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Chrusciovas Vakarams diktuoja 
"taikos sąlygos”

Ulbrichtas išryškino, kas nervuoja komunistus
Sovietijos diktatorius Chruš

čiovas, per televiziją pasakoda
mas savo pavaldiniams apie 
Vienos konferenciją, pabrėžė, 
kad Sovietija nusistačiusi siekti 
Vokietijos taikos sutarties pasi
rašymo dar prieš šių metų pa
baigą -- jei ne bendru Rytų- 
Vakarų susitarimu su abiem vo
kiečių valstybėm, tai vienašališ
kai pasirašydama separatinętai
kos sutartį su komunistiniu Ry
tų Vokietijos režimu.

Chruščiovas ta proga paskel
bė grasinimus, kad, jei Vakarai 
bandysią jėga išlaikyti priėjimus 
į Berlyną, tai Sovietija "išpildys 
savo šventą pareigą", atsakyda
ma į tai "tinkamu atkirčiu". Jis 
pareiškė, kad bet koks bandymas 
ginklu išlaikyti priėjikus į ko
munistų apsuptą Berlyną reiš
kiąs grasinimus pradėti atominį 
karą.

"Sovietų Sąjunga ir mūsų drau
gai nenori karo, ir mes jo ne
pradėsime," tikino Chruščiovas. 
"Bet mes ginsime savo suve
renumą, mes pildysime savo 
šventą pareigą, gindami savo 
laisvę ir nepriklausomybę. Jei 
kuris nors kraštas pažeis taiką 
ir peržengs kito krašto sienas 
sausuma, oru ar vandeniu -- jis 
pasiims pilną atsakomybę už 
agresijos pasėkas ir gaus tin
kamą atkirtį."

Ar ne panašiai prieš daugiau 
kaip dvidešimtį metų šūkauda
vo kitas diktatorius, Hitleris, 
kuris taip p$t gyrėsi "siekiąs 
taikos", bet tik jo padiktuoto
mis sąlygomis. Chruščiovas šiuo 
pareiškimu taip pat Vakarams 
padiktavo ultimatumą: arba per 
šešis mėnesius sutikite su ma
no reikalavimais, arba aš for
suoju krizę iki karo ribos.

Ryškindamas savo "taikos sie
kimus", Chruščiovas pirštu ba
dė prieš save laikomą popie
rių (šį kartą ne batu, nes tele
vizijos studijoje neturėjo audi
torijos) ir kėlė balsą: "Prašo
me suprasti mus teisingai: tai
kos sutarties su Vokietija pasi
rašymas negali būti ilgiau ati
dėliojamas; jis turi būti pasiek
tas dar šiais metais!"

Chruščiovas pareiškė, kad So
vietija sušauksianti tarptautinę 
konferenciją tokiai sutarčiai pa
ruošti. Jis pridūrė, kad, jei Va
karai nesutiksią su tokia (at
seit, jo padiktuota) sutartimi, tai 
jo ir kitų kraštų (būtent, ko
munistinių) niekas nesulaikysiąs 
nuo tos sutarties pasirašymo. 
"Ir jei Vokietijos Federalinė 
Respublika nesutiks pasirašyti, 
mes ją pasirašysime vien tik su 
Vokiečių Demokratine Respub
lika (atseit, savo pavaldiniais)". 
I

"Atsisakymas pasirašyti tai
kos sutartis, okupacinio režimo 
tęsimas Vakarų Berlyne (!) reiš
kiu priemones šaltajam karui 
tęsti", pareiškė Chruščiovas, "ir 
kas gali pasakyti, kur yra riba 
tarp šaltojo karo ir karo tikrąja 
to žodžio prasme?" Aišku, kad 
šaltasis karas yra pasiruošimo, 
jėgų telkimo periodas tikrajam 
karui."'

Savo kalboje Chruščiovas taip 
pat kalbėjo apie nusiginklavimo 
klausimus, pareikšdamas, kad 
Vakarai turį pirma priimti so
vietinį' nusiginklavimo projektą, 
t. y. sunaikinti visus savo gink
lus, tada sovietai priimsią Va
karų reikalaujamas .nusiginkla
vimo kontrolės priemones. Jis 
kaltino, kad Vakarai iš viso ne
norį nusiginkluoti.

Po to Chruščiovas aiškino, 
kodėl jis nęrįs trilypės vadovy
bės kiekvienoje tarptautinėje or
ganizacijoje arba kontrolės ko
misijoje. Esą, Jungtinių Tautų 
patirtis Konge sukėlusi Sovie- 
tijai susirūpinimą vieno žmo
gaus vadovaujama organizacija, 
todėl dabar sovietai reikalausią, 
kad kiekvienoje tarptautinėje or

ganizacijoje vadovybė susidėtų 
iš trijų asmenų -- vieno Vakarų 
atstovo, vieno komunisto ir vieno 
neutralaus, ir kiekvienam jų tu
rint būti suteikta veto teisė, ku
rią, be abejo, daugiausiai naudotų 
patys sovietai.

Kalbos pabaigoje Chruščiovas 
paminėjo, kad Vienoje su prez. 
Kennedžiu diskutavęs apie "tai
kią koegzistenciją", bet jam pa
aiškėję, kad jis ir prezidentas 
skirtingai suprantą tą klausimą.

Ši Chruščiovo kalba tiek ki
tose Vakarų sostinėse, tiek 
Washingtone sustiprino įsitiki
nimą, kad sovietai dar prieš 
šių metų pabaigą įtempsią 
Berlyno krizę iki kraštutinumo. 
Kalboje Chruščiovas iš tikrųjų 
nepasakęs to, kas nebūtų žino
ta anksčiau, bet vis dėlto sepa- 
ratinės taikos sutarties pasira
šymą su marionetine sovietinės 
zonos "vyriausybe" terminą jis 
įsakmiai nurodė pirmą kartą: 
ta data po Vienos pasitarimų 
prez. Kennedžiui įteiktame me
morandume nebuvusi aiškiai nu
rodyta.

Chruščiovo grasinimus tuojau 
paantrino ir Rytų Vokietijos ko
munistų lyderis Walter Ulbricht 
(karikatūristų paprastai mėgsta
mas vaizduoti Chruščiovu šune
liu). Jis pareiškė, kad jo "vy
riausybė" sieksianti "pilnos su
sisiekimo kontrolės sausumoje, 
vandenyje ir ore" ir Vakarų są
jungininkai, vengdami tosusisie-

JAV KRITIKUOJA DOMINIKOS 
TYRINĖJIMUS

Iš valstybės departamen
to sluoksnių pradeda ryškė
ti, kad JAV vyriausybė nė
ra patenkinta nei Amerikos 
Valstybių Organizacijos ko
misijos tyrinėjimų Domini
koje ilgumu, nei jų išsamu
mu.

Keturių valstybių komisi
ja grįžo VVashingtonan po 
septynias dienas trukusių 
bandymų nustatyti, ar Do
minikos režimas naudojo 
smurto priemones po dikta
toriaus Trujillo nužudymo. 
Grįžę kai kurie komisijos 
nariai pareiškė, kad jie ten 
nepastebėję jokių neramu
mų.

Spaudos pranešimais, ko
misijai buvę leista pasikal
bėti su 40 asmenų, kurie 
laikomi ”apsa u g i n i a m e 
arešte”, nes turį giminys
tės ryšių su sąmoksle taria- 
rai dalyvavusiais asmeni- 

kimo nutraukimo, turį jau dabar 
pradėti derybas su jo "vyriau
sybe". Vakarai kaip žinoma, tos 
jo "vyriausybės" nepripažįsta.

Vienoje savo ilgų komentarų 
vietoje jis grasino, kad lėktu
vai, kurie skris per Rytų Vo
kietiją, "bus pakviesti nusi
leisti". Jis taip pat reikalavo, 
kad rytinės Vokietijos komunis
tams būtų pateikinėjami į Ber
lyną ir iš Berlyno skrendančių 
keleivių sąrašai.

Ulbrichtas savo kalboje išryš
kino ir jautriausiąjį komunistams 
punktą: būsimas "laisvas ir neu
tralizuotas" Vakarų Berlynas tu
rįs nustoti teikęs politinę prie
glaudą pabėgėliams iš Rytų Vo
kietijos. "Visi pabėgėlių centrai 
turi būti uždaryti!" pareiškė jis.

Toliau Ulbrichtas nurodė, kad 
komunistai po derybų norį už
daryti Tempelhofo aerodromą. 
Šis aerodromas, esąs Vakarų 
Berlyno centre, daugiausiai pa
dėjo išlaikyti orinį tiltą 1948 - 
49 metų blokados metu. Jo ne
tekimas reikštų visišką komu
nistų įsitvirtinimą apsuptame 
mieste,

Vakarų Berlyno burmistras 
Willy Brandt tuojau po šių kal
bų paskelbė atsišaukimą į gyven
tojus, kad jie demonstracijomis 
parodytų, jog nebijo tų grasinimų, 
"iš naujo pasauliui parodydami, 
ko Vokietijos gyventojai nori ir 
kur Berlynas stovi."

mis. Ji taip pat galėjusi 20 
minučių kalbėtis su kitais 
32 politiniais kaliniais. Ko
misijai buvo parodyta, bet 
neleista pasikalbėti su 14 
tariamų sąmokslininkų.

Nors Dominikos vyriau
sybė gana nelauktai pasiūlė 
įsileisti tarptautinę komisi
ją ir vėliau leido jai pama
tyti minėtus kalinius, tiek 
iš Dominikos politinių pa
bėgėlių, tiek iš kitų Lotynų 
Amerikos valstybių pasigir
do balsų, kad režimas ”įvyk- 
dęs spektaklį”, sumaniai 
nuo komisijos nuslėpdamas 
tikrąją būklę. Kaip pradeda 
aiškėti, nuomonių skirtumai 
kilo ir pačioje komisijoje, 
kai JAV atstovas Gerald A. 
Drew nenorėjo taip skubiai 
nutraukti tyrinėjimų.

Kitą aštrų nuomonių 
skirtumą komisijoje iškė
lęs klausimas, kaip vertinti

Los Angeles lietuviai, kartu su latviais ir estais, birželio 11 d. gražiai paminėjo liūdnuosius birželio 
įvykius. Nuotraukoje trijų Pabaltijo tautų atstovės prie įėjimo į salę. Iš kairės estaitė Mari Rebane, 
latvaitės Liga Braukis ir S. Pilmanis ir lietuvaitė Birutė Reivydaitė.

L. Kančausko nuotrauka

JAV NEPLANUOJA KEISTI BERLYNO POLITIKOS
Valstybės departamentas 

oficialiai paneigė Londono 
laikraščių pranešimus, kad 
JAV ir Britanijos diploma
tiniuose sluoksniuose svars
tomas Rytų Vokietijos re
žimo pripažinimas mainais 
už nuolatines sąjungininkų 
teises Vakarų Berlyne.

Valstybės sekre torius 
Dean Rusk trumpai pareiš
kė, kad tie pranešimai nesą 
„tikslūs” ir ligšiolinė poli
tika Berlyno atveju nesanti 
pasikeitusi. Londone tuos 
pranešimus taip pat panei
gė britų užsienių reikalų 
ministerija.

Londono Daily Telegraph 
buvo paskelbęs savo politi
nio komentatoriaus straips
nį, kuriame buvo aiškina
ma, kad Vakarų diplomatai 
Washingtone planuoją „dra
stišką politikos posūkį”. 
Komentatorius straipsnyje 
teigė, kad sprendimai dar 
nesą padaryti, bet „įtakingi 
patarėjai Jungtinėse Vals
tybėse ir Britanijoje siekią 
sukurti visiškai naują poli
tinę pažiūrą”.

Laikraštyje buvo nurody
ta, kad pagal tą planą Va
karai pripažintų Oderio — 
Neisses sieną Lenkijai ir

Dominikos situaciją ir ko
kias tyrinėjimų išvadas pa
sidaryti. Komisijos nariai, 
atstovaują Lotynų Ameri
kos valstybės, pasiūlę Do
miniką grąžinti į Amerikos 
valstybių bendruomenę, at
naujinant nutrauktus diplo
matinius ir kitokius santy
kius. JAV atstovas siūlė 
bandymo laikotarpį.

Oficialus komisijos pra
nešimas dar nėra paruoštas 
ir, kai kurių narių nuomo
ne, tai užtruksią apie porą 
savaičių.

marionetinį Rytų Vokieti
jos režimą. Toks pripažini
mas iššauktų anglosaksų 
valstybių skilimą su Vak. 
Vokietija ir Prancūzija.

W a s h ingtone valstybės 
departamento kalbė t o j a s 
taip pat pareiškė, kad prieš 
keletą dienų JAV senate pa
sakytoji demokratų lyderio

Dramatiškas sovietų šokėjo 
pabėgimas Prancūzijoje

Pirmaująs Kirovo operos 
baleto šokėjas iš Leningra
do pasiprašė politinės glo
bos Prancūzijoje, šokėjas, 
23 metų Rudolfas Nureje- 
vas, atsipalaidavo nuo so
vietinės baleto grupės, kai 
ji ruošėsi grįžti į Sovietija.

Nurejevas dirbo Kirovo 
operoje jau dešimtį metų ir 
buvo prasimušęs į "žvaigž
des”, t. y. gaudavo vado
vaujančius vaidmenis. Kaip 
sakoma, jis jau atvykdamas 
Paryžiun galvojęs apie pa
bėgimą, todėl tą planą pasi
sakęs kažkuriems prancū
zams.

Bet jo planas kažkaip iš
ryškėjęs ir kitiems trupės 
nariams, todėl trupės išleis
ti į aerodromą atvyko ne
įprastai didelis sovietinės 
ambasados tarnautojų skai
čius. Du iš tų "tarnautojų” 
priėję prie Nurejevo ir įspė
ję, kad jis negalvotų apie 
pasiliką Prancūzijoje.

Atlikus muitinės forma
lumus, trupės nariai dar nu
ėjo į aerodromo valgyklą, 
kur Nurejevas metėsi šalin, 
ir pribėgo prie prancūzų po
licininkų, šaukdamas „Ap
saugokite mane!” Po to jis 
buvo nuvestas į aerodromo 
policijos nuovadą, kur so
vietų ambasados valdininkų 
akivaizdoje pareiškė, kad 
jis „laisvai apsisprendęs”, 
niekeno neverčiamas. Sovie
tų valdininkai nesėkmingai

NAUJA ŠPIONAŽO ISTORIJA
Komunistinė Čekoslova

kija apkaltino Jungtines 
Amerikos Valstybes, kad 
jos bandžiusios į savo špio
nažo tinklą įtraukti vieną 
aukštą jų diplomatą, kurį 
JAV pareikalavo atšaukti 
už tai, .kad jis jau beveik 
ištisus metus rinkęs infor
maciją iš vieno JAV admi
nistracijos valdininko.

Istorija iškilo viešumon, 
kai Čekoslovakijos delegaci
ja įteikė protestą Jungt. 
Tautų gen. sekr. Ham- 
marskjoldui, kalti n d a m a 
JAV-bes, kad jos reikalau
jančios atšaukti Miroslavą 

Mansfieldo kalba atstovau
janti vien tik jo paties nuo
monę, o ne prezidento Ken- 
nedžio a d m i n i s tracijos. 
Mansfieldas, kaip praeitą 
kartą buvome pranešę, siū
lė ieškoti „trečiojo kelio” 
Berlyno problemai spręsti, 
išvardindamas eilę nuolaidu 
sovietams.

bandė pakeisti jo apsispren
dimą. Lėktuvas į Maskvą iš
skrido 45 minutes pavėla- 
vęsa

TRUMPAI IŠ VISUR
• Tarptautinėje konfe

rencijoje dėl Laoso ateities 
Sovietija atmetė Vakarų 
planą, pagal kurį tarptauti
nei kontrolės komisijai tu
rėjo būti duoti šeši lėktu
vai, kad ji galėtų geriau 
kontroliuoti ginklų paliau
bas.

• Prez. Kennedy, nuro
dydamas, jog šiandien pa
saulio laisvei didesnį pavo
jų sukelia skurdas, negu ko
munistinės armijos, ragino 
padidinti pagalbą ūkiškai 
atsilikusiems kraštams. Jo 
pasiūlyta 8.8 bil. dolerių pa
galbos programa yra susi
laukusi griežtos kongreso 
opozicijos.

• Jungtinėse Tautose vis 
gausėjant žinioms, kad 
Kongo parlamentas galįs 
būti sušauktas dar prieš šio 
mėnesio pabaigą, Leopoldvi- 
lėje gen. Mobutu paskelbė 
areštavęs 40 savo kareivių 
ir 20 civilių, kurie planavę 
„nunuodyti arba pagrobti” 
jį ir kitus politinius Kongo 
lyderius. Mobutu teigė, kad 
sąmokslą projektavusi ”sve- 
tima ambasada” ir kai ku
rie Kongo politikai.

Nacvalacą už atsisakymą 
šnipinėti Amerikai.

Valstybės departamentas 
aiškina, kad minėtas čekas 
dirbąs Jungtinėse Tautose, 
užmezgęs kontaktą su ame
rikiečiu prieš metus, reika
laudamas „bendradarbiavi
mo”, nes priešingu atveju 
nebūsianti iš Čekoslovakijos 
išleista mergina, norinti iš
tekėti už amerikiečio. Val
dininkas ištisus metus tie
kęs bevertę medžiagą, ir 
mergina dabar esanti Jung
tinėse Valstybėse, bet nei 
jos pavardė, nei jos atvyki
mo į JAV aplinkybės ne
skelbiamos.
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MALTOS VILKSTINĖ [3)

Nelaimės po nelaimių
Birželio 14 vakare "Harpoon" 

vilkstinė pasiekė vadinamą Sker- 
kų kelią, bet jau buvo netekusi 
dviejų laivų. Nuo Gibraltaro buvo 
atplaukta du trečdaliai maršru
to, kai priešo lėktuvai pražudė 
vieną transportlaivį ir kreiserį 
"Liverpool", kuris nuo sužaloji
mų nebegalėjo būti manevruoja
mas. 21:30 valandą admirolas 
Curteis pasuko į vakarus, nes

te pakėlus moralę. Prieš pat tą 
jūros mūšį Da Žara buvo iš 
italų karo laivyno štabo per ra
diją gavęs įsakymą neįsileisti 
į kovas su stipriais priešo jun
giniais. Todėl jis greičiausiai 
pervertino britų vilkstinės dydį. 
Ir jo turimi abu žvalgybos lėk
tuvai taip pat negalėjo gauti tiks
lesnių žinių apie migla užsiden
gusio junginio stiprumą. Taigi,

Maltos priešlėktuvinės apsaugos grupė su šiuo pabūklu numušusi 
236 vokiečių ir italų lėktuvus.

buvo perdaug rizikinga su dide
liais laivais manevruoti relia- 
tyviškai ankštame ruože tarp 
šiaurinės Afrikos pakrantės ir 
Sicilijos. Kapitono Hardy žinion 
jis perdavė tik priešlėktuvinė
mis baterijomis ginkluotą krei
serį "Cairo" ir naikintojus, ku
rie turėjo toliau lydėti vilkstinę.

Kitam rytui auštant, atsidūrus 
netoli Pantellerijos salos, kapi
tonas Hardy šiaurėje pastebėjo 
dūmų vėliavas: Aviacijos žvalgy
ba pranešė jam, kad ten esama 
dviejų įtalų kreiserių, kuriuos 
lydi naikintojai. Italų laivai buvo 
už penkiolikos mylių nuo vilksti
nės.

Jau penkiomis minutėmis vė
liau italai atidarė ugnį. "Be- 
douin" nedelsdamas pradėjo mū
šį, o "Cairo" su mažesniais vie
netais pradėjo dengti vilkstinę iš 
užpakalio. Britų naikintojai 
kelioliką minučių turėjo veržtis 
į priešą per nepaprastai stiprią 
ugnį, nes jų patrankos nenešė 
taip toli, kaip italų kreiserių.

"Bedouin" ir "Patridge" netru
kus buvo kliudyti ir iškrito iš 
rikiuotės. Tačiau ir italų naikin
tojas "Vivaldi" pasidarė neveiks
mingas dėl didelių vidinių nuosto
lių. "Cairo" ir keturi kiti nai
kintojai apsidengė miglomis, ir 
italų admirolas Da Žara, nežino
damas migloje pasislėpusios 
britų vilkstinės stiprumo, apsi
suko. Britų ataka buvo tokia stip
ri, kad Da Žara buvo "absoliu
tiškai įsitikinęs", jog už miglos 
sienos esama dar visos eilės 
"Cairo" dydžio naikintojų. Da Ža
ra, be to, neturėjo įsakmaus į- 
sakymo vilkstinę sunaikinti bet 
kokia kaina; jam buvo tik duo
tas uždavinys Italijai laimėti per
galę, nors ir abejotiną, kad kraš-

jis nusprendė atsitraukti, kad 
iš toliau galėtų apspręsti priešo 
jėgų didumą.
/ #

Tuo tarpu vilkstinė, dabar te- 
saugoma tik minų gaudytojų, bu
vo sunkiai bombarduota. Trijų 
bombų kliudytas, per kelias mi
nutes nuskendo transportlaivis 
"Chat". Teliko tik juoda dūmų 
vėliava, kuri lėtai nuo vandens 
kilo į dangų.

Po to netoliese sprogusi bom
ba sužalojo amerikinį tanklaivį 
"Kentucky". Vienas minų gau
dymo laivas turėjo jį prisikabin
ti ir vilkti. Dabar, greičiui te
siekiant tik šešis mazgus, jie 
atsiliko toli nuo vilkstinės.

Italų eskadrilės dabar skrai
dė virš vilkstinės, ir būtent to
kiame atstume, kad lengvai ga
lėjo kliudyti transportlaivius, pa
čios beveik nieku nerizikuoda- 
mos. Ir "Bedouin" nuskendo, dar 
kartą kliudytas italų granatų ir 
torpedų.

Iš šešių pradžioje turėtų 
prekybinių laivų vilkstinėje be
liko tik du. Bet pagaliau atėjo 
pagalba iš Maltos. 14:24 valandą 
du Beufort tipo ir keturi Alba- 
cores tipo lėktuvai pradėjo pulti 
priešo laivyną. Tie puolimai ne
nuskandino nė vieno jų laivo, bet 
admirolui Da Žara priminė karo 
laivyno štabo įsakymą, ir jis nu
sprendė, kad jau užtenkamai at
likęs. Jis tuojau su savo laivais 
pasitraukė.

Sužalotasis italų naikintojas 
"Vivaldi" pasiekė Pantellerijos 
salą, o abiems likusiems britų 
laivams -- "Troilus" ir "Orari" 
daugiau ar mažiau ramiai plau
kiant į Maltą, Da Žara įplaukė 
į Neapolio uostą su aukštyn iš-

keltais .patrankų vamzdžiais, 
reiškiančiais pergalę. Jis karo 
laivyno štabo įsakymą išpildė 
pažodžiui.

Jau buvo visai tamsu, kai vilks - 
tinęs likučiai pasiekė užminuo
tą Maltos kanalą...

"Operation Vigorous", taigi, 
antroji vilkstinės dalis, tuo me
tu iš Aleksandrijos uosto buvo 
pasiekusi tik vadinamąją-"bom
bų alėją", būtent sąsiaurį tarp 
Kretos ir Cyrenaikos. Vienas 
prekybinis laivas buvo jau su
žalotas, kitas, perlėtai plaukda
mas, nepajėgė sekti vilkstinės, 
ir turėjo grįžti. Kitą dieną, bir
želio 14, dėl tos pat priežas
ties iškrito dar vienas prekybi
nis laivas, kuris pasuko į Tob- 
ruko uostą.

Nakčiai prasidėjus, vilkstinę 
užpuolė lėktuvai, povandeniniai 
ir greitlaiviai. Tada žuvo dar 
vienas laivas, o kitas buvo su
žalotas. Iš dvylikos laivų, kurie 
išplaukė iš Aleksandrijos, beliko 
tik septyni. Iš apsauginės gru
pės buvo sunkiai sužaloti kreise
ris "Newcastle" ir naikintojas 
"Hasty". Pastarasis vėliauturėjo 
būti nuskandintas.

Bet sunkieji momentai turėjo 
dar ateiti. Oro žvalgyba pastebė
jo du italų kovos laivus ir ke
turis kreiserius, išplaukusius iš 
Taranto ir skubančius tiesiai į 
vilkstinę, kad sunaikinus, kas 
dar išliko nesunaikinta. Birželio 
15 rytą, prieš pat antrą valandą, 
britų Viduržemio jūros laivyno 
komendantas, adm. Harwood, 
davė įsakymą trauktis. Rytui 
auštant, italų eskadra su naujau
siais ir sunkiausiais kovos lai
vais "Vittorio-Veneto" ir "Litto- 
rio", kuriuose lydėjo du sunkūs 
ir du lengvi kreiseriai bei 12 
naikintojų, buvo dar už 200 my
lių nuo vilkstinės. Tada anglų 
admirolas atšaukė savo įsakymą, 
paliepdamas vilkstinei vėl pa
sukti į Maltą. Bet priešui tebe
laikant pietų kursą ir pavojin
gai arti priplaukus prie vilksti
nės, adm. Harwood iš naujo į- 
sakė trauktis.

Tuo metu iš Maltos pakilo 
Beufortai, pasiruošę italų ko
vos laivus pulti torpedomis. Į. 
kautynes įsijungė ir amerikiniai 
Liberator bombonešiai bei kitos 
anglų karo aviacijos eskadrilės. 
Kai admirolas Harwood gavo 
žinią, kad italų kovos laivai esą 
kliudyti, pakeitė įsakymą tre
čią kartą.

Bet, vos tik italų laivams pra
dėjus trauktis, vilkstinę pradė
jo pulti vokiečių lėktuvai. Krei
seris "Birmingham" ir naikinto
jas "Airedale" buvo sunkiai su
žaloti. Kreiseris lėtai nukrypa
vo atgal į Aleksandriją, bet nai
kintojo jau nebebuvo galima iš
gelbėti ir teko paskandinti. Ne
trukus po to turėjo grįžti ir 
vienas prekybinis laivas.

Kontra-admirolas Vian pra
nešė, kad jo vilkstinė jau iš- 
šaudžiusi du trečdalius šaud
menų, ir likutis tirpstąs labai 
greitai. Tada admirolas Har- 
wood nusprendė galutinai atšaukti 
vilkstinės žygį...

(Bus daugiau)

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.
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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 Association

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

Punsko (Lenkijoje) lietuvių vidurinė mokykla praeitą mėnesį buvo surengusi ekskursiją į Varšuvą. 
Nuotraukoje mokytojai su mokiniais Varšuvos senamiestyje.

KORELIJA JAU VISAI SURUSINTA
Ryškus sovietų kolonijinės politikos pavyzdys

Demonstruodama "atodrėkio 
politiką" Suomijai, Maskva ati
darė ilgus metus eiliniam pi
liečiui aklinai uždarytą sieną, 
ir tūkstančiai turistų pasinaudo
jo ta proga, norėdami ne tiek 
aplankyti pačią Rusiją, kiek 
pasižvalgyti Karelijoje, kur dar 
vos prieš dvidešimtį metų gy
veno apie 400,000 suomių, ir 
kur nevienas tų turistų, dabar 

■ peržengiančių sieną, išvydo pa
saulio šviesą.

i Leningrado traukiniu per
važiuoja tie keleiviai savo tė
viškę, iš vaikystės atmenamas 
vietas. Bet toji tėviškė šiandien 
jiems jau beveik visiškai nebe
atpažįstama.

Karelijos kaimai nepaprastai 
nukentėjo 1939 - 1940 metų žie
mos kare. Gamta sušvelnino 
vaizdus, tuos sugriautus kaimus 
aptraukdama žolėmis ir krū
mais. O tuose pastatuose, kurie 
atlaikė karo baisybes, šiandien 
gyvena kolonistai iš Rusijos 
ir sovietų azijinių kolonijų, ir 
tos sodybos šiandien atrodo ti
piškai rusiškos.

Šiandieniniai Karelijos gy
ventojai neturi ryšio su ta pra
eitimi, kuri suomiui turistui su
kelia skausmingus atsiminimus. 
Viskas čia pakeista, net vieto
vardžiai. Nors suomiški vardai 
dar buvo naudojami eilę metų 
po vadinamos taikos sutarties 
pasirašymo, jau gana nedidelė da
lis šiandienių kolonistų juos be
atmena. Kas nežino naujųjų ru
siškųjų vietovardžių, tas klajoja 
po miškuotas sritis kaip visiškai 
svetimas, nebent vienas ar ki
tas išlikęs ženklas atgaivintų jo 
orientaciją.

Palyginus du Karelijos žemė
lapius -- suomiškąjį iš 1939 
metų ir sovietinį iš 1959 metų 
--galima net patikėti, kad tai 
dviejų visiškai skirtingų teri
torijų žemėlapiai, -- taip iš pag
rindų sovietai viską perkrikšti
jo Karelijos sąsmaukoje. Tik 
šiaurinės iš suomių atimtos pa
sienio sritys, kurios buvo pri
jungtos prie "Karelų sovietinės 
autonominės respublikos", dar 
tebeturi šiek tiek suomiškų vie
tovardžių.

Karelijos istorija yra tipiškas 
sovietų kolonijinės politikos pa
vyzdys. 1940 metų kovo mėnesį 
ši, didžiąja dalimi suomių ap
gyventa "autonominė respublika" 
buvo išskirta iš sovietinės Ru
sijos "respublikos" ir paskelbta 
"pilnateise Karelijos respublika" 
Sovietijos sąstate. Tai turėję pa
daryti didelę įtaką kaimyninei, 
nepriklausomai Suomijai. Stali
nas galvojo, kad tas manevras 
suomius įtikinsiąs, jog Sovietija 
esanti daugiatautė valstybė, ku
rioje įvairios tautos ir rasės 
galinčios savarankiškai reikštis. 
Bet 1956 metais "aukščiausia
sis sovietas" administraciniu į- 
saku nubraukė tą nepasiekusį 
eksperimentą ir provinciją vėl 
įjungė į sovietinę Rusiją.

Bet pati pietinė Karelijos da
lis į Leningrado apygardą buvo 
įjungta 1940 metais. Ten šian
dien jau tik viena upė, vienas 
ežeras ir vienas kaimas beturi 
suomiškus vardus, ir dar iš vardo 
atpažįstamas pats didžiausias

prijungtosios srities miestas Vi- 
ipuri, kuris, kaip ir carų laikais, 
vadinamas Vyborgu.

Ne visur sovietiniai perkrikš- 
tytojai, kaip atrodo, buvo inspi
ruoti spalio ręvoliucijos šūkių. 
Kartais jie tik išvertė į rusų 
kalbą suomiškąsias vietovar
džius, kurių pilna pačioje Ru
sijoje, kaip Primorsk (prie jū
ros), Priozersk (prie ežero), bet 
nemaža vietų gavo ir komunis
tinės istorijos figūrų vardus.

Ir nė vienas sovietinio "šimto 
dienų karo" dalyvis, kovęsis 1939 
- 40 metais, čia nebesusigaudytų. 
Nei Terijokų, kur kominterno

valdininkas Kuusiinen 1939 me
tais perskubiai paskelbė visos 
Suomijos prisijungimą prie 
Karelų sovietinės respublikos", 
nei kitų, dar ir šiandien rusų 
istorijos vadovėliuose tebemi
nimų vardų, surištų su "nenu
galimosios raudonosios armijos 
pergalėmis" prieš "suomių ag
resorius", jau nebėra.

Liūdnas ir susimąstęs grįžta 
suomis iš savo gimtinės į tė
vynę. Tai jau nebe ta Karelija, 
kuri tiek metų gyvavo jo atmin
tyje. Tai nualinta, nuskurdinta ir 
kartu surusinta sovietinė kolo
nija. (tp)

PADĖJUS S500.00 AR DAUGIAU GEGUŽĖS IR
BIRŽELIO MĖN. DUODAME Šlį DOVANI

DARBO VALANDOS:
pirm. 9 iki 8 v. v. 
antr. 9 iki 5 v. v. 
trečiad. — uždaryta 
ketv. 9 iki 5 v. v. 
penkt. 9 iki 5 v. v. 
Sešt. 9 iki 1 v. p.p.

mokami už 
ilgalaikes 
taupmenas!
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Dr. Carolus Alexander Curtius, pirmasis lietuvis gydytojas New 
Yorke, įsikūręs prieš 300 metų, apie kurį lietuvių gydytojų suva
žiavime paskaitą skaitys konsulas A. Simutis.

Gydytojų dienos New Yorke
Šių metų birželio mėnesio paskutinėmis dienomis 

New Yorkan suvažiuos šimtai gydytojų, nes nuo 26 iki 
30 d., ten vyks Amerikos Medikalinės Asociacijos (AMA) 
konvencija. Tos konvencijos išvakarėse, birželio 24 ir 25 
dienomis, yra' šaukiamas Amerikos ir Kanados Lietuvių 
gydytojų bei dantų gydytojų trečiasis suvažiavimas.

Suvažiavime numatoma ne tik profesinės paskaitos, 
bet ir visuomeninio pobūdžio pranešimai. Suvažiavimo 
atidarymas Įvyks šeštadienį, Park Sheraton viešbuty, 
birželio 24 d., 12 vai. Suvažiavimą atidarant kalbės New 
Yorko Liet. Gyd. Draugijos pirmininkas dr. A. Starkus 
ir Amer. Liet. Gyd. Sąjungos pirmininkas dr. A. Mont- 
vydas.

Po to seks visuomeninio pobūdžio pranešimai: Euro
pos Pavergtųjų Tautų Asamblėjos pirmininko V. Sidzi
kausko, Lietuvos konsulo A. Simučio ir dr. B. Matulionio. 
Užbaigimui šio ciklo paskaitų dr. B. Paprockienė padarys 
pranešimą apie savo kelionę į Lietuvą ir parodys jos pa
čios darytą filmą.

Po pietų įvyks ALG Sąjungos atstovų posėdis, ku
riame ALG Sąjungos valdybos nariai bei Liet. Gyd. Drau
gijų atstovai padarys savo pranešimus. Bus svarstomi 
ALG Sąjungos įstatų keitimo bei papildymo projektai.

Dr. S. Biežis praneš apie Amer. Liet. Gydytojų Są
jungos biuletenio reikalus.

Atstovų suvažiavime bus išrinkta nauja ALG Sąjun
gos valdyba ir revizijos komisija. Atstovų suvažiavime 
bus svarstomi įvairūs profesinio bei visuomeninio pobū
džio reikalai.

Vakare, 7 vai., tam pačiam Park Sheraton viešbuty, 
Forum kambaryje, prasidės suvažiavimo pobūvis. 8 vai. 
’The Grand Ballroom’ salėse įvyks banketas, į kurį kvie
čiami ne tik gydytojai, bet ir visa lietuviškoji visuomenė, 
čia bus galimybė susitikti su kolegomis, prieteliais bei 
pažįstamais ir linksmai praleisti laiką. Senų draugų ir 
pažįstamų aplinkoj bus reta proga prisiminti anuos ge
rus metus, mūsų nepriklausomo gyvenimo laikus.

Birželio mėn. 25 d., sekmadienį, 11 vai. A. M. įvyks 
pamaldos už žuvusius ir mirusius lietuvius gydytojus, 
Apreiškimo’parapijos Bažnyčioj, North 5th St. and Met
ropolis Avė., Brooklyne.

Vėliau, nuo 1 vai. p. p. iki 5 vai. p. p., Park Sheraton 
viešbutyje bus tęsiami suvažiavimo pranešimai. Visuome
ninėm temom kalbės dr. V. Tercijonas ir dr. A. Razma.

Apie 2 vai. p. p. prasidės mediciniško pobūdžio pra
nešimai ir filmos. Prelegentai numatyti iš įvairių Ame
rikos ir Kanados vietovių. Jų tarpe bus dr. V. Pavilanis, 
dr. A. Kisielius, dr. G. Balukas, dr. M. Arštikaitytė, dr. 
E. Kaminskas ir dr. J. Valaitis.

Užbaigiant .suvažiavimą bus diskusijos einamaisiais 
reikalais ir bus priimta rezoliucijos.

Birželio mėn. 26 d. formaliai prasidės Amerikos Me
dikalinės Asociacijos (AMA) konvencija, su tradicine pa
roda ir daugybe paskaitų. Lietuviams gydytojams bus 
pravartu ir joje dalyvauti ir pasisemti naudingų profe
sinių žinių.

Reikia pabrėžti, kad abi konvencijos yra profesinės 
ir jų faktinosios išlaidos legaliai nuskaitomos nuo pajamų 
mokesčių. Tad, iš arti ar toli, visi lietuviai gydytojai vy
kime į lietuvių gydytojų ir AMA suvažiavimus.

Dr. V. Tauras

Kennebunkport, Me., šv. Antano lietuvių pranciškonų gimnazijos skautų draugovė su savo vadovais. 
Pirmoje eilėje sėdi iš kairės: Atlanto rajono skautų vadeiva Pileika, mokytojas kun. V. Bitinas, gimna
zijos rektorius ir pranciškonų provinciolas Tėv. Jurgis Gailiušis, Stašaičiai ir mokinių pirmininkas 
M. Prišmantas.

NAUJA PRANCIŠKONU GIMNAZIJOS
ABITURIENTU LAIDA SUTINKANT

Tėvai pranciškonai, jau nepri
klausomos Lietuvos laikais iš 
augę į svarią kultūrinę pajėgą 
su jų išlaikoma gimnazija Kre
tingoje, JAV pirmauja lietu
viškos spaudos bare ir jaunimo 
auklėjime. Kultūros žurnalas 
"Aidai" ir jo skiriamos metinės 
literatūros premijos, dukart sa
vaitinis "Darbininkas", "šv. 
Pranciškaus Varpelis" ir didelė 

Šv. Antano lietuvių pranciškonų gimnazijos 1961 m. abiturientai. 
Pirmoj eilėj iš kairės: Algimantas Stašaitis, Gediminas Margai
tis, Manfredas Prišmantas, Juozas Ewalt. Antroj eilėj: Jonas Lu
koševičius, Kantrimas Čibas, Giedrius Mitkus, Eugenijus Grebliūnas, 
Antanas Bilitavičius.

eilė neperiodinių leidinių verti 
didesnio visuomenės dėmesio ir 
paramos.

Tėvų pranciškonų įsteigta Šv. 
Antano Gimnazija, Kennebunk
port, Me., neturi palyginimo.Tai 
vienintėlė lietuvių aukštesnioji 
mokslo įstaiga šiame kontinente, 
kurioje taip nuoširdžiai, iki pa
siaukojimo, rūpinamasi pri
augančiu lietuvišku jaunimu. Jo
je be bendro lavinimo dalykų 
teikiamas auklėjimas, dvasinė 
kultūra ir pasaulėžiūra. Pabrėž
tina -- lietuviška kultūra, lietu
viška pasaulėžiūra, lietuviškos 
tradicijos.

Š. m. birželio 3 d. ši gimna
zija išleido antrąją abiturientų 
laidą. Šie laimingieji abiturien
tai yra:

Antanas K. Bilitavičius, Chi
cago, III.,

Kontrimas J. Čibas, Los Ange
les, Calif.,

Juozas »Ewalt, Pittsburgh, 
Penn.,

Eugenijus Grėbliūnas.Roches- 
ter, N. Y.,

Jonas V. Lukoševičius, Que- 
bec, Kanada,

Gediminas Margaitis, S. Bos- 
ton, Mass.,

Giedrius Mitkus, Los Ange
les, Calif.,

Manfredas Prišmantas, Los 
Angeles, Calif. ir

Algimantas Stašaitis, Brock- 
ton, Mass.

Mokslo metų užbaiga ir abi
turientų išleidžiamosios iškil
mės pradėtos iškilmingomis šv. 
mišiomis, kurias asistuojant

Z. GAVELIS
gausiai asistai ir giedant mokyk
los chorui, laikė provinciolas 
ir rektorius tėvas Jurgis Gai
liušis. Pamokslą gražia lietuvių 
kalba pasakė, šiame krašte gi
męs ir mokslus ėjęs, prel. My
kolas Kemežis, kuris yra vienas 
ir žymiųjų lietuvių gimnazijos

A. Bacevičiaus nuotrauka 

fundatorių. Jo mintys buvo nu
kreiptos į jaunimą. Jis ragino 
abiturientus nesustoti pusiauke- 
ly, bet t^sti studijas universi
tetuose ir tapti asmenybėmis; 
neieškoti tuojau pat darbo, ne
vesti nesubrendus, bet tobulintis 
ir bręsti,ir priversti darbo pasiū
lą ieškoti jų, kaip nepakeičiamų 
žinovų ir specialistų.

Pasibaigus iškilmingoms mi
šioms tėv. Gailiušis perskaitė 
gimnazijos mokytojų tarybos 
posėdžio protokolą, kuriuo de
vyni šios mokyklos auklėtiniai 
--abiturientai baigė gimnazijos 
kursą ir įgijo teises stoti į visų 
rūšių šio krašto universitetus 
studentais. Nuo didžiojo alto
riaus papėdės tėvas Gailiušis 
įteikė kiekvienam abiturientui 
diplomą asmeniškai paspausda
mas ranką ir palinkėdamas Die
vo palaimos tolimesniems sie
kimams.

Momentas didžiai jaudinantis 
matant jaunus lietuvius vyrus 
juodose togose bažnyčioje vaini
kuojant ketverių metų darbo 
vaisių ir kviečiant Dievą liudi
ninku ir globėju kovoje prieš 
neteisę ir pikto žmogaus už
mačias naikinti Dievo ir pri
gimtas žmogaus teises. Nenuo
stabu, kad daugelio tėvų ir sve
čių akyse pasirodė ašaros.

Įteikimas abitūros diplomų 
bažnyčioje yra prasmingas ir 
pradedąs naują lietuvišką tradi
ciją.

Už valandėlės po pamaldų į- 
vyko bendri gimnazijos vadovų, 
mokytojų, svečių ir mokinių pie

tūs, kuriųį metu pasakyta daugelis 
kalbų ir sveikinimų. Kalbėjo 
tėv. Gailiušis, prel. Kemežis, 
tėv. Baltrušaitis, J. Lukoševi
čius (abiturientų tėvų vardu), M. 
Prišmantas (abiturientų vardu) 
ir V. Vakauzas (pasiliekančių 
mokinių vardu). Visų kalbos su
kosi dienos temomis: mokyklos 
vadovai kėlė mokslo reikšmę, 
ragino siekti mokslo viršūnit] 
ir linkėjo išlaikyti lietuviškumą, 
mokinių tėvai dėkojo tėvams 
pranciškonams už taip didelį 
jautrumą ir rūpestį lietuviškos 
kultūros, ir lietuviško jaunimo 
reikalais; mokiniai dėkojo tė
vams pranciškonams mokyto
jams, gimnazijos vadovams ir 
tėvams gimdytojams už suteiktą 
progą mokytis ir baigti lietuvišką 
gimnaziją, kurioje ir mokslas, 
ir drausmė buvo sunkūs, tačiau 
jie dabar matą ir jaučią prasmę 
ir tikslą, kai jau įgijo mokslo 
ir tautinės savigarbos pagrindus.

Pietų pabaigai mokyklos moki
nių choras, vedamas tėv. Ber
nardino G rauslio, padainavo eilę 
lietuviškų dainų, o mokinių or
kestras, vedamas muziko A. Eco- 
nomos, išpildė keletą muzikinių 
kūrinių užbaigdamas dienos iš
kilmes Lietuvos Himnu.

Svečiai ir mokiniai pakilę nuo 
stalų dar ilgai spaudė tėvams 
pranciškonams rankas padėkai 
ir atsisveikinimui. Kiekvienas 
automobilis, talpinąs jaunuolius 
kelyje į vasaros pailsį, buvo ma
lonių vienuolių nuoširdžiai išly
dėtas. Liko tylios ir liūdnos gim
nazijos klasės, bendrabutis ir di
džiulės aikštės. Nekuriam lai
kui neskambės čia jaunimo dai
na, juokas ir jaunuoliškas ryžtas, 
tačiau nuo birželio 30 d. iki 
liepos 28 d. čia vėl prigūžės 
lietuvių berniukų nuo 7 iki 15 
metų vasaros stovyklai.

Paliekant šį karštą lietuviš
ką židinį, kuriame tiek daug 
širdies ir pasiaukojimo, darėsi 
griaudu ir gėda, kad ši lietuviška 
gimnazija, galinti talpinti Šiuo 
metu Šimtą mokinių, teturi vos

Šv. Antano lietuvių pranciškonų gimnazijos Kennebunkporte moks
leiviai po mokslo baigimo iškilmių džiaugiasi gautais diplomais. 
Iškilmių rūbuose: chicagietis A. Bilitavičius ir bostonietis G. Mar
gaitis. A. Bacevičiaus nuotrauka

DAUGIAU ŽINIŲ APIE 
BAIGUSIUS MOKSLĄ

Turime gražų būrį aukštuo
sius mokslus einančio jaunimo. 
O ką jau kalbėti apie besimo
kančius gimnazijose, kurie už 
metų ar kitų taip pat bus stu
dentai.

Kiekvienas iš mūsų lietuviško 
jaunimo, baigęs aukštuosius 
mokslus, ir į lietuvišką bend
ruomenę įaugęs, yra didelis 
turtas. Todėl ir norime, kad 
apie juos būtų Dirvoje daugiau 
rašoma. Ne tik apie mokslo 
baigimą, bet ką mokslus baigę 
dirba, kokius laimėjimus at
siekia. Juk jų laimėjimai yra 
ir mūsų visų laimėjimas.

Dirvoje yra buvę porą labai 
įdomių aprašymų apie vieną ar
chitektą ir klinikinės chemijos 
daktarą. Laukiame daugiau tokių 
rašinių, kurie ne tik mūsų jaunų
jų sugebėjimus iškeltų, bet ir 
visų kitų lietuvių savigarbą paju
dintų.

P. ANTANĖLIS, 
Conn.

KLAIDOS ATITAISYMAS IR 
PRAŠYMAS

Dirvos 67-ame numeryje, per
spausdintame iš Knygų Lentynos 
Nr. 1, 1961 metų, rašinyje yra 
įsibrobęs netikslumas.

Prašnekdamas apie vadinamą 
Super Ex-Librisą, kuris papras
tai būna įspaudžiamas knygos 
įrišime (kietame jos apdare, daž
niausiai odiniame), niekad ne
išdrįsčiau teigti, kad panašūs 
įspaudai būtų užtinkami... didžių
jų kunigaikščių (Lietuvos?) bib
liotekų rinkiniuose.

Nesu dar užtikęs minimo Knygų 
Lentynos numerio bei neturiu 
savo rašinėlio nuorašo, bet trupu
čiuką susivokiant apie kalbamus 
dalykus, drįstu spėti, jog buvau 
prakalbėjęs apie "feodalų" ar 
"didžiųjų procesijų savininkų", 
lygiai kaip apieLjetuvos didžiūnų 
bibliotekos. Matomai, kuris pa
slaugusis redaktorius ar ko
rektorius, pabandė mano mintį, 
kad ir nevisai sėkmingai, "išryš
kinti".

Prie šios progos į skaitytojus 
prašymas. Gal kam yra žinomi 
Amerikos, Anglijos, Prancūzijos 
lietuvių vartoti knygos ženklai 
(ex - librisai), ypač 1910 - 1948 
metų laikotarpyje? Įdomios 
yra žinios ir iš vėlesnių laikų, 
įjungiant ir Pietų Amerikos lie
tuvius. Norėtųsi turėti ir pavyz
džius.

Šie duomenys reikalingi sveti
ma kalba studijai apie lietu
višką knygos ženklą. (Korespon
dencijai adresas: 3131 So. Halsted 
Street, Chicago 8, III).

STASYS PILKA, 
Chicago.

49, kad mokyklos vadovybė turi 
laikyti specialų žmogų, kurio už
davinys keliauti po lietuvių kolo
nijas ir verbuoti mokinius šiai 
aukštai pastatytai mokyklai. Juk 
galėtų būti priešingai, sakysim, 
mokykla talpina šimtą, o kandi
datų turi tūkstantį. Tačiau rei
kia tikėti, kad šie reikalai sprę
sis teigiamai ir už metų kitų ši 
mokykla ne tik turės tūkstantį 
kandidatų, bet galės talpinti ir 
tūkstantį auklėtinių.



Nr. 70 — 4

Dalis publikos Los Angeles pabaltiečių surengtame birželio įvykių minėjime birželio 11 d.

HARTFORD
Skautų sąskrydis 

šeštadienį, birželio 10 d.,- 
gamta buvo paniurusį, lie
tinga, bet į Conn valstijos 

' sostinę — Hartfordą, lėk
tuvais, automobiliais ir 
traukiniais atvyko rytinių 
valstijų lietuviai skautai ir 
skautės į skautinius posė
džius. Tas lietuviškas mūsų 
išeivijos jaunimas Hartfor
de posėdžiavo 2 dienas 
svarstydami savo organiza
cinius reikalus.

Gražus koncertas
Lietuvių skautų ir skau

čių sąskrydžio proga Hart
forde įvyko gražus dainų 
koncertas. Koncertinę pro
gramą išpildė Hartfordo 
lietuvių choras, J. Petkai- 
čio vadovaujamas. Progra
ma susidėjo iš liaudies ir 
mūsų kompozitorių kūrinių. 
Tai buvo maloni staigmena 
vietos lietuviams, o taip 
pat ir susivažiavusiems liet, 
skautams ir skautėms.

Klausytojų koncerto bu
vo virš 300. Tai beveik pil
nutėlė klubo auditorija. Po 
koncerto buvo šokiai ir vai
šės choristams ir svečiams 
— skautams ir skautėms.

Tenka džiaugtis Hartfor
do liet, choro atgaivinimu ir 
gražiu pasirodymu.

RACINE, Wisc.
Ruoštas birželio įvykių 

minėjimas, įvykęs birželio 
11 d., praėjo sėkmingai ir 
sklandžiai. Gražią ir turi
ningą kalbą pasakė Laisvo
sios Lietuvos red. Algirdas 
Kaulėnas. Taip pat kalbėjo 
latvių atstovas V. Jaunkal- 
nietis. Priimta atitinkama 
rezoliucija, kurios nuorašai 
išsiuntinėti JAV vyriausy
bės ir Kongreso atitinka
miems nariams.

Po minėjimo buvo meni
nė programa, kurią išpildė 
Ksenios Chlistovos, buvu
sios baleto šokėjos Kaune, 
mokinės ir vietos jaunieji 
meno mėgėjai. Ypač gerai 
padeklamavo K. Inčiūros ei
lėraštį „Tėviškėlė” Regina 
Palaitytė, kuri taip pat bu
vo suorganizavusi styginį 
kvartetą.

Ruošė ALTo skyrius, ku-

VISI DALYVAUKIME TAUTOS VIENYBĖS ŠVENTĖJE!

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ

DAINŲ ŠVENTĖ
CHICAGOJE

1961 M. LIEPOS 2 D., 3 VAL. PO PIETŲ
INTERNATIONAL AMPHITHEATRE

43 ir Halsted Streets
BILIETŲ KAINOS: bilietai paštu užsakomi, kartu siun

čiant piniginį čekį, šiuo adresu:

5, 4, 3, 2 ir 1 dol. LITHUANIAN SONG FESTIVAL
2501 West 69th Street

Visos vietos numeruotos. Chicago 29, III.

DALYVAUJA CHORAI IŠ JAV IR KANADOS

L. Kančausko nuotrauka

Čelistas P. Armonaš ir pianistė R. Apeikytė koncerto metu Los 
Angeles pabaltiečių surengtame birželio įvykių minėjime.

L. Kančausko nuotrauka

DAUG NAUJU FILMŲ, BET 
NIEKO GERO

ALĖ RŪTA, 
HiIIywood, Calif.

Nemažai paleidžiama nau
jų filmų, bet kartais reikia 
ilgai laukti, kol pamatai dė
mesio vertą. Praėjusią sa
vaitę matyti apvylė beveik 
visi.

”By love possessed” (Uni- 
ted Artists) atrodė turėtų 

rio pirmininkas Vikt. Kaže- 
mėkaitis pravedė visą mi
nėjimo tvarką.

*
DLK Kęstučio šaulių kuo

pa ruošiasi š. m. birželio 24 
d. Minkowskio parke švęsti 
tradicinę lietuvių šventę — 
Jonines. Laukiamas gausus 
būrys svečių iš Chicagos; 
nes Vytauto Didžiojo šau
lių kuopos menininkų gru
pė atvyksta išpildyti pro
gramos prie laužo. P. P.

BOSTON
Bostono Lietuvių Mišraus 

Choro gegužinė-piknikas su 
programa įvyksta š. m. bir
želio 25 d., Brocktone, Ro
muvos parke. Tai paskuti
nis choro parengimas prieš 
vykstant į Dainų šventę 
Chicagoje. Tikimasi visuo
menės gausaus dalyvavimo.

DIRVA

būti geras dalykas. Stipriai 
reklamuotas. Paremtas ge
ro rašytojo romanu. Tai 
Pulitzer premiją gavęs 
James Gould Gozzens. šis jo 
romanas (”By love posses- 
sed”) ilgą laiką buvo ge
riausiai parduodamų knygų 
sąraše. Romanas psicholo
ginis, su dramatiniais ele
mentais, kiek nuobodokas 
tik dėl detalių ištęsimo, bet 
mielai skaitomas, ir mėgia
mas ne dėl pikantiškų sce
nų. Bet filme jis pavirto į 
nuobodžiausią istoriją, vie
tomis net juokingą ir pigių. 
Tai, be abejo, filmo gamin
tojų nesupratimas ar neat- 
kreipimas dėmesio į veika
lo esmines vietas. Yra gra
žių gamtos vaizdų, vienas 
antras momentas ir sužavi, 
bet visumoje — filmas ne
pavykęs. Artistai geri: La- 
na Turner, George Hamil- 
ton, Efrem Zimbalist. Ypač 
Lana Turner vaidyba natū
rali.

”Homicidal”, Colu m b i a 
kompanijos darbas, turi ne
blogą intrigą, bet atskiri 
momentai neturi psichologių 
nio ryšio, žudoma, atrodo, 
kad tik žudyti, žiūrovą bai
siomis scenomis padirginti. 
Filmas netinkamas jauni
mui, neįdomus nei suaugu-

Mūsų tautos gyvenimas nėra 
gausus kokiomis žymiomis šven
tėmis ar laimėjimų sukaktuvė
mis. Kiekvienas sėkmingesnis 
mūsų praeities žygis buvo pa
siektas tik sunkių kovų ir pasi
ryžimo dėka. Ypač mes nesa
me pratę ruošti kokias šventes, 
surištas su mūsų senove. Juk 
kadaise galingosios Lietuvos val
stybės tautinis ir politinis gyve
nimas buvo ypač paskutiniais 
šimtmečiais, gerokai sutrikęs ir 
pasilpnėjęs.

Didžioje Lietuvoje buvo kovo
jama su rusų priespauda, Maž. 
Lietuvoje --su germanizacijos 
akcija. ‘Apie kokius laimėjimus 
lietuviai negalėjo tada, lygiai 
kaip ir šiandien, nei galvoti. 
Jiems reikėjo kovoti dėl bend
ros savo tautinės egzistencijos 
bei išlikimo. Todėl plačioje mū
sų praeities gyvenimo skalėje 
yra, berods, ryškesnės žymės 
palikusi mūsų tolimoji senovė 
ir prieš 40 su viršum metų at
statytieji naujieji mūsų nepri
klausomo gyvenimo laikai.

Šviesesnių viduramžių, jei taip 
išsireikšti galime, mes savo tau
tos gyvenime beveik ir neturė
jome. Todėl mūsų praeities vaiz
das yra daugelio atžvilgiais ne 
nuoseklus, bet su spragomis. 
Naujieji mūsų tautos gyvenimo 
laikai kai kam atrodo lyg per 
artimi ar per gerai žinomi, o 
galingieji Karaliaus Mindaugo ar 
15-to šimtmečio Vytauto amžiai, 
yra mums lyg perdaug tolimi 
ir migloti.

Ir jei mes kartais apie seno
vės lietuvius bei jų gyvenimą 
ir kalbame, tai išėmus keletą 
mūsų rašytojų, lietuviai ten yra 
vaizduojami daugiau kaip kokie 
tolimo pasakų krašto žmonės, 
burtininkai, tingūs pasakų sekė
jai, be stipresnės dvasios ir 
charakterio.

siems. Nebent būtų naudin
gas psichiatrijos specialis
tams, bet abejotina, ar ir 
šioj srity filmas turi bent 
kiek mokslinio pagrindo. Vi
sa ši istorija primena Al- 
fred Hitchcock prastesnius 
televizijos vaidinimus. Vai
dina trečiaeiliai artistai, sa
vo roles atlikdami neperge
riausiai. Jokios gilesnės 
minties. Scenos banalios^ 
Kriminalinė intriga kiek 
patraukia smalsumą, bet 
nesužavi.

”The lašt time I saw Ar- 
chie” gali būti įdomi tiems, 
kurie patys buvę kariuome
nėje arba kurie mėgsta šios 
rūšies gyvenimą ir paveiks
lus. Bet tai nėra karinis fil
mas. Tai tik dviejų pokšti
ninkų kareivių nuotykiai, 
jų romansai su moterimis, 
jų sugebėjimas apeiti ir ap
gaudinėti vyresnybę ir taip 
toliau. Filmo nuobodumą 
kiek sumažina Robert Mit- 
chum vaidyba, kuris fil
muose jau senas vilkas, čia 
irgi veltui lauktum kokios 
gilesnės minties ar momen
to, kuris estetinius troški
mus patenkintų. Gal tik įdo
mus fantasto-melagio vyro 
tipas (Robert Mitchum), 
kuris, kaip toks, gana nuo
seklus ir savotiškai įdomus.

”The king and I” jau 
daug geresnis filmas už mi
nėtus. Spalvotas, pilnas gra
žių praėjusio šimtmečio Si
amo gyventojų charakterių 
ir gyvenimo vaizdų. Daug 
siamietiškų šokių, papročių. 
Intriga paprasta: Siamo ka
raliaus vaikams mokyti pa
kviesta anglė mokytoja; 
našlė su mažu berniuku ap
sigyvena karaliaus rūmų 
patalpose, su meile auklėja 
būrį karališko kraujo vaikų, 
susidraugauja su vyriausia 
karaliaus žmona, mėgiama 
viso charemo, bet ypač pa- 
•mėgstama paties karaliaus, 
kuris pradžioje gana nekul
tūringai, brutaliai su ja el
giasi. Puiki Yul Brynner 
(karaliaus rolėj) ir Debo- 
rah Kerr (mokytoja) vai
dyba. Filmas lengvo turi
nio, bet ištisai įdomus žiū
rėti. Tinkamas ir jauniau
siam jaunimui, nors ir ne 
viską jis ten suprastų.

MINTYS PRIE JONINIU LAUŽO
I. PETERAITIS

O visdėlto, nedarant čia ilges
nių išvedžiojimų, galima pasa
kyti, kad pavz., tokie graikai iš 
savo senovės sukūrė gražiau
sius ir žymiausius pasauly Ili- 
jados ir Odisėjos,, epus. Neto
limi mūsų kaimynai suomiai su
kūrė savo Kalevalą, germanų tau
tos savo Nibelungų giesmes ir 
panašiai. Senovės žmonės ten yra 
vaizduojami pilni ryškių charak
terių, apipinami gražiausiomis ir 
kilniausiomis savybėmis. Ir tie 
veikalai yra likę anų kraštų žmo
nėms lyg savotiškomis tautinio 
gyvenimo biblijomis.

Panašių savybių turėjo turėti 
senovės lietuviai. Jų gyvenimas 
visais istorijos laikais buvo la
bai sunkus ir rimtas. Beveik 
be pertraukos iš Rytų ar Vaka
rų priešų spaudžiami, jie tu
rėjo savaime būti aktyvūs ir tap
ti stipraus charakterio žmonė
mis. Kitaip nebūtų galima iš
aiškinti, kodėl pavz., ir prūsai 
sugebėjo daugiau kaip 50 metų 
prieš techniškai geriau ginkluo
tus ir daugelio Vakarų tautų re
miamus kryžiuočius spirtis. To
dėl ir kryžiuočių kronikininkas 
Dusburgas skundėsi, kad lietuviai 
esą kietasprandžiai ir nenugali
mi... ir kad apie juos būtų ga
lima daug gero pasakyti, jei jie 
tik būtų krikščionys.

Jei senovės lietuvis būtų bu
vęs daugiau tik pasakoriaus ar 
romantiškojo paparčio žiedo ieš
kotojo tipas, tai nebūtų galima vi
siškai suprasti, kaip jis suge
bėjo net 300 metų išlaikyti sao 
valdžioje užkariautus žemių plo
tus, kurie dažnai buvo apie dešimt 
kartų didesni už-etnografinę Lie
tuvą.

Lietuviai turėjo būti panašūs 
suomių, graikų ir kitoms tautoms 
Todėl pagal Lohmeyer, kryžiuo
čiui tapti riteriu kovojant su 
narsiaisiais lietuviais, buvę ypa
tinga garbė. Ir jei lietuviai savo 
istorijos bėgy politiniu ir kultū
riniu atžvilgiu turėjo daug pra
laimėti tai jie prarado tai ne 
dėl savo nesugebėjimų ar silpno 
charakterio, bet daugiau dėl geo
grafinės padėties.

Kai jie, sukūrę savo karaliją, 
13 ir 14 šimtmečiuose nustūmė 
senuosius slavus toli į Rytus, 
už Dniepro, iš Vakarų pradėjo 
lietuvių giminės pulti, beveik apie 
200 metų besitęsiančiose kovose, 
gerai ginkluoti.kryžiuočiai. Ir kai 
pagaliau jie buvo prie Nemuno su

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 darbų įkainavimas.

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

W. F. HANN & SONS 00.
15533 EUCLID AVĖ. MU 1-4200

I.S.AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Rd.
Cleveland 3, Ohio

Mašinų viršaus taisymas ir dažymas. Motorų, 
stabdžių patikrinimas ir taisymas.

24 hours towing
Atidaryta nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.

Dienos telef.: HE 1-6352 Nakties tel.: LI 1-4611

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką ducną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’BelI-Obelenis

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

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

mėsos produktus.
Kreipkitės i mus ir būsit patenkinti.

1961 m. birželio 19 d.

laikyti ir su jais padarytos kom
promisinės sutartys atsipeikėju
sios rusų gaujos pradėjo iš Ry
tų vėl grįžti. Ir taip besiri
tančios priešų bangos griovė Lie
tuvos valstybinį, tautinį gyvenimą 
beveik visais, laikais. Šie ant
plūdžiai nutraukė ir mūsų die
nų Lietuvos gyvenimo laisvę. Ir 
tik dėl jų mes šiandien šven
čiame Jonines — senovės lietu
vių vasaros šventę ne savo gim
toj šaly, bet šiame krašte.

Gyvenime kartais gal jau taip 
esama, kad kuo labiau pavieniam 
žmogui ar tautai priespauda di
dėja, tuo labiau pradedama gi
lintis į savo esmę bei prigimtį. 
Ir tokiais momentais dažnai 
atrandama naujų paguodos bei 
stiprybės versmių. Juk beveik 
tuo paCiu metu, kai Lietuvos 
tautiniam gyvenimui buvo juod
žiausi laikai atėję, ir kai 1883 
metais Tilžėje spausdinti pradė
tas knygas bei laikraščius te
buvo galima slapta į Lietuvą į- 
gabenti bei patamsiais skaityti, 
Martynas Jankus, ūkininkas Zau
nius bei daugelis kitų ano krašto 
veikėjų, suorganizavo ir atgai
vino 1884 m., Joninių išvakarė
se, ant Rambyno kalno prieš ke
lis šimtmečius svetimųjų užslo
pintus lietuvių apvaikščiojimus 
bei šventes.

Sielodamiesi savo krašto liki
mu, jie lyg priartėjo prie senų
jų tautos židinių ir surado naujų, 
tautos gyvenimą gaivinančių jė
gų. Tai buvo lyg atgarsis tada 
Kudirkos lietuviams skam
bintų žodžių "iš praeities tavo 
sūnūs te stiprybę semia".

Toje vietoje, kur iki 1811 me
tų buvo stovėjęs didelis seno
vės aukuro akmuo, jie uždegė 
ugnį ir Vydūno pagelba įvedė 
Krivio bei vaidilučių vaidinimus. 
Lietuvos nepriklausomybės 10- 
ties metų sukakties progą buvo 
pastatytas ir naujas aukuro ak
muo.

Anie pirmieji parengimai buvo 
lyg simbolis ir pradžia Mažoje 
Lietuvoje platesniu mastu prade
damų organizuoti tautinių šven
čių, štai 1910 m. Tilžėje suruošta 
500 metų Žalgirio mūšio laimė
jimo sukaktis. Po to jau sekė 
daug kitų švenčių. O Joninės 
visus traukė į Rambyno kalną.

Tradicinė Maž. Lietuvos ir Vil
niaus krašto lietuvių ruošiama 
Joninių šventė Chicagojebusbir
želio 24 d. (šeštadienio vaka
rą). Spaičio darže, prie Archer 
ir 89 gt. Lietuvių visuomenė yra 
nuoširdžiai kviečiama atsilan
kyti.
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DR. ANELE K. JUŠKĖNIENĖ su jaunesniąja dukra Ramune bir
želio 4 d. turėjo bendrą džiaugsmą. Ramunė baigė Šv. Onos, Cleve
land Heights, pradinę mokyklą, o Dr. A. Juškėnienė gavo pranešimą, 
kad tapo DIPLOMATE OF AMERICAN BOARD OF ANESTHESIO- 
LOGY.

Dr. A. Juškėnienė baigė medicinos" fakultetą 1943 m. Kauno Vy
tauto Didžiojo Universitete. Atvykusi į JAV, atliko stažą ir anes- 
thesiologijos rezidenciją. 1955 m. išlaikė Ohio valstybės egzaminus 
ir gavo medicinos praktikos teises. Savo praktiką apribojusi anes- 
thesiologija, ji ir toliau gilino bei tobulino savo žinias šioje spe
cialybėje. 1957 m. išlaikė egzaminus ir tapo Fellow of American 
College of Anesthesiologists. Įvedus kvalifikacijos egzaminus už
sienyje medicinos mokslus baigusiems gydytojams, su pirmąja grupe 
išlaikė minėtus egzaminus. Tuo pačiu gavo teisę American Board 
of Anesthesiology egzaminams. Iki 1958 m. šiuos egzaminus galėjo 
laikyti tik JAV arba Kanadoje baigę medicinos mokslus gydytojai. 
Taip atkakliai siekdama aukščiausio laipsnio savo specialybėje, 
Dr. A. Juškėnienė 1961 m. balandžio mėn. išlaikė paskutinius 
egzaminus Kansas City, Mo.

CLEVELANDE
Ir apylinkėse

• D.L.K. Birutės Draugi
jos skyriaus metinis narių 
susirinkimas įvyko Viloje 
Rūta, prie Pymatuning eže
ro. Tai buvo birželio 11 d. 
birutiečių V. Nagevičienės 
ir Gr. Natkevičienės viloje. 
Veronika Nagevičienė yra 
tos draugijos pirmininkė. Į 
susirinkimą atvykti birutie- 
tės buvo kviestos su savo 

BALTIC 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

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

SUPERIOR 
SAVINGS
NEW SATURDAY HOURS

9:30 to 2:30
IN TOWN OFF1CE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
JDella 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

šeimos nariais.
Susirinkimą, po atviru 

dangumi, atidarė skyriaus 
pirmininkė V. Nagevičienė. 
Dalyvių tarpe buvo ir šios 
draugijos garbės narys So
fija Smetonienė. Apžvelgus 
praeitų metų veiklą, padis
kutavus priemones, eita 
prie skyriaus valdybos ir 
revizijos komisijos rinkimų.

Pasiūlius nerinkti naujos 
valdybos ir revizijos komi
sijos, bet palikti tą pačią 
ateinantiems metams, susi
rinkimas pritarė.

Taigi valdybą sudaro: V. 
Nagevičienė — pirm., J. 
Tallat-Kelpšienė ir P. Bliu- 

mentalienė — vicepirm., p. 
Garlauskienė — sekr. ir p. 
Juodvalkienė — iždininkė. 
Revizijos komisijoj: J. Ple- 
chavičienė, I. Jonaitienė, M. 
Tamulięnė.

Po susirinkimo Rūtos šei
mininkių iškeltose vaišėse, 
be susirinkimo dalyvių ir jų 
šeimos narių, dalyvavo dar 
Ramovės valdybos nariai su 
pirm. L. Leknicku ir sve
čiai : dr. Matulionis, p-lė St. 
Thomson, K. ir O. Karpiai, 
Dirvos redak. J. Palukaitis, 
St. ir J. Nasvyčiai. Vaišėse 
dalyvavo virš 60 asmenų.

Tokį būrį svečių čia su
traukė ne tik vaišingos šei
mininkės — V.' Nagevičie
nė ir Gr. Natkevičienė, bet 
ir jų jauki vila Rūta. S. N.

• Labai svarbi sueiga 
skautėms ir skautams įvyk
sta birželio 20 d., 7 vai. va
karo, Lietuvių darželyje. 
Bus daromos nuotraukos, 
todėl visi atvyksta su tvar
kingom uniformom. Esant 
blogam orui sueiga įvyksta 
Šv. Jurgio parapijos salėje. 
Tėveliai prašomi pasirūpin
ti, kad vaikai sueigoje daly
vautų.

VILLA RŪTA
prie Pymatuning ežero 

vasarojimo sezoną 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 kreiptis 
telefonu EV 2-4114 (G. Nat
kevičienė). Paštu: V. Na- 
gius, Vilią Rūta, Andover 
Post Office, Ohio.

Iš Clevelando Vilią Rūta 
pasiekiama 6 keliu iki An
dover. Iš Andover 85 keliu 
iki Lake Rd. Po to kairėn į 
Fourth Avė. Iš čia pasukti 
iki Lakevįew Dr., kur ir 
yra Rūta.

Šešių kamb. vienos šeimos 
namas

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

Parengimų kalendorius

BIRŽELIO 24 D. Lietuvių Sve
tainėje Dainų Šventė Čiurlionio 
ansambliui ir Šv. Jurgio par. 
chorui pagerbti ir paremti.

BIRŽELIO 25 D. L. V. S. 
Ramovės Clevelando skyriaus 
rengiama gegužinė.

LIEPOS M. 9 D. Lietuviams 
Budžiams Remti valdybos ren
giamas pobūvis P. J. Keršio 
ūkyje

LIEPOS 15 D. TĖVYNĖS GAR
SŲ radio vakaras Lake Shore 
Country Club.

LIEPOS 22 D. Pabaltiečių 
sportininkų vakaras Slovenian 
Auditorium.

LIEPOS 23 D. Tautinės Są
jungos skyriaus rengiama išvy
ka.

LIEPOS 30 D. SLA 14 kuopos 
vasaros pobūvis.

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

Detroite paminėjo Birželio įvykius
Dvigubi liūdnieji faktai
Minėdami žiauriaus i ą j i 

Maskvos suorganizuotą lie
tuvių trėmimų faktų, įvy
kusi prieš 20 metų, pirmiau
sia tuo minėjimu išreiškia
me savo nuoširdžiausią 
užuojautą tiems visiems 
kankiniams. Mūsų visų min
tys nukrypsta į tuos perse
kiojimų ir kankinimų pasi
reiškimus, palietusius mū
sų kraujo artimuosius, mū
sų tautiečius.

Birželio 11 dieną toks mi
nėjimas įvyko visų trijų Pa
baltijo 'tautų rengtas De
troite. JAV kongresmanė 
ponia Martha W. Griffiths 
pasakė gerą kalbą, pabrėž
dama, jog „pirmieji nuken
tėjo nuo rusų pabaltiečiai” 
ir kad „prezidentas Kenne
dy neužmiršo ir jų neuž
mirš”. Ji pastebėjo, jog per 
šias dvi savaitės būsią per- 
kratinėjamas užsienių rei
kalų tvarkymas ir todėl 
svarbu mums suaktyvinti- 
veiklą.

M i c h i gano gubernato
riaus pavaduotojas, p. Le- 
sinski, perskaitė „Baltų die
nas” proklamaciją ir pabrė
žė, jog deportacijos esan
čios „pats didžiausias karo 
n u s i k a ltimas”. Detroito 
miesto tarybos pirm. Mary 
Beck (ukrainietė) deporta
cijas prilygino genocidui ir 
išreiškė vilties, jog toji ne
laimė būsianti vieną kartą 
likviduota. Laisvė turinti 
nugalėti priespaudą.

Birželio 14 dieną Detroi
te prie miesto savivaldybės 
rūmų plevėsuos Pabaltijo 
tautų vėliavos.

Šiais metais minėjimui 
vadovavo latvių atstovas.

Atitinkamas kalbas pasa
kė Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos atstovai. Estai kalbė
jo estiškai, latviai latviškai, 
o lietuvis — angliškai. At
rodė, jog nereikėjo kalbėti 
angliškai, o daryti taip, 
kaip ir kitos dvi tautybės 
pasielgė — kalbėti savąja 
kalba.

Meninėje dalyje pasirodė 
latvių Astra Kalnins, sopra
nas, padainuodama net ke
turias giesmės — dainas. 
Detroito bažnytinis choras, 
vadovaujant Albertui Ma
teikai, sugiedoję Libera The 
Domine, Kritusiems ka-

RUGPIUČIO 6 D. SLA 14 Kuo
pos vasaros pobūvis gamtoje.

RUGPIŪČIO 6 D. AL Piliečių 
Klubo narių tradicinė metinė ge
gužinė Niaurų sodyboje.

RUGPIŪČIO 13 D. Sporto Klubo 
Žaibo gegužinė N eurų sodyboje.

RUGPIŪČIO 20 D. BALFo ge
gužinė Neuros ūkyje.

RUGSĖJO 3 D. devintoji Lie
tuvių Diena.

RUGSĖJO 9 D„ DLK Birutės 
Draugijos rengiamas tautos 
šventės minėjimas.

RUGSĖJO 23 D., Slovenian Au
ditorium, Dirvos 46 metų kon
certas - balius.

LAPKRIČIO 4 D. SLA 14 Kuo
pos gyvavimo 60 metų sukaktuvių 
ninėjimas. 

riams ir Lietuviais esame 
mes gimę. Choras, suside
dąs iš 28 asmenų, 15 mote
rų ir 13 vyrų, taip gerai pa
siruošęs, taip gerai susigie
dojęs, jog jo išpildymas bu
vo puikus.

Antrasis liūdnas faktas, 
jog lietuvių tebuvo minėji-

ALDONA RAMANAUSKIENE, Argentinoje gimusi lietuvaitė, vaikš
čiodama su dukrele Rūta, kalbina ją lietuviškai. Jos vyras inž. 
Jonas Ramanauskas, Buenos Aires stambaus veržeklių fabriko 
savininkas, Į savo puošnią vilą dažnai mėgsta sukviesti savait
galiui lietuvių veikėjus ir menininkus.

KITI RAŠO

Ką sako apie mainus 
Antanas Gustaitis

Bendradarbiavimas ir mainai 
su okupuota Lietuva yra dažnų 
pasikalbėjimų tema. "Lietuvių 
Dienos" tuo reikalu pravedė su 
keliais visuomenininkais pasi
kalbėjimą. Štai ką apie tai sako 
rašytojas Antanas Gustaitis:

"Dabar iškilęs "bendradar
biavimo" klausimas yra tikrai 
reto grožio nesąmonės pavyz
dys. Na tik sakykite, kam gi 
reikėjo vienmarškiniams bėgti 
iš Lietuvos, drebėti po bombų 
kruša Europos griuvėsiuose, ma
rintis sausais pasninkais lage
riuose, žiaugčioti-4000.mylių per 
Atlantą, akademikui Įsigyti bat
siuvio profesiją ir tik tada, po 
17 metų savitremties, vėl pra
dėti ilgėtis "bendradarbiauti" su 
ta pačia tarybine santvarka? 
Juk dabar trokštantieji "bendra
darbiauti" galėjo drąsiai pasi
likti namie ir tenai tiesiai dar
buotis mylimos" tarybų" Lietuvos 
labui. Argi nepatogiau būtų su 
tarnybine daina žygiuoti žaliuo
jančiais kolchozų plačiosios "tė
vynės" laukais komunistinės sta- 
bos avangardo gretose, negu 
per tūkstančius mylių tolio dre
bančiom rankom mainytis tuš
čiom tabako mašnom, tarytum 
dar ko bijantis ar nepasiti
kint savo partneriu?

Kad "bendradarbiavimo" ar 
kultūrinio turgaus pionieriai Į 
buržuazinę džindžirėlą vėl ne
paskandintų tiek daug bran
gaus laiko, mes, nors ir ne
prašyti, vis dėlto išdrįstume at
kreipti jų dėmesĮ Į visai tikras 
šio biznio galimybes ir dar tik
resnes negalimybes.

Tie, kurie tariasi tarybinei 
valdžiai Įpirštomis savo gies
melėmis ar cimbolų garsais pa
jėgsią nuversti net Kremliaus 
mūrus, gali tikėtis tokio pat ge
ro pasisekimo, kaip ir plunksnos 
brūkštelėjimu per uodegą pa
versti Andalūzijos mulą Į gai- 
dĮ. Gi tie, kurie ryžtasi ne tik 
atsargiai "bendradarbiauti", bet 
ir nuoširdžiai darbuotis, šiapus 
ir anapus savo pseudonimo keik
dami buržuazinius nacionalistus 
ir visokeriopus atplašas bei at
gyvenąs (tai vis malonūs tary
biniai naujadarai "antitary
biniams" gaivalams ir jų veika
lams nusakyti), neabejotinai mai-

me, neskaitant choro, tik 
keliolika. Tai tiesiog nedo
vanotina už tokį minėjimo 
išniekinimą. Nejaugi mes 
taip greit užmiršome tą tra
gišką tautos dieną, tą tau
tų istorijoje negirdėtą fak
tą. Nebūkime savo tautos 
niekadėjai. A. M.

nais gali sulaukti tokios garbės, 
kurios čia neturėjo, ir tokios 
premijos, kurią jau turėjo.

Kad vėliau netektų nepatogiai 
"atbendradarbiauti", pasišovu
siems Į tarybinių misijonierių 
luomą rašėjams derėtų ypač ge
rai pasitikrinti savo dvasinĮ pa
šaukimą, nes tarybinė literatūra 
yra griežtai tikybinė, ir jokiems 
eretikams ten nėra vietos. Jie tu
rėtų dar prisiminti, kad senoviš
kąjį Alachą galima drauge ir 
keikti ir prašyti malonių žemėje, 
o tarybinĮ valdovą tarybinėj mal
doj tiktai garbinti ir jam dėkoti. 
Jeigu mes klystame, tai tegul gi 
pabando koks nors tarybinis po
etas garsiai ir viešai užpoter i au
ti ne pagal partijos katekizmą!

Žinoma, aš tuo nenoriu nė vieno 
tautiečio nubaidyti nuo kelio, ve
dančio, kur širdis traukia. Il
gesni laiką nekantriai laukiantie
ji tarybinio pašventinimo turėtų 
dar nenusiminti, nes jų eilėateis 
taip pat, kaip ir man atėjo. Antai, 
prieš metus "Pergalė", persi
spausdinusi iš knygos bene dvyli
ka mano satyrinių eilėraščių, 
tikrai neliko skolinga ir atsidė
kodama už tai mainais visai pa
garbiai parašė: "Buržuazinisna
cionalistas, kišenės patriotas, 
tautos atplaiša, kurio veikloje ir 
kūryboj sistemingai pasireiškia 
šmėižkiški išpuoliai prieš Ta
rybų Lietuvą." (Red. prierašas: 
satyrų autorius, kad neliktų sko
lingas, atsilygino eilių ciklu 
"Lakštingala šiapus tarybinės 
teisybės" LD 1960 kovo mėn.).

Manau, kad tokia kultūrinių 
mainų pradžia buvo tikrai gerą 
ir teikianti gana daug vilčių atei
čiai. Tokio pat pasisekimo aš 
linkiu ir kitiems kultūrinio bend
radarbiavimo šalininkams."

Kas Dirvos neskaito
- daug nustoja!

Paraginki t savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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KAS IR KUR?
• Z. Domeika, iŠ Venezue- 
los, atsiuntė susipažinti ten 
leidžiamą nepirodinį leidinį 
”Atgarsiai”. Tai jau tre
čias numeris, kuris duoda 
daug medžiagos iš tenykš
čio lietuvių gyvenimo. Lei
dinys didelio formato, 40 
psl., spausdintas rotato
rium. Dviejų spalvų virše
lis, spausdintas spaustuvė
je.
• Venezuelos Lietuvių Ben
druomenės vadovybę suda
ro: Z. Domeika, J. Bieliū
nas, L. Tamašauskas, H. 
Gavorskas, M. Bundelis ir 
A. Šidlauskas. Venezueloj, 
pagal įregistravimo forma
lumus, vadinasi: Venezue
los Lietuvių Savišalpos Ben
druomenė.

MARYTĖ ŠULNYTĖ, studijuo
janti mediciną Buenos Aires u- 
niversitete, atvyko porai mėne
sių paviešėti f Chicagą ir apsi
stojo pas Namikus, 6041 S. 
Fairfield Avė., Chicago 29, III. 
Jos tėveliai Stasys ir Eleonora 
Šulniai pasireiškia gyva veikla 
Buenos Aires lietuvių tarpe.

• Aktorius Stasys Pilka nuo 
rudens pasiryžęs įgyvendin
ti platesnio masto literatū
riniai - draminių rečit a 1 i ų 
maršrutą. Visiškai naujos 
programos rečitalį Chicago
je turės spalio 8 d. Jaunimo 
Centro didžioje salėje. Jau 
yra numatyti rečitaliai New 
Yorke, Detroite ir kitose 
JAV-bių ir Kanados lietu
vių kolonijose.

DANGUOLĖ BALCERYTĖ, šiomis dienomis baigė Illinois uni
versitetą psichologijos bakalauro (BS) laipsniu. Studentaudama buvo 
aktyvi Korp. Neo Lithuania senjorė, skaučių draugovės "Jūratės” 
draugininkė.ir Lietuvių Studentų Sąjungos Urbanos skyriaus valdybos 
sekretore. Danguolė yra nuoširdaus Dirvos talkininko ir rėmėjo E. 
Balcerio duktė.

• Ričardas Legeckis, dr. 
Povilo ir Elenos Legeckių 
sūnus, iš New Yorko, bir
želio 10 d. išskrido į Euro
pą su ekskursija, kurią su
ruošė Amerikos tarptautinė 
studentų organizacija. Eu
ropoje jis aplankys Vokie
tiją, Belgiją, Prancūziją, 
Ispaniją, Italiją, Šveicariją, 
Monaco ir k. Po mėnesio 
ekskursijos Ričardas pasi
liks vasaros atostogoms 
Švarcvalde, Vokietijoj, pas 
tetą, dantų gyd. Plechavi
čiūtę.
• Kazys ir Gražina Siliūnai 
bei Birutė Rimgailienė bir
želio 25 d. vyksta į Floridą 
atostogų praleisti. Vykdami 
automobiliu pakeliui aplan
kys įdomesnes vietas.

VISIEMS PRIEINAMAS 
AUTO KLUBAS

Didžioji Sears, Roebuck 
& Co. bendrovė plėsdama 
patarnavimus savo klien
tams gegužės mėn. įsteigė 
dar vieną pagalbinį verslą 
— auto klubą vardu ALL- 
STATE MOTOR CLUB, Ine. 
Šiame auto klube nario mo
kestis $12.50 metams dviem 
iš šeimos — vyrui ir žmo
nai kartu. Jokio stojamojo 
ar kitokių mokesčių nereik 
mokėti. Klubo nariai gali 
naudotis bet kurio garažo 
patarnavimu, jei kelionėje 
sugenda automobilis. Kiek
vienu atsitikimu leidžiama 
mokėti iki $25.00 už maši
nos vilkimą ar kitus bėdos 
patarnavimus.

Allstate Motor Club turi 
kelionių ir atostogų planus, 
apsaugo nuo lupikavimo 
viešbučiuose ar moteliuose, 
draudžia nuo nelaimingų at
sitikimų, išduoda pažymėji
mus prieš areštą, moka ad
vokatams bylos teisme at
veju, moka premijas vagys
tės atveju, duoda liudijimus 
čekiams kelionėje iškeisti, 
parūpina papigintas kelio
nes po pasaulį, siunčia na
riams prekių katalogą ir 
klubo žurnalą.

Kiekvienoje Sears krau
tuvėje rasite Allstate atsto
vą, kuris 'suteiks visas no
rimas informacijas apie 
naują auto klubą.

Brocktono parodos metu Dariaus ir Girėno bakūžę aplanko tūkstančiai žmonių. Bakūžės atidarymo 
dieną čia suvažiuoja lietuviai iš plačių apylinkių: Bostono, Norwoodo, Worcesterio ir kitų miestų. 
Šiais metais vėl gautas leidimas prie bakūžės laikyti užkandinę ir barą, tad svečiai galės sočiai 
pasivaišinti ir troškulį nuraminti. Nuotraukoje: lietuvių jaunimas prie bakūžės ankstyvesnėje parodoje. 

P. Labanausko nuotrauka

KVIEČIA Į BROCKTONO LIETUVIU BAKŪŽĘ
Brockton Fair — paroda 

prasidės liepos mėn. 1 d. ir 
baigsis liepos mėn. 9 d. 
Brocktono Lietuvių Tarybos 
globojama Dariaus ir Girė
no vardo bakūžė taip pat 
bus atidaryta liepos mėn. 
1-9 dienomis.

šiais • metais bakūžėje 
rengiama žinomo dailininko 
K. žoromskio paroda. Dail. 
Kazimieras žoromskis yra 
e k s presionistinio abstrak
taus meno atstovas.

Oficialus Dariaus ir Girė
no vardo bakūžės atidary
mas įvyks liepos mėn. 2 d. 
(sekmadienyje), 2 vai. po 
piet su pritaikyta tai dienai

Lietuviai tarptautiniame šokių 
festivalyje Washingtone

(J. Rajecko, Lietuvos At
stovo, žodis j Lietuvą per 
Amerikos Balsą, ryšium su 
Bostono Lietuvių Tautinių 
šokių Sambūrio pasirodymu 
Washingtone, 1961. VI. 13 
d. Valstybės Departemen- 

to Auditorijoje)
.Kai tik gegužės pradžio

je valstybės dep-te gimė 
mintis savo naująją audito
riją panaudoti įvairių tautų 
liaudies šokiams parodyti, 
Bostono Lietuvių Tautinių 
Šokių Sambūris jau buvo 
pasižadėjęs dalyvauti Jubi
liejiniame 25 metų Liaudies 
Šokių Festivalyje Washing- 
tone, gegužės 20 d.

Tuojau kontaktavau val
stybės departamentą, ir jis 
mielai sutiko, kad lietuviai 
dalyvautų ir’pirmame pasi
rodyme departamento audi
torijoje. Pakviečiau jo pa
reigūnus gegužės 20 d. susi
pažinti su mūsų šokėjų pa
sirodymu. Jie buvo sužavė
ti. Tautinių šokių Sambū
ris, p. O. Ivaškienės vado
vaujamas, mielai sutiko da
lyvauti. Bostoniečiai tuojau 
ėmėsi darbo sukelti lėšų 
Sambūrio žygi i \Vashing- 
toną paremti. Jaunimas va
žiavo su didžiausiu entu
ziazmu.

Sambūris pasirodė pui
kiausiai. Publika buvo su
žavėta. Reikia pabrėžti, kad 
publika buvo rinktinė. Pusė 
svečių buvo kviesti aukštie
ji pareigūnai bei ambasa
doms vadovaują asmens. 
Kita bilietų dalis buvo par
duodama, kad surinkus lėšų 
išlaidoms padengti. Bilietų 
paklausa buvo didelė. Apie 
šimtui žmonių bilietų pri
trūko.

Svečių tarpe buvo matyti 
p. Orvil Freeman, žemės 
ūkio ministeris su žmona, 
ponia Chester Bowles, valst. 
pasekretoriaus žmona, vals- 

\ ' ■ 

programa. Tautinius šokius 
šoks Bostono lietuvių tauti
nių šokių grupė, paruošta
O. Ivaškienės.

Šiais metais vėl gautas iš 
Brockton Fair vadovybės 
sutikimas prie bakūžės lai
kyti virtuvę ir barą. Prie 
bakūžės bus pastatyta dide
lė palapinė, kaip ir anksty
vesniais metais. Virtuvei 
vadovaus prityrusios šeimi
ninkės. Be kitų valgių bus 
gaminama šie lietuviški val
giai: kopūstų sriuba, lietu
viškos pačių gamybos deš
ros su kopūstais, lietuviški 
cepelinai, kaldūnai, kugelis 
ir kt. Kartu veiks baras — 

tybės sekretoriaus pavaduo
tojas p. G. Mennen Wil- 
liams, buvęs Michigan vals
tijos gubernatorius, p. Ro- 
ger Tobby, valstybės sekre
toriaus pavaduotojas su 
žmona, p. Conger, protokolo 
šefo pavaduotojas su žmo
na, valst. dep-to rytų ir 
centro Europos bei Pabal
tijo skyrių pareigūnai, pen
ki Brazilijos senatoriai, ku
rie šiuo metu lankosi Wa- 
shingtone, eilė ambasado
rių ir kitų.

Visi svečiai Lietuvių Tau
tinių šokių Sambūriu buvo 
sužavėti. To Sambūrio sie
lai, vadovei p. O. Ivaškienei, 
muzikos programos vadovui 
ponui J. Gaideliui, muzikan
tams ir visiems šokėjams 
turime būti dėkingi už di
deli pasišventimą ir pasise
kusią misiją pagarsinti Lie
tuvos vardą Washingtone. 

Argentinos Lietuvių Centro tautinių šokių grupė, vadovaujama Vytauto Balčiūno, dažnai pasirodo 
Buenos Aires lietuvių parengimuose. Nuotraukoje iš kairės šokėjos: L. Stančikaitė, N. Antanaitytė, 
R. Rukšėnaitė, N, Misiūnaitė, V. Žukaitė, M. Matulaitytė, E. Butkaitė ir M. Didžiokaitė.

P. Ožinsko nuotrauka

gaivinantys gėrimai.
Bakūžės atidarymo dieną 

yra gera proga susitikti sa
vo retai matomus senus pa
žįstamus iš kitų tolimesnių 
vietų.

Brocktono Lietuvių Tary
ba kviečia. visus lietuvius 
gausiai dalyvauti bakūžės 
atidaryme liepos mėn. 2 d., 

Argentinoje gimusi lietuvaitė, 
dabar besimokinanti Buenos Ai
res universitete humanitarinių 
mokslų fakultete, puikiai kalbanti 
lietuviškai, neseniai skaitė pa
skaitą apie lietuvę moterį vie
name susirinkime. Ji sutėveliais 
Ona ir Juozu Bukevičiais ir te
ta Anele neseniai lankė gimines 
Kalifornijoje.

2 vai. po piet, Brockton Fair 
—i Ground aikštėje. Savo 

; laiku čia savo tautinius na
mukus turėjo taip pat ita
lai, prancūzai, airiai. Iš jų 
savo tautinį namuką dar 
turi airiai. Kiti nepajėgė iš
silaikyti.

Brocktono Lietuvių Tary
ba, nežiūrint visokių sun
kumų ir išlaidų, dėka para
mos iš lietuviškosios visuo
menės ir lietuviškųjų orga
nizacijų, kasmet rengia ba
kūžėje lietuvių liaudies me
no ir kitokio pobūdžio pa
rodas. Bakūžę parodos lai
ke aplanko keliolika tūks
tančių žmonių.

Bakūžės atidarymo dieną 
suvažiuoja daug lietuvių iš 
plačios apylinkės: Bostono, 
N o o r woodo, Worcesterio, 
Framinghamo ir kt. Atos
togų metu į šias apylinkes 
suvažiuoja nemažai lietuvių 
iš kitų Amerikos vietų. To
dėl atostogaujantiems yra 
gera proga aplankyti Da
riaus ir Girėno vardo bakū
žę Brocktone. Savo atsilan
kymu padėsite išlaikyti Da
riaus ir Girėno vardo ba
kūžę !

Iki malonaus pasimaty
mo.

Brocktono Lietuviu 
Taryba.

G. H. Todt, Los Angeles Herald 
-Express žurnalistas kalba pa- 
baltiečių surengtame birželio 
įvykių minėjime.

VASAROTOJŲ
dėmesiui

Dr. Valerija Norvaišienė 
praneša, kad jos vasarvietė
je Nidoje, Centerville Avė., 
West Hyannisport, Cape 
Cod, Mass., dar yra laisvų 
kambarių ir kviečia vasaro
tojus ne vėluoti juos užsisa
kyti.

Sausas pušynas, žingsnių 
nuotolis iki šiltos jūros, 
gražūs kambariai, puikus 
maistas ir maloni aplinka 
užtikrina kiekvienam vasa
rotojui gerą poilsį ir malo
nias atostogas.

Hyannis pasiekiamas au
tobusais, traukiniais ir lėk
tuvais. Iš ten iki Nidos tik 
dvi mylios taxi.

Užsakymai siunčiami:
Nida, P. O. Box 367
Mest Hyannisport, Mass.
Tel.: SPring 5-3987
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