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TUO METU, kai tūkstančiai 

išbadėjusių kinų, atbėgę J Hong 
- Kongą, maldauja žiups* 
nio ryžių, Havanoje prie kran
tinės prisišliejo laivas, pasi
puošęs Kinijos liaudies res
publikos vėliava, atvežęs Ku
bai dovanų ryžių ir kiaulienos 
mėsos konservų.

Laivas buvo iškilmingai su
tiktas. Tai pirmasis krovinys 
pažadėtos dovanos. Nors Ku
ba ir kenčia maisto produktų 
trūkumą, bet dar nebadauja 
taip, kaip Kinija.

Ir koks būtų buvęs kinų 
džiaugsmas, jei šis laivas, 
pilnas pakrautas maisto pro
duktų, būtų įplaukęs į Kantono 
uostą...

♦
BAISIUS dalykus pasakoja 

išsigelbėję kinai, atbėgę į an
glų valdomą Hong-Kongą.

Bet jie vis negali suprasti, 
kodėl komunistų sargyba į juos 
nešaudė pasieny, kodėl komu
nistai leido sklisti gandams, 
kurstančius -gyventojus bėgti 
ieškotis globos anglųvaldomo- 
je teritorijoje.

Pradžioj žmonės galvojo, 
kad Mao režimas staiga su
švelnėjo, pasidarė žmoniš
kesnis. Bet tai klaidinga. Pe
kinas turėjo kitą idėją galvoje. 
Jis norėjo priversti anglus ap
sitverti spygliuotų vielų už
tvara ir įrodyti badaujančiai 
kinų liaudžiai, kad jai nėra ko 
tikėtis iš vakariečių.

*
KUBA, kas kita. Kad čia ne

kiltų įtarimas, jog komunisti
nėje Kinijoje tikrai padėtis 
bloga, Castro pavaldiniai val
gys iš Kinijos atgabentus ry
žius, kurių būtų užtekę tūks
tančiams kinų vaikų alkiui nu
raminti. Jie valgys atvežtą 
kiaulieną be didelio apetito, 
kai sužinos, kiek kinų gyvybių 
ji būtų galėjusi išgelbėti.

Ir gal kubiečiai paklaus sa
vęs, kodėl ši Mao "draugiš
kumo dovana", pavogta iš drau
giškos liaudies, atsiųsta Ku
bai?

Komunizmo taktikoje drau
giškumas stengiamasi įrodyti 
ten, kur jis neša naudą. Rau
donoje Kinijoje jis nereika
lingas. Raudonieji despotai 
nereikalingi hipokrizijos pa
naudojimo masių simpatijai 
laimėti. Slaptosios policijos 
budeliai moka ir taip masę iš
naudoti. Bet svetimšalis ne
turi matyti, kas dedasi už 
gražiai išpuošto komunistinio 
Kinijos pastato.

Kuba gi yra Pietų Amerikos 
"vitrina" ir kas joje dedasi 
visi mato.

Tad Raudonosios Kinijos 
"žmoniškumo žestas” galės 
pasitarnauti komunistinei pro 
pagandai.

ŽINIOS IŠ 
- VISUR .

• Sovietu laikraštis 
”Trud” praneša, kad trys 
sovietų piliečiai, antros rū
šies obuolius pardavę už 
pirmos rūšies obuolių kainą, 
nuteisti mirti. Ta prekyba 
obuoliais jie uždirbę mili
jonus rublių.

• Kilus klausimui, kodėl 
JAV aviacija nebombarduo
ja Laose ir Vietname sovie
tines raudonųjų partizanų 
aprūpinimo bazes ir susi
siekimą, atsakoma, jog tai 
būtų prieš JAV "oficialų 
nusistatymą’’, lygų Korėjos 
karo metu nusistatymui ne
bombarduoti Mandžiūrijos 
karinių bazių.

• Boeing - 707 keleivinis 
lėktuvas, nukritęs Pary
žiaus aerodrome Orly, pa
reikalavo 130 gyvybių, iš 
jų 121 amerikonų iš Atlan
tos, Ga.

• Sukilimas Venezueloje 
pasibaigė žuvus 135 sukilė
liams. Sukilimo metu buvo 
suimtas komunistų partijos 
sekretorius Machado, tik iš-

?adaa Mečkauskas 
4222 Euclid Str. 
E•Chicago,Ind«
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Kodėl ne pergalė? - klausia 
senatorius Goldwater

PO RIMTU IŠVEDŽIOJIMU PAKAITAI SYKI KIEK 
LINKSMIAU APIE ŽMONES IR LIKIMĄ, IEŠKANT 
JAV UŽSIENIO POLITIKOS PASLAPČIŲ. NUO GOLD-

WATERIO PRIE MARKSO IR MŪSŲ INDĖLIŲ.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Rašant užpereitam DIR

VOS numeriui apie JAV 
užsienio politikos vairuoto
jų norus įrodyti, kad so
vietinė grėsmė yra daugiau 
išpustas burbulas, negu re
alus pavojus, spaudoje pa
sirodė ir kondensuotos nau
jos senatoriaus Barry M. 
Goldwater (resp.) iš Arizo
nos knygos: ”Why Not Vic- 
tory ? A Fresh Look at 
American Foreign Policy” 
ištraukos. Senatorius toje 
knygoje reikalauja, kad 
sveika, konservatyvia filo
sofija reikia vadovautis ir 
užsienio politikoje. Girdi, 
anksčiau amerikiečių tradi
cinis karo tikslas buvo jį 
laimėti:

"Kadaise mes buvome iš
didūs savo jėga, savo kari
ne galybe. Dabar atrodo, 
kad mes jos gėdimės. Buvo 
laikai, kada likusis pasau
lis j mus žiūrėjo kaip į va
dą. Dabar jis laukia iš' mū
sų tik skubios dovanos ir 
žiūri į mus kaip tvorą ap
žergusią svyruojančią kur 
nušokti tarptautinę figū
rą ...”

Senatorius aiškinasi ne
norįs raginti grįžti prie 19 
šimt. nuogos jėgos politi
kos, paskelbti 'karštą’ karą 
Rusijai ar nutraukti bet ko
kią pagalbą kitom valsty
bėm. Jis net norįs būti "mo
derniu”, tačiau, jei "moder
nizmas" reiškiąs mūsų už
sienių reikalų tvarkymo 
atidavimą Jungtinėm Tau
tom, amerikiečių vienpusiš
ką nusiginklavimą, sveiki
nimą Raudonosios Kinijos 
tautų bendruomenėje, mūsų 
maisto ir techniško žinoji
mo atidavimas taip vadina
mom neutraliom valstybėm 
— ir už visą tai patiems 

lipus iš lėktuvo, skubiai at
gabenusio jo iš Maskvos.

• Iždo sekretorius D. Dil- 
lon prižadėjo kitais metais 
sumažinti mokesčius. Tas 
pažadas dar turės gauti se
nato pritarimo...
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nieko negauti, tai su tokia 
"modernia galvosena”’ jis 
nenorįs nieko bendro turėti.

Faktai, kuriais savo te
zei įrodyti naudojasi sena
torius, lietuviams yra gerai 
žinomi. Juos džiugina ne 
tiek pati knyga, kiek fak
tas kieno vardu ji išleista, 
būtent, . senatoriaus, kuris 
eventualiai gali būti respub
likonų kandidatu į preziden
tus. Tiesa, likimo ironija 
nori, kad šen. Goldwater 
vargiai būtų partijos nuo- 
minotas i prezidentus tais 
gerais laikais, kurių užsie
nio politikos jis ilgisi, nes 
yra žydiškos kilmės, nors 
jau jo tėvai buvo perėję 
krikščionių tikėjimui. Anais 
gerais laikais, konservaty
vioje Amerikoje jokiai par
tijai neapsimokėjo išstatyti 
į prezidentus kataliką ar 
žydą. Bet šiandien tie lai
kai jau priklauso negrąži
namai praeičiai...

Bet kalbant apie likimo 
ironiją, toje pačioje vietoje 
reiktų priminti ir Kari* 
Markso, prieš kurio jo pa
ties nenorėtų palikonių 
tarptautinį sąmokslą sena
torius Goldwater ragina bu
dėti. Markso (Marx) gimi
nė šimtmečių laikotarpyje 
patiekė eilę žinomų rabinų, 
bet Karlo tėvas buvo per
ėjęs į Prūsijos karališką 
evangelikų bažnyčią, nors 
patsbuvo greičiau bedievis, 
kuris iš kitos pusės norėjo 
savo vaikus išauklėti tikin
čiais. Kiekvienu atveju Kar
las buvo pakrikštytas, su
laukęs 6 metų amžiaus. Yra 
žinomi ir jo antisemitiški 
posakiai iš 1844 metų: "Ko
kios yra žydų apeigos? De
rėjimasis. Kas yra jų Die
vas? Pinigas?"

žinoma, toks žaidimas su 
rasiniais bei tikėjimo daly
kais nieko bendro neturi su 
JAV užsienio politika. Pa
galiau, patys turime du lie
tuvių kalba išeinančius ko
munistinius laikraščius ir 
jų skaičius dar gali padidė
ti ! Tačiau antra vertus, žiū
rint iš paniekinto emigran

to taško, įdomu kaip likimas 
žaidžia žmonėmis ir jų kil
me.

Bet grįžkime prie aktua
lesnio klausimo, kodėl sena
toriaus knyga yra itin ma
lonus reiškinys? Todėl, kad 
senatorius tiki užsienio po
litika paversti svarbiausiu 
rinkiminiu klausimu — elec- 
tion issue. Ir tai visai lo
giška, nes vidaus politikoje 
prezidentas Kennedy plieno 
kainų kėlimo byla bei medi- 
care įstatymais padidino 
savo populiarumą ir čia res
publikonams būtų sunku su 
juo konkuruoti, o užsienio 
politika lieka dabartinės ad
ministracijos ’Achillo pėda’. 
Tuo aš žinoma nenoriu pa
sakyti, kad abejoju senato
riaus Goldwaterio nuošir
dumu. Nei kiek. Tačiau po
litiškai reikalą svarstant, 
reikia turėti galvoje visas 
aplinkybes.

Ta proga, dar vienas bū
dingas atsitikimas. Kitas 
žymus respublikonų sena
torius prieš kiek laiko gavo 
knygą apie lietuvių partiza
nus. Siuntėjas gavo ilgą ir 
nuoširdžią padėką. Bet... 
kai už kelių dienų siuntėjas 
sutiko senatorių viename 
lietuvių parengime, kuria
me jis buvo garbės svečias, 
ir pakalbino apie tą knygą, 
pasirodė, kad senatorius jos 
nebuvo matęs ir atsakymas 
— padėka buvo parašytas 
jo raštinėje be jo žinios ... 
Aš nenoriu tuo nuvertinti 
pastangas tų, kurie lietu
višku įnašu nori pagerinti 
JAV užsienio politiką. Ant
rojo D. karo pabaigoje vo
kiečių užsienio reikal. mi
nisterijos pareigūnai, steng
damiesi suorganizuoti žino
mų veikėjų, kaip dr. Jonas 
Šliūpas, kalbas Amerikos 
lietuviams, atvirumo valan
doje keikėsi: o kada mūsų 
išeivija Amerikoje tiek pat 
rūpintųsi savo tėvynė ir jo 
reikalais klibintų Washing- 
toną, kaip tie iš gilaus Lie
tuvos kaimo kilę emigran
tai! Jei vienas žygis ir ma
žiau atneša, jų suma vistiek 
palieka šiokią tokią žymę.

Taigi; kodėl ne pergalė? 
Tas klausimas lieka toliau 
gyvybiniai svarbus. Juo' 
aukščiau jis keliamas, juo 
geriau.

Pražydo pasklido žiedai po laukus... (Maironis)
Beatričės K, Kerbelienės nuotrauka

Amerikos Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos suvažiavimas ,

Netenka kartoti, kad visa są
moningoji mūsų visuomenė su 
įdomumu laukė ALB tarybos se
sijos ne tik dėl pribrendusių 
svarbių bei aktualių klausimų, 
reikalaujančių vyriausiojo ALB 
organo - tarybos - sprendimų ar 
nuomonių, bet ir pasireiškus pik
tiems "baslių kaišytojams į mū
sų ratus" kovos žygiuose dėl Lie
tuvos laisvės.

Tad šita plačioji III-sios tary
bos antrosios sesijos darbotvar
kė, išsamios ir nuoširdžios dis
kusijos, podraug taktingos ir nu
rodančios kryptį ateičiai išdavos 
- vos betilpo J dviejų dienų-bir
želio 2 ir 3 - ribas. Suvažiuota 
šį kartą {Clevelandą. Posėdžiau
ta Čiurlionio namuose.

Tarybos prezidiumo pirminin
kui St. Barzdukui atidarius sesi
ją, sugiedotas Tautos himnas ir 
pagerbti žuvusieji bei mirusieji. 
Invokacija, neatvykus kunigui Pr. 
Garšvai; perskaityta pirminin
kaujančio. Remiantis įstatais, 
posėdžiams vadovavo pakaitomis 
St. Barzdukas, vicepirmininkai 
A. Mikulskis ir dr. A. Nasvytis, 
sekretoriui gi inž. V. Kamantui 
pagelbėjo darbščios talkininkės- 
Barzdukaitė, ^Grigonytė, Kaspe- 
ravičiūtė, Leknickaitė ir Vaiva- 
daitė.

Sveikinimų buvo apstu. Žodžiu 
sveikino: V. S. Ramovė Clevelan
do sk. vardu -VI. Braziulis, Ohio 
liet, gyd draugijos - dr. J. Stan
kaitis, Liet. Atgim. sąjūdžio - Jo
kūbaitis, LB antrosios Clevelan
do apylinkės - Jokūbaitienė, pir
mosios apylinkės - Eidimtas, 
Liet. kar. kūr. sav. sąjungos - J. 
Švedas, ALT Clevelando skyriaus 
vardu - Žiedonis, vėliau atvykęs 
PLB pirmininkas dr. Sungaila ir 
kiti, raštu: vyskupas Brizgys, 
Lietuvos atstovas Rajeckas, gen. 
konsulas Budrys, gen konsulas 
Daužvardis, ALT pirmininkas Ši
mutis, VLIK - dr. Trimakas, Lais
vės kom. - Sidzikauskas, Kana
dos LB - dr. Sungaila, Liet. vet. 
Ramovės sąjungos prof. Dirman- 
tas, BALF - kan. dr. Končius, 
Dirvos - vyr. red. Čiuberkis, Dar 
bininko - vyr. red. prof, Sužie
dėlis, prelatas Krupavičius, R. 
Skipitis, buv. LB centr. apyl. 
pirmininkas St. Nasvytis, šiaur. 
Amer. sporto sąj. - Jaun. Nas
vytis, Liet, klubo ir Liet kaime-

KAIRĖJE: Lietuvių Bendruo
menės Tarybos nariai su sve
čiais trečiosios sesijos metu 
Clevelande, birželio 2 d.

V. Pliodžinsko nuotrauka 

lio - Dučmanas, Čiurlionio ans.- 
valdyba, negalėjusieji atvykti ta
rybos nariai ir kt.

Pridurtina, jog suvažiavimas 
iš savo pusės yra nutaręs pas- 
veiktini poetą St. Santvarą, šven
čiantį savo šešiasdešimtąjį gim
tadienį.

Sesijoje dalyvavo 26 tarybos 
nariai. Be to, dar centro valdy
bos nariai, centrinių institucijų 
pirmininkai, apygardų pirminin
kai, spaudos ir informacijų kom. 
pirmininkas J. Vaičiūnas ir kai- 
kurie nariai, taipgi nemaža sve
čių ir beredąs susidomėjimą vi
sais rūpimais B-nės reikalais 
jaunimas.

Sudarius komisijas, bene sun
kiausias ir atsakingiausias dar
bas teko rezoliucijų komisijai, 
kurion įėjo: pirm. - inž. V. Iz- 
bickas ir nariai: K. Drunga, A. 
Giedraitis, dr. P. Kisielius ir 
inž. V. Volertas.

Pranešimai buvo priimti ati
džiai, rimtai besidomint, jaut
riai reaguojant ir stropiai įsi
gilinant. Apžvelgta visokeriopos 
sritys -,nuo svarbiausių ir pla
čiausių iki antraeilit]. Štai kai- 
kurios iš pagrindinių: tarybos pre
zidiumo pirmininko St. Barzduko 
centro valdybos pirmininko J. Ja
saičio, Kultūros Fondo - sekr. VI. 
Mico, CV iždininko Z. Dailidkos, 
Lietuvių Fondo - abiejų pirminin
kų - dr. A. Razmos ir T. Blins- 
trubo, Kultūros Kongreso - J. 
Švedo, Švietimo tarybos - J. 
Ignatonio, Kontrolės komisijos -
J. Švedo, dr. V. Vardžio, J. Ba- 
chunoF Dr. A. Nasvyčio, K. Drun- 
gos.

Bene opiausia rezoliucija, gi
nanti ALB orumą, pagrįsta Lie
tuvių Charta ir ALB įstatais, bū
tų:

Išklausiusi pranešimų kultūri
nės veiklos ir Lietuvos laisvės 
kovos klausimu ir juos išdisku
tavusi, Taryba nurodo, jog Lie
tuvių Bendruomenės esmė, pobū
dis bei uždaviniai yra aiškiai 
nusakyti Lietuvių Chartoje, kuri 
nenumato šiai Bendruomenei ir 
kiekvienam lietuviui jokių išim
tinai privalomų ar iš veiklos iš
skirtinų darbų.

Todėl JAV LB Taryba, vado-- 
vaudamasi kiekvienam lietuviui 
būtina pareiga aktyviai jungtis į 
laisvės kovą, paveda Centro Val
dybai, bendradarbiaujant su kito
mis tą darbą dirbančiomis insti
tucijomis bei organizacijomis, 
rūpintis, kad laisvės kovos dar
bas būtų reikšmingas ir suderin
tas lietuviško solidarumo dvasio
je.

(Nukelta J 2 psl.)
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Lėktuvų
Sprausminis lėktuvas lekia ra

ketos principu. Jis juda pirmyn 
todėl kad iš sprausminio motoro 
žiočių išlekia dideliu greičiu di
deli dujų kiekiai. Lėktuvas yra 
varomas atatrankos dėsniu, ly
giai <kaip išlėkdama iš šautuvo 
kulka sudaro atatranką j šaudan
čio petį. Pagal mechanikos dės
nius turi būti lygybė tarp jėgos 
išmetančios labai dideliu grei
čiu iš žiočių oro masę, ir jė
gos, stumiančios lėktuvą pirmyn.

Tikrose raketose.sprogstamoji 
medžiaga yra degamųjų medžia
gų ir deguonies mišinys. Deguo- 
nio svoris, reikalingas degimui, 
daug didesnis už kuro svorį ir 
raketa turi nešti didelį nuosto
lingą svorį. Tai yra neišvengia
ma, nes erdvėje, kur juda ra
keta, nėra deguonies, bet lėktuvas 
juda oru ir gali naudoti degimo 
procesui oro deguonį ir tuo ne
paprastai sumažinti nešamo kuro 
kiekį. Sprausminiame motore de
gimas vyksta labai energingai, 
išvystydamas didelį spaudimą ir 
atatinkamą išmetamų degimo 
produktų greitį. Mažoje spraus
minio motoro kameroje negalima 
būtų palaikyti aukšto spaudimo

LB TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
(Atkalta iš 1 psl.)

Atsižvelgiant į pastarojo laiko 
negalavimus laisvės kovos veik
los vadovavime, JAV LB siekia 
atstovavimo lietuviams ko pla
tesniu visuomeniniu pagrindu pa
remtu nuoširdžiu savitarpiobend 
radarbiavimu.

Kitos rezoliucijos netrukus ir
gi bus paskelbtos.

Bendrai, žvilgtelėjus į tarybos 
sesijos darbus bei ateities met
menis, galima tvirtinti, jog B-nė 
žengia į ateitį remdamasi au
gančiomis jai pasišventėlių dar
buotojų eilėmis.

Antroji Clevelando apylinkė jau 
yra įteikusi Lietuvių Fondui $200. 
auką. Pirmosios gi pirmininkas 
F. Eidimtas pranešė suvažiavi
mui, kad yra nutarta įteikti Lie
tuvių Fondui $1,000 - pusę šie
met ir kitą pusę sekančiais me
tais.

Tų abiejų apylinkių globojama 
taryba buvo pavaišinta priešpie
čiais pirmą dieną dr. A. Nasvy- 
čio rezidencijoje, o antrą - Čiur
lionio namuose. Be to, pirmą va
karą taryba, tų pačių globėjų pa
kviesta, dalyvavo atnaujintos ir 
patobulintos šv. Jurgio parapijos 
salės atidarymo pokylyje.

Dėl kitų Tarybos nutarimų bei 
rezoliucijų dar teks sugrįžti ir 
pasisakyti artimiausioje ateity- 
-16, Vladas Braziulis

SEPTYNIŲ SKIRTUMŲ GALVOSŪKIS
Kokie yra septyni skirtumai tarp tų dviejų piešinių? Atsakymą 

rasite 7 puslapyje.

B. K.

pažanga
degimo be specialių priemonių. 
Todėl reikalingi oro kompreso
riai, kurie paima orą iš lėktuvo 
priekio atatinkamais kanalais ir 
jį kelioliką kartų suspaudžia. Tas 
suspaustas oras yra maišomas su 
kuru ir vyksta energingas degi
mas. Kompresoriams varyti rei
kalinga daug mechaninės energi
jos ir ta mechaninė energija yra 
gaminama specialios turbinos. 
Pro turbiną praėjusios dujos le
kia į žiotis ir ten sudaro spraus- 
minį lėktuvo lėkimo efektą. įdo
mu, kad būtina sprausminio da
lis - turbina - pasidaro nerei
kalinga, kai lėktuvas skrenda la
bai dideliu greičiu. Apskaičiuo
ta, kad lėktuvui skrendant tris kar
tus greičiau už garsą, lėktuvo 
priekyje oras automatiškai būtų 
taip suspaustas, kad jokių kom
presorių nebereikėtų, taigi irtur' 
binų. Visas lėktuvo sprausminis 
motoras liktųsprausminiuvamz- 
džiu, kurio tam tikrojedalyjebū- 
tų įpurškiamas kuras ir vyktų 
degimas. Šitokios formos varik
lis angliškai vadinamas, ram- 
jet, aš jį vadinčiau sprausmi- 
niu vamzdžiu.

Tarp propeleriu varomo ir 
sprausminio lėktuvoyrapereina
moji forma - vadinama propeli- 
niai-sprausminio lėktuvo (turbo 
jet). Šitaip yra varomi angliškos 
firmos keleiviniai lėktuvai vadi
nami Viscount. Tokiojekonstruk- 
cijoje lėktuvo turbina suka ne tik 
kompresorius bet ir propelerį ir 
lėktuvas yra varomas dvejopu bū
du: propeleriu bei sprausminė- 
mis žiotimis. 500-600 mylių grei
čiui tai yra ekonomiškiausia skri
dimo forma. Vienai arklio jėgai 
pagaminti čia reikia tik 0,6 svaro.

Turbina ir sprausminis moto
ras turi eilę pirmenybių prieš 
stumoklinį vidaus degimo variklį. 
Daug mažiau dalių, gali vartoti 
pigesnį kurą, mažiau vibracijos 
ir, svarbiausia, santykis tarp 
motoro jėgos ir svorio yra žy
miai palankesnis turbinoms. Dėl 
didelio degimo produktų išmeta
mojo greičio iš žiočių, turbini
nis lėktuvas yra daug greites
nis ir jis labiausiai tinka skri
dimui 600 iki 2000 mylių per va
landą. Tarp 2000, 5000 mylių la
biausiai pritaikomas yra spraus
minis vamzdis, o virš 5000 my
lių - raketos.

Tiek kariškuose tiek komerci
niuose lėktuvuosedidžiausias pa
žangos rodiklis yra greitis. Ne
žiūrint sprausminio lėktuvo pa
jėgumo ir ekonomiškumo, skri
dimas dideliu greičiu yra daug 
brangesnis dėl neproporcingai 
augančio oro pasipriešinimo. Kad 
sumažinti oro pasipriešinimą, 
stengiamasi skristi kaip galima 

aukščiau, kur yra retesnis oras 
ir todėl mažesnis pasipriešini
mas. Tačiau problema yra labai 
komplikuota, nes sprausminio 
motoro galingumas ir našumas 
labai priklauso nuo to, koks yra 
oro tankumas. Kompresoriai vie
naip veikia arti žemės paviršiaus 
ir kitaip skystame ore. Negali
ma sukonstruktuoti sprausminių 
motorų idealiai veikiančio viso
se aukštumose. Virš dešimt tūks
tančių pėdų skrendančiam žmo
gui yra reikalingas deguonies 
aparatas. Keleiviniams lėktu
vams reikia turėti keleivių pa
talpas izoliuotas nuo aplinkos ir 
kad jos turėtų tokį pat žemės 
spaudimą, kaip žemės paviršiu
je. Tam reikalinga speciali lėk
tuvo konstrukcija ir kompreso
riai orui suspausti. Kompreso
riai bespaudžią orą pakelia oro 
temperatūrą, taigi neišvengiamai 
reikalingi šaldytuvai ir kiti kli
matiniai oro įrengimai.

Negalima šimtą procentų ga
rantuoti suspausto oro įrengi
mus. Lėktuve gali įvykti plyšiai, 
sudužti langai, gali pagesti kom
presoriai. Žmogus gali išlaiky
ti tik kelias minutes 30,000 pėdų 
aukštumoje be deguonies kaukės. 
Virš 35,000 pėdų be deguonies 
žmogus momentaliai nustoja są
monės. Taigi ta prasme saugus 
skridimas tėra - 33,000 pėdų 
- 10 kilometrų, kokį šiandien nau
doja tolimo skridimo sprausmi- 
niai lėktuvai, skrendą apie 700 
mylių per valandą ir aprūpinti 
atsarginiais deguonies aparatais. 
Apskaičiavimai ir bandymai ro
do, kad tai ekonomiškiausias 
greitis ir aukštis dabartiniams 
sprausminiams lėktuvams. Teo
retiškai galima skristi daug grei
čiau. Kariški lėktuvai skrenda 
virš tūkstančio mylių per valan
dą. Projektuojamas didysis bom
bonešis (B-70) skris 3 Mach 
greičiu (2200 mylių per valan
dą). Eksperimentinis rakietinis 
amerikiečių lėktuvas X-10, pa
leidžiamas iš bombonešio B-52 
yra pasiekęs 4000 mylių per va
landą greitį. Dideliuosegreičiuo- 
se iškyla nauja problema - lėk
tuvo paviršiaus įkaitimas nuo 
oro pasipriešinimo ir trinties. 
Po vieno rekordinio skridimo 
X-10 lėktuvo paviršius turėjo dau
giau kaip 1000 F laipsnių. Ilges
nėms distancijoms lėktuvo pa
viršiaus {šilimas sudaro didelę 
problemą, nes lėktuvas turi ap
sisaugoti, kad ši aukšta tempe
ratūra nepasiektų lėktuvo vidaus, 
be to, lėktuvo viduje yra varik
liai, kurie patys gamina didelę 
šilumą ir ta šiluma turi būti 
pašalinta. Viena iš didžiausių 
priežasčių, išpučiančių B-70 
bombonešio kainą yra aukšta tem
peratūra. Visi lėktuvo įrengimai: 
motoras, struktūra, kontrolės tu
ri sugebėti funkcijonuoti aukšto
je temperatūroje ("kokioje tem
peratūroje jie operuos yra ka
riška paslaptis"). Tik lakūnų ir 
įgulos kabinos turės pakenčiamą 
temperatūrą palaikomą labai ga
lingų šaldytuvų.

Panašios problemos yra dide
lio greičio keleiviniuose lėktu
vuose. B-70 patyrimas bus nau
dingas keleivinių lėktuvų pažan
gai. Didelio greičio keleiviniai 
lėktuvai yra tinkami tolimoms 
distancijoms. Jie skris žymiai 
aukščiau. Nėra didelio tikslo grei
tinti skridimą pav. tarpChicagos 
ir New Yorko kada šiandien te- 
bereikia vienos valandos tai dis
tancijai. Susodinti keleivius, pa
ruošti lėktuvą pakilimui šiandien 
reikia 20-30 minučių. Taigi be
veik pusė skridimo laiko praei
na kelionės techniškam pasiruo
šimui. Pridėjus laiką, reikalingą 
keleiviui pasiekti earodromą, lai' 
ko sutaupymas skridimui pasida
ro nereikšmingas.

Be šitų pagrindinių pažangos 
bruožų aviacijos pažanga, kaip 
ir visose kitose technikos srity
se, yra nuolatinė pažanga visose 
detalėse, kurių svarbiausios 
kryptys yra šios: lėktuvo profi
lio gerinimas, mažesnis oro pa
sipriešinimas, tobulesnė kons
trukcija, lengvesnės ir stipres
nės medžiagos, tobulesni,našes
ni varikliai, tobulesni lėktuvo 
kontrolės ir saugumo įrengimai, 
automatinis pilotas, automatinis 
aklas nusileidimas, radaro įren
gimai ir t.t.

Čia buvo paliesta tik pagrin
dinės lėktuvų rūšys, kariški ir 
didieji transporto lėktuvai. Avia
cija turi daug kitų pritaikymų. 
Pav. JAV visas aviacijos pri
taikymas skirstomas taip: 41% 
kariškiems reikalams, 16% ke
leiviniams lėktuvams ir 43% vi
sos kitos sritys. Į šiuos 43% 
įeina privatūs lėktuvai, lėktuvai

RYTŲ EUROPOS TRAGEDIJA w
SIAUBINGOSIOS GAUJOS

Kamlerio fabrikuose, generolo 
Bor-Komorovskio štabe, nervin
gai laukiama žinių. Radijo apa
ratas sugedo, ir Tėvynės Armi
jos vadovybę ištiko toks pat li
kimas, kaip ir priešo vadovybę: 
ji yra apsupta. Tik praėjus dviem 
valandom nuo sukilimo pradžios, 
prasilaužia Kedyvo batalionas, 
rinktinis junginys, kuris išvaduo
ja štabą.

Dabar generolas gali veikti. 
Jis perbraukia ranka savo aukš
tą kaktą, lyg norėdamas pa
šalinti paskutinių valandų rūpes
čius. Energingai nueina į radis
tų kambarį. Du civiliai su rau
donomis-baltomis juostomis ant 
rankovių pašoka ir išsitempia.

- Perduokit pranešimą Len
kijos vyriausybei Londone, - sako 
generolas. Vienas radistų grie
bia popierių ir pieštuką.

- Mes pradėjom mūšį dėl Var
šuvos rugpiūčio 1 dieną 17 valan
dą, - diktuoja Bor. - Nedelsda
mi siųskite mums ginklų ir šaud
menų. Lėktuvai tenumeta juos se
kančiose vietose...

Sukilėlių armijos vadas pagal
voja akimirką, paskui diktuoja:

- Perduokite dar antrą prane
šimą: - "Kadangi mūšis dėl ar
mijos prasidėjo, mes reikalauja
me, kad rusai paremtų mus stai
giu Varšuvos puolimu...(T. Bor- 
Komorowski, The secret army 
London, 1951).

Rugpiūčio 2 dieną pranešimas 
perduodamas, nes tiktada suran
damos siųstuvui reikalingos da
lys.

*
Vyriausioje fiurerio būstinėje 

"Wolfsschanze", Rytprūsiuose, 
ryšio karininkas Fegelein, kurį 
Hitleris prieš pat karo galą įsa
kė sušaudyti, žinią iš 9-sios ar
mijos štabo priima ne taip jau 
tragiškai.

- Na, na, nebūkite toki pesi
mistai, - ramina jis generolą ki
tame laido gale. - Apie Varšuvos 
sukilimą buvo jau pranašauta ma
žiausiai dešimt kartų. Taip, ži
nau, jūs neturite žmonių. Visi 
fronte... - Fegelein nekantriai 
linkteli galvą. - Mes pasiųsime 
porą policijos batalionų. Jie iš
valys Varšuvą... Ką sakote?... 
Bet, žinoma, fiureris bus tuoj 
pat painformuotas... Galas.

Hitleris siunta. Mėšlungiškas 
drebulys perbėga liesą diktato
riaus kūną, nespėjusį atsigauti 
nuo liepos 20-sios atentato.

- Aš Varšuvą sulyginsiu su že
me! - dusliai, vos suprantamai 
jis iššvokščia baisų grasinimą. - 
Aš nepasigailėsiu nė vaikų, nei 
moterų. Aš...

Hitleris sustoja vidury sakinio. 

firmų vadovybėms (sparčiai au
ganti sritis), lėktuvų pritaikymas 
žemės ūkiui, reklamai, malonu
mui.

Viena iš didžiausių techniškų 
svajonių aviacijos srityje yra: 
kaip apsieiti be areodromų, nu
sileisti ir pakilti vertikaliai. Ši
tos problemos sprendimas turi 
taip pat didelę militarinę reikš
mę. Dalinai šią problemą išspren
džia helicopteriai, deja, jų pri
taikymo ribas sudaro jų mažas 
greitis ir kai kurios sunkiai spren
džiamos konstruktyvinės proble
mos. Yra eilė naujų konstrukci
jų, kurios leidžia ir paprastiems 
lėktuvams pakilti beveik vertika
liai. Didelio pasisekimo su vie
na iš šių konstrukcijų šiomis die
nomis yra pasiekę anglai.

Šiuo metu daug pastangų deda
ma naujai transporto priemonei, 
vadinamai paviršiaus skridimo 
mašinai (ground effect machine) 
būtent siekiama pastatyti "lai
vus" ir "automobilius" kurie 
slinktų neliesdami vandens ar 
žemės paviršiaus kelių pėdų aukš 
tyje. Jie būtų palaikomi ore sus
paustu oru didelės jėgos išmeta
mu iš transporto priemonės apa
čios. Toks vežimas galėtų judė
ti ant žemės paviršiaus be kelių 
ir galėtų sustoti bet kurioje vieto
je. Panašiu principu veikia vieno 
žmogaus skridimo aparatas - ant 
pečių prisirišamas sprausminis 
rakietinis įrengimas, kurio iš
metamos žiotys nukreiptos į že
mę ir išvysto pakankamai jėgos 
pakelti žmogui. Su tokiu eksperi
mentiniu aparatu žmogus yra nu
skridęs kelis šimtus pėdų. Deja, 
daug vilčių tokiam skridimui ne
teikiama, nes ilgesniam skridi
mui reikalingo kuro kiekio žmo
gus nepajėgia pakelti.

Jis jaučia, kad netenka balso. Po 
to atentato jis prarado kalbėjimo 
galią. Išsisėmęs susmunka kėdė
je.

- Dirlewangeris tesutvarko rei 
kalą, - įsako Hitleris.

«
- Heil Hitler 1 Reichsfuehrer!

- liesas SS-oberfiurerisDr. Dir- 
lewangeris sumuša batų kulni
mis, sveikindamas savo aukš
čiausią viršininką jo būstinėje, 
Rytprūsių miestely T reuburg. 
Siaubingosios "Dirlewangeriobri 
gados", taip vadinamo "pasižy
mėjusio junginio", vadas tiesiog 
be jokios pagarbos klausia savo 
viršininką švabų tarme:

- Na, kur dega? Jeigu jau pats 
reichsfiureris susirūpino, tai kas 
nors dvokia Danijos krašte.

Humoro nepažįstančiam Him- 
mleriui šį kartą patinka jo berno 
tauškalai. Jis vertina tą švabąsu 
paukščio veidu, kurį jis kartą 
aukštesniesiems SS ir policijos 
valdininkams taip charakteriza
vo:

"Dirlewanger yra šaunus šva
bas, originalas, dešimt kartų su
žeistas. Aš prašiau fiurerį iš 
Vokietijos kalėjimų išleisti visus 
pamišėlius, žudikus. Tada jų bu
vo apie 2000. Iš tų padorių ir šau
nių vyrų, deja, teliko tik 400. Šis 
pulkas buvo nuolat papildomas 
patikėtiniais iš SS. Kai jau jų už
teko, pasakiau Dirle.wangeriui: 
pasidairyk po kacetus ir krimi
nalinių recidyvistų .pasirink tin
kamus. Tonas šiame pulke, 
savaime suprantama, neretai 
primena viduramžius, kaip muši
mai ir t.t."

Ši Dirlewangerio brigada buvo 
tuoj pat pasiųsta į Varšuvą. Ki
šenėje Dirlewangeris vežėsi pieš
tuku rašytą Himmlerio įsakymą, 
pagal kurį Varšuva, Hitlerio įsa
kymu, turėjo būti sulyginta su 
žeme (SS gen. mjr. Rodės liudi
jimas, cituojamas Dr. H. vom 
Krannhals knygoje "Der Wars- 
chauer Aufstand,Frankfurter/M, 
1962).

«
Himmleris prieš Varšuvos su

kilėlius pasiuntė ir kitą pagar
sėjusią gaują: Kaminskio vado
vaujamą rusų SS šturmbrigadą 
(RONA).

Perbėgėlis Miecizslaw Ka- 
minski, po vokiečių {žygiavimo 
Rusijon kurį laiką buvęs, admi
nistracinio rajono viršininku, va - 
dovavo maždaug penkiems tūks
tančiams vyrų, kurie partizani
nėse kautynėse ir "svetimų tau
tų" naikinime pasižymėjo tokiu 
žiaurumu ir barbariškumu, kad 
net "užgrūdintieji" SS vadai skun
dėsi Himmleriui.

Kaminski, beje, kilme buvo ne 
rusas, bet lenkas. Tačiau lapės 
veido generolas, laipsnį gavęs iš
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2-sios tankų brigados Rusijoje, 
visada dedasi rusu ir, kaip didy
sis chanas, kartu vežiojasi gra
žių merginų haremą. Pats iš
plaka bizūnu atkaklius kareivius 
ir moteris. Užtenka mostelėji
mo, ir asmens sargyba nušauna 
kiekvieną, į kurį "generolas” tik 
pašnairuoja.

Kai Varšuvos sukilėliai pati
ria, kad prieš juos guli Kamins
kio "partizanų medžiotojai", net 
drąsiausiems sudreba širdys. Jie 
pagalvoja apie civilius, moteris 
ir vaikus, visai užmiršdami, kad 
ir patys nežinojo jokios malonės. 
Dešimt tūkstančių vokiečių karių, 
pašto valdininkų, geležinkeliečių 
ir civilių dingo nuo žemės pa
viršiaus.

Trečiasis Himmlerio pasiųs
tasis į Varšuvą vyras buvo po
licijos generolas Heinz Reine- 
farth, buvęs advokatas, kurio or
ganizatoriniai sugebėjimai Him
mleriui padarė tokį įspūdį, jog 
jis gana greit iškilo ir buvo pa
skirtas SS ir policijos vadu Poz
nanėje. Himmleris jį išsikvietė, 
į specialų traukinį rugpiūčio C 
dieną ir trumpai įsakė:

- Paimk du batalionus ir pa
daryk tvarką Varšuvoje.

Reinefahrt dar tą pačią naktį 
atvyko į 9-tos armijos štabą, o 
sekantį rytą susirišo su apsuptu 
miesto komendantu gen. Stahe- 
liu; per pasikalbėjimą buvo nus
pręsta, kad komendantūra pajėgs 
dar porą dienų išsilaikyti, nes 
žadėtieji policijos batalionai iš 
Poznanės nebuvo spėję atvykti,

(Bus daugiau)
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JAUNIMAS SU IDEALAIS
Ar baigia mokslą sau žmogus, ar žmogus su idealais 

_ yra didelis skirtumas. Kiekvienas privalome žvelgti į 
savo, j savo šeimos ateitį. Kasdienybės niekas negalime 
išvengti. Bet ruošiantis gyvenimui, einant mokslus, už 
juos taip brangiai apmokant, tenka pažvelgti ateitin pla
tesniu žvilgsniu. Tenka pažvelgti, ar profesija jau yra 
gyvenimo tikslas. Ar toje profesijoje dirbant nebus rei
kalaujama iš tavęs daugiau nei vien tik profesinio pasi
ruošimo. Toje ar kitoje profesijoje dirbant, labai dažnais 
atvejais susiduriama su reikalavimais, kurių nedavė ir 
negalėjo duoti jokia mokykla. Tai reikalavimai, į kuriuos 
dažnai jauni būdami neatkreipiame reikiamo dėmesio. Tie 
reikalavimai siejasi su žmogaus bendru išsilavinimu, jo 
inteligentiškumu, pagaliau — jo idealais.

Siauros profesijos žmogus nedaug kuo išsiskiria iš 
pilkosios masės. Gal, kad geresniame name gyvena, gal 
kad turi naujesnį Imperial ar Buick’ą. Bet siauru savo 
akiračiu nei jis daro pažangą savo profesijoje, nei jis 
turi, nei jis siekia turėti privalumų, reikalingų iškilti iš 
eilinio profesionalo į žmogų su aukštesniais siekiais, į 
žmogų su idealais.

Kur žmogus randa tuos stimulus, kurie daro jį visuo
menišku, o ne sau žmogum? Kur jis randa įkvėpimą ir 
energiją siekti tų gėrių, kuriems įgyvendinti ir jo pro
fesijoje reikalaujama ne vien tik atlikto darbo, bet — 
pažangos, naujų idėjų, nuolatinio tobulėjimo ir t.t.? Visa 
tai jis ras, būdamas visuomenišku žmogum.

Visuomeniškas žmogus priklauso organizacijoms. Jis 
siekia būti naudingu ne vien sau, bet norėdamas tobulėti, 
jis kartu siekia ir visuomeninės pažangos, jis siekia pa
žangos savo aplinkai, savo bendruomenei, savo tautai. 
Matydamas platesnius akiračius ir savo profesijai, jis 
privalo išeiti iš jos rėmų j platesnius kelius.

žvelgiant į mūsų visuomeninį gyvenimą, mes maty
sime įvairių organizacijų vadovybėse žmones, turinčius 
savas profesijas, bet nesitenkinančius vien tuo profesi
niu darbu. Iš kur pas juos tas pasišventimas, iš kur pas 
juos ta energija ir noras siekti vis didesnių laimėjimų 
visose mūsų visuomeninio gyvenimo srityse?

Visi mūsų iškilesni visuomenininkai savo auklėjimosi 
mokyklas yra perėję per įvairias organizacijas, pradedant 
jose veikti jau nuo gimnazijos laikų. Tik paimkit visus 
vadovaujančius įvairioms organizacijoms ir jūs daugu
moje rasit — neo-lithuaną, ateitininką, varpininką, san- 
tarietį, skautą ir t.t. Su pašaipa į juos žiūri good time 
garbintojai, su pašaipa ir didelė dar dalis mūsų akade
minio jaunimo žiūri į organizudtai veikiančius mūsų bū
simus visuomenininkus. Bet jie supras, kai jau bus per 
vėlai, kad good time turi trumpas kojas ...

Tenka džiaugtis, kad vis tik didelė dalis mūsų aka
deminio jaunimo priklauso organizuotai mūsų studentijai. 
Tenka žiaugtis, kad jie, gal kartais dar nesąmoningai, bet 
pratinasi ir lavinasi vadovavimui, kalbėjimui, rašymui ir 
diskusijai. Jie dirba, pasišvenčia ir linksminasi savo idė
jos draugų tarpe. Bet kuo toliau, tuo labiau ir jie įsisą
monina organizacinio pradmens privalumus nors tai ir 
kažin kiek laiko jiems kainuoja. Gerai susiklausiusios, 
idėjiniai pagrįstos organizacijos vaidmuo jaunam stu
dentui paaiškės vėlesniame jo gyvenimo kelyje. Ir mo
kyklą mes dažnai įvertiname jau senai ją baigę. Tada 
kitaip vertiname ir savo buvusius mokytojus. Panašiai 
ir organizacijoje — dažnai daug kas atrodo bereikalinga, 
drausmė pergriežta, organizacijos tikslai neįkandami. Visa 
tai ateis su laiku.

Organizuoto žmogaus privalumai pasireiškia jau vė
liau, jam subrendus, jam aiškiai suvokiant tų idealų reikš
mę, kurie jam buvo skiepijami lyg ir per anksti, lyg ir per 
prievartą. Bet užtenka pažvelgti į palaido, drausmei ir 
auklėjimui nepasidavusio jaunimo problemą, kuri jau yra 
ne vien Amerikoje valstybinio masto problema. Kaip pro
blema pasidarė ir bepročių masės, nebetelpančios jokiose 
ligoninėse.

Džiaugtis tenka, kad mūsų jaunimas dar turi lietu
viško idealizmo pradų. Tai rodo jų skaitlingos organizaci
jos, tai rodo jų pažangumas moksle. Pesimistinė gaida 
mūsų jaunimo kritikų verta dėmesio tiek, kiek ji liečia 
good time mėgėjų grupę. Ar nevertėtų kreipti daugiau 
dėmesio ir į tuos mūsų jaunimo atstovus, kurie verti pa
gyrimo, kurie gražiai atstovauja mūsų tautą šioje tautų 
jūroje, kurie išpažįsta aukštesnius idealus ir kurie, atėjus 
laikui, džiaugsis ne veltui praleidę jaunystę siekiant tik 
būti ”amerikoniškesniais už amerikonus”, kurie pramato 
mokslo ir auklėjimosi sąsajos prasmę tolimesniam jų gy
venime ir gyvenime tos tautos, kurios kilmės jie neišsi
žada.

Yra gražaus jaunimo, yra gražių ir to jaunimo orga- 
lizųotumo pastangų. Linkėtina jų neprislėgti vien tik 
kritika ir pesimizmu. Jiems reikia talkos ir širdies iš vy
resniųjų pusės.

Tikėkimės, kad šiemet baigusieji gimnazijas, kiek tik 
jų tolimesnio mokslo sąlygos leis, gausiai papildys esamų 
mūsų akademinio jaunimo organizacijų eiles, kuriose jie 
gali pasirinkti sau artimesnius draugus, sau artimesnius 
auklėjimosi būdus, sau artimesnius būdus siekti idealų, 
nemirštančių su viena karta.

Gyvenimo ateitis priklauso jaunimui su idealais, (jč)

"SVARBIAUSIAS MŪSŲ 
VILTIES ŠALTINIS"

Paskutiniame Šimučio, Bart
kaus, Grigaičio ir Vaidilos pa
sirašytame ALT atsišaukime vi
suomenei tarp šių metų ALT 
"veiklos" programos punktų pa

žymėtas vienas iš pačių svar
biausių - 40 metų sukakties mi
nėjimas, kai Amerika pripažino 
Lietuvą de jure. Iš tikrųjų, jiems 
tas punktas, matyt, atrodo, pats 
svarbiausias, nes pasakyta, kad 
JAV nusistatymas ligi šiol to pri- 
pripažinimo neatšaukti "yra svar
biausias mūsų vilties šaltinis, 
kad anksčiau ar vėliau Lietuva 
vėl atgaus laisvę"...

Kad Amerika prieš 40 metų 
pripažino Lietuvą de jure, buvo 
geras, naudingas ir paminėjimo 
vertas dalykas. Bet kad tai šian
dien būtų "svarbiausias mūsų 
vilties šaltinis" Lietuvos nepri
klausomybei atstatyti, tai turbūt

Salako, Zarasų apskr., iš akmenų statyta bažnyčia, išdidžiai stovi ant kalvos, žvelgdama į plačią 
apylinkę. Tolumoje matyti Lodžio ežeras 3 km. pločio ir 9 km. ilgio su trimis salomis: Juodoji, Kru
tamo ji ir Bukietas. Nuotrauka daryta 1928 m. pulk. Juozo Šlepečio.

Išsivadavimo vilties kelias
Ir aš nekaltinu dabar tų neregių su kaukėm;
Aš ateinu be jos.
Premjerai, prezidentai ir senatoriai,jūs mano liudijimų laukėt,-

, Ir aš teikiu kaip papriką prie taikos stalo juos!

Auga mirties kolona ne trim, ne trim milijonais,
Kalėjime - visa tauta.
Žudytojams jūs davėt ginklus, drąsą ir palaiminimą, ponai,
Ir žydi sąjunga graži, balta ir nekalta!

Bernardas Brazdžionis

STASYS ŽYMANTAS
"Mes prašome ne užuojautos. 

Mūsų maža tauta ir šiandien dar 
išdidi ir ryžtinga...

tik labai retas virš 70 metų 
senelis tegalėtų galvoti.

Lietuvą de jure buvo pripa- 
žinusios visos valstybės, berods 
išskyrus Lenkiją ligi dipl. san
tykių užmezgimo. Prezidento 
Wilsono paskelbti karo pabaigo
je tautų apsisprendimo punktai 
be abejo morališkai tuomet ir 
lietuvių tautai padėjo. Mūsų tau
ta savo ryžtingumu ir kovomis 
tada atstatė nepriklausomą vals
tybę. Bet reikėjo net 4 metus dar 
laukti, kol Amerika tai pripažino. 
Ir tai tik smarkiai darbuojantis 
Amerikos lietuviams, surenkant 
milijoną parašų po peticijos ir tt.

Gerai, kad tada Amerika pa
galiau pripažino Lietuvą de jure 
ir įvykdė savo prezidento paža
dus dėl tautų apsisprendimo lais
vės pripažinimo. Tai gražiai pa
minėtina. Bet kad tai yra svar
biausias ALT šių metų "veiklos" 
punktas, tai labai liūdna. Sukaktu
vių minėjimai yra gana menka 
veikla. Taip pat menka veikla ir 
Birželio trėmimų minėjimai. Po
zityvių ir konkrečių darbų, nors 
bent tokių darbų sumanymų ALT 
vadovai visai nebeturi, o tik at- 
raugėja vis tą patį per 15 metų. 
ALT skirtas darbams dirbti, o ne 
paraginimus lietuviams rašinėti, 
kas ir taip seniai kiekvienam aiš
ku.

S. Samuolis, 
Los Angeles, Caiif.

AKCENTO PAVOJUS...

"Draugo" gegužės 21 dienos 
laidoje tilpęs straipsnis Jauno
ji karta - Lietuviškuoju keliu 
pasirašytas V. Rim. vėl parodo 
mūsų tautos menkavertiškumo 
pajutimą, taip ryškiai jaučiamą 
pas tėvus, skaitančius save lie
tuviais ir kaip velnias kryžiaus 
bijančius, jog jų vaikai gali iš
laikyti kokią mažą dalelytę "už
sienietiško akcento".

V. Rim. primena kaip mes vi
si, kelios dešimtys tūkstančių 
"aukštos kultūros" dypukų su iro
nija juokėmės iš senųjų lietuvių 
dėl angliškų žodžių maišymo.

Kokie mes buvome tada pat
riotai ir kultūrininkai palygi
nus su tais tamsiais caro lai
kų palikuoniais!

O dabar vos po 12 metų, ka
da retas mūsų vaikas grynai 
lietuviškai tepakalba, jei iš vi
so dar kalba, tenka graudinti 
ir mokinti tuos kultūrininkus ir 
veikėjus ir maldauti juos kad 
nors į vasaros stovyklas vai
kus pasiųstų - gal išgirs kokį 
lietuvišką žodelį.

Veltui V. Rim. taip gražiai 
prašo, didelė dauguma pabijos 
to nelemto akcento pavojaus.

Tadas Mickus 
Los Angeles, Caiif.

Mes perspėjame žmoniškumo, 
laisvės, teisės varduirtautųbro- 
lybės įstatymu, kad laisvosios 
tautos savo pačių laimės vardan 
komunizmo pavergtoms tautoms 
privalėtų ištiesti brolišką pagal
bos ranką".

Tai paprasti, bet teisingi ir gi
liai prasmingi mažos irgarbinos 
tautos žodžiai, skirti laisvajam 
pasauliui ir užsienio lietuviams, 
kuriuos mums perdavė neseniai 
iš okupuotos Tėvynės laisvėn 
prasiveržęs jaunas lietuvis inž. 
Juozas Miklovas. (Inž. J. Miklo- 
vo pasakyta kalba. "Naujienos", 
1962.11.20, 21,22 ir 23 d.).

Šitokio dvasios fono, išdidumo 
ir principingumo tautinėje kovoje 
dėl laisvės lietuvių išeivių tarpe 
ne be pagrindo pasigedo kitas, jau 
užsienio lietuvių jaunosios kartos 
atstovas santarietis Saulius Ši- 
moliūnas viename Dirvoje pas
kelbtame straipsnyje ("Kiekpras
mingas išeivijos kelias?” Dirva,
1962.III.30 d.).

Iš tiesų, sunkiose okupacijos 
sąlygose išaugusi ir užgrūdinta 
jaunoji lietuvių karta Tėvynėje 
galėtų duoti ne vieną gerą pata
rimą mūsų jauniems ir seniems 
politikams ir veikėjams, kaip gar. 
bingai ir drauge svariai ir įtiki
namai kelti svetimiesiems svar
bius ir skubaus dėmesio reika
laujančius tautos laisvės kovos ir 
tai kovai būtinos paramos reika
lus.

AMŽINAI KARTOJA TAS PAČIAS 
KLAIDAS

" Per lietuvių, latvių, estų, šuo - 
mių, vokiečių galvas Maskva ver
žiasi prie Baltijos jūros, veržia
si užvaldyti Skandinaviją, pasau
lį. Tame ir glūdi naujo tipo so
vietinio kolonializmo esmė”, įs
pėjo mus ir vakariečius naujas 
atvykėlis iš okupuotos Lietuvos.

Iš esmės nieko nauja.
Juk pats Chruščiovas savo im

perialistinių kėslų prieš Vakarus 
visai neslepia, šaipydamasis iš 
jų gynybos pastangų ir naujų 
NATO - Maginot linijų: - "Ka
pitalizmo žyniams nepavyks ati
tverti savo tautų nuo pažangos 
idėjų jokiais policijos kordonais 
ir "geležinėm uždangom". (Tė
vynės Balsas, 1961, lapkritis, Nr. 
92).

Bet kai bolševikai šitaip be jo
kios atvangos varo savo politinę 
ir komunistinę propagandą, ne
kreipdami Į nieką jokio dėmesio 
ir nepaisydami nei savo, nei sve
timų geležinių uždangų ir užtva
rų, lietuvius Tėvynėje, kaip 
mums pasakoja inž. J. Miklovas, 
didžiai stebina, kad Vakarai tokiu 
rimtu ir atsakingu metu mažai 
ar visai nesirūpina ideologinės, 
aktyvios, veiksmingos, antiko
munistinės propagandos reika
lais. Kartais jiems ten peršasi 
mintis, tarytum kas nors Ameri
koje pats skatintų tokias sovietų 
užmačias.

Todėl lietuviai Tėvynėje ir pa
kalba, kad "laisvajame pasauly
je politikuojama daug, bet nau
jos politikos nematyti perdaug". 
Kad lyg kokios magijos užburti 
Vakarai Rusijos atžvilgiu nuo 
pat 1917 metų nemokšiškai kar
toja amžinai tas pačias klaidas.

NIEKAD NEATSISAKYSIME 
LAISVĖS SIEJIMŲ

Tuo tarpu Vakaruose toliau 
reiškiasi įvairūs puoselėtojai 
bendradarbiavimo su sovietais 
"bendrų" interesų srityje. Pagal 
jų pažiūrą tai esantis vienintelis 
kelias ir pati tikroji viltis, kad 
baisusis rusų ledkalnis kada nors 
ir kaip nors kažin kodėl pats sa
vaime turės sutirpti.

O šiuos vakariečius laimės 
ieškotojus iš paskos seka kai 
kurie oportunistiškai ir opti
mistiškai nusiteikę mūsų tautie
čiai išeivijoje, užsispyrę būtinai 
eiti su velniu riešutauti.

Visiems jiems jaunas,betbran 
dus lietuvis iš okupuotos Tėvynėš 
atsivežė šiuos atlaidžius ir su
pratingus, bet drauge rūsčius 
įspėjimo žodžius: -

"Labai klysta tie, kurie bai
lumo, ne sąžinės vedami, arba 
veidmainingo sistemų sugyveni
mo, netikros taikos noru sten
giasi užmerkti akis komunizmo 
nusikaltimams ir kėslams, ma
nydami tuo liksią saugūs savo 
grįčioje..."

- "Mes, lietuviai, nesame kerš 
tinga tauta, mes daug atleidžia
me ir atleisime, bet mes 
niekad neišduosime sa
vos ir kitos tautoskan- 
kinių, kaip to reikalauja chruš
čiovinis taikaus sugyvenimo pla
nas, kaip ir niekada ne
atsisakysime laisvės 
siekimų!"

Žmonių dar gyvai atmenami 
neseniai išgyventos, baisios, tos 
pačios vienos ir nedalomos epo
pėjos vaizdai: Rainiai, Pirčiupis, 
Sibiras, Katynas, Buchenvaldas, 
Osvencina, Maidanekas, Buda
peštas!.,. Jei pasaulis nori iš
vengti šios tragedijos pakartoji
mo, tai teisingumo ir žmonišku
mo vardan, savo ir būsimų kar
tų laimei žmonija privalo tarti 
savo NE šiamIbolševikiniamtau
tų kankintojui.

NE UŽUOJAUTOS PRAŠOM
Tą pačią 16 Vasario dieną, ka

da šio atviro, rūstaus ir kieto 
žodžio iš nūdienės Lietuvos pa
siklausyti Chicagoje rinkosi lie
tuviai, mūsų išeivijos atstovai 
lankėsi Washingtone pas Ameri
kos prezidentą prašyti, anot Sau
liaus Šimoliūno, - "kad būtųgra- 
žu iš Amerikos pusės, jei Lietu
voje būtų laisvė..." Vadinasi, mū
sų "kovą" sudaro prašymai ir du
rų klabenimas, kad kiti už mus 
kovotų?

Daug tulžies, seilių ir rašalo 
buvo išlieta dėl to, kas tą vizitą 
vadovavo, kas kam koją norėjo 
pakišti, pakišo ir kaip visi pra
kišo...

Tačiau pagrindiniu ir lietuvių 
visuomenei labiausiai rūpimu 
klausimu, kas gi tuo vizitu buvo 
norima atsiekti, kokios realios 
pagalbos ir kokios konkrečios1 
Amerikos paramos sovietų oku
pacijoje kovojančiai Lietuvai bu
vo norima išgauti, -tuoklausimu 
patriotinė lietuvių visuomenė ligi 
šiol palikta visiškoje nežinioje.

Lietuviai be abejo vertina ir 
yra dėkingi už jų Tėvynės nelai
mių ir vargų supratimą, už visus 
vilties ir paguodos žodžius, už 
teisėtų tautos aspiracijų pri
pažinimą.

Tačiau nedidelė, bet vis dar iš
didi ir ryžtinga lietuvių tauta, 
sunkioje laisvės ir išsilaikymo 
kovoje dar nepalūžusi, iš laisvų
jų pasaulio tautų, ypač iš Ameri
kos, laukia kai ko daugiau, negu 
tik užuojautos. Užuojauta juk daž
niausia rodoma mirusių palikuo
nims. Reiškimas tik užuojautos 
šiuo atžvilgiu būtų beveik blogas 
ženklas...

Lietuvių tauta yra apnaikinta ir 
nukraujavusi, bet ji tebėra gyva. 
O jos laisvės kovos ryžtas šian
dien yra toks pat tvirtas, ar gal 
net dar tvirtesnis, negu 1918 me
tais.

Nuo pirmų okupacijos dienų 
lietuvių tauta pasirinko erškė
čiais nuklotą kelią - žadėjusį, 
Stasio Šalkauskio žodžiais ta
riant, - "iš pat pradžios 
didvyrišką kovą, prom e- 
tėjiškus kentėjimus, bet 
ir galutinio išsivada
vimo viltį...”

- "Nusistatyti kitaipbū- 
tų reiškę lietuvių tau
tai išsižadėt irsavotau- 
tinės savigarbos ir su- 
sidemoralizuoti sveti
mos prievartos pinklė- 
s e".

Galbūt niekas šiandien nepava
dins šio kilnaus ir šviesaus lie
tuvio, griežto oportunistiškų 
kompromisų priešininko, triukš
mingu ir tuščiu patriotu už to
kius nekompromisinius žodžius 
ir dėsnius, suprastus ir pareikš
tus jau daugiau kaip prieš 30 me- 
^Stasys Šalkauskis kiekviename 

klusniame tautos nusilenkime 
prieš brutalią nieku nepateisintą 
prievartą matė vergiško servi
lizmo ženklą, kuris "demorali
zuoja žmones morališkai ir pa
daro juos bergždžius betkuriai 
platesnei kūrybinei visuomeninei 
akcijai".

Lietuvių tauta sovietų bruta
liai ir nieku nepateisintai prie
vartai atsisakė nusilenkti.

Ji pasirinko didvyriškos kovos 
prometėjiškų kentėjimų ir galu
tinio, nors ir tolimo išsivadavimo 
vilties kelią.

Paraginklt savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.



Nr. 65 — 4 DIRVA 1962 m. birželio 6 d.

BOSTONE MIRĖ STASYS GRABLIAUSKAS
Gegužės 27 d., visai netikėtai 

ir nelauktai, Bostone mirė Sta
sys Grabliauskas, plačiai 
pažįstamas kaip vokiškų ir olan
diškų radijo aparatų pardavėjas 
Amerikoje. Dar šeštadienio va
kare jis paskambino man ir gied
riu balsu, gera nuotaika paklau
sė:

- Tai kaip laikaisi, p. Stasy?
- Dar vis einu, p. Grabliaus- 

kai, - aš atsakiau. O kaipgi pats 
pasilaikai?

- Visai neblogai, visai neblo
gai... Pavasaris, aplinkui tiek 
žiedų, tik gyvenk ir norėk...

Pasisakė, kad buvo kapinėse, 
aplankė mano sūnaus kapą, ap- 
skabė vystančias gėles, naujai 
pasodintas palaistė, vandeniu... 
Tokia paprasta ir nuoširdi žmo
giška paslauga mane labai su
jaudino. Deja, tą minutę nei jis, 
nei aš nežinojom, jog tai yra pas
kutinis mudviejų pokalbis...

Stasys Grabliauskas gimė 1894 
IV. 1. Kalvarijoj, Marijampolės 
aps. Gimnazijos mokslą ėjo Ry
gos realinėj mokykloj. Rusijoj 
kuri laiką studijavo dailės stu
dijoj. Pirmojo pas. karo metu 
buvo mobilizuotas Carinės Rusi
jos kariuomenėn, baigė karo mo
kyklą ir, kaip karininkas, auto
mobilių rinktinėj beveik visą ka
ro laiką praleido Kaukaze ir Per
sijoj.

Gr{žęs Lietuvon, kuri laiką 
tarnavo Užsienio reikalų minis
terijoj, daugiausia, kaip diplo
matinis kurjeris, važinėdamas 
tarp Kauno ir Maskvos. Vėliau 
buvo Crysler’io automobilių at
stovas Lietuvoj, daugelio pažįs
tamas džentelmenas Laisvės 
alėjoj, Valst. Teatre ir daugybėj 
kultūrinių parengimų.

Velionis Stasys Grabliauskas 
buvo susipratęs lietuvis patrio
tas, ne tik prekybininkas, bet ir 
kultūrininkas. Kaip kiekvienas iš

mūsų, -ir jis turėjo keletą ryš
kių pomėgių. Nepaprastai mėgo 
gėles, jo butas du-tris kartus per 
savaitę būdavo dabinamas naujai 
priskintų gėlių žiedais. Jis, tur
būt, nepraleido nei vieno lietuvių 
rengiamo koncerto ir vaidinimo, 
nes labai mėgo muziką ir teatrą, 
turėjo neabejotiną supratimą apie 
tų menų apraiškas. Bostone buvo 
nuolatinis Kultūros Klubo ir kul
tūrinių Subatvakarių lankytojas 
bei jų rėmėjas. Tačiau didžiausia 
jo silpnybė buvo dailė. Pats to 
meno kiek mokęsis, jis ir giles
ni supratimą apie jį turėjo. Jau
dinosi ir barėsi, aplankęs kurią 
nors ultra moderninio meno pa
rodą, bet jis mylėjo ir vertino, jei 
taip galima sakyti, liet, dailės 
mokyklą, kurioj modernizmo juk 
taip pat nestinga. Tuo požiūriu 
St. Grabliauskas buvo tipingas 
savo amžiaus vyras. Mirdamas 
jis paliko nemenką liet, dailininkų 
paveikslų rinkin} - daugiau negu 
dvidešimt, surinktų jau tremties 
pakelėse. Tai apibūdina velioni, 
kaip nuoširdų ir sąmoningą savų 
kūrybinių pastangų rėmėją.

JAV St. Grabliauskas giminių 
neturėjo, tik Lietuvoj dar tebė
ra gyvos dvi jo seserys. Pra
gyvenimą šiame krašte jis pasi
darė, atstovaudamas vokiečių ir 
olandų radijo aparatus. Daugu
mas velionio klijentų buvo DP 
raidėm paženklinti žmonės, rin
ka neplati, tad ir didelių turtų 
susikrauti jis negalėjo. Pats ver
tingiausias jo palikimas, tai tie 
liet, dailininkų paveikslai.

St. Grabliauskas nemažo būrio 
Bostono lietuvių j kapines paly
dėtas gegužės 31 d. Jis mirė nuo 
širdies aortos plyšimo. Dr. St. 
Jasaitis ir dr. St. Neikal sten
gėsi j{ išgelbėti, bet pavargusi 
širdis smūgio nebeišlaikė. Bos
tone ilgesnj laiką daug kas pasi -

gesime to mielo ir tauraus bend
rakeleivio.

St. S.

BOSTON
Dr. R. Šilbajoris aplankys 

Bostoną
Oberlino (Ohio) kolegi

jos prof. Rimvydas Šilbajo
ris skaitys paskaitą Bosto
no Akad. Skautų Sąjūdžio 
metinėje šventėje birželio 
16 d., 4 vai. Lietuvių Pilie
čių Draugijos III a. salėje. 
Kviečiama visuomenė ir 
jaunimas. 7:30 vakare ten 
pat įvyks finis semestri šo
kiai, grojant orkestrinei 
kapelai.

Prieš paskaitą, 3 vai. bus 
uždara ASS skyriaus suei
ga, kurioje 4 studentės ir 
5 studentai bus pakelti tik
raisiais nariais, išbuvę kan
didatais nuo praėjusio ru
dens. Jų tarpe yra Paulius 
žigas iš Clevelando, studi
juojąs architektūrą Har
vardo universitete, Cam- 
bridge, Mass.

Studentų dėmesys lietuvių 
žurnalams

Akad. Skautų Sąjūdžio 
Bostono sk. valdyba pasky
rė 50 dol. auką pusiau "Mū
sų Vyčio’’ ir ”Lituanus’’ 
žurnalams. Taip pat užpre
numeravo tuodu žurnalus, 
"Metmenis" ir "Aidus" sa
vajai "Ragainės" kavinei 
Bostone.
SLA jubiliejinis banketas

Gegužės mėn. 27 d. Ame
rikos Lietuvių Piliečių di-

džibje auditorijoje buvo su
rengtas gražus banketas 
SLA deimantiniai sukakčiai 
paminėti. Į banketą atsilan
kė didelis būrys Naujosios 
Anglijos SLA veikėjų ir na
rių, taip pat dalyvavo SLA 
pirmininkas P. Dargis, ku
ris pasakė įdomią kalbą 
apie SLA nuveiktus darbus 
lietuvybei Amerikoj išlai
kyti.

Meninėje dalyje pasirodė 
du jaunieji SLA nariai: 
Giedrė ir Gintaras Karosai, 
solistas B. Povilavičius, 
akomp. J. Gaidelis. Banke
tui ir meninei programai 
vad. V. Stelmokas, kuris 
taip pat buvo ir vyriausias 
šio banketo rengėjas.

HOTEL NIDA CORP.

MOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

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 nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

Susižeidė solistė
D. Mongirdaitė

Bostono mišraus choro 
bankete dalyvavusi solistė 
D. Mongirdaitėc bešokdama 
paslydo ir sužeidė koją. Gy
dytojas koją įdėjo į gipsą. 
Ji gvdosi namuose.

Kultūros klubo 
susirinkimas

Gegužės mėn. 26 d. Inter- 
national Instituto patalpo
se įvyko paskutinis šio se
zono L. B. Kultūros klubo 
susirinkimas. Dr. J. Jasai
tis skaitė paskaitą apie me
dicinos laimėjimus per pa
skutinius 30 metų.

Po paskaitos buvęs klubo 
pirmininkas dr. Baškys pra
nešė, kad senoji klubo val
dyba pasitraukia ir sekan
čiam klubo sezonui sutiko 
vadovauti dr. J. Jasaitis. 
Susirinkusieji tam pritarė 
plojimu. Praėjusiais metais 
klubui vadovavo be jau mi
nėto dr. Baškio, sekr. inž. 
Treinys, ižd. St. Eiva, o vi
cepirmininkių pareigas ėjo 
ir taip pat kavutės paruoši
mu rūpinosi Barūnienė ir 
Izbickienė.

Po oficialiosios dalies, dr. 
Baškiui paprašius,Lituanus 
žurnalui suaukota 53 dol. 
Toliau sekė kavutė.

(pm)

SEVENTH & PARK AVENUES ASBURY PARK, N. J.

PRospect 4-7788

Visi maloniai kviečiami vasaros poilsiui prie 
Atlanto i viešbutį "Nida” Asbury Parke, N. J. 
7-tos ir Park Avė. kampe, telef. PR 4-7788. švarūs 
kambariai, rami vieta, pigus .ir skanus maistas.

Viešbučio salė išnuomojama įvairiems pobū
viams. Prie viešbučio veikia restoranas ir baras. 
Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusais.

Savininkai P. C. Mačiuliai.

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS! 
|gl/<y MOKAME UŽ BONU 
W4b TAUPMENAS 
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

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

KAS DIRVOS NESKAITO 
- DAUG NUSTOJA!

ST.
& LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero SO, III. Tel.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 

sekretorius
Blshop 21397

Vertė J. P. PALUKAITIS(26)
— Neabejoju, — mirktelėjo Janscis. — Palyginus 

su mūsii įprastiniais svečiais, ponas Reinoldas yra nepa
prastai puikiai atrodąs vyras. Nusiprausęs, susišukavęs 
ir nusiskutęs, jis galėtų būti tiesiog reprezentatyvus.

— Tai neteisinga, tėve, ir tu tai žinai. — Ji šauniai 
ginasi, pagalvojo Reinoldas, tačiau jos skruostai buvo pa
raudę. — Tu neturi taip kalbėti.

— Taip, tai neteisinga, ir aš neturėjau to sakyti, — 
prisipažino Janscis. Jis pasižiūrėjo į Reinoldą. — Pasau
lis, apie kurį Julija svajoja, yra anapus Austrijos sienos, 
ir ji gali kiekvieno, apie tai pasakojančio, klausyti išti
somis valandomis. Bet esama dalykų, kuriuos jai net nu
jausti būtų pavojinga. Į lovą, mielasis vaikuti.

— Na, gerai.
Ji klusniai, nors ir nenoromis, pakilo, pabučiavo Jans- 

cį skruostan, nusišypsojo Reinoldui ir išėjo. Reinoldas 
stebėjo Janscį, kuris paėmė antrą vyno bonką ii’ ją at
kimšo.

— Ar tamsta nekenti nuolatinę baimę dėl Julijos?
— Taip, Dievas žino, — paprastai atsakė Janscis. 

— Tai ne gyvenimas jai, kaip kiekvienai mergaitei, ir 
jei mane pagaus, tai ir su ja atsitiks, tai tikra ...

— Ar negalite savo dukters išsiųsti j saugesnę vietą?
— Taip, pabandykite! Aš galėčiau ją jau rytoj be 

mažiausių sunkumų arba pavojų išgabenti į Vakarus — 

žinote, kad tai mano specialybė, — bet ji nenori. Ji yra 
klusni, mane gerbianti duktė, kaip jau pastebėjote, ta
čiau tik iki tam tikros ribos, kurią ji pati yra nustačiusi. 
Anapus tos ribos ji yra atkakli, kaip asilas. Ji žino, kaip 
pavojinga yra čia jai pasilikti, bet pasilieka. Ji sako, kad 
niekada iš čia neišvyksianti, kol nerasianti motinos, ir 
abi kartu galėsiančios išvykti. Tačiau net tada ...

Jis staiga nutraukė, kai durys atsivėrė ir vidun įėjo 
svetimas žmogus. Reinoldas, kuris buvo žaibo greitumu 
apsisukęs ir pašokęs nuo kėdės, išsitraukė pistoletą ir nu
kreipė j vyrą, nespėjus tam žengti poros žingsnių. Jis 
akylai stebėjo atvykėlį, įsidėmėdamas kiekvieną smulk
meną — juodus, aukštyn šukuojamus plaukus, siaurą 
nosį po aukšta kakta: tipišką lenkiško aristokrato veidą. 
Reinoldas išsigando, kai Janscis palietė jo ranką ir pisto
leto vamzdį švelniai, bet energingai nuspaudė žemyn.

— Szendro buvo teisus, — sumurmėjo jis. — Tamsta 
esi pavojingas žmogus, labai pavojingas — greitas, kaip 
nuodinga gyvatė. Tačiau šis vyras yra mano draugas, 
geras draugas. Leiskite, pone Reinoldai, jus supažindinti 
su Grafu.

Reinoldas įsikišo savo pistoletą, priėjo prie vyro ir 
ištiesė jam ranką:

— Džiaugiuosi, turėdamas progą susipažinti, — su
murmėjo. — O tamstos pavardė?

— Vien tik — Grafas, — prabilo vyras, kuris buvo 
tik dabar įėjęs, ir Reinoldas iš naujo išplėtė akis; dėl 
balso jis negalėjo apsirikti.

— Pulkininkas Szendro! — sušuko Reinoldas nesusi
gaudydamas.

— Atspėta! — pasakė Grafas, šį kartą jau visiškai 
tobulai pakeisdamas savo balsą, kaip buvo pasikeista ir 
visa jo išorė. — Galiu kukliai tvirtinti, kad nedaug yra 
žmonių, sugebančių man prilygti užsimaskavimo ir persi- 
mainymo mene. Ką dabar prieš save matai, pone Reinol
dai, tai esu aš — daugiau ar mažiau. Paskui vienas ran
das čia, kitas ten — ir turite vaizdą, kokį mane mato 
AVO. Dabar galbūt tamsta suprasi, kodėl aš nesijaudi
nau, kad mane matė policija.

— Taip, — pasakė Reinoldas, — tikrai suprantu.

Ir ... tamsta gyveni čia — pas Janscį? Ar tai neperdaug 
pavojinga.

— Aš gyvenu viename iš geriausių Budapešto vieš
bučių, — pareiškė Grafas. — Kaip mano rango vyrui 
pridera. Tačiau, būdamas viengungis, turiu retkarčiais, 
kaip sako, išsiblaškyti. Faktas, kad laikas nuo laiko dings
tu iš ten, nereikalingas ypatingesnių paaiškinimų. Apgai
lestauju, Jansci, kad jus priverčiau taip ilgai laukti.

— Nereikia, — pastebėjo Janscis. — Mudu su ponu 
Reinoldu nepaprastai įdomiai pasikalbėjome.

— Prileidžiu: apie rusus?
— žinoma.
— Ir ponas Reinoldas, žinoma, pasisakė už jų atver

timą išnaikinimu?
— Daugiau ar mažiau — taip, — nusišypsojo Jans

cis. — Nesenai dar ir tamsta buvai tos pačios nuomonės.
— Mes visi senstame, laikui bėgant, — kalbėjo Gra

fas, eidamas link sienoje esančios spintos. Jis ištraukė 
juodą bonką, įsipylė pusę didelės stiklinės ir nukreipė 
žvilgsnį j Reinoldą. — Tai barakas, — tarė jis, — abri
kosų degtinė. Velniškas dalykas. Saugokis, kaip maro, 
čia — savas gaminys.

Nustebusiam Reinoldui žiūrint į jį, jis išgėrė stikli
nės turinį ir įsipylė iš naujo.

— Tamsta dar nepradėjai apie tai, ko čion atvykai?
— Kaip tik norėjau pradėti, — Reinoldas pastūmė 

šalin lėkštę ir gurkštelėjo vyno. — Apie profesorių Je- 
ningą, spėju, esate girdėję?

— Girdėjome, — tarė Janscis. — Kas būtų apie jį 
negirdėjęs?

— Tai maždaug žinote, koks tai žmogus — senas 
keistuolis, peržengęs 70 metų, trumparegis, malonus, ti
pingas išsiblaškęs profesorius — bet tik vienu požiūriu: 
jo galva dirba, kaip elektroninė mašina, ir jis yra di
džiausias mokslinio pasaulio autoritetas balistikos srityje.

— Kas kaip tik ir buvo priežastis, kad jis nuėjo tar
nauti rusams, — pastebėjo Grafas.

— Klaida, — pareiškė Reinoldas. — Tai yra visuo
tinai paplitusi nuomonė, bet ji yra klaidinga.

(Bus daugiau)
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NESKRIAUSKIME MAIRONIO
Šiais Maironio metais visur, 

kur beįmanoma ir iškilmingai, 
kiek bepajėgiama, stengiamės 
minėti šito visiems brangaus kū
rėjo šimtametę sukakti nuo jo 
gimtosios dienos. Dažniausia 
rengiame akademi -s, paskaitas, 
prakalbas, to autoriaus veikalų 
vaidinimus, montažus, koncertus 
ir t.t. Nesvarstydami čia tųjų 
Įvairaus pobūdžio minėjimų, no
rėtume ypatingą dėmesį atreipti 
t poeziją. Žymi josios dalis at
liekama muzikų-vokalistų, cho
rų bei solistų, bet dar didesnė, 
tenka deklamacijai. Jeigu eilė
raštis atgimsta muzikine forma, 
tai gaidos dainuotojui duote duo
da kiekviename skiemenyje toną, 
garso ilgumą, stiprumą, spartą, 
niuansus ir kt., o deklamatorius 
turi pats visa tai surasti.

Bet ar parenkametinkamus de
klamatorius? Ar rūpinamės {dė
ti tiek sielos, kad kaikurie še
devrai nesubanalėtų, deklamuo
jami be veido, be ugnies, be nuo
taikos, be raiškos? Ar atskiria
me stipresniuosius, tobulesnius 
kūrinius nuo mažiau ryškių per 
tai sunkiau atliekamų, ar kartais 
suplakame visa betvarkėn maka- 
lynėn? Argi netūrėtųšitieypatin- 
gieji metai sužadinti mumyse pas
tangų skrupulingai jieškoti tiks

Los Angeles {vykusiame Maironio minėjime gegužės 27 d. rašy
tojas J. Balčiūnas-Švaistas, prof. M. Biržiška ir... busimasis vi
suomenininkas R. Pažėra seka ekrane Maironio gyvenimo vaizdus. 

L. Kančausko nuotrauka

* * II 1

Co., Detroit 26, Michigan

enjoy 1
STROH’S 

and taste 
what 

fire-brewing 
does for 

beerflavor!

so light, so rig/d and oh, so vefrsshing!

*

AMERICA’S ONLY FIRE-BRĖWED BEER

liausios ne tik eilėraščių bei 
posmų, bet ir paskirų žodžių 
interpretacijos? Pagarba auto
riui verčia rimčiau įsigilinti į 
visas detales, nesigailint laiko 
atsisakyti nuo mėgėjiško skubo
tumo ir išbristi iš skaudaus, pla
čiai įsiviešpatavusio deklamaci- 
nio nuosmukio. Blogiausia, kad 
tokios ydos pastebimos nebetkur 
bet gausiose kolonijose. Svarbia 
šių metų proga susirūpinkime 
tais negalavimais, susirūpinkime 
skubiai!

Jei kalbėtojas turi atidžiai ir 
sklandžiai parašytą trumpą žo
di, pranešimą, ar ištisą prakal
bą, tai dar daug gabumų ir kruopš
tumo reikia pridėti planuojantde- 
ramą tos kalbos atlikimą. Kai 
kas jau užsikrėtė amerikine ma
da - sako, lengviausia esą įsi
kišti rankas {kišenes,žingsniuo
ti kalbant ir porą kartų šūkte
lėti. Sunkiau yra rasti tiksliau
sias intonacines priemones kiek
vienam sceniškos vaidybos mo
mentui. Ir neužmirškime, kad 
sunkiausia, {vairiausio šlifavi
mo, tikriausio nuoširdumo ir tuo 
pačiu gražiausio tobulumo reika
laujanti sritis yra deklamavimas. 
Ydos didelės.

Vokiečių okupacijos laikais 
Kauno Valst. Dramos teatrekaž-

DIRVA

kaip spontaniškai gimė patrioti
nių montažųtradicija. Deklamuo
ti pasišovė ir dažniau už kitus 
deklamuodavo vienas jaunas ir 
gana gabus aktorius. Bet jis rė
mėsi santūrumo principu, besai
kis gi santūrumas gali ribotis tik 
nuobodžia monotonija. Tuo būdu 
kartais {taiga pasiekdavo ne pa
triotinių jausmų {siliepsnojimą, 
bet... visuotini žiovulį.

Kitas pavyzdys. Viena po vi
są pasauli pagarsėjusi aktorė, 
gastroliuodama tame pačiame 
Kaune, vieno koncerto pradžiai 
skaitė puikų prozos fragmentą, 
iš garsaus klasiko. Skaitė labai 
natūraliai, pavyzdinga skaitymo 
technika, be mažiausių priekaiš
tų, bet... fragmentas pasirodęs 
truputėli perilgas. Publika pra
dėjo murmėti, paskui ploti, pas
kui švilpti, kol garsenybė pasi
šalino verkdama nuo scenos ir 
pareiškė, kad daugiau niekados 
Kaune nesirodys.

Atrodo, kad mūsuose jau iš
blėso skirtumai tarp deklamavi
mo ir raiškaus skaitymo. Antra 
vertus, juk Ir prozoje nesunku 
rasti deklamuotinų dalykų. Ir vis 
dėlto negalvojame, kas kur la
biau tinka - kurios rūšies pap
rastas santūrumas, nuotaikos, 
atspalviai, pakilumas iki patoso.

Nesigilindami perdaug l smulk
menas, priminsime nors keletą 
perdėm vyraujančių klaidų:

Beveik kiekvieno ketureilio pos
mo skaidymas l dvi dalis po dvi 
eilutes, kur antroji sakoma gar
siau arba aukštesniu tonu, tre
čioji - žemiau, ketvirtoji - že
miausiai ir tuo nusistatymu ei
nama per visus posmus, be {vai- 
rinimo; betgi tokių, šiuo atžvil
giu "nepatogių" eilėraščių yra 
daug Maironio poezijoje:

Stabčiojimas po kiekvienos ei
lutės ir kitokios skyrybos nepai- 

’symaš;
Vengimas kirčiuoti žodžius pa

gal eilėdaros ritmą, tai visad 
privaloma, nors šiandien tie pas
kiri žodžiai ir kitaip kirčiuoja
mi:

Pastangų trūkumas atsargiai 
paveikti {vairaus amžiaus dekla
matorius, pav. 5,10,14, 18 ar gal 
ir 40 m. amžiaus:

Perdažnas judesių bei pozų 
vertojimas ir

Ansambliais kelių ar net kelio-

Sydnėjaus (Australijoje) lietuvių šeštadieninių mokyklų vaikai ir margučių vakaro rengėjai.
E. Karpavičiaus nuotrauka

AUSTRAl/JA

MARGUČIŲ ATVELYKIS 
AUSTRALIJOJE

Sydnėjaus Bankst o w n o 
apylinkės lietuvių "Daina
vos” salėje buvo gražiai 
pravesta jauniesiems Mar
gučių šventė.

Abiejų šeštadieninių lie
tuvių mokyklų vaikus, ku
rių buvo per 70, mokytojus 
ir svečius erdvioje, savoje 
salėje, pasveikino A. L. B. 
Bankstovvno apyl. pirm. M. 
Zakaras. Mokytoja D. Sko- 
rulienė įdomiai apibūdino 
tos vaikų šventės reikšmę, 
lietuviškų margučių papro
čius, jų dažymo būdus ir 
meninį marginimų. "Velykų 
senelė” (A. Grinienė) "at
skridusi iš Lietuvos”, gra
žiuose tautiniuose rūbuose, 
nešina pilną krepšį margu
čių, papasakojo, su įdomu
mu ją sekusiems vaikams, 
apie "kelionės” tikslą —

likos asmenų deklamavimas be 
subtilaus suderinimo.

Šitokie elementarūs primini
mai parodo, kiek esame nužengę 
atgal šioje srityje. Pridursime, 
kad meniškai parašytas eilėraš
tis ir, kad ir ne perdaug jautu- 
lingai, bet meniškai deklamuo
tas {galina, jautrų, gabų ir geros 
atminties klausytoją taip giliai 
priimti intuicijos keliu kaiku- 
riuos posmus ar frazes, kad jie 
lieka atmintyje amžinai. įdomi 
psichologinė apraiška,-lygteikian- 
ti kriterijų tikrajam deklamuo- 
tojų tobulumui.

Kas darytina?
Nepriklausomoje Lietuvojede- 

klamacija ir raiškusis skaitymas 
buvo dėstomi dramos studijose, 
gimnazijose ir kitose mokyklose. 
Mokytojai retkarčiais gaudavo 
studijuoti raiškųjį skaitymą Įvai
riuose kursuose, bet dabar išei
vijoje turbūt labai maža tokių mo
kytojų teturime. Švietimo minis
terija, nors ir ne nuolat siuntinė
davo scenos meno instruktorius 
po provinciją. Čia gi, JAV-se 
prieš dainų šventes dirigentai iš 
anksto lanko Įvairius chorus. Tai 
yra labai naudinga. Bet nei vaidy
bos, nei deklamavimo meno ly
gio kėlimu niekas nesirūpina. Ne
beveikia net maironinė proga. 
Kas gi kitas galėtų autoritetingai 
paveikti toms sritims atgaivinti, 
jei ne Lietuvių Bendruomenė? 
Veikti reikia ir reikia nedelsiant.

Lietuvių Enciklopedijos IV to
me yra H. Kačinsko'gerai, nors 
pertrumpai parašyta deklamaci
jos apibrėžtis. Ten nurodytos 
trys klausytojams suvokimo sta
dijos: "a) girdėjimas klausos or
ganais, b) logiškojo turinio suvo
kimas ir c) vaizduote jaučiama 
grožinė kūrinio vertė" Privalo
me konstatuoti, kad jeigu klau
sytojas negirdi, tai savaime 
dingsta b ir c stadijos ir jei
gu klausytojas suvokia turinĮ, 
bet nejaučia grožinės kūrinio ver
tės, tai tikslas vistiek nepasiek
tas.

Daug {domios {vairiomis kal
bomis literatūros tais klausimais 
galima lengvai gauti. Labai gai
la, kad lietuvių kalba tokios li
teratūros jau beveik nebeliko, 
nors dabar ji būtų labai pravar
ti. Tad kas parūpins?

Bent sukruskime, atsisakyki
me nuo diletantizmo ir pasisten
kime nors priartėti prie mairo- 
niškų aukštybių.

Vladas Braziulis

Prieš apdalindama vaikus margučiais, ' senelė" - A. Grinienė 
pasitikrina ar nepamiršo kalbėti lietuviškai.

E. Karpavičiaus nuotrauka

aplankyti visus lietuvių vai. 
kus, paskatinti juos nepa
miršti tėvų kalbos ir tėviš
kės papročių. Beveik su 
kiekvienu pasikalbėjusi "se
nelė” apdovanojo vaikus 
margučiais. Po to, sekė 
margučių ridenimas, dainos 
ir žaidimai. Už geriausius 
margučius ir ridenimo lai
mėtojai gavo premijas —

Tėvynės Pašvaičių vakaras
Tėvynės Pašvaisčių, Chi

cagos Aukštesniosios Litu
anistinės Mokyklos Moks
leivių metraščio, vakaras 
įvyko sekmadienį, gegužės 
27 d., Jaunimo Centro pa
talpose. Vakaro programą 
pradėjo invokacija Tėvas J. 
Kubilius, SJ., ta pačia pro
ga tardamas pasigerėjimo 
žodį dėl jaunųjų moksleivių 
plunksnos darbų. Metraščio 
visos ruošos nenuilstantis 
vadovas ir globėjas mokyt. 
D. Velička pasidžiaugė jau
čiąs jaunųjų metraščio ben
dradarbių širdyse gimtojo 
žodžiė meilę ir norą tai iš
reikšti aplinkumai.

Toliaus programą gražiai 
vedė metraščio redakcijos 
pirmininkas Mykolas Drttn- 
ga. Perskaitomi metraščio 
rašinių vertinimo komisijos 
(skaitė dir. J. Masilionis), o 
taip pat Maironio poemos 
"Jūratė ir Kastytis” pieši
mo - iliustravimo konkurso 
laimėtojai (skaitė Vyt. Na
kas). Konkursų laimėto
jams; Birutei šlajutei, Kris
tinai Grabauskaitei ir Uo
siui Juodvalkiui, o taip pat 
Rūtai Gustaitytei, Mirgai 
Pakalniškytei ir Giedrei 
Gasnerytei, įteiktos dova
nos. Susirinkusieji turėjo 
malonią progą pasiklausyti 
pačių laimėtojų skaitomus 
rašinius.

Pasikeičiama kalbomis ir 
linkėjimais. Metraščio re
dakcija dėkoja visiems tal
kininkams už materialinę ir 
technišką pagalbą, patari
mus ir kitokią talką. Pir
maisiais metraščio egzem
plioriais apdovanojami visi 
didesne talka prie jo išlei
dimo prisidėję, būtent: D. 
Velička, A. Dundulis, J. 
Masilionis, J. Grabauskas, 
V. Šimkus, J. Šlajus ir kt. 
Savo ruožtu direktorius J. 
Masilionis, "Draugo” red.
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saldumynų.
šis pirmasis Margučių 

Atvelykis Sydnėjaus lietu
vių jauniesiems paliko ne
išdildomo įspūdžio ir, atro
do, bus laukiamas kiekvie
nais metais, gi tėvai ir sve
čiai liko dėkingi šventės or
ganizatoriams ir mokyto
jams už tikrai kultūringą 
pobūvį jaunimui. (ekj

K. Bradūnas, Dirvos red. J. 
Palukaitis, "Laisvosios Lie
tuvos” red. A. Kaulėnas ir 
tėvų komiteto atstovas J. 
Šlajus savo kalbose pareiš
kė gerėjimąsi jaunųjų kū
rybine galia ir linkėjo toliau 
ta linkme žengti ir nepa
vargti.

Literatūrinei daliai pasi
baigus, visi vakaro dalyviai 
vaišinosi kavute, pasišoko 
ir padainavo.

Pabaigoje neiškenčiu ne
pastebėjęs kiekvieno pa- 
ėmusio metraštį j rankas 
pasitenkinimą itin gražiu 
spaudos darbu, kurį atliko 
"Vilties” spaustuvė Cleve
lande ir kurios vedėjas J. 
Palukaitis buvojo šiame va
kare.

Šarūnas Valiukėnas

CHICAGOS PARENGIMŲ
_ _  KALENDORIUS —

BIRŽELIO 9 D. Cicero Aukš
tesniosios Lituanistikos Mokyk
los abiturientų išleistuvės para
pijos salėje.

BIRŽELIO 17 D. Birželio įvy
kių minėjimas ruošiamas Lietu
vių Bendruomenės Chicagos Apy
gardos Jaunimo Centre 6 vai. 
vak.

BIRŽELIO 17 D. BALFo Chi
cagos apskrities piknikas Bučo 
darže, Willow Springs, III.

BIRŽELIO 17 D. ALVUDo vai
kų festivalis prie Pramonės ir 
Mokslo muziejaus.

BIRŽELIO 23 D. Chicagos Lie
tuvių Moterų Klubo Gintaro ba
lius South Shore Country klube.

BIRŽELIO 24 D., Tėvų Mari
jonų Bendradarbių piknikas Cla- 
rendon Hills, III.

LIEPOS 8 D. Marąuette Parko 
Namų Savininkų piknikas Bruz- 
gelienės darže.
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Naujoji N. Pr. Marijos seserų rėmėjų centro valdyba. Pirmoj eilėj iš kairės: Z. Kucinienė, motina 
M. Aloyza, A. Saulaitis, prel. P. Jaras, M. Watkins, sės. M. Paulė, A, Žemaitaitienė, kun. S. Yla. An-
troje. eilėje: inž. K. Kriščiukaitis, V. Kulbokienė, P. Pauliukonis, P. Keblinskas, V. Vaitkus.

B. Kerbelipnės nuotrauka

DIRVA
akomponavo A. Bucher, taip 
pat iš Stamfordo.

Programos užbaigai dvi 
tautinių šokių grupės, vado
vaujamos Linos Mikalavi- 
čiūtės, gražiai pašoko. Kas 
gali būti lietuviui arčiau 
prie širdies, kaip tautiniai 
rūbai, šokiai ir jaunųjų pa
sirodymas ... Programų pa
pildė Birutė šaulytė gražiai 
paskambindama.

Nors New Haveno kolo
nija maža, neviršija 500,

bet lietuviškas kultūrinis 
veikimas gražiai bujoja. 
Pagrindinis to veikimo pa
sisekimas — vieningas dar
bas. Svečiai gėrėjosi turtin
gu bufetu, kurį tvarkė vy
riausia šeimininltė A. Jo- 
nynienė su padėjėjomis — 
žemliauskiene, Merkevičie. 
ne ir Neikiene, o skanius 
tortus ir kitus kepinius ke
pė ir bufetui suaukojo: A. 
Biknaitienė, A. Plečkaitie
nė, E, Šaulienė, A. Šaulienė,
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A. Goldupienė, V. Gruzdie- 
nė, E. Ramanauskienė, Su- 
šinskienė, Žemaitienė, Gai- 
liūnienė, Mikalavičienė, J. 
šilkienė, K a s p ęravičienė, 
Neikienė, Leikienė, Zaščiu- 
rinkienė ir V. Mackevičiūtė, 
o lietuviškas dešras paga
mino Vii. šilkas.

Baro šeimininkas Vladas 
Šaulys su padėjėjais Goldu- 
pu, B. Rinkevičium ir Z. 
Markevičium svečius gaivi
no, (ag)

Dr. Jono ir Marijos Sims namuose Detroite D. Bitinaitė ir R. Plepys paminėjo savo sužieduotuves. 
IŠ kairės sėdi: Putrius, D. Bitinaitė, R. Plepys, Londono lietuvių parapijos klebonas kun. Kisielius, 
Plepiai ir Marija Sims. J. Gaižučio nuotrauka

EAGLE STAMPS VISADA PADIDINA SANTAUPAS

NEW HAVEN
FILMU VAKARAS<

Šių metų birželio mėnesio 9-tą 
dieną, šeštadienį, 7:30 valandą 
vakaro, šv. Kazimiero liet, pa
rapijos salėje, 339 Greene St., 
New Haven’e, Įvyks SLA 378 jau
nimo kuopos organizuojamas lie
tuviškų filmų vakaras.

Bus rodomi trys garsiniai do
kumentiniai filmai apie lietuvių 
veiklą Nepr. Lietuvoje ir išeivi
joje. Filmus pagamino LITU- 
FILMAS, lietuviškų dokumenti
nių ir pramoginių filmų gamy

bos vienetas Amerikoje.
Filmas LIETUVA - EUROPOS 

NUGALĖTOJA vaizduoja Nepr. 
Lietuvos sportinę galybę, filmas 
TREMTIES MOKYKLA atvaiz
duoja Vasario 16 Liet. Gimnazi
jos, Vakarų Vokietijoje, Įsikūri
mo vargus ir mokslo programą. 
Filmas PAMINKLINIS KRYŽIUS 
yra {patingai pritaikytas birželio 
mėnesiui: autentiškais vaizdais 
ir garsais filmas vaizduoja New 
Haven’o lietuvių kolonijos Bai
siojo Birželio įvykiams paminė
ti lietuviško kryžiaus statymą 
ir pašventinimo iškiljnes. Šis 
filmas šiam vakarui yra pasi
skolinamas iš Lietuvių Bendruo-

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA 
MinUITCT MAISTO ir LIKERIŲ 
nlIUnLUl KRAUTUVŲ

2515 West 69 St. Marųuette Parke
Telef. RE 7-1731

SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 
Čia gėrimus pirksite tikrai pigiai! 

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:
1. ASBACH URALT.................5th 4-95
2. BISQUIT 3 star Cognac ...... 5th 4-98
3. CHIANTI Imported Wine Quo. . 0-98
4. MARTINI or

MANHATTAN KVORTA ... 5th 2.98

menės New Haven'o Apylinkės, 
kurios pastangomis minimas 
kryžius buvo pastatytas.

Visus šių gaminių filminius 
ir techninius darbus atliko Po
vilas Jasiukonis.

Po filmų seanso, kuris užtruks 
dvi valandas, veiks užkandžių ir 
gėrimų bufetas. Šokių mėgėjams 
gros magnetofono muzika.

Visi New Haven'o ir apylin
kės lietuviai moloniai yra kvie
čiami šiame lietuviškų filmų va
kare dalyvauti ir {patingai atsi
vesti savo vaikus, kuriem įėji
mas bus nemokamas. Visos pa
jamos už įėjimo bilietus bus 
skirtos informaciniam filmui 
apie Lietuvą anglų kalboje gamy
bai.

SLA 378 kuopa.

LINKSMA VAKARIS

MAY4BASEMENT
DOWNTOWN - HEIGHTS - PARMATOWN - SOUTH GATE

B .V.D. ir May rūsys tiesia jums ranką, 
kad suteikti nepaprastą pasirinkimą

praktiškų dovanų tėvo dienos proga
8 įvairūs stiliai vyrų

5. GERMAN BRANDY
10 metų senumo .................. 5th 4.39

6. DUJARDIN GERMAN
BRANDY .....................      5th 5.29

7. LONDON DRY GIN
80 proof KVORTA..............5th 3.59

8. KRON-BRANNVIN
AQUAVIT.......................... 5th 3-98

9. IMPORT. PRANC. LIKERIAI 5th 2.98 
10. BORDEAUX pranc. vynai .. 5th 0.98 
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!

LB vietos apylinkė gegu
žės 19 d. šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos salėje su
rengė linksmavakarį, kurio 
pirmų dalį užpildė Lituanis
tinė šeštadieninė mokykla, 
vadovaujama Dr. G. žido- 
nytės-Vėbrienės. Vaidinimu 
publika buvo sužavėta ir jo 
pastatytojai — režisorei p. 
Vėbrienei didelė garbė už 
tokį pasišventimą ir darbą 
vaikus auklėjant lietuviško
je dvasioje.

Vaidinimo vyriausią se
nutės rolę gerai atliko Da
nutė Kronkaitytė, kuri taip 
pat buvo ir režisorės talki
ninkė.

Po vaidinimo, newhave- 
niškiams ir svečiams iš apy
linkės kolonijų (o jų buvo 
gausu) buvo staigmena Vi
liaus Bražėno, iš 
Stamfordo, solo, labai taik
liai parinktos dainos.

čia solistas parodė, ne 
tik dainos meną, bet meną 
pasirinkti dainas, artimas 
auditorijai.

Solistui V. Bražėnui

Kas Dirvos neskaito
- daug nustoja!

B.V.D. TUMPOM RANKOVĖM MARŠKINIU

IŠEIGINIAI

LIETUVIŠKI SŪRIAI, JUODA DUONA. AUKŠ
ČIAUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI. DEŠROS 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU

NAMI KRAUTUVĖJE

MARTHA & PETER LISAUSKAS
6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y. 

Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštų.

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE Ši KUPONĄ

Prašau atsiusti.........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą:....
Name

No. Street City Statė

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

atstovę 

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT 

Hl 2-4450
642 Meadov Lane Dr. 

Cleveland 24

3 už 8.85

Balti su balta 
apykakle marškiniai■

Balta medžiaga 
normali apykaklė

Balta medžiaga 
dantuotas kabiklis

Baltas pique 
normali apykaklė

Tvirta medžiaga 
dantuotas kabiklis 

• Mėlyni • Alyviniai 
• Bambukiniai

Tvirta piąue 
normali apykaklė 
• Mėlyni • Rudi 

• Pilki

Tvirta medžiaga 
normali apykaklė 
• Mėlyni • Rudi

VIENAS

Baltas Oxfordas 
sagos iki apačios

Perluotos sagos. Visi stiliai užbaigtaisPasirinkimas iš 8 įvairių stilių ir spalvų.
rankogaliais. Visus skalbk ir dėvėk. Spalvuoti ar balti. Dydžiai nuo 14-17.

Basement Men’s Furnishings Department... The May Company, Ali 4 Stores, 
Including Southgate.
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L.
CLEVELANDE

IR APYLINKĖSE
Gražios išleistuvės šv. 

Jurgio parapijos mokykloje
Daugumoje lietuvių šei

mų yaikų lankomoje šv. 
J urgio parapi j os mokykloj e 
išleistuvės, parengiamos tos 
mokyklos mokytojų — se
selių, darosi vis gražesne ir 
mielesne pavasario švente.

Ir šiais metais suruoštoje 
baigusiųjų išleistuvių pro
gramoje pasirodė visų sky
rių mokiniai programoje, 
kurios dainų ir šokių pynė
je praskambėjo ne tik popu- 
liaros amerikonų dainos, 
bet ir visa eilė lietuviškų 
dainų ir liaudies šokių.

Programa gausiai susi
rinkusiųjų tėvų ir svečių 
buvo priimta ne tik plojimu, 
bet ir maloniu pasitenkini
mu.

Mokyklai vadovauja sese
lė Francita. Lietuviškai vi
sus mokinius programai 
paruošė seselė Valerija.

Aukščiausiais pažymiais 
baigusieji — Kristina Juo- 
zapaitytė ir Motiejus Klio- 
rys, gavo po dovanėlę.

Kasmet mokinius dovanė
lėmis aprūpina ir šv. Jurgio 
parapijos katalikų Vetera
nų postas.

Pasižymėję lietuviai 
mokiniai

Mokyklų užbaigimo pro
ga, spaudoje atžymimi ge
riausieji mokiniai. Malonu, 
kad iškiliųjų moksleivių 
tarpe kiekvienais metais 
matome visą eilę lietuvių 
moksleivių, užsitarnavusių 
ne tik stipendijas ir pagy

rimų lapus sau, bet nešan
čius garbę visai lietuvių vi
suomenei.

Clevelande šj pavasarį 
katalikiškas mokyklas bai
gusiųjų tarpe (o jų yra 
4034) iškilių ir pasižymė
jusių moksleivių tarpe ran
dame:

Vytautą Januškį iš Be- 
nedictine, laimėjusį stipen
diją studijoms tVestern Re- 
serve Universitete;

Notre Dame gimnazijoje 
keturių geriausių mokslei
vių tarpe randame;

Rūtą Mackevičiūtę. Gi sti
pendijų tarpe yra Laima 
Obelenytė, laimėjusi, stipen
diją studijoms Eastman 
School of Music Rocheste- 
ryje.

St. Francis mokykloje 
geriausiai pasižymėjo Vale
rija Venciutė.

St. Michael mokykloje 
stipendijatų tarpe matome 
Eleną Vyšniauskaitę, gi Re
gina mokykloje — Marga
ritą Navarskaitę.

BIRUTIETES PAGERBĖ PONIA 
SOFIJĄ SMETONIENĘ

Birutiečių grupė Clevelande 
turi garbę turėti savo tarpe savo 
organizacijos garbės pirmininkę 
Sofiją Smetonienę. Kas metą jos 
pasikviesdamos ją į savo tarpą, 
atatinkamai pagerbia.

Tą padarė ir pereitą sekma
dienį surengdamos savo pobūvį 
Birutiečių Veros Nagevičienės ir 
Gražinos Natkevičienės "Rūta" 
viloje, prie Pymatuning ežero, 
Andover, Ohio, apie 60 mylių nuo 
Clevelando.

Clevelando Birutiečių pirmi
ninkė Nagevičienė pasakė iškil
mėms atitinkamą kalbą gi S. Sme
tonienė dėkojo valdybai ir visoms 
Birutietėms už prisiminimą.

Kur dalyvauja Birutietės, aiš
ku tenka būti ir jų vyrams. Bu
vo atvykęs ir Dr. Balys Matulio
nis, dalyvavęs Bendruomenės po
sėdyje. Po ceremonijos, dalyviai 
buvo vilos šeimininkių pavaišin
ti ir smagiai praleidę dieną ge

roje nuotaikoje važiavo namo.
Birutiečių organizacijos reikš

minga veikla, pradėta Nepriklau
somoje Lietuvoje tęsiama čionai- 
tinėse sąlygose, paskirose kolo
nijose kur tik yra būreliai Ramo - 
vėnų ir Birutiečių. Chicagoje Bi
rutietės nesenai minėjo savo 10 
metų gyvavimą JAV.

Šioje nuotraukoje matoteBiru- 
tietes laikinoje sostinėje Kaune. 
Nuotrauką man padovanojo a.a. 
Gen. V. Nagevičius kai 1935 me
tais lankiausi Lietuvoje, Biru
tietės tada minėjo savo 10 metų 
veiklos sukaktį. Su jomis mato
si kai kurių vyrai tuo laikotarpiu 
buvę Kaune ir kai kurie svečiai. 
Nuotrauka daryta naujoje Kari
ninkų Ramovėje. Pačiame vidu
ryje sėdi S. Smetonienė, dešinė
je antroje eilėje Nagevičienė, 
Tallat-Kelpšienė ir tt.

K. S. Karpius

• Rymantas Grindus bir
želio 3 d. baigė šv. Juozapo 
mokyklą ir rugpiūčio mėn. 
išvyksta atlikti karinės 
prievolės į jūrų laivyną. Jis 
pasiryžęs toliau studijuoti 
elektroninėje mokslų šako
je.

• Rimas Gulbinas baigė 
Brunswick gimnaziją ir bir- 
lio 1 d. gavo gimnazijos bai
gimo diplomą.

Birutietės ir ramovėnai Nepriklausomoje Lietuvoje Kaune su svečiais Karininkų Ramovėje.

NEOLITUANŲ VAKARUI 
RUOŠIANTIS

Clevelando neolituanai, aukš
tai vertindami brangų žmogui 
turtą - jaunystę, panaudoja savo 
literatūros vakarui temą: "Jau
nystė lietuvių literatūroje”. Va
karas įvyksta birželio 9 d. šv. 
Jurgio parapijos naujai atremon
tuotoje salėje. Parengimui ruo
šiamasi rūpestingai ir, kaip vi
sados, bus pravedama neolitu- 
aniškoje nuotaikoje, kurią dar pa
kels jaunimo orkestras ir prie 
jo dainuoją juniorų kvartetas iš 
Chicagos.

Vakaro programą ruošia reži- 
sorius Petras Maželis. Kaip visi 
gerai žinom, Petras Maželis pa
rodė labai daug patyrimo netik 
režisuojant suaugusių veikalus, 
bet taip pat ir jaunimo. Jam va
dovaujant jaunimo teatrui "Rūta" 
Clevelande, buvo pasiekta labai 
gerų rezultatų. Todėl ir dabar ga
vęs Clevelando neolituanų pa
kvietimą suruošti literatūros va
karo programą, entuziastingai 
sutiko ir ėmėsi sunkaus darbo. 
Programą atliks jaunieji neolitu- 
anai.

Sunku jaunimui atitrūkti nuo 
mokslo, ypatingai pavasarėjant, 
slegia egzaminai... Bet jaunystė 
nugali viską. Na, ir pakinkyk, 
režisieriau, šį jauną vėją... Sun
kus tai darbas, bet kartu labai 
malonus. Dirbdamas su jaunimu, 
užsikrėti jų nuotaikomis, dvasia 
atgimsti. Tai ir yra tas didžiu
lis atpildas už paaukotas ilgas, 
nuo sunkaus darbo, atlikusias va
landas. Kas jaunimo tarpe nedir
bo, tas to niekad nesupras. Taip, 
kad režisieriui Petrui Maželiui 
apie tai pasakoti nereikia, jis ga
lėtų mums daug ką pasakyti.

Atrodo, kad literatūros vaka
rai įeis į neolituaniškas tradi
cijas. Tai būtų mūsų jaunimui 
nepaprastai naudinga.

Ruošiant literatūrines progra
mas buvo pastebėta, kad jauni
mas ne tik susipažįsta su lietu
vių rašytojais ir jų veikalais, bet 
kartu turi progos sueiti repe
ticijose, bendra lietuviška nuo
taika ilgesnį laiką pagyventi. Po 
tokių vakarų jų atmintyse liks 
lietuvių literatūros gabaliukai, 
kas mums,tolinuoTėvynėsesan
tiems, yra didelis įgytas turtas, 
kurį, kaip žinom, ne taip jau leng
va jaunimui pertiekti.

Literatūros vakarams progra
ma bandoma pritaikyti kuo arti
mesnė jauno žmogaus širdžiai. 
Šio vakaro programai pasirink
ta: Maironis, Kudirka, Vaičiū
nas, Sruoga, Krėvė, Pukelevi- 
čifltė ir Putinas su naujai išėju
sio veikalo "Sukilėliai" ištrauka 
"Mergvakaris".

Neolituanai, ne aktoriai, bet 
studentiškas jaunimas, dainuojąs 
jaunystę mūsų literatūroj.Neži- 
nau, ar kas clevelandiečių suabe
jotų praleisti tokią retą progą pa
matyti, išgirsti,prisiminti, ir iš
gyventi jaunų jaunystės dainą...

Kolegė

• Audronė Geležytė bai
gė Ursuline kolegiją ir bir
želio 4 d. gavo diplomą.

• Skautas vytis Leonas 
Melsbakas ir jūrų skautas 
Kęstutis Augis baigė Ca- 
tedral Latin gimnaziją ir 
birželio 1 d. gavo diplomus. 
Tą pat gimnaziją baigė ir 
Algis Končius. Leonas Mels
bakas už aktyvumą visuo
meninėj veikloj gavo spe
cialią dovaną.

• Algirdas ir Amanda 
Mulioliai susilaukė pirmo
sios dukrelės Elenutės.

• Our Lady of Perpetual 
Help off Neff Rd. 3 bed- 
rooms, full basement, double 
garage — overlooking the 
lake.

Ask for Tom Severovich 
Multiple Realty

819 E. 185th WH 4-1805 
(65, 66, 67)

• Uršulė Grincienė, gyv. 
Clevelande, gavo iš Lietu
vos (Kauno) telegramą, 
kad gegužės 27 dieną mirė 
jos tėvelis Domininkas Dū
da, 79 m. amžiaus.

Pradėk vasarą su J. 
Gliaudos knyga 

IKARO SONATA. 
Pas visus knygų 

pardavėjus

KORP! NEO-LITHUANIA

ruošia

LITERATŪROS VAKARĄ
ŠI ŠEŠTADIENI — BIRŽELIO 9 — SV. JURGIO SALĖ,

Pradžia: 7 vai. vak.

PROGRAMOJE:

-VAIDINIMAS 
-DAINOS 
-TAUTINIAI

ŠOKIAI 
-BALETAS IŠ

DETROITO

Bilietus galima įsigyti pas korporantus ir prie įėjimo.
ŠOKIAMS GROS — NEOLITHUANŲ ORKESTRAS.

• Vasaros pobūvis. A. L. 
Tautinės Sąjungos 12-tas 
skyrius rengia Joninių-Pet- 
rinių (ir kt.) pobūvį sekma
dienį, liepos 1, visiems žino
moje pp. Nasvyčių reziden
cijoje ir sode, 10823 Mag- 
nolia Drive. Valdyba prašo 
skyriaus narius ir artimus 
vienminčius dalyvauti.

Finis Semestri
Penktadienį, birželio 8 d., 

7 vai. vakare, Čiurlionio Na
muose Akademikai skautai 
rengia Finis Semestri. Bus 
trumpa, įdomi programa ir 
po to šokiai. Martin Kampe, 
latvių prelegentas, duos 
trumpą paskaitėlę apie mu
ziką.

• Dr. S. T. Tamošaitis, 
atvykęs paviešėti Clevelan
de, vėl pasidarė ALT Sąjun
gos nariu užsirašydamas į 
12-tą skyrių.

Vėliau Tamošaičiai ren
giasi vykti į Seattle, Wash„ 
parodą. Ten aplankys savo 
antrą dukterį, Rūtą, kurios 
vyras turi tarnybą Seattle 
parodoje elektros inžinie
riaus srityje.

• Vladas ir Rymas Giliai, 
birželio 1-3 dienomis iš Los 
Angeles, Calif., atostogau
dami, lankėsi Clevelande 
pas savo senus draugus ir 
pažįstamus.

SEPTYNI SKIRTUMAI
Galvosūkio 2 psl. sprendimas

1. Namelyje yra rūsio langelis.
2. Moters (kairėje) skrybėlėj yra 
linija. 3. Už medžių matyti krū
mai. 4. Suknelės rankovė ilges
nė. 5. Namo dešinėje auga medis. 
6. Ant arklio galvos skrybėlėj 
skylė didesnė. 7. Matoma vežė
jo ranka, laikanti arklį.

HEARING AIDS

Skambinkite MA 1-0440 
arba rašykite

ACOUSTICON OF 
CLEVELAND 

845 Prospect Avė.

KETVIRTOJI CLEVELANDO 
LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ 

ŠVENTĖ 
ĮVYKS

š. m. birželio mėn. 10 d. (sekmadienį)
Neurų sodyboje

Turininga programa, kurią atliks abiejų 
mokyklų mokiniai, daug įdomių žaidimų vi
siems vaikams, gera lietuviška muzika. Bu

fetas ir t.t.
Naujiena: dar lig šiol nematyta 

MOKYKLOS DARBŲ PARODA. 
Svečiai renkasi nuo 1 vai.

Programa numatyta pradėti 2 vai. 30 min. 
Esant lietingam orui, šventė įvyks šv. Jur

gio parapijos salėje.

UŽSAKYKITE GĖLES TELEGRAFU
Gėlės visoms progoms — vedyboms, laidotuvėms ir t.t.

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI

Atdara: nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Sekmad. nuo 10:30-1:30 
Telef. namų 431-6558 6901 Superior Avė.
Krautuvės — 131-6339 Cleveland 3, Ohio

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.'
SAVINGS 

EARN

4%
ACCOUNIS

INSURE O T o
HO.OOO

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMOOEUNG LOANS

IX TOWN OFF1CE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST,

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

I.icensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1*7770
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KAS IR KUR?
• Rašytojai Algirdas Lands
bergis, Alfonsas Nyka-Ni- 
liūnas ir Kostas Ostrauskas 
sudaro Antano Škėmos raš
tų redakcinį kolektyvą. Re
dakcijos pagrindinis užda
vinys bus paruošti galuti
nam spausdinimui visą An
tano Škėmos kūrybą suren
kant ir suderinant rankraš
čius bei seniau spausdintą 
medžiagą. Pirmąjį Antano 
Škėmos raštų tomą norima 
išleisti dar šiais metais.
• Laisvės Kovų Dainos ga
lima užsisakyti Dirvoje. To
liau nuo platinimo centrų 
gyvenantiems prisiuntus ne 
mažiau $10.00, Dirva pasi
tarnaus, išsiųsdama tą visų 
pageidaujamą dainų rinki
nį.

Gilaus liūdesio valandoje netekus my
limos žmonos

A. A.

MARIJOS ALEKSANDRŪNIENĖS

ilgametį ALT Sąjungos veikėją ir Los An
geles skyriaus valdybos narį VYTAUTĄ 
ALEKSANDRŪNĄ ir jo artimuosius šir
dingai užjaučia

ALT S-gos Los Angeles skyriaus 
valdyba ir nariai

Liūdesio valandoje staiga ir netikėtai 
netekus mylimos žmonos

A. A.

MARIJOS ALEKSANDRŪNIENĖS

vienam iš pirmųjų Los Angeles Lietuvių 
Tautinių Namų organizatoriui, Tautinių 
namų valdybos pirmininkui VYTAUTUI 
ALEKSANDRŪNUI ir giminėms reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime

Los Angeles Lietuvių Tautinių Namų
Valdyba ir nariai

• Albertas Meilus, praeitais 
metais įsigyjęs magistro 
laipsnį fizines chemijos sri
tyje Western Reserve Uni
versitete, po eilės gana sėk
mingų laboratorijos darbų 
buvo paskirtas viceprezi
dentu (Development and 
Research) Warren Refining 
and Chem. kompanijoje, 
Clevelande.

• Laisvės Kovų Dainos, 
LNF išleistos knygos visais 
reikalais kreiptis į E. če* 
kienę, LNF pirm., 87-80 96 
St., Woodhaven 21, N. Y.

Be to, New Yorke galima 
knygą įsigyti per L. Tamo
šaitį, 90-84 78 St., Wood- 
haven 21, N. Y.; J. Kiaunę, 
180-24 Grand Centrai Park- 
way, Jamaica 32, N. Y. ir 
A. Daunį, 18 Cedar St., 
Syosset, L. L, N. Y.

V. Gruzdžio nuotrauka
Tautų Mugės Philadelphijoje lietuvių kampelio rengėjai. H. Savickas, S. Jurskytė-Gamble, R. Kazlaus 

kienė, K. Kazlauskas, I. Norkienė,

• Zigmas Raulinaitis, Kario 
redaktorius ir Jonas Šlepe
tys, iš New Yorko, dalyva
vo Chicagoje įvykusiame 
ramovėnų suvažiavime.
• Jokūbo Stuko vadovauja
mas Lietuvos Atsiminimų 
radijas New Yorke gegužės 
26 d. iškilmingai paminėjo 
Maironio 100 metų gimimo 
sukaktį.

Programoje aktorius K. 
Vasiliauskas paruošė mon
tažą, kuriame jis nušvietė 
Maironio gyvenimą, o akt.

A. A.

MARIJAI ALEKSANDRŪNIENEI
mirus ir netikėtai netekus žmonos, dukters ir se
sers, VYT. ALEKSANDRŪNĄ, P. P. SUMANTUS 
ir jų dukrelę ONUTĘ nuoširdžiai užjaučia

Skirmantai ir Liaudanskai

Skausmo valandoje netekus mylimos žmonos
A. A.

MARIJOS ALEKSANDRŪNIENĖS 
mielą kolegą VYTAUTĄ ir jo artimuosius giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime

Kiršoniai ir Mažeikai

Mielam

VYTAUTUI ALEKSANDRŪNUI,

netekus mylimos žmonos MARIJOS, ir artimie

siems reiškiame gilios užuojautos

Jurkūnų ir Latvėnų šeimos

V- y Į ’-**■

-a ■C?.- M■/V•'r* V. , 1
IHiv 1 i

u I /Ir

T. Daubaraitė - Skobeikienė 
padeklamavo iš jo kūrybos 
įvairiais laikotarpiais. E. 
čekienė apibūdino Maironio 
kūrybą ir jos reikšmę lie
tuvių tautai, Inž. G. Peni- 
kas šią programą įamžino 
nuotraukomis.
• Vyt. Kaveckas, Chicago, 
mokėdamas už Dirvą, pri
siuntė ir $5.00 auką.
• St. Jurkūnas, Chicago, 
mokėdamas už Dirvą, pri
siuntė ir $5.00 auką.

PHILADELPHIA
Gražiai pasirodė tautų 

mugėje
Gegužės 5-6 dienomis 

įvykusioje Philadelphijoje 
tautų mugėje, kurioje da
lyvavo per 40 tautų, pasi
rodė ir lietuviai su tauto
dailės paroda ir lietuviškų 
valgių stalu. Prieš tai tele
vizijoje tuo pačiu reikalu 
gražiai pasirodė Teresė Ge- 
čienė-Gečiauskienė, pasipuo
šusi tautiniais rūbais, su
pažindindama su tautinių 
išdirbinių pavyzdžiais ir 
valgiais.

Lietuviškų valgių stalą 
suruošė Liet. Moterų At
stovybės Klubas, kuriam 
pirmininkauja J. Augaity- 
tė. Stalo paruošimui vado
vavo S. Jurskytė-Gamble ir 
Klubo Valdybos narė I. 
Norkienė. Valgius šiam tik. 
slui pagamino ir paaukojo 
šios ponios: B. Impulevičie- 
nė, M. Klausieriė, K. Puzir 
nienė, B. Mašalaitienė, P. 
Vaškelienė, A. Mykolaitie
nė, O. Šeštokienė, J. Vaš
kienė, S. Ramanauskienė,
L. šiaudzienė, S. Gvazdins- 
kienė, O. Jurskienė, B. Mu- 
raškienė, O. Surkevičienė, 
V. Aleknienė, L. Mitalienė, 
A. ir M. Čepuliai, M. Dalin- 
kevičienė, F. Jarašienė, S. 
Bendžienė, A. Sabaliauskie
nė ir F. Sadinauskienė.

Prie stalo darbuotis pa
dėjo šios mergaitės: B. Ba
nevičiūtė, M. Kaulinytė, J. 
Krakauskaitė, V. Didelytė, 
V. Ramanauskaitė ir B. Sa- 
dinauskaitė.

Dekoracijas pagamino A. 
Dragunevičiūtė, o paruošia
miems darbams talkino G. 
Dragunevičius ir J. Gamble.

Abu skyriai turėjo didelį 
pasisekimą, šiuo pasirody
mu Philadelphijos lietuviai 
gražiai reprezentavosi kitų 
tautų tarpe. (ks)

Baigė universitetą
Gegužės 21 d. Pennsyval- 

nijos universitete buvo 
mokslo metų pabaiga. Aukš
tąjį mokslą baigė virš 2000 
studentų, jų tarpe dvi lie
tuvaitės: Vida Vaišnytė- 
Klemienė ir Regina Klemai- 
tė. Pirmoji gavo chemikės 
ir mokytojos, o antroji — 
anglų literatūros diplomus. 
Už pažangumą moksle abi 
turėjo universiteto stipen
dijas. P. Vida Vaišnytė-Kle- 
mienė jau gavo mokytojos 
darbą Valley Forge High 
School, kurioje dėstys che
miją ir fiziką.

Nuo antrojo karo pabai
gos šį universitetą jau bai
gė visa eilė lietuvių. Džiu
gu, kad lietuviai įvertina 
mokslo reikšmę ir jo atsi
dėję siekia.

Pensylvanijos universite
tas, rodos bus vienintelis vi
soj Amerikoj, kuriame dės
toma lietuvių literatūra. Ja
me dirba šie profesoriai — 
Sennas ir Salys. d)

DETROIT
BIRŽELIO TRĖMIMU MINĖ

JIMAS
1941 m. birželio mėn. Įvykę 

masiniai lietuvių, latvių ir es
tų trėmimai Į Sibirą rodo kas 
atsitinka komunistų pavergtoms 
tautoms. Tėvynėje likę lietuviai 
tų genocido (vykių negali pami
nėti. Jiems beveik neįmanoma 
parodyti pasauliui vandalistinį 
komunizmo paveikslą tiek 1941 
tiek ir 1962 metais. Tokioms 
sąlygoms tebesant yra mūsų gi
li pareiga atskleistitebesitęsian- 
čią gėdingą Sovietų okupaciją ir 
tautų naikinimą.

Kaip ir kasmet pabaltiečių ko
mitetas rengia bendrą birželio 
trėmimų paminėjimą, kuris (vyks 
š.m. birželio 17 d. 4 vai. p.p. 
Detroito Tarptautiniame Institu
te, 111 E. Kirby. Programos me
tu pagrindinę kalbą pasakys Mi- 
chigano gubernatorius John B. 
Swainson. Iš lietuvių pusės žo
dį tars Dr. A. Damušis, pirmo
jo Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto viceprimininkas ir 1941 
m. sukilimo organizatorius bei 
laikinosios vyriausybės ministe- 
ris.

Visa lietuvių visuomenė kvie
čiama savo dalyvavimu pagerb
ti žuvusius ir ištremtuosius už 
savo tautos laisvę. Priminkime 
pasauliui tą didžiąją artimos pra
eities vaikų, jaunuolių ir senelių 
krauju aplaistytą skriaudą mūsų 
tėvynei Lietuvai.

Detroito Pabaltijo 
Tautų Komitetas

• I. Kaimelis, Detroit, mo
kėdamas už Dirvą, prisiun
tė ir $2.00 auką.

Mielą kolegą pirmininką

VYTAUTĄ ALEKSANDRŪNĄ, 
gilaus liūdesio valandoje netekus mylimos žmo
nos MARIJOS, ir jo artimuosius širdingai užjau
čia

Korp! Neo-Lithuania Los Angeles 
, valdyba ir korporantai

Mielą bičiulį

ALGIMANTĄ MACKŲ

tėvui mirus giliai užjaučia

Birutė ir Vytautas 
Ignai

Dalis Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos wisconsino skyriaus 
narių. Iš kairės: V. Skirmuntas, J. Giedrytas, prof. J. Simoliūnas, 
pirm. P. Petrušaitis ir V. Vilcinas.

- J. Plečkaičio nuotrauka

A. A. 
MARIJAI

ALEKSANDRŪNIENEI-SUMANTAITEI 
mirus, Jos tėveliui ramovėnui kapitonui SUMAN- 
TUI ir jo visai šeimai bei giminėms gilią užuo
jautą reiškia

Los Angeles ramovėnai

Mielam Bičiuliui

ALGIRDUI DŪDAI

jo tėveliui mirus Lietuvoje, reiškiu gilią užuo

jautą

Vincas Kizlaitis

Vilties Draugijos narį ir Dirvos rėmėją VY

TAUTĄ ALEKSANDRŪNĄ, mylimai žmonai

MARIJAI ALEKSANDRŪNIENEI
netikėtai mirus, giliai užjaučia

Vilties Draugijos Valdyba ir 
Dirvos Redakcija
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