku dekoratorium. Kaip 
žinia, J. Akstinas yra ir ga
bus aktorius.
• Dr. B. Nemickas birželio 
11 d. buvo nuvykęs į Pater- 
son, N. J., pasakyti kalbą 
birželio įvykių minėjime.
• Jonas Kasmauskas^ Bos
tono medicininių instrumen
tų įmonės savininkas, nu
pirko naujus įmonei namus 
ir dabar rūpinasi mašinų 
perkėlimu.
• Adomas Ūselis, iš Chica
gos, mokėdamas už Dirvą, 
atsiuntė $5.00 auką.
• Vyt. Abraitis, Tautinės 
Sąjungos pirmininkas, mo
kėdamas už Dirvą įteikė ir 
$5.00 auką.

.Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

VIRŠUJE: Chicagos Amerikos 
Lietuvių Tarybos nariai.BIRŽELIO ĮVYKIO MINĖJIMAI

CHICAGA, III.
Chicagos Lietuvių Tary

ba savo posėdyje, priėmė 

DR. A. VIRBICKAS, Chicagos Amerikos Lietuvių Tarybos pir 
mininkas.

šią tragiškųjų birželio me
nesio įvykių minėjimo pro
gramą :

11 vai. Pamaldos Tėvų Jė
zuitų bažnyčioje, šv. Mišias 
aukoja ir pamokslą sako 
Tėvas Kubilius, S. J. Pamal
dų metu gieda operos cho
ras.

11:45 vai. Padedamas 
vainikas prie paminklo žū- 
vusiems už Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę, šių 
apeigų metu vėliavos nulei
džiamos pusiau stiebo; ope
ros choras gieda posmelį iš 
giesmės Marija, Marija.

12 vai. Tragiškųjų birže
lio įvykių minėjimas salėje. 
Himnai: JAV ir Lietuvos, 
gieda solistė Monika Krip- 
kauskienė, susirinkusi e m s 
pritariant. Invokacija: Ka
talikų kun. Juršėnas ir 
Evangelikų kun. Trakis. 
Atidarymo žodis: Dr. A. 
Verbickas, Lietuvos Res
publikos Konsulo Dr. P. 
Daužvardžio kalba, Vytau- 
to Kasniūno kalba. Rezoliu
cijos: skaito Antanas Rep
šys. (5-ių minučių pertrau
ka).

13 vai. Koncertinė dalis. 
Dainuoja *solistė Monika 
Kripkauskienė, akompanuo
ja muz. komp. Vladas Ja- 
kubėnas. Gaspero Veličkos 
vaizdelis "Lėk, lėk mano 
sakalėli!" Režisuoja akt. 
Alfas Brinką, o vaidina: 
ūkininką šilėną — Stasys 
Bernatavičius, šilėnienę jo 
žmoną — Ona Petravičiūtė, 
Benediktą, jų sūnų — Alfas 
Brinką, Antaną, jų sūnų — 
Juozas Raudonis, Kiaunę, 
jų kaimyną — Vacys Pet
rauskas. Vaidinimas bus 
atliktas koncertiniu būdu.

Mielas tautieti, birželio 
15-toji nuplėšė mūsų tautai 
laisvės žiedą ir uždėjo ver
gijos pančius. Birželio 15- 

toji mūsų tautai lyg antros 
Vėlinės, 1940 metų birželio 
15-toji mūsų tautos istori
joje yra įrašyta krauju. 
Graudu ir gaila, kada mirš
ta artimas žmogus, bet dar 
graudžiau matant mirštan
čią tautos laisvę, ant aziato 
durtuvo pasmeigtą.

Sesė ir broli lietuvi, kas 
tik galite, — ateikite birže
lio 18-tą dieną (sekmadie
nį) 11 vai. į Tėvų Jėzuitų 
bažnyčią, o vėliau į Jaunimo 
Centro salę ir dalyvaukite 
tos istorines mūsų tautai 
dienos minėjimo apeigose.

K, P.

STAMFORRD, Con.
Rūpestingai ruošiasi 

birželio įvykių minėjimui

Birželio trėmimų 20 me
tų liūdnai sukakčiai pami
nėti, Stamford, Conn yra 
susidaręs komitetas, Ame- 
rican Lithuanian Commit- 
tee Against Communism. 
Komitetui vadovauja Vilius 
Bražėnas, o jam talkinin
kauja S. Cibulskas, J. Dani
liauskas, VI. Malinauskas ir 
J. Valiušaitis.

Šio komiteto pagrindinis 
tikslas šiuo metu yra supa
žindinti vietinę Amerikos 
visuomenę su tikraisiais ko
munistų kėslais ir parodyti 
kokiomis žiauriomis ir klas
tingomis priemonėmis jie 
savo tikslų siekia.

Kad atkreipus amerikie
čių dėmesį, komiteto pa
stangomis bus daromi pra
nešimai per radiją, ameri
kiečių spaudą ir tam tikslui 
anglų kalba atspausdintais 
atsišaukimais, kurie bus 

platinami viešose vietose.
Pats susirinkimas-mitin- 

gas įvyks birželio 16 d., 8 
vai. vak. Westover’io mo
kyklos auditorijoje. Pagrin
diniai kalbėtojai sutiko bū
ti Mr. Clarence E. Hertz, 
Chief Editorial Writer, 
Stamford Advocate ir kun.
L. Jankus Balfo reikalų ve
dėjas.

Mitingo auditorijoje bus 
suruošta paroda (foto kopi
jos, įsakymų, dokumentų 
nuorašai ir t.t.), kurioje 
bus norima akivaizdžiai ir 
dokumentaliai supažindinti 
vietinę amerikonų visuome
nę su komunizmo grėsmė.

Šiai akcijai pravesti su
sidariusias išlaidas paden
gia Stamfordo kolonijos lie
tuviai.

PHILADELPHIA, Pa.
Masinių lietuvių išvežimų 

minėjimas
Birželio 18 d., sekmadie

nį, tuojau po sumos (apie 
11:30 ryto) šv. Andriejaus 
parapijos salėje (19th ir 
Wallace gatvių kampas) 
įvyks 1941 m. birželio mėn. 
pirmojo masinio lietuvių iš
vežimo minėjimas. Pagrin
dinę kalbą pasakys svečias, 
profesorius Juozas Brazai
tis, prieš 20 metų stovėjęs 
Lietuvos laikinosios vyriau
sybės priešakyje. Lietuviš
koji visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti.

Bendruomenės diena

Birželio 25 d., sekmadie
nį, B. čiapo-čiapkevičiaus 
sode, 121 Stanley Avenue, 
Bellmavvr, New Jersey, 
įvyks Bendruomenės diena 
— piknikas, kuris tęsis nuo 
12 vai. dienos iki 8 vai. va
karo. Ten galėsime susitik
ti su seniai nematytais 
draugais ir pažįstamais lie
tuviais, galėsime linksniai 
praleisti laiką gražioje gam
toje, pavalgyti lietuviškų 
skanumynų ir atsigaivinti 
gerais gėrimais.

Į šią Bendruomenės die
ną kviečiami ne tik Phila- 
delphijoje gyvenantieji, bet 
ir tolėliau — Ne\v York, 
New Jersey, Delaware ir 
Maryland valstybėse gyve
nantieji lietuviai.

Važiuoti visai nesunku: 

Liet. Tautinis Akademinis Sambūris ir 

Korp! Neo Lithuania 

BIRŽELIO MĖN. 18 D. RUOŠIA 

IŠKILA
Chicago Hights ”Sauk Trail Woods South” 

aikštėje.
Svečiai ir viešnios bus vaišinami agr. A. 
Santaro keptais ožiukais ir kitais mėsos 
kepsniais. Prašome atsivežti valgymo įran

kius.
Bufetas, šokiai, žaidimai, tinklinis ir kit. 

Svečiai laukiam nuo 10 vai. ryto.

iš Philadelphijos — per 
Walt Whitman tiltą, tada 
North-South Freeway, apie 
5 mylias, iki Bellmawr.

Iš toliau atvykstantiems: 
važiuoti New Jersey Turn- 
pike iki Exit No. 3, tada 
keliu "Black Horse Pike’’ 
apie 5 minutes, iki Bell- 
mawr, N. J. Užtikriname, 
kad bus linksma ir malonu.

A. S.

DOMININKO BALČIULIO 
ĮPĖDINIAMS

Pereitų metų gruodžio 28 d. 
New Yorko valstybėje mirė Do
mininkas Balčiulis palikdamas 
arti dešimties tūkstančių dolerių. 
Jis buvo gimęs 1885 metais Pa
nevėžyje ar apylinkėje, atvyko 
Į JAV-bes 1905 metais. Yra ži
noma, kad 1919 metais ir gal net 
iki 1934 metų jis gyveno Chica
goje. Neatsiradus giminėms jo 
visas turtas pereis New Yorko 
valstybės žinion. Jo įpėdiniai ar 
apie juos žinantieji prašomi gali
mai skubiau atsiliepti.

ConsulateGeneralof Lithuania 
41 W. 82nd Street

New York 24, N. Y.

V, Kizytė, šokusi Los Angeles 
birutiečių suruoštame pavasario 
žiedų baliuje, buvo apdovanota 
gėlėmis.

L. Briedžio nuotrauka
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