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RUSAI PASIRAŠĖ KARINĘ SUTARTĮ SU Š. KŪRĖJA
Sovietija pasirašė karinės pa

galbos sutartį su komunistine 
Šiaurės Korėja dešimčiai metų. 
Sutartimi Maskva įsipareigojo 
remti Korėjos komunistų re
žimą "visomis jėgomis ir viso
mis priemonėmis", jį ginda
ma nuo visų galimų užpuolimų.

Šis manevras, kuriuo -Sovie- 
tija formaliai įteisinama ginti 
Šiaurės Korėją, yra laikomas 
komunistų bloko militarineprie
mone, nukreipta prieš Pietryčių 
Azijos Gynybos Organizaciją, ku
ri yra įsipareigojusi tas sritis 
ginti nuo komunistinės agresijos. 
Sovietija jau yra pasirašiusi pa
našias militarines sutartis su 
komunistine Kinija ir Išorine 
Mongolija.

Naujoji sutartis Vakarų diplo
matų sluoksniuose sukėlė spėlio
jimus, kad Maskva, sutartį pa
remdama finansiniais kreditais, 
taip pat siekianti sustiprinti savo 
pozicijas varžybose su Kinija 
dėl dominavimo komunistiniam 
pasauliui. Kai kurie Sovietijos 
klausimų ekspertai net pabrėžia, 
kad Maskva šiuo manevru sie
kusi užkirsti Azijos komunistų 
slinkimui į Pekino orbitą.

Sutarties pasirašymą Chruš
čiovas paskelbė iškilmingame 
priėmime, suruoštame Š. Korė
jos premjero ir komunistų par
tijos lyderio Kim II Sung garbei. 
Jis veidmainingai aiškino, kad 
Sovietija nemėgstanti karinių 
paktų, bet turėjusi pasirašyti, 
nes "JAV, Japonijos ir kitų val-

AMERIKA ATSISAKO OVIEJIį
KINIJU POLITIKOS

JAV vyriausybė, kaip atrodo, 
bus atmetusi savo ankstesnį pla
ną pasiūlyti komunistinei Kinijai 
lygiateisį atstovavimą Jungtinėse 
Tautose su tautine Kinija.

Lincoln White, valstybės de
partamento informacijos val
dininkas, pavadino netiksliais 
spaudos pranešimus, kad JAV 
vyriausybė svarstanti "dviejų 
Kini jų" politikos planus tikėda
mosi, jog komunistinė Kinija juos 
atmes. Bet White nepaneigė, kad 
"dviejų Kinijų" formulė buvusi 
diskutuota valstybės departa
mente.

Jis aiškino, kad JAV vyriau
sybė abejojusi, ar sekančioje 
Jungt. Tautų sesijoje būsiąs dar 
kartą atidėtas komunistinės Ki
nijos pripažinimo klausimas, ir 
todėl svarsčiusi įvairias galimy
bes, kokią poziciją tuo klausi
mu užimti. Šiuo metu būklė pa - 
lengvėjusi dėl Kinijos komunistų 
destruktyvinės politikos Laoso 
konferencijoje.

Tuo tarpu tautinės Kinijos užs. 
reik, ministeris Shen Chang- 
huan viešai pripažino, kad san- 

stybių vyriausybės atmetė mūsų 
visus pasiūlymus įtampai suma
žinti ir saugumui Tolimuose Ry
tuose užtikrinti." Tuose pasiūly
muose, kaip atmename, Chruš
čiovas tereikalavo vieno dalyko: 
JAV karinių bazių panaikinimo 
Japonijoje ir kituose Tolimųjų 
Rytų punktuose, nekalbėdamas a- 
pie komunistų pasitraukimą iš 
užgrobtųjų sričių.

Maskvos pozicijų konsolidavi
mą Pietryčių Azijoje ryškina ir 
kiti faktai: tuo pat metu Mask
voje viešėjo ir komunistinio Š. 
Vietnamo premjeras Pham Van 
Dong; Chruščiovas pasiuntė sa
vo artimiausią bendradarbį Mi
chailą A. Suslovą į Ulan Bato
rą, Išorinės Mongolijos sosti
nę, kur prasidėjo to krašto ko
munistų partijos suvažiavimas.

Sovietinių klausimų ekspertai 
ryšium su Suslovo pasiuntimu į 
Ulan Batorą primena, kad gegu
žės mėnesį su panašia misija į 
Čekoslovakiją buvo pasiųstas So
vietijos "prezidentas" Brežne
vas, o tuo tarpu Kinijos ko
munistų metinėje šventėje te
dalyvavo tik sovietų ambasado
rius, arba, Kazakstanui švenčiant 
savo šventę, į Almą Atą visai 
neatvyko komunistinės Kinijos 
atstovas, nors Kazakstanas turi 
kelių šimtų mylių bendrą sieną 
su komunistine Kinija.

Komunistinė Kinija taip pat 
neturi panašios gynybos sutar
ties su Š. Korėja, nors prieš 
dešimtį metų su savo "savano- 

tykiai tarp JAV ir tautinės Ki
nijos pastaruoju metu esą labai 
pablogėję ne tik dėl Kennedžio 
administracijos planų siūlyti ko
munistinei Kinijai vietą Jungti
nėse Tautose, bet ir dėl pasi
ruošimų pripažinti Išorinę Mon
goliją, kurią Kinija laiko savo 
dalimi.

Tautinės Kinijos premjeras 
Chen Cheng tuo pat metu pabrė
žė, kad tautinė Kinija greičiau 
pasitrauktų iš Jungtinių Tautų, 
negu jose sėdėtų šalia komunis
tinės Kinijos.

Santykiams tarp JAV ir tauti
nės Kinijos artėjant į atvirą kri
zę, Washingtone paskelbta, kad 
JAV ambasadorius Everett F. 
Drumright iššauktas į Washing- 
toną pasitarimams. Jis taip pat 
yra griežtai priešingas Išori
nės Mongolijos pripažinimui.

Tuo tarpu pačiose Jungtinėse 
Valstybėse prieš kelias dienas 
apsijungusi protestantų Bažny
čia, dabar atstovaujanti 2 mil. 
narių, priėmė rezoliuciją, rei
kalaujančią komunistinės Kinijos 
priėmimo į Jungt. Tautas. 

riais" aktyviai dalyvavo Korė
jos kare. Stebėtojai sako, kad 
per pastaruosius trejus metus 
tarp Pekino ir Maskvos be pa
liovos vykusios varžybos dėl 
dominacijos Š. Korėjoje. Čia pri
menamas ir tas momentas, kad 
Chruščiovas buvo pasižadėjęs 
aplankyti Š. Korėją praeitą ru
denį, bet vėliau savo vizitą at
šaukė, vietoj jo suteikdamas Š. 
Korėjai ilgalaikį kreditą 105 mil. 
dolerių sumai. Mėnesiu vėliau 
Maskva nubraukė ir 190 mil. do
lerių skolą, kurią Š. Korėja buvo 
gavusi anksčiau. Tomis sumomis 
ji galbūt ir nusipirko Š. Korė
jos komunistų palankumą.

Vienu ar kitu atveju, nors JAV 
valstybės departamente šiuo me
tu ir dominuoja įsitikinimas, kad 
ši sutartis reiškianti kylį Mask
vos ir Pekino santykiuose — 
ji vistiek, kaip tiksliai išsireikš
ta oficialiame Washingtono ko
mentare, reiškią naują "karinę 
grandį komunistų kolonijinėje 
imperijoje".

VILNIAUS VYSKUPIJĄ 
VALDO RUSAS

Bolševikams ištrėmus iš Vil
niaus vyskupą Julijoną Stepona
vičių, kurį laiką neturėta žinių, 
kas užėmė arkivyskupo sostą. 
Vėliau aplinkiniu keliu gautose 
žiniose buvo minima kunigo Kri
vaičio pavardė. Mūsų dvasiški- 
jos sluoksniai buvo linkę tikėti, 
kad tai greičiausiai būsiąs kun. 
Kripaitis, buvęs iš Panevėžio 
vyskupijos, buvęs gimnazijų ka
pelionas.

Bet naujausiame Tėviškės Ži
burių numeryje ši mįslė išaiš
kinama: naujasis Vilniaus arki
vyskupijos ir galbūt Panevėžio 
vyskupijos valdytojas yra kun. 
Česlovas Krivaitis, baigęs Kauno 
kunigų seminariją 1945 metais, 
bolševikų okupacijos metu. Įdo
miausia tai, kad jis kilęs iš 
rusiškos šeimos nuo Semeliškių, 
jo tėvas yra rusas Krifka, ir 
jis pats anksčiau naudojo tą pa
vardę, tik vėliau sulietuvinda
mas. Tai liudija išeivijoje esą 
asmenys, kurie jį pažinojo.

Tėviškės Žiburiai taip pat mi
ni, kad dar nesą žinia, kokiu 
pagrindu jis Vilniaus arkivys
kupiją valdo: ar kaip kapitulinis 
vikaras, rinktas kapitulos narių, 
ar tiesiog bolševikų pastatytas.

RUSAI ATMETĖ PLANĄ
Sovietija vėl atmetė JAV pa

siūlymus dėl atominių bandymų 
nutraukimo ir iš naujo parei
kalavo, kad tos derybos būtų 
įjungtos į visuotinio nusiginkla
vimo konferenciją.

Sovietų laikraštis Izvestija pa
skelbė tekstą notos, kurią užs.

Liepos 2 dieną Chicagoje įvykusi JAV ir Kanados lietuvių Dainų šventė buvo pradėta garbės batuto 
perdavimu: kompozitorius prof. Juozas Žilevičius (kairėje), buvęs pirmosios Dainų šventės garbės 
dirigentas, įteikė Aleksandrui Aleksiui, antrosios Dainų šventės garbės dirigentui, kurio diriguojamas 
jungtinis mišrus choras sugiedojo Amerikos ir Lietuvos Himnus. Z. Degučio nuotrauka

SOVIETINIS VETO PRIEŠ KUVEITO LAISVĘ
Jungtinių Tautų Saugumo Ta

ryboje Sovietija vetavo britų re
zoliuciją, kuria buvo siekiama 
Kuveito nepriklausomybės pri
pažinimo.

Prieš balsavimą britai buvo 
pažadėję atitraukti savo karinius 
vienetus iš buvusio protektorato, 
jei Irakas pasižadėtų nenaudoti 
jėgos Kuveite, o Jungtinės Tau
tos įsipareigotų saugoti jo ne
priklausomybę. Po to pasiūlymo 
buvo tikimasi, kad Kuveito klau
simas bus tuo kompromisu ir 

reik, ministeris Gromyko įteikė 
JAV ambasadoriui Llewelyn 
Thompsonui. Joje Maskva ap
kaltino Jungtines . Valstybes, kad 
jos "degina susitarimo tiltus". 

išspręstas, bet sovietai nelauktai 
paskelbė savo 95-jį veto.

Keliomis minutėmis vėliau 
Saugumo Taryba atmetė Jungt. 
Arabų Respublikos reikalavimą, 
kad britų kariniai vienetai būtų 
atitraukti nedelsiant. Už šį pa
siūlymą balsavo tik pati JAV, 
Sovietija ir Ceilonas.

Sovietinis veto susilaukė aš
trių priekaištų iš britų delegato 
Sir Patrick Dean, kuris pabrėžė, 
kad Sovietija savais išskaičia
vimais dar kartą sugriovė Sau
gumo Tarybos pastangas, sie
kiant atstatyti harmoniją nera
mumų židinyje. Britai paskelbė, 
kad jie atitraukią iš Kuveito dvi 
kuopas, ir pabrėžė, kad likusieji 
kariniai vienetai ten esą vien 
defenzyvinįams tikslams, nesu
darydami jokios grėsmės Irakui. 

Ie Kuveitą britai buvo permetę 
apie 4000 karių.

Saugumo Taryba išsiskirstė, 
po keturias dienas trukusių de
batų nepaskelbdama jokio nuta
rimo, bet prieš tai tiek Brita
nija, tiek Irakas pareiškė, kad 
reikalausią naujo posėdžio, jei 
tik pasirodys naujo pavojaus žen
klai.

Vetuotoji britų rezoliucija bū
tų parėmusi Arabų Lygos inicia
tyvą, siekiant surasti taikų 
sprendimą už Jungt. Tautų ribų. 
Nepaisant sovietinio manevro, 
tebesitikima, kad arabai gal ra
sią problemos sprendimą savo 
tarpe.

TRUMPAI IŠ VISUR
* PREZ. KENNEDY praeitą 

savaitgalį į savo vasarnamį Hy- 
annisporte buvo išsikvietęs savo 
pagrindinius patarėjus - valst. 
sekr. Rusk, gynybos sekr. Mc- 
Namara ir karinių reikalų pa
tarėją gen. Taylor - pasitari
mams dėl Berlyno. Jie truko 
kelias valandas.

* BERLYNE komunistai įsakė 
registruotis visiems sovietinio 
sektoriaus gyventojams, kurie 
dirba Vakarų sektoriuose, gau
dami geresnius atlyginimus ir 
galėdami gauti daugiau prekių. 
Jau paskelbta, kad tie asmenys, 
kurių skaičius siekia 50,000, ne
turės teisių į naujuosius butus.

* JAV LAIVYNO sluoksniai 
vėl paskelbė, kad sovietų tra
lerių ir povandeninių laivų gru
pė matuoja vandenyno dugną 
Naujosios Anglijos pakrantėse.

KAIRĖJE: Dail. A. Valeškos 
gražiai išdekoruotoj.estradoj iš
sirikiavo arti tūkstantis daini
ninkų iš 27 chorų.

Z. Degučio nuotrauka
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MALTOS VILKSTINĖ NU

Italų nauji ginklai
Akiraty sušvitus pirmosioms 

ryto prošvaistėms, radaro tar
nyba paskelbė įspėjimą, kad 
aplink vilkstinę vėl zuja priešo 
žvalgybos lėktuvai, ir admirolas 
paskelbė pirmojo laipsnio prieš
lėktuvinę paruoštį.

Diena prasidėjo su vilkstinės 
aviacijos pergale. Vilkstinei per
ėjus į gynimosi formaciją, ir 
artileristams paskubomis pus
ryčiaujant prie pabūklų, nuo lėk
tuvnešių kilo naikintuvai, kurių 
liemenys sužibdavo auksu nuo te
kančios saulės spindulių.

Praėjus kelioms minutėms po 
devynių, pasigirdo duslus dvimo
torių priešo bombonešių ūžimas. 
Netrukus jie buvo pastebėti: jie 
skrido labai aukštai, uždara for
macija. Britų naikintuvai jų už
nugaryje pakilo dar aukščiau, su
sirikiavo į grandinę ir pradėjo 
pulti. Praslinkus keliolikai se
kundžių kalenimas.

Leitenantas R. H. P. Carver, 
kuris vairavo 885-sios eskad
rilės "Hurikaną", puolė vieną 
Junkers 88 iš priekio, leisdamas 
salvę po salvės. Junkers apsi
suko ir nuskrido su rūkstančiu 
motoru. Po to leitenantas puolė 
kitą Junkers 88, staigiai varty
damasis, kildamas ir vėl leis

Pay yoursejf

and pay yourself first every 
pay day — before you start

you will be secure against 
any unforseen emergencies 
in the future.

spending. This regular habit 
will assure you of achieving 
your dreams of a new Kome, 
children's .education, extra 
retirement funds, etc. And ...

Ali Savings Deposited Through
JULY 17th

Earn 

JULY Ist/
813 East J 851 h $♦. 

25000 Euclid Avė.
6235 St. Clair Avė.

KUR PRALEISTI ATEINANČIAS 
ATOSTOGAS!

Maloniai kviečiame atvykti i saulėtą Cape 
Cod. Mass ir praleisti savo atostogas L u š i u 
ir V e i t ų viloje

” M E š K A ” 
-12 Beach S.treet 
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.

damasis, kol vokiečių lėktuvas 
apsivertė ir degdamas nukrito 
į jūrą.

Jr kiti britų naikintuvai puolė 
vokiečių formaciją. Dar du Jun
kers 88 susvyravo, o trečiasis 
su degančiu motoru pasuko link 
Italijos. Priešas paskelbė atsi
traukimą, ir bombos buvo numes
tos gana toli į vandenį, nekliu
dant vilkstinės.

Naikintuvai netrukus grįžo į 
lėktuvnešius. Pilotai džiaugėsi 
savo laimėjimais. Iš viso jie bu
vo tikrai sunaikinę aštuonis prie
šo lėktuvus, o gal dar ir tris ki
tus.

Tačiau žygin jau buvo išsilei- 
dę ir. kiti vilkstinės persekioto
jai. Praėjus penkiolikai minu
čių po to, kai buvo nuvyti priešo 
bombonešiai, "Fury" pranešė 
vilkstinės prieky pastebėjęs 
povandeninį laivą. "Fury" ir 
"Laforey" pradėjo puolimą, leis
dami vieną po kitos povandeni
nes bombas.

Taip praėjo dvi valandos, 
drumsčiamos sporadiškos ug
nies į žvalgybos lėktuvus, kurie 
išdrįsdavo perdaug priartėti prie 
vilkstinės, ir povandeninių bom
bų išmetimo į priešo povande
ninius laivus. Bet 11:35 valandą

Currenf

vokiečių povandeninis laivas nr. 
235 ryžosi žūtbūtiniam puolimui, 
kad pralaužtų vilkstinės apsau
gos grandinę ir priartėtų prie 
prekinių laivų.

Naikintojas "Pathfinder", 
plaukęs vilkstinės užpakalyje, 
pirmas pranešė vokiečių povan
deninio laivo manevrą ir "Zet- 
lando" remiamas, pradėjo puo
limą. Jie -vijo vokiečių laivą 
vilkstinės šonu, kol privertė jį 
pasinerti ir pabėgti, kad išvengtų 
povandeninių bombų.

Ligi to momento neturėta žy
mesnių nuostolių, ir kaip admi
rolas Burrough buvo sakęs: med
žioklės sezonas buvo gerai prasi
dėjęs. Bet, vos tik spėjus apsi
ginti nuo tų puolimų, prasidėjo 
nauji. Vidudienį įspėta apie nau
ją puolimą iš oro. Tolumoje pasi
rodė krintančio lėktuvo dūmų 
juosta, ir naikintojas "Ashanti" 
pranešė pastebėjęs karštą priešo 
kovą su vilkstinės lėktuvais.

Tai buvo pagrindinis puoli
mas iš Sardinijoje stovėjusių 
ašies aviacijos bazių. Pirmoji 
dešimties italų bombonešių ban
ga nepasiekė jokio laimėjimo. 
Naikintuvų gainiojami, milžiniš
kos užtvarinės ugnies nuo laivų 
gąsdinami (čia pirmą kartą bu
vo panaudotos 16 colių patrankos 
prieš aviaciją), jie nepajėgė pa
daryti jokių nuostolių.

Bet staiga prieš vilkstinę pa
sirodė parašiutais leidžiamos 
juodos skardinės. Kelios iš jų, 
kaip atrodė, sprogo, susidūrusios 
su vandeniu. Vienas "Nelsono" 
karininkas užregistravo dienyne 
pirmąjį naujų italų slaptųjų gink
lų panaudojimą: "Krinta juodos 
skardinės. Greičiausiai besi
sukančios torpedos".

Siekdama išvengti skardinių, 
vilkstinė staigiu manevru stat
menai pakeitė savo kursą 90 
laipsnių posūkis pavyko tvarkin
gai, nepaisant bombordavimų ir 
aštuonių priešo lėktuvų kul
kosvaidžių ugnies.

Dabar buvo galima matyti 41 
priešo bombonešį vilkstinės 
priekyje ir 21 jos užpakalyje. Vėl 
artilerijos ugnis nuo laivų už
tvėrė lėktuvams kelią, vėl vilks
tinė įvykdė staigų manevrą. Ug
nis buvo staigi ir tiksli, ji at
mušė ir šį puolimą. Italų bom
bonešiai apsisuko ir numetė sa
vo torpedas toli nuo vilkstinės.

Tik abu toliausiai esantieji nai
kintojai abiejose vilkstinės pu
sėse pateko pavojun, ir jie mė
tėsi, kaitaliodami kursą, bom
boms krintant pašonėse.

(Bus daugiau)
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Dainų šventės dalyviai Jaunimo Centro sodelyje prie žuvusiems pagerbti paminklo.
A. Gulbinsko nuotrauka

KINIJA ATIDĖJO TIBETO SOČIALISTINIMĄ’
Komunistinė Kinija nuostabiai 

atvirai pripažino, kad jos pla
čius planus "susocialistinti" Ti
betą jau antrą kartą ištiko ne
sėkmė: Pekinas paskelbė, kad 
žemės ūkio kolektyvizacija ir 
vadinamų liaudies komunų kūri
mas Tibete atidedamas penke- 
riems metams.

Šis dramatiškas pralaimėjimo 
prisipažinimas yra dar keistes
nis, atsiminus, kad prieš penketą 
mėnesių Pančen E r deni, Tibeto 
autonomijos paruošiamosios ko
misijos pirmininkas, buvo pa
skelbęs, jog krašto "socializa- 
cija" vykstanti sparčiu tempu ir 
netrukus būsianti baigta. Kyla 
klausimas, ar jo pareiškimas 
buvo pagrįstas "suklastotomis 
statistikomis", kurios dabar at
perka visas komunistų nesėk
mes, ar paskutiniuoju metu kas 
nors nepaprastai greitai pakrypo 
į "kreivąją pusę". Vienu ar kitu 
atveju, šis Pekino atsitraukimas 
taip pat pailiustruoja "naująją 
dvasią" Kinijoje, pasireiškiančią 
konkretesniu planavimu ir 
didesniu nuosaikumu.

Kalbant apie Tibetą, Kinijos 
komunistų partijos galva Mao 
jau 1957 metais, savo gar
siojoje kalboje "apie teisingą 
traktavimą prieštaravimų liau
dyje" prisipažino, jog pirmasis 
partijos bandymas įvykdyti Ti
bete "demokratines reformas" 
buvęs perskubus, klaidingai pra
dėtas ir nepopuliarus. Jis pa
žadėjo Tibetą neprievartauti su 
"socialistinėmis reformomis" 
dar penkerius metus.

Bet 1959 metų pradžioje, ap
svaigintas "didžiojo šuolio” sta
tistikų, "reformų" atidėjimą at
šaukė ir paskelbė naują dvejų 

metų programą Tibetui sukolcho- 
zinti.

Dabar istorija pasikartojo ant
rą kartą: atkaklus tibetiečių pa
sipriešinimas kinietiškajai "so- 
cializacijai", susijęs su aštria 
agrarine ir ekonomine krize pa
čioje raudonojoje Kinijoje, pri
vertė partiją prisipažinti, kad 
prievartos naudojimas Tibete yra 
neprotingas ir net neįvykdomas.

Draugas Čang Čing-vu, kuris 
Tibete atstovauja Pekino vyriau
sybę, būdamas komunistų parti
jos sekretorium, drąsiai sutri
mitavo atsitraukimą:

"Siekdama konsoliduoti de
mokratinę revoliuciją, Kinijos 
komunistų partija pažada per 
ateinančius penkerius metus Ti
bete nevykdyti socialistinių per
mainų, per tą laikotarpį nesteig
dama nei žemės ūkio, nei gyvu
lininkystės artelių, nei liaudies 
komunų."

Nors užuominos, kad Pekino 
politika Tibete susiduria su sun
kumais, pastaruoju metu buvo 
pastebimos įvairiuose Pekino 
"Liaudies laikraščio" straips
niuose ir Lhasos radijo prane
šimuose, bet atviras Pekino pri
sipažinimas dėl nesėkmių vis 
dėlto nustebino daugelį Vakarų 
stebėtojų. Tose užuominose buvo 
kalbama apie Tibeto ūkininkų 
apatiją, net apie didėjantį gy
ventojų priešingumą komuniz
mui ir vengiamą sunkaus darbo, 
ypač kad to darbo vaisiai ėjo į 
Pekiną, vietoj likę Tibete.

Kinai taip pat -- greičiausiai 
per neapsižiūrėjimą, -- yra ne
kartą prisipažinę, kad jų "liau
dies išlaisvinimo armija" beveik 
be paliovos susidurianti su akty
viu pasipiešinimu, partizanų.

❖

Reikia atsiminti, kad kinų ko
munistai okupavo nevisiškai 
priešišką Tibetą, kai ten įsiver
žė prieš dešimtį metų. Yra ne
šališkų liudininkų pranešimų, ku
rie patvirtina, kad kai kuriose 
vietose įsiveržėliai buvo 
džiaugsmingai sutikti, kad Tibeto 
vargšai naujojoje Kinijoje įžiū
rėjo geresnių dienų prošvaistę. 
Bet jų akys buvo brutaliai at
merktos.

Ši pradinė "gera valia" jau iš
garavo. Tai parodo trys sukili
mai ketverių metų bėgyje, Da
lai Lamos ir 50,000 tibetiečių 
pabėgimas.

"Išlaisvintieji vergai", kuriuos 
"reformomis" buvo tikimasi pa
daryti "abipusiškos pagalbos 
grupėmis", atkakliai gynėsi nuo 
bet kokios bandom./. įvesti kolek
tyvizacijos. Ir "reformos" vie
nuolynuose po vargingos pradžios 
nutilo.

Generolas ČangKuo-hua,Tibe
to karinės apygardos viršininkas, 
jau praeitą gruodį "Raudonojoje 

Žvaigždėje" paskelbė straipsnį, 
kuriame prisipažino, kad "net 
užbaigus (sic!) demokratines re
formas, žemės ūkio produkcija 
automatiškai nepadidėja. Demok
ratinių reformų sąjūdyje išryš
kėjo, kad yra būtina sustiprinti 
plačiųjų masių auklėjimą patrio
tizmui ir socializmui, per 
abipusės pagalbos grupes pagy
vinti vadovavimą produkcijos 
klausimuose."

Bet tos "abipusės pagalbos 
grupės" buvo gyventojų tarpe ne
mėgstamos, ir ūkininkai prieši
nosi didinamai partijos kontro
lei, bandančiai išspausti didesnę 
produkciją ir "patriotines" pylia
vas valstybei.

♦

Taip kovai su atkakliais tibe
tiečiais tebesitęsiant, Pekino 
įstaigos stengėsi visiškai nu
slėpti nemalonią kinų kolonistų 
temą, kurią partijos galva Mao 
Ce-tung 1956 metais neatsargiai 
išvilko dienos švieson. Tada 
draugas Mao pasakė Dalai La
mai ir Pančen Lamai, kad Tibe
to gyventojų skaičius masine ki
nų migracija turįs būti pakeltas 
nuo 2 iki 10 milijonų.

Yra tikra, kad 1954-56 metais 
Tibetan atkelta pusė milijono ko
lonistų. Ir nėra abejonės, kad ta 
politika tebetęsiama; tai rodo 
panašūs pavyzdžiai Vidinėje 
Mongolijoje ir Sinkiange, kur ko
lonizacija įvykdyta jau plačiu 
mastu.

*
Į pastarąją kapitualiaciją 

Pekinas žiūri tik kaip į atsitrau
kimą, o ne kaip į pralaimėjimą. 
Atsimintina, kad šalia vidinio ne
pasitenkinimo Tibeteyra ir prak
tinių susisiekimo kliūčių. Abu 
1955 metais baigti plentai tarp 
Kinijos ir Lhasos kai kuriose 
vietose po kelis mėnesius per 
metus yra nepravažiuojami, o 
planuota geležinkelio linija te
bėra dar popieriuje. Kol tos su
sisiekimo linijos nėra galutinai 
sutvarkytos, Pekinas negali at
siųsti pakankamai karinių pa
stiprinimų arba reikšmingai pa
didinti kolonistų skaičių. Tuo bū
du paskutinysis programų atidė
jimas penkeriems metams gal
būt reiškia realesnį planą pa
gerinti susisiekimo linijas.

♦

Partijos šefas Maocetungas 
retai padaro tą pačią klaidą du 
kartus. Jis dabar prisipažino, kad 
perskubiu ir perankstyvu spaudi
mu jau antrą kartą neįvykdėprog- 
ramos. Būtų nuostabu, jei jis tą 
pačią klaidą pakartotų trečią 
kartą. Bet viena yra tikra: savo 
programos sukomunistinti Ti
betą jis neatsisakys, nors tai tę
sis ilgiau, negu iš pradžių jo par
tija tikėjosi.

Dainų šventėje fotografai "šienauja"... Mūsų foto bendradarbis 
V. Noreika su aukštai iškelta kamera laukia patogaus momento. 
Šalia stovi fotografas A. Stelmokas. Dirvos nuotrauka

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką duoną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiojame j namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-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.
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Laisvė yra didelė šio krašto 
žmonių palaima

Didelė šio krašto palaima žmonėms yra įstatymais garantuo
ta ir praktikoj vykdoma laisvė. Tai laisvė, kuri mūsų krašte buvo 
nusakoma žodžio, spaudos, neliečiamumo ir susižinojimo apybrai
žomis.

Toji amerikietiškoji laisvė, gerai žinoma visame pasaulyje. Anks
čiau, kada į šį kraštą įvažiavimo varžtai nevaržė, Čia prieglaudą 
lengvai rado visi, kurie buvo persekiojami dėl savo religinių ar 
politinių įsitikinimų. Dabar, iš kitų kraštų įvažiuoti ne taip jau 
lengva. Bet kurie jau įleidžiami, jie šia laisvės palaima pilnai 
naudojasi. Lygiai, kaip ja pilnai naudojasi ir visi čia iš ankščiau 
gyvenusieji.

Šio krašto gyventojai, įpratę ta laisvės dovana džiaugtis, labai 
jautrūs, kad ir mažiausiems suvaržymams,, daromiems grynai 
tvarkos išlaikymo sumetimais. O ypač labai jautrūs tuoj šaukti 
visi tie, kurie laisvės dovaną nori piktam išnaudoti, savo užmačias 
kitiems primesti, įstatymus laužyti, arba ir nelegaliai prieš tuos 
įstatymus kovoti.

Tokiu laisvės piktnaudojimu ypač pasižymi įvairūs "gemblininkai" 
ir šio krašto komunistai bei jų suorganizuoti bendrakeleiviai. 
Jei "gemblininkai" tokios apgaulės siekia labai apsisaugojusio
mis ir eilinės visuomenės mažai įžiūrimomis priemonėmis, tai 
komunistai viešai tai daro per savo spaudą ir neviešai per kitaip 
užmaskuotas organizacijas ir tų organizacijų rengiamas įvairias 
demonstracijas.

Komunistai, viešajai nuomonei sudaryti, leidžia čia gausią savo 
spaudą. Be anglų kalba leidžiamų leidinių, čia gausu ir visokioms 
tautybėms leidžiamų laikraščių ir laikraštėlių. Jų tiražai nedideli, 
be specialių paramų jie nepajėgūs išsilaikyti. Bet jie eina ir savo 
ardomąjį darbą prieš tikrąją laisvę varo. Varo dangstydamiesi 
geresnių gyvenimo sąlygų tariamu iškovojimu ir neva laisvės sau
gojimu. O koks jiems žmonių gerbūvis rūpi ir kokios jie laisvės 
siekia, manau, čia nereikia aiškinti. Vieni iš mūsų esam tai patys 
pergyvenę, o kiti neseniai matėm, kokiomis priemonėmis toji 
"laisvė" buvo įgyvendinta Vengrijoje.

Mums yra progos atidžiau sekti lietuvių kalba leidžiamus komu
nistinius laikraščius. Ir tik stebimės jų akiplėšiškumu. Viskas, 
ką daro JAV valdžia, yra bloga. Viskas, kas daroma sovietų -- 
labai gerai. Taigi visas šio krašto gyvenimas, santvarka, vado
vaujantieji asmenys nuolat juodinami. O viskas, kas tik ateina 
iš Maskvos, aukštyn keliama, šviesiausioms spalvomis skaity
tojams pristatoma. Ir tai daroma nesilaikant nei jokios moralės, 
nei jokio padorumo. Svarbu, kad taip įsako komunistų partija ir 
taip reikia daryti. Nesvarbu jiems, kad tuo pačiu jie rausia šio 
krašto stiprybės pamatus ir siekia tikrosios laisvės sunaikinimo.

Iš tokios jų laikysenos, jų spaudos ir jų organizacijų taktikos, 
plaukia viena aiški išvada, kad šio krašto komunistai, kaip ir 
daugelio kitų kraštų, yra tik svetimos, komunistinės valstybės 
agentai. Jiems terūpi šio krašto santvarkos pagrindus suardyti 
ir tai svetimai valstybei, siekiančiai pasaulio sukomunistinimo, 
patarnauti.

Ne mūsų pareiga siūlyti priemones ir tuos negerovių šašus 
apvaldyti. Tik viena aišku, kad jei žmonės norės ir toliau įprastoje 
laisvėje gyventi, jie ateityje turės būti budresni. Jie turės lega
liomis priemonėmis siekti, kad tokie kenkėjai būtų suvaldyti. Ki
taip, jie įsigalės ir tradicinę Amerikos laisvę pasmaugs.

B. G.

KADA BUS TVARKA?
Tūkstančiai lietuvių stebėjo 

Dainų šventę Chicagoje. Tai buvo, 
mūsų mastu imant, milžiniška 
lietuvių sueiga ir malonus įvy
kis. Reikia tik suprasti, kiek 
darbo ir pasišventimo parodė 
šios šventės rengėjai ir choris
tai.

Tačiau į šią gražią šventę, 
kaip arkliai į rūtų darželį, įsi
brovė nepageidaujami svečiai— 
ilgų kalbų sakytojai. Kaip galė
jo pasijausti tie žmonės, kurie, 
atėję pasiklausyti dainų, turėjo 
laukti 1 vai. ir 40 minučių, kol 
prasidės pati dainų programa? 
Kam reikia mėginti susirinkusių
jų kantrybę ir juos kankinti?

Vieną kartą tokiems gražby- 
liams reikėtų pasakyti aiškų ne. 
Jiems būtų galima duoti progos 
kitur pakalbėti, bet tik ten -- kur 
žmonės specialiai ateitų jų pasi
klausyti.

ED. ŠULAITIS, 
Chicago

NEIŠMANO, O KRITIKUOJA

Bostorte veikia J. Roman, Sr. 
radijo programa, kurioje gana 
dažnai kalbama apie dail. Vik
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toro Andriušio sukurtą stilizuo
tą Vytį, kuris pakabintas ALTS- 
gos Bostono skyriaus namuose. 
Tokį Vytį yra įsigijęs taip pat 
Amerikos Lietuvių Tarybos sky
rius, kuris jį naudoja įvairiuose 
minėjimuose, kaip Vasario 16- 
sios ir 1.1.

Apie tą Vytį kalba J. Roman, 
Sr. be jokio išmanymo, su dide
le pagieža, netgi nekultūringai. 
Jis vadina jį "kumeleite su ša
kaliu". Tvirtina kad tai yra Lie
tuvos ženklo išjuokimas. Pasako
ja, kad tremtiniai vietoje ritie- 
rio pasirinko bėglį ir t.t. Jis 
netgi demonstratyviai išeina iš 
tų iškilmių, kuriosepakabinamas 
minėtas stilizuotas Vytis. 
Ir svarbiausia -- vėliau praneša 
apie tai savo radijo programoje.

Visuomet koktu apie tai klau
syti. Tačiau keista buvo, LB 
Bostono apylinkės pirmininkas 
Pov. Žičkus po savo kalbos rin
kimų reikalų ėmė girti J. Ro
man, Sr. ir rodyti jį pavyz
džiu, kaip reikia rūpintis lietu
vybės išlaikymu, o J. Roman, Sr., 
lyg atsakydamas į tą pagyrimą, 
vėl užtraukė savo dainelę apie 
"kumeleitę su šakaliu". Iš to 
eilinis klausytojas galėjo susi
daryti išvadą, kad Lietuvių Bend
ruomenė pritaria J. Roman, Sr. 
įdomu, kad P. Žičkuš nerado rei
kalo prieš tai pasisakyti.

Dabar J. Roman, Sr. progra
moje ima rodytis dar įdomes
nė naujovė". Nors programa 
oficialiai laikoma "katalikiška", 
nors joje skelbiami lietuviųpara-

DAINIĮ ŠVENTĖS CHICAG01E ĮSPŪDŽIAI JONAS VAIČIŪNAS

PO GAIVALIŠKOS LIETUVYBĖS MANIFESTACIJOS
Pats dangus padėjo stiprinti 

didįjį lietuviškumo prasiverži
mą Chicagoje. Po eilės karštų 
dienų, liepos antrosios rytas at
nešė vėsos ir šaltesnio vėjo. 
Lietuviškose Chicagos kolonijose 
iš pat ryto būreliais stovinėjo 
nekasdieniškai nusiteikę ir pa
sipuošę žmonės, o veiduose ir 
akyse aiškiai buvo įskaitomas 
nervingumas ir dvasinis paki
limas.

PAMALDOS
Kurie atsirado prie šv. Kry

žiaus bažnyčios durų pora mi- 

pijų biuleteniai, tačiau paskutiniu 
metu taip pat duodamos komunis
tinės -- propagandinės dainos iš 
pavergtosios Lietuvos. Ir tai be 
jokių paaiškinimų, be nurodymų, 
kad tai okupanto išprievartautos 
dainos. Ne. Tos dainos prista
tomos lygiai 'taip pat, kaip daina 
"Kur bakūžė samanota" ar jai pa
našios lietuvių tautinės dainos. 
Tokiu būdu jau kelis kartus buvo 
duotos dainos apie kolūkius, apie 
žemės išlaisvinimą, apie kolūkio 
pirmininką ir t.t. Pavyzdžiui, 
dainoje "šienapiūtės naktį" so
listė traukia "Niekad, niekad dar 
taip nekvėjo mano gimtojo kaimo 
laukai", o choras šaukia "žeme, 
žeme, tiek amžių vergavus"...

Bet tai tik męnkniekis prieš 
tai, ką toje programoje liepos 
2 d. Danutė Venckutė pateikė. Po 
patetiškos įžangos apie aušrą ji 
nurodė, kad poetas E. Mieželai
tis parašė eilėraštį, o muz. B. 
Dvarionas pagal tą eilėraštį su
kūrė dainą "AušraprieNemuno". 
Toliau įjungta toji daina, kurią 
atliko simfoninis orkestras su 
choru.

Štai tos dainos tekstas:
Kur Nemunas plaukia, kolūkiai 

išaugę-- 
Baltuoja nauji kolūkiečių namai. 
Prie Nemuno kaime
Dainas apie laimę
Laisva mūsų liaudis dainuoja 

linksmai.

Kur Nemunas žėri, ten vandenį 
gėrė

Nuo Volgos sugrįžęs lietuvis ka
rys. 

Ir Nemuną lydi
Mūs žvilgsniai nušvitę.
Ir lydi auksinis namų žiburys.

Kur Nemunas bėga, balčiau ten 
už sniegą 

Pražydo mus sodai, sodeliai žali, 
Ir Nemunas jaunas,
Ir Vilnius, ir Kaunas--
Jauni mūsų miestai Tarybų šaly.

Kur Nemunas teka, ten Partija 
vagą 

į ateitį šviesią, laimingą nuties. 
Prie Nemuno kaime,
Dainas apie laimę
Dainuoja lietuviai giliai iš šir

dies.
Jei tokias dainas duotų Alg. 

Šalčius, tai būtų aišku, kad tai 
kultūrinio bendradarbiavimo iš
dava. Bet jos girdimos "katali
kiškoje" lietuvių radijo prog
ramoje. O gal jau šioji pasuko 
to bendradarbiavimo kryptimi? 
Tai beveik derintųsi su tos prog
ramos vedėjo J. Roman, Sr. kal
bomis apie stilizuotą Vytį.

J.M.,
Boston

nučių prieš dešimtą, pasiliko sto
vėti ant laiptų ar net gatvėje. 
Kažin, ar ne pirmas kartas, kada 
ši, rodos, erdvi lietuviška šven
tovė, nepajėgė priglausti visų 
savo tautiečių.

Kanados Lietuvių, Bendruomenės pirmininkas Steponas Kęsgailą 
kalba prie paminklo Jaunimo Centro sodelyje.

Su šv. Mišių auka išėjo pats 
Dainų Šventės vykdomojo komi
teto pirmininkas prel. I. Alba- 
vičius, prašydamas Visagalio pa
laimos retam tautos vienybės 
atspindžiui. Jam asistavo sve
čias iš Italijos kun. V. Kaz

Dainų šventės dirigentai: Aleksis, Stephens, Žilevičius, Mikulskis, Budriūnas, Sodeika, Steponavičius, 
Gaidelis, Gailevičius ir Jakubėnas. J. Garlos nuotrauka

lauskas ir čikagietis kun A. Sta- 
šys. "Apsaugok, Aukščiausias, 
mūs mylimą šalį...”, gieda Stepo 
Sodeikos vedamas Dainavos an
samblis. "Pulkim ant kelių..." 
palenkia Lietuvos sūnų ir dukrų

Z. Degučio nuotrauka

veidus, tokią dieną, mintimis ir 
jausmais dalinantis'su nepasie
kiamais artimaisiais pavergtoje 
tėvynėje. Kan. V. Zakarauskas, 
kaip ir visuomet, savo šiltu ir 
prasmingu žodžiu nuveda klausy
tojus į tėviškės laukus, pridur-

KAIREJE: Dalis publikos Dai
nų šventėje, klausosi gal kiek 
ilgų kalbų...

J. Garlos nuotrauka

damas, kad lietuviui daina buvo 
ir yra viskas. Partizano daina 
miško tankumyne, sesutės daina 
uš skambiųjų staklių, daina,plau
kianti žaliomis Suvalkijos lygu
momis ar kliūnanti už pilkų Že
maitijos kalvų. Dainuodamas lie
tuvis išreiškia savo sielą, dai
noje atsispindi lietuvio dvasia: 
kenčiančio ir liūdinčio, laimingo 
ir besijuokiančio. Dabar įvyks
tančioje Dainų Šventėje Vilniuje 
lietuviškos dainos braukiamos iš 
repertuaro. Tai dar vienas Mas
kvos suduotas smūgis.

Iškilmingai nuskamba solisto 
B. Baranausko - Baro "Panis 
angelicus".

Evangelikams pamaldas atlai
kė kun. A. T r akis. Tėviškės 
parapijos šventykla irgi buvo 
sausakimšai pripildyta.

ŽUVUSIŲ PAGERBIMAS
Iš bažnyčių ir apylinkių mi

nios suplaukė prie Žuvusiems 
dėl Lietuvos Laisvės paminklo 
Tėvų Jėzuitų sodelyje prie Jau
nimo Centro. Pradėjo pulk. Šeš
takauskas, pakviesdamas iškil
mėms vadovauti Antrosios JAV 
ir Kanados vykdomojo mokiteto 
vicepirmininką T. Blinstrubą. 
Choruose ilgiausią laiką dainavęs 
dainininkas B. Kriaučiūnas (jo 
dainos kelias solo, operetėse ir 
choruose peršoko 55 metus), už
degė amžinąjį ugnį, o prel. I. 
Albavičius padeda vainiką. 
Trumpą kalbą sako Kanados Lie
tuvių Bendruomenės Krašto val
dybos pirmininkas S. Kęsgailą.

10,000 MINIA UŽPLŪDO
Chicagos Amphiteatrą. Šventės 

pradžia buvo skelbta 3 vai., ta
čiau jau nuo 12-os prasidėjo gy-. 
vas judėjimas aplinkinėse gat
vėse. Ant Amfiteatro stogo aukš
tai, aukštai suplevėsavo lietu
viška garbinga trispalvė šalia ž- 
vaigždėtosios amerikoniškosios, 
o rodyklės ir skelbimai prie įei
namųjų durų -- savais ornamen
tais ir lietuviškomis lyromis. 
Kaip upės ir upeliai savo vande
nis sunešė Nemunan, taip visos 
gatvės ir gatvelės suvedė dešimt
tūkstantinę minią į Šventę.

ATIDARYMAS
Gerokai pavėlavus, šventę ati

darė komiteto ekzekutyvinis 
vicepirmininkas V. Radžius,pri
statydamas įžygiuojančius cho
rus ir jų dirigentus. Lietuviškų 
organizacijų vėliavos išsirikiuo
ja viršutinėje estrados dalyje, 
po aukštai iškeltu Vyčiu, lyra 
ir trispalvėmis. Nesiliauja plo
jimai, ypač iš toliau atvykusiems 
chorams. Palengva chorai su
sijungia estradoje į vieną didžiu
lę bangą, pasipuošusią gražia- 
spalviais tautiniais audiniais, -- 
tai chorisčių rūbai, efektingai 
atrodą aukštyn kylančiame susi- 
grupavime.Išeina,dir. A, Mikuls
kis. Pirmieji choro garsai, gie
dant Dambrausko "Maldą už Tė
vynę", parodo didelę jėgą ir har
moniją. Lydimas gausių aplodis
mentų, garbės dirigentas J. Ži
levičius perduoda dirigento laz
delę J. Aleksiui. Aleksis atsisuka 
į chorą, ir pasigirsta Amerikos 
himnas. Minia susiūbuoja ir, lyg 
greitam vėjui pūstelėjus, pakyla.

(Nukelta į 6 psL)



Nr. 78 — 4 DIRVA 1961 m. liepos 10 d.

BOSTON

Grupė N. Zelandijos lietuvių viename Aucklando parengime. Iš kairės: A. Procutienė, Kaminskienė, 
M. Pinkienė, K. Kaminskas ir Aucklando lietuvių apylinkės pirm. A. Pinkus.

Jono K. Kario pagerbimas
Birželio 24 d., gražiose Al

bertus Magnus kolegijos salėse, 
New Havene, susirinko gausus 
būrys Naujosios Anglijos. New 
Yorko, New Jersey valstijų ir 
kitų Atlanto pakrautis vietovių 
lietuvių, prie bendro stalo pa
gerbti dviejų stambių knygų (Ne
priklausomos Lietuvos pinigai ir 
Senovės Lietuvos pinigai) auto
rių Joną K. Karį, gyv. Bridge- 
port Conn.

Šitame gražiame pobūvyje kal
bėtojai iškėlė didelius Jono K. 
Kario nuopelnus Lietuvos is
torinei literatūrai. Per vienuoli
ka tremties metų Jonas K. Ka
rys sugebėjo parašyti ir išleisti 
dvi knygas. Žinant, kad surinktą 
medžiagą paliko Lietuvoje, aiš
kėja be galo didelis atsidavimas

darbui, iš naujo renkant medžia
gą. Jeigu Jonas K. Karys nebū
tų tų knygų parašęs, tai būtų 
ir likusi mūsų istorijoj spraga.

Šeštadienio vakaras prabėgo 
labai greitai linksmoje, šeimy
niškoje nuotaikoje, skambant lie
tuviškoms dainoms ir muzikai.

Parengimo nuopelnas tenka po
nioms. Visus stebino skoningai 
gėlėmis papuošti stalai, apkrauti 
pačių gamintais valgiais, kurie ir 
Karaliaus stalui darytų garbę. 
Dar labiau stebino puikus suor
ganizavimas: ponios, gyvenan
čios keliose valstijose, sugebėjo 
taip viską suderinti, kad atrodė, 
lyg būtų viskas gaminta vieno
je virtuvėje, tų pačių rankų.

Bet grįžkime prie J. K. Kario

knygų. Jos parašytos lengvu 
stilium, ir jas lengva skaityti. 
Knygas perskaitęs, jautiesi per
skaitęs labai populiariai parašy
tą Lietuvos istoriją. Šitos kny
gos labai tinka dovanoms, ypa
tingai jaunimui. Knygos išleistos 
liuksusiniai, daug gražių ilius
tracijų. Jos yra papuošalas kiek
vieno susipratusio lietuvio buto.

Knygos visuomet galima už
sisakyti pas autorių: J. K. Ka
rys, 60 Sims Str. Bridgeport 4, 
Conn. Šitą adresą išsikirpkite.

M.B.

E. CHICAGO

Jonas Kairys, dviejų vertingų knygų apie Lietuvos pinigus autorius, 
kalba jam suruoštame pagerbime New Havene.

IŠVYKA — GEGUŽINĖ
Tautinės Sąjungos East Chi

cagos skyriaus valdyba ruošia 
tradicinę išvyką - gegužinę su 
labai įdomia humoristineprogra- 
ma -- laužu ir kitomis įvaire
nybėmis. įvyksta liepos mėn. 22 
d. (šeštadienį). 12 vai. dieną p.p. 
Jonynų gražioje vasarvietėje, 
Chesterton, Indiana.

Vieta labai graži ir įdomi, yra 
maudymosi baseinas ir kiti pato
gumai. Atvykę iš toliau galėsite 
pasisamdyti kambarių ir pasilikti 
savaitgaliui.

Maloniai kviečiame visus gau
siai dalyvauti. Turėsite progos 
smagiai praleisti laiką, pasi
vaišinti skaniais lietuviškais val
giais ir pailsėti.

Vykstant į išvyką - gegužinę 
reikia važiuoti 20 keliu ikiCres- 
cent Woods Lumber Company ir 
čia pasukus kairėn sekti mūsų 
nurodytus ženklus. _ ,1 Pakene

LAISVES VARPAS
LAISVĖS VARPAS perdavė ALT 
Sąjungos pirmininko Vyt. Abrai- 
čio kalbą tragiškųjų birželio į- 
vykių proga. Kalboje išryškintas 
faktas, kad pavergtosios Lietuvos 
padėtis yra daug sunkesnė, negu 
kurios nors kolonijos visoje is
torijoje. Nebuvo atsitikimo, kad 
vienos kolonijos gyventojai ma
siniai būtų perkelti į kitą kolo
niją, o Lietuvoje tai vykdoma nuo 
okupacijos pradžios.

Šalia minėtos kalbos atskirai 
perduodamas per Laisvės Varpą 
pasikalbėjimas su Vyt. Abraičiu 
aktualiais mūsų visuomeninio, 
kultūrinio ir politinio gyvenimo 
reikalais. Pagal programos ve
dėjo P. Viščinio pateiktus klau
simus Vyt. Abraitis atsakė šiais 
reikalais: 1. Kaip vertintinas Lie
tuvos laisvinimo darbas šiame 
krašte? 2. Koks reikalas Ame
rikos lietuvių gyvenime lai
kytinas pagrindiniu? 3. Kaip žiū
rėtina į Lietuvių Bendruomenę 
ir jos atliekamą darbą? 4. Kokie 
ALT S-gos pagrindiniai tinkslai 
ir uždaviniai? 5. Kokiu principu 
ALT S-ga grindžia savo santykius 
su kitomis organizacijomis? 6. 
Kokia ALT S-gos pozicija Ameri
kos Lietuvių Taryboje. 7. Ar tie
sa, kad tautininkai geriau sutaria 
politiniais reikalais su Lietuvių 
Frontu, negu su kitomis mūsų 
politinėmis organizacijomis? 8. 
Kokios pažiūros New Yorke į 
Alg. Šalčių ir jo idėją dėl kul
tūrinio bendradarbiavimo su Lie
tuvos pavergėju? 9. Kokie yra 
BALF’o santykiai su neseniai į- 
steigta Lietuvių Katalikų Religi
nės Šalpos Organizacija?

Tokius pasikalbėjimus Lais
vės Varpas dažnai perduoda su 
įvairių organizacijų ir srovių 
atstovais, o taip pat su žymes
niais mūsų visuomenės veikėjais. 
Iš jų pažymėtini a.a. adv. A. 
Olis, J. Bačiūnas ir eilė kitų, 
kaip Dr. B. Nemickas, Vacį. 
Sidzikauskas, Dr. A. Trimakas, 
K. Mockus ir t.t. Tuo būdu pro
grama atlieka svarbų visuomenės 
informavimo uždavinį. Dabar 
ji girdima sekmadieniais 8-9 
vai. ryte iš WKOX radijo stoties 
iš Framingham, Mass., AM ban
gomis 1190 kilociklų, o FM 
bangomis 105.7 megaciklų.

JONINIŲ LAUŽAS 
BAGDŽIUNO ŪKYJE 

IŠGĄSDINO UGNIAGESIUS

Adv. J. Bagdžiūnas-Borden

Pasveikinti adv. JonąBagdžiū- 
ną-Borden vardinių proga į jo 
ūkį prie Matteson, III. susirinko 
gausus būrys bičiulių iš Chica
gos ir artimesnių vietovių. O 
kadangi svečių tarpe buvo dar 
keletas Jonų, tai sutarta užkurti 
tradicinį Joninių laužą.

Pasivaišinus šeimininkės ska
niai iškeptais gaidžiukais, su
temus, svečiai susirinko prie 
laužo, kurį pats adv. Bagdžiūnas 
uždegė, o kad medžiai geriau 
įsiliepsnotų, pakišo glėbį šiaudų. 
Visas ūkis staiga nušvito, tad 
nenuostabu, kad kaimynai, nieko 
nežinodami apie lietuviškąsias 
tradicijas, pranešė Matteson ug
niagesiams, jog Bagdžiūno ūkis 
dega...

Svečiams šokant aplink laužą 
ir bedainuojat lietuviškas dainas, 
į kiemą kaukdami suvažiavo ug
niagesių automobiliai ir paruošė 
švirkštus ugniai gesinti. Reikėjo 
keletos minučių, kol Bagdžiūnas 
išaiškino ugniagesių kapitonui, 
kad tai tradicinė šventė. Apra
minti ugniagesiai prisijungė prie

svečių pasivaišinti "sula" ir kep
tais gaidžiukais, kurios Bag- 
džiūnienė tuojau atnešė atvykė
liams.

Po to, jau ugniagesių saugo
mas, laužas spragsėjo dideliais 
ugnies liežuviais laižydamas pa
danges.

Kitą rytą Jonas Bagdžiūnas, 
vis dar švęsdamas 79-tas var
dines, su svečiais nuvyko pasi
vaišinti į Juozo ir Marės Ročkų 
naujai įrengtą restoraną "Gin
taras", 2151 W. Cermak Rd., 
kur buvo užbaigtos maloniai pra
dėtos Joninės.

(d)

TRUMPAI
* Britanijos vyriausybė at

metė bet kokius pasiūlymus,lie
čiančius Berlyno ir Vokietijos 
ateitį, kuriuose nebūtų aiškaus 
Vokietijos sujungimo. Tuo pa
reiškimu Macmillanas siekė pa
neigti plačiai kursuojančius gan
dus, pagal kuriuos britai įkal- 
binėją Vakarų sąjungininkus pri
pažinti Rytų Vokietijos komu
nistų režimą mainais už sovietų 
garantijas, pabrėžiančias Vakarų 
teises Berlyne ir laisvus kelius 
į tą miestą.

* JUNGT. ARABŲ RESPUB
LIKA pradėjo derybas su JAV, 
siekdama nusipirkti raketų "ty
rinėjimų reikalams". Atrodo, 
kad Washingtonas neužblokuos 
eksporto. Kairas jau anksčiau 
buvo bandęs nusipirkti raketų, 
kad galėtų bandymus įvykdyti 
anksčiau už Izraelį, kuris pa
sigamino ir išbandė savo ra
ketas.

* DOMINIKOS RESPUBLIKOJE 
įvyko pirmosios demonstracijos 
prieš 31 metus tebesitęsiančią 
Trujillo politinę dinastiją. Keli 
tūkstančiai kairiųjų užpuolė val
stybinę radijo stotį ir sudegino 
jos studiją. Per susirėmimus 
žuvo 6 ir sužeista apie 20 as
menų.

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

P. ir O. LANIU 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 — paplūdymvs; 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 lth Avė., Asbury Park, N. J.
Telef. PR 6-9783.

LIETUVIŠKO KRYŽIAUS 
PAŠVENTINIMO 

IŠKILMĖS ST. LOUIS, Mo.
Šv. Juozapo lietuvio parapija 

liepos 15 dieną, turės lietuviško 
kryžiaus pašventinimo iškilmes. 
Tą dieną, 6 vai. vak., bus Šv. 
Juozapo lįetuvių parapijos baž
nyčioje 2123 Park Avė., St. Louis, 
Mo. Šv. Mišios, kurias laikys 
parapijos klebonas kun. Zenonas 
Gelažius.

Per mišias kun. A. Deksnys, 
lietuvių East St. Louis parapi
jos klebonas pasakys tai die
nai pritaikintą pamokslą. Tuojau 
po mišių prelatas T. R. Woods, 
Šv. Tomo parapijos klebonas ir 
didelis lietuvių bičiulis at
liks lietuviško kryžiaus pašven-

tinimo apeigas ir pasakys pri
taikintą kalbą. Pastarasis ir savo 
$ 50.00 auka yra prie šio lie
tuviško kryžiaus statybos prisi
dėjęs. Jis supranta ir atjaučia 
lietuvio kovą dėl laisvės, nes ir 
pastarojo proseniai išgyveno ko
vų raidą dėl Irlandijos laisvės.

Kryžius yra 19 pėdų aukščio, 
iš ąžuolo medžio ir ąžuoline tvo
rele aptvertas. Kryžių padarė 
KALETTO Kryžių dirbtuvė St. 
Louis, Mo.

Po kryžiaus pašventinimo 
apeigų bus šokiai ir bufetas baž
nyčios rūsyje.

Lietuviai ir lietuvių prieteliai 
maloniai prašomi atsilankyti. Vi
siems įėjimas nemokamas.

MOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergy venom 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 Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Puiki dovana bet 
kuria proga!

Naujai pagaminta 
PIRMOJI LIETUVIO
KOMPOZITORIAUS

ILGO GROIIMO 
PRAMOGINĖS MUZIKOS

PLOKŠTELĖ

Lietuviškai įdainuota
10 šokių muzikos 

HI-FI ir STEREO plokštelė 
gaunama visuose lietuviškos 
spaudos ir dovanų parduotu
vėse.

PADĖJUS $500.00 AR DAUGIAU
DUODAME ŠIĄ DOVANĄ

KAS DU MĖN. 
DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.

DARBO VALANDOS:

v.

mokame už 
Ilgalaikes 
taupmenas!

F. GRIBAUSKAS, v.dij i .

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.
Sešt. 9 iki 1 v. p.p.

1447 S. 4 9 tkCOURT, CICERO 50, ILL./BI 2-1 397,TO 34131
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Regai D.S. Ine. bendrovė iš Detroito Clevelande nupirko Standard 
Drug Company 41 krautuvę. Pagal Regai prezidentą Bernard Shul
man, visos Clevelande nupirktos Standard Drug krautuvės per 
ateinančius 2 mėnesius bus pagrindinai pakeistos iš paprastų 
vaistinių į didelės prekybos, žemų kainų, pačių klijentų apsitar
naujamų krautuves ir vadinsis nauju Revco Discount Drug Centers 
vardu.

"Svarbiausias naujos firmos tikslas bus pardavinėti vaistus, 
kosmetiką, vitaminus, vaistus, pagal receptus ir kitas prekes 
žemiausiomis kainomis" sako naujos Clevelando bendrovės pre
zidentas Shulman.

Standard Drug bendrovė ir visos jos krautuvės buvo nupirktos 
už maždaug 2,000,000 dolerių. Detroito Regai bendrovė iki šiam 
laikui turėjo dvi vitaminų ir kosmetikos krautuves Clevelande - 
Hudson Vitamin & Cosmetic Distributors, 415 Euclid Avė. ir 
602 Euclid Avė. Abi krautuvės per metus darė 1 milijoną dolerių 
apyvartos.

Nuotraukoje: Bernard Shulman, Regai bendrovės prezidentas 
ir Robert W. Campbell, Standard Drug bendrovės prezidentas, 
pasirašo pardavimo aktą.

CLEVELANDE
ir apylinkėse

PABALTIEČIŲ SPORTINĖS 
ŽAIDYNĖS

Liepos 22 - 23 d. Clevelande 
įvyks 5-sios Š. Amerikos Pa
baltiečių Sportinės Žaidynės. 
Varžybų programa apima leng
vąją atletiką, plaukymą ir lauko 
tenisą. Į. šias žaidynes suplauks 
virš 100 rinktinių lietuvių, latvių

ir estų sportininkų iš JAV-bių 
ir Kanados. Žaidynių rengėjai 
šiais metais yra lietuviai.

Mūsų sportinės vadovybės pa
vedimu šias žaidynes vykdo Cle
velando Lietuvių sporto klubas 
Žaibas, talkininkaujamas spe
cialiai sudaryto organizacinio 
komiteto.

Atsimenant, kad takios apim
ties varžybų surengimas yra ne 
vien tik rengėjų, bet ir visos 
Clevelando lietuviškosios koloni
jos prestižo reikalas, kreipia
mės į Clevelando lietuviškas or
ganizacijas ir visuomenę prašy
dami šias žaidynes morališkai ir 
materiališkai paremti.

Varžybų pravedimas reikalau
ja didelių išlaidų, kaip dovanų

sutelkimas, aikščių nuomavi
mas, sporto priemonės, lietuvių 
rinktinės sugabenimo parėmi
mas ir kt. Šios išlaidos toli pra- 

' šoka sporto klubo išteklius, todėl 
prašome šias varžybas paremti 
finansiniai bei paskirti dovanų 
laimėtojams. Dovanos skiriamos 
visiems vienodos. Vienos do
vanos kaina $5.00.

Aukas galima siųsti ar įteikti 
organizacinio komiteto iždininkui 
J. Žilioniui, 494 E. 118 St., Cle
veland 8, Ohio telef. LI - 1-8036 
arba bet kuriam org. komiteto 
nariui ar aukų rinkėjui.

Visus kviečiame kuo gausiau 
atsilankyti į žaidynes ir joms 
paremti ruošiamą vakarą, kad 
prieš latvius ir estus galėtume 
pasirodyti, jog mūsų visuomenė 
remia lietuvišką sportinį judėji
mą.

Žaidynių atidarymas įvyks lie
pos 22 d., šeštadienį, 2:00 vai. 
po pi et, Pat riek Henry High 
School stadione, Arlington Avė., 
prie E. 123 St., po kurio seks 
lengvosios atletikos varžybos. 
Lauko tenisas prasidės tą pačią 
dieną jau nuo 9:00 vai, ryto. Gor- 
don Parko teniso aikštyne, M 
Memorial Shoreway,prieLiberty 
Blvd. (visai šalia akvariumo). 
Sekmadienį lengv. atletikos tąsa 
bus nuo 12:30 vai. Plaukymo var
žybų tvarką pranešime vėliau.

Žaidynių parėmimui ruošia
mas vakaras įvyks šeštadienį, 
liepos 22 d. 8:00 vai. vak. Slovė
nų Auditorijos salėje, 6409 St. 
Clair Avė.

TRENIRUOČIŲ TVARKA
Per visą liepos mėnesį treni

ruotės vyks senąją tvarka, t.y. 
antradieniais ir ketvirtadieniais, 
Patrick Henry stadione, Arling
ton Avė. prie E. 123 St. Pradžia 
6:15 vai. v.

Kviečiame kuo daugiau narių 
įsijungti į sportinį judėjimą. Ypa
tingai yra kviečiami patys jau
niausieji D ir C klasių (8 - 10) 
metų) ir (11-12 m.). Treniruo
tes praveda Elvyra Vodopalienė 
ir A. Bielskus, talkininkaujami 
J. Vodopalo, J. Nasvyčio, ir jau
nesniųjų -- G. Neįmano ir R. 
Sakalo.

Tėvai prašomi paskatinti savo 
vaikus įsijungti į sportininkų ei
les.

NUKELIAMA Į. RUGPIŪČIO 
MENESĮ,

Tautinės Sąjungos Clevelando 
skyriaus pobūvis, numatytas lie
pos 23 d., nukeliamas į rugpjū
čio 27 d. Apie pobūvį ir jo prog
ramą bus plačiau pranešta.

Dešimttūkstantinei publikai plojant, Dainų šventės dainininkės estradoje užima vietą.
A. Gulbinsko nuotrauka

Tušti Roosevelto žodžiai pavergtųjų tautų atstovams

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 & SONŠ C0.
15533 EUCLID AVĖ. MU 1-4200

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

ACCOUNTS
INSUREDTO
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OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

18 metų slaptai laikytas, dabar 
valstybės departmento paskelb
tas dokumentas atskleidė, kaip 
prezidentas Rooseveltas 1943 
metais Teherano konferencijoje 
dažnai posėdžiavo tik su Stalinu, 
palaikė ir rėmė sovietams nau
dingus žygius, su nepasitikėjimu 
klausydamas, ką sakė Britanijos 
premjeras Churchillis

Dirva jau plačiai minėjo, kiek 
Teherano konferencija lietė Lie
tuvą, Lenkiją ir Pabaltijo val
stybes. Anot to dokumento, Pa- 
baltijys parduotas Roosevelto 
"juokais" Stalinui; "kuomet so
vietų armijos vėl okupuos tas 
sritis, mes negalvojame dėl to 
'.eiti į karą su sovietais".

Tušti buvo Roosevelto žodžiai, 
kai jis mums, Amerikos Lietu
vių Tarybos delegacijai (posė
džiavusiai Washingtone 1940 m. 
spalio 15 - 16) apsilankiusiai pas 
jį prašyti Lietuvai užtarimo, 
su ta savo šypsena, kuria vė
liau vaišino Staliną, parduoda
mas jam Lietuvą, į mus žiūrė
damas -- lyg sakytų "ko jūs 
čia, vaikai, ieškot?" -- kalbėjo: 
"Lietuvos nepriklausomybė tik 
laikinai užgniaužta, Amerika pa
dės Lietuvą atstatyti vėl nepri
klausoma..."

Teisingas buvo galvojimas a.a. 
prezidento Smetonos, tuo metu 
buvusio Clevelande, kai 1941 metų 
rugp. 14 d. buvo paskelbta Roose
velto ir Churchillio Atlanto Dek
laracija; Kažkas pasiūlė p. Sme
tonai pasiųsti Rooseveltui padė
kos pareiškimą, bet p. Smetona, 
reikšdamas nepasitikėjimą ta

K.S.KARPIUS

Parengimu kalendorius

SUPERIOR 
SAVINGS

ILONA M. SADAR, tarnaujanti 
St. Clair Savings Association, 
baigė Western Reserve univer
sitetą ir priimta į Phi Beta 
Kappa.

LIEPOS MEN 9 D. Lietuviams 
budžiams remti valdybos rengia
mas pobūvis Pensville, Sh. Oche- 
zik sodyboje.

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

♦ LIEPOS 16 D. SLA 136 kuo
pos gegužinė Painsville, šalia 
Grand upelio.

LIEPOS 22 D. Pabaltiečių 
sportininkų vakaras Slovenian 
Auditorium.

deklaracija, atsisakė Roosevel
tui bent žodį rašyti.

KĄ ROOSEVELT LEME KITIEMS
Iš to dokumento paaiški, kad 

Teherane, kalbant su Stalinu 
slaptai apie Vokietiją, Stalinas 
pabrėžė, kad karui pasibaigus 
mažiausia 50,000 ar net 100,000 
Vokietijos komanduojančio štabo 
pareigūnų būtų nužudyta. Roose
veltas, su tuo sutikdamas, juok- 
kaudamas pasiūlė 49,000 ar dau
giau vokiečių likviduoti (Roose
velto kabinete tada jau veikė keli 
stiprūs žydai, kuriebuvopagami
nę programą vokiečių tautai su
naikinti, ir Rooseveltas buvo su
pažindintas su ta procedūra.)

Kai Churchillis priešinosi to
kiam šaltakraujiškam žudymui 
žmonių, kariaujančių už savo tau
tą, Stalinas įtikino Rooseveltą, 
kad Churchillis yra slaptas vo
kiečių simpatikas.

Stalinas gavo suprasti iš Roo
sevelto, kad karui pasibaigus 
amerikiečių kariuomenės nesi- 
maišys Europoje ir nekliudys so
vietų pokarinėms ambicijoms 
Europoje. Kai Churchillis siūlė 
baigti valyti Balkanus ir Italiją 
nuo ten veikiančių vokiečių ka
riuomenių, Kremliaus įsakymu 
Amerikoje pakilos griausmingi 
reikalavimai atidaryti antrą 
frontą prieš vokiečius per Pran
cūziją. Balkanai ir Jugoslavija 
tuo būdu pavesta Stalino auklė
tiniui Tito, kuriam Amerika 
teikė reikalingą pagalbą --ir jis 
įvedė Jugoslavijoje sovietinį re
žimą. Vėliau Tito areštavo ir 
sušaudė patriotą Jugoslavijos 
gynėją generolą Mihailovičių 
ir daugybę karių likvidavo arba 
įkalino, nulemdamas Jugoslaviją 
liūdnam likimui.

KO BŪTŲ SULAUKĘS 
DE GAULLE

Kadangi Prancūzija buvo vo
kiečių okupuota, Stalinas ir Roo
seveltas aptarė ir jos nubau
dimą, kaip tas dokumentas pa
mini. Nors gen. de Gaulle, bū
damas Alžire, Afrikoje, organi
zavo kariuomenę Prancūzijai ir 
skaitėsi Vokietijos priešu, bet 
Stalinas sakė Rooseveltui, kad 
de Gaulle atstovauja tik dvasinę 
Prancūziją, o Petain atstovauja

fizinę Prancūziją, ir ta tikroji 
Prancūzija Petaino vadovybėje, 
gelbstinti bendrą priešą Vokieti
ją, turi būti nubausta už tokią 
savo laikyseną kare.

"Roosevelt sutiko ir kalbėjo, 
kad ateityje jokis prancūzas 
virš 40 metų amžiaus, ir ypa
tingai kiekvienas kuris turėjo 
kokį nors ryšį su dabartine (1943 
metų) Prancūzijos vyriausybe, 
neturės būti leistas sugrįžti į 
savo senas pareigas ar pozici
jas." Roosevelt sutiko ir su at- 
plėšimu nuo Prancūzijos jos ko
lonijos Indokinijos, kaip pabau
da Prancūzijai (dabartinės Viet 
Nam, Laos, kur bolševikai bai
gia užgrobti).

Prancūzijos laimei, generolui 
de Gaulle pavyko 1944 metų ru
denį, kai vakarų fronte vokiečiai 
buvo sumušami ir iš Prancūzijos 
išstumti, su savo turima kariuo
mene parvykti Prancūzijon, už
imti Paryžių, įsteigti laikinę vy
riausybę ir atstatyti kraštui rei
kalingą valdžią ir tvarką.

Stalino tikslas buvo karo pabai
goje įsteigti ir Prancūzijoje ir 
Paryžiuje sovietų zoną, ir Pran
cūzija būtų atsidūrus panašioje 
būklėje kaip Vokietija ir Berly
nas, o pats generolas de Gaulle, 
į tokį voratinklį pavėluotai par
grįžęs, būtų sulaukęs generolo 
Mihailovičiaus likimo.

Atmintinas yra Amerikoje su 
keltas įtūžimas ir smerkimas ge
nerolo de Gaulle už jo sugrį
žimą nesiskaitymą su "sąjun
gininkų tvarka." Tai buvo daro
ma nustatymui visuomenės opi
nijos, kad viskas yra gera, ką 
sovietai pždaro ir su kuo Wash- 
ingtonas sutinka.

IŠBANDĖ RAKETĄ

♦ Izraelis išbandė savo ga
mybos raketą, išleisdamas ją 
50 mylių į atmosferą iš nenu
rodytos vietos Viduržemio jū
ros pakrantėje. Raketa nebuvusi 
automatiškai vairuojama. Jos 
kursas buvęs fotografuojamas 
specialiomis kameromis iš ke
lių vietų, o trajektorijos viršū
nėje ji išleidusi chemikalų de
besį, kuris padėjęs stebėtojams 
nustatyti jos aukštį. Raketa pa
vadinta Shavit II vardu, bet gy
nybos ministerija atsisakė ko
mentuoti, ar buvę bandyta iš
leisti Shavit I.

DEPOSITS MADE DY JULY 20
EARN INTEREST FROM IOLY 1

IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta E. Jakubs & VVilliam 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

ROBERT C. STERBANK, tar
naująs St. Clair Savings Asso
ciation, baigė John Carroll uni
versitetą magna eum Įaudė pa
žymiais.

LIEPOS 30 D. SLA 14 kuopos 
vasaros pobūvis.

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

RUGPIŪČIO 13 D. Sporto Klubo 
Žaibo gegužinė Neurų sodyboje,

RUGPIŪČIO 20 D. BALFo ge
gužinė Neuros ūkyje.

RUGPIŪČIO 27 D. ALT Są
jungos skyriaus rengiama iš
vyka.

RUGSĖJO 3 D. devintoji Lie
tuvių Diena.

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

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

Seniausias Dainų šventės dainininkas B. Kriaučiūnas, išdainavęs 
choruose 55 metus, padedant Tamošiūnaitei ir Baranauskaitei, 
Jaunimo Centro sodelyje uždega prie aukuro laužą.

Z. Degučio nuotrauka
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KAS IR KUR?
* VOKIETIJOS LIETUVIŲ 

Bendruomenės apylinkių pirmi
ninkų, vargo mokyklų vedėjų bei 
mokytojų suvažiavimas įvyks Va
sario 16 Gimnazijoje rugsėjo 1-2 
dienomis.

* ALBINA IR PRANAS KA- 
ŠIUBAI Dirvos bičiuliai, iš Rea- 
ding, Pa., svečiuodamiesi Cle- 
velande, p. Karsoko lydimi, ap
lankė Dirvą ir susipažino su of
setinės spaudos darbu. Dirvos 
reikalams paliko $ 5.00 auką. 
Albina Kašiubienė yra daugelio 
laikraščio bendradarė, dau
giausia rašanti jauniems skai
tytojams skirtus eilėraščius. Pr. 
Kašiuba Reading mieste verčia
si televizijos aparatų prekyba ir 
jų taisymu.

* DANUTĖ STATKUTĖ, pra
eitais metais gilinusi studijas 
Ženevoj, Europoj gavo stipendiją 
dar dviem metams. Danutė yra 
venecuelietė, New Yorke baigusi 
Columbijos universitetą.

* JOKŪBO STUKO Lietuvos 
Atsiminimų radijo valanda New 
Yorke paminėjo JAV nepriklau
somybės 185-ją sukaktį liepos 
4-ją dieną, kurios proga kalbėjo 
E. Čekienė.

Stukas pakvietė akademinį jau
nimą kas mėnesį daryti praneši
mus per jo vadovaujamą radijo 
iš akademinio jaunimo gyvenimo- 
supažindinant lietuvių visuomenę 
su jų darbais, laimėjimais ir 
nuotykiais.

Saulius Sirusas ir J. Birutis 
yra nuolatiniai pranešėjai.

Pranešame, kad po trumpos, sunkios ligos, 
aprūpinta šventais Sakramentais, mirė mūsų 
mylima žmona ir motina

A. A9 JULIJA NORVAIŠAITĖ - KALVAITIENĖ
Palaidota liepos 8 dieną šv0 Kazimiero kapi

nėse, Chicagoje.
Nuliūdę vyras Stasys ir 

sūnus Arvydas

A.A. JULIJAI KALVAITIENEI

mirus, jos vyrą, ALT S-gos East Chicagos 
skyriaus valdybos narį, Stasį Kalvaitį ir sūnų 
Arvydą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdi
me

A.A. JULIJAI KALVAITIENEI

mirus, jos vyrą Stasį Kalvaitį ir sūnų Arvydą 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime

Kazimieras Pocius ir šeima

A. A. JULIJAI KALVAITIENEI

mirus, vyrui Stasiui Kalvaičiui ir sūnui Arvydui 
gilią užuojautą reiškia

Tadas Mečkauskas

BAUDŽIAMĮĮJIĮ ĮSTATYMŲ 
KRUŠA LIETUVOJE

Birželio 26 dieną Vilniuje bu
vo sušauktas respublikinio so
vieto posėdis, kuriame per vie
ną dieną buvo, kaip paprastai, 
vienbalsiai priimti "savi" baud
žiamieji įstatymai: Baudžiama
sis Kodeksas, Baudžiamojo pro
ceso įstatymas ir Advokatūros 
nuostatai. Ligi šiol Lietuvoj buvo 
taikomi Rusijos (RSFSR) kodek
sai, kurie dabar irgi pakeisti. 
Nors tie Kodeksai vadinami tik 
"Lietuvos TSR" kodeksais, tačiau 
jie yra suredaguoti griežtai lai
kantis Maskvoje prieš porą metų 
priimtų "bendrųjų nuostatų" ir, 
išskyrus kalbą bei kaikurias 
smulkmenas, jie nieku nesiskiria 
nuo betkurios kitos sovietinės 
respublikos kodeksų.

Be to, buvo patvirtinta ir visa 
eilė baudžiamųjų dekretų (įsakų), 
per porą pastarųjų mėnesių iš
leistų Paleckio - Naujalio pa
rašais (sovieto prezidiumo var
du). Drauge priimtas ir respub
likos bei vietinių sovietų ("sa
vivaldybių") biudžeto įstatymas, 
irgi kitoms respublikoms iš 
Maskvos duoto teksto vertimas į 
lietuvių kalbą.

Red. kolegijos narys V. Ras
tenis- rengia DIRVOS skai
tytojams tų įstatymų ir dekretų 
apžvalgą.

E. IR J.. RATKELIAI iš New 
Yorko, birželio 30 d. išskrido į 
Los Angeles, Kaliforniją pra
leisti atostogų pas sūnų Algį ir 
Danguolę Ratkelius. Jie aplan
kys ten gyvenančius draugus ir 
pažįstamus.

ALT Sąjungos East Chicagos 
skyriaus valdyba ir nariai

DAINŲ ŠVENTĖS (SPŪDŽIAI
(Atkelta iš 3 psL)

Galingai veržiasi "Lietuva, tėvy
ne mūsų..." . Ne vieno akyse 
matau nesulaikomas ir neno
rimas sulaikyti ašaras. Visi pa
junta vienybės ir savo krašto 

Dainų šventės dalyviai po pamaldų prie šv. Kryčiaus bažnyčios 
Chicagoje. a, Gulbinsko nuotrauka

meilės pilni.
Šventės vykdomojo komiteto 

pirmininkas prel. I Albavičius 
taria pirmąjį žodį, padėkoda
mas visiems, prisidėjusiems 
prie šventės pasisekimo, taip pat, 
svečiams, dainininkams ir diri
gentams. Kviečia vadovauti prog
ramai J. Daužvardienę, Lietuvos 
konsulo Chicagoje ponią. Prista
toma konsulas dr. P. Daužvar- 
dis, savo tvarka pristatęs Lie
tuvos atstovą J. Kajecką, Lat
vijos ministerį A. Speeke ir Chi
cagos mero R. J. Daley atsto
vą. Kalba pats konsulas, abu at
stovai. Mintys sukasi apie lie
tuvių vienybę ir lietuviškos dai
nos reikšmę. "Lietuvos diplo
matus pergyvena Lietuvos dai 
na..." tarė J. Rajeckas.

AMERIKOS PREZIDENTO
SVEIKINIMAS

Perskaitoma telegrama iš Bal
tųjų Rūmų, paties Prezidento J. 
Kennedy pasirašyta. Keliamos o- 
vacijos. J. Daužvardienė per
skaito dar kelis sveikinimus, ta
čiau įspėja, kad jų yra tiek 
daug, kad visų neįmanoma au
ditorijai perduoti.

PROGRAMA

Tik bendrais bruožais perbėg
sime esminiausius dalykus. Be 
abiejų garbės dirigentų (J. Ži
levičiaus ir J. Aleksio), chorui 
dirigavo (eilės tvarka): A. Mi
kulskis, K. Steponavičius, Alice 
Stephens (moterų chorą), B. Bud- 
riūnas, labai šiltai publikos pri
imtas ir kartojęs savo paties 
kompoziciją "Pradės aušrelė 
aušti", S. Sodeika, J. Gaidelis, 
dirigavęs vyrų chorui, ir, galiau
siai, vėl A. Mikulskis. Aukščiau 
užsiminiau, kad B. Budriūno 
"Pradės..." buvo pakartota.

Pridedu, kad visi dirigentai 
buvo priimti ypač šiltai -- jei 
kam kliuvo daugiau ovacijų, tai 
tik už pačią dainą, žodžius ar 
muziką. Iškviesti čia pat buvę 
atliktų dalykų kompozitoriai: V. 
Jakubėnas, J. Bertulis, B. Jonu
šas, S. Gailevičius ir J. Žile
vičius ir B. Budriūnas. Poetas 
Bernardas Brazdžionis, pats 
dalyvavęs šventėje, buvo šiltai 
sutiktas, kaip autorius "Trem
tinių ir išvežtųjų giesmės", šio
je šventėje išpildytos.

UŽDARYMAS 

kas St. Barzdukas, nurodydamas, 
kad Lietuvių Bendruomenė dar 
gali didžiuotis, jei tokius darbus, 
kaip ši Šventė, sugebėjo suruoš
ti.

Chorui akompanavo dviem for- 
tepionais prof. V. Jakubėnas ir

S. Gailevičius.

VAKARIENĖ - PRIĖMIMAS 
Toje pačioje salėjevakare Lie

tuvių Bendruomenės Chicagos

Grupė "Dainavos" ansamblio dainininkų, išdainavusių 25 metus, 
Dainų šventėj buvo apdovanoti pažymėjimais.

A. Gulbinsko nuotrauka

apygardos valdyba suruošė šven
tės dalyviams choristams ir jų 
svečiams gražią vakarienę su šo
kiais. Dalyvavo, be šventėj pa
minėtų, lietuviams visuomet pa
lankus senatorius Douglas, ta
ręs gražų žodį Lietuvos ir dai

nos temomis. Invokaciją atliko 
prel. M. Krupavičius, o vaka
rienei vadovavo JAV LB Centro 
valdybos vicepirmininkas A. 
Nasvytis, perėmęs mikrofoną 
iš komisijos pirmininko J. Ber- 
tašiaus. Vakarienės metu buvo 
pagerbti, išdainavusieji choruose 
daugiau kaip 25 metus. Nuotaika 
buvo labai graži ir šventiška. 
2000 žmonių vos tilpo apie sta
lus.

ŠVENTĖS MINUSAI IR PLIUSAI
Gražiai A. Valeškos papuošta 

estrada, lietuviški įrengimai, 
gražūs skelbimai -- tai pliusai, 
kurių taip trūko pirmoje JAV ir 
Kanados Dainų šventėje. Ir pats 
jungtinis choras buvo stiprus, vi
sas dainas atliko be disharmo
nijos ir švariai, niekur nesuklys
tant. Tas labai retas reiškinys 
chorui, iš visų kraštų susirin
kusiam, nesusidainavusiam, tik 
po vienos bendros repeticijos. 
Juntamas ir balsinis pajėgumas. 
To nebūtų galima pasakyti apie 
Pirmosios Šventės chorą. Salės 
šaldymo sistema žymiai paleng
vino dainininkams ir svečiams.

Neapsieita be trūkumų. Prog
rama užsitęsė, dėl to ir vakarie
nė vėlavo ir negalėjo būti taip 
gražiai organizuota, kaip buvo 
numatyta, Viskas paskubomis. 
Tiesa, pradėta šventę pusvalan

džiu vėliau nustatyto laiko, bet 
tai buvo numatyta. Gal reikėjo 
trupinti programos pravedėjui 
savo įtarpas, o kai kuriems kal
bėtojams kalbas. Toliau, nežinau, 
koki motyvai įvilko lietuviškos 
šventės dirigentus į visai mums

VIRŠUJE: Jaunimo Centro so
delyje Chicagoje prie žuvusiems 
pagerbti paminklo, Dainų šventės 
dalyviai klausosi Kanados LB 
pirm. St. Kęsgailo kalbos.

A. Gulbinsko nuotrauka 

svetimus baltus pusšvarkius. I- 
prasti frakai būtų tikrai daug ge
riau derinęsi prie lietuviško cho
ro su tautiniais rūbais ir 
ženklais.

Programos pravedėja šaukte 
šaukė gale salės vaikščiojančiai 
publikai, kviesdama prie tylos, 
tačiau reakcija buvo nežymi.

Pereitąsyk buvo prikišama 
rengėjams, kad nerado tinkamos 
salės, ir svečiai tirpo karštyje, 
dėl to ir vaikščiojimai progra
mos metu buvo pateisinami. Šį 
kartą rengėjai tikrai dėl to ne
kalti. Tiesa, salė tokiam iškil
mingam įvykiui netinkama, bet 
ką darysi, kad salės nėra visoj 
Chicagoj, kurioje būtų visi pri
valumai. Didinga, meniškai iš- 
dekoruota salė būtų suteikusi 
visai kitą foną pačiai šventei. Bet 
į Europą ar kur kitur negi va
žiuosime ir salę ant delno per
kelsime, ką norėjo padaryti Na
poleonas su šv. Onos bažnyčia 
Vilniuje?

Po Tautinių šokių šventės ra
šiau apie apšvietimą. Nurodžiau, 
kad šviesos gali būti gesinamos 
kokiuose naktiniuose klubuose, 
bet ne ten, kur tautiškumas gali 
būti užtemdytas. Lietuviški tau
tiniai rūbai turi būti aiškūs. Tas 
pat pasikartojo ir šį kartą. Cho
rams pradėjus žygiuoti estradon, 
buvo užgesintos salės šviesos, -- 
palikti prožektoriai, jokio įspū
džio nedarą. Tik kada svečiai 
pradėjo šaukti: "šviesas, švie
sas", jos buvo vėl uždegtos ne 
perdaug skubant.

Šią šventę reikia skaityti daug 
geriau pavykusia už pirmąją. Dėl 
to, tikėkimės, kad organizatoriai 
trečiajai šventei dar geriau pa
siruoš, patyrimas padidės: gal 
bus galima apsieiti su mažiau 
klaidų, kad ir ne perdaug reikš
mingų. Gyvendami iš klaidų mo
komės, sako patarlė.

Didžiulė vienybės demonstra
cija, parodymas svetimiesiems 
mūsų tautinės gyvybės, dvasinis 
pakilimas. Didžiulis chorų ir ve
dėjų darbas, rengėjų nenuilsta- 
mumas įgalino tai atlikti.

Šventė vyko JAV ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenių vardu.

Šventę uždarė Amerikos Lie
tuvių centro valdybos pirminin-

Grupė dainininkių, dalyvavusių Dainų šventėj su Genovaite Antanaityte - "Miss Lithuania .
J. Garlos nuotrauka
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