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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PATYRIMAS AZIJOJE IR EUROPOJE RODO, 
KAD WASHINGTONAS DAR NERADO FOR
MULĖS, KAIP SAVO KARINĘ PERSVARĄ IR 
JĖGĄ IŠNAUDOTI POLITIŠKAI. — ROMOS IR 
MASKVOS PAVYZDŽIAI. — ATLANTO UNIJA; 

VIENINTELIS ATSAKYMAS?

----- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS -------

JAV turi didžiausią ir 
stipriausią pasaulyje ka
rinę jėgą. Net žmonėmis 
skaičiuojant ji šiuo metu 
siekia 3.005.000 vyrų ir 
moterų. Raketų — Mi- 
nuteman, Titan II ir Fo- 
laris tipo — JAV turi 
1.376 prieš sovietų neto
li 300. Pinigais skaičiuo
jant tos jėgos išlaiky
mas kaštuoja šiuo metu 
per 60 bilijonų dolerių į 
metus, kitaip sakant t iš 
kiekvieno dolerio, kurį 
mes sumokam federali- 
nei valdžiai, 55 centai ei
na karo mašinos išlai
kymui-. Bet nepaisant vi
so to, JAV negali pasiek
ti savo politinių tikslų, 
įvykiai Europoje ir Azi
joje tai parodo. Iš dalies 
ta karinė persvara tuos 
įvykius išprovokavo.

Taip, pavyzdžiui, Char- 
les de Gaulle nebandytų

ardyti NATO, jei nesi
jaustų visai saugus ame
rikiečių pajėgos ir per
svaros šešėlyje. Juk sun
ku įsivaizduoti, kad so
vietai galėtų užpulti Pran 
cūziją nepaliesdami Vo
kietijos, kuri yra integ
ruotos NATO karinės or
ganizacijos dalis. Dėl 
tos pačios priežasties 
vokiečiai, italai ir kitos 
Europos tautos nenori di
dinti savo karinių pajė
gų, nes mano, kad JAV 
vistiek panaudos visą sa
vo galybę joms išgelbė
ti dėl tos paprastos prie
žasties, kad jų atiteki- 
mas priešingam blokui 
susilpnintų JAV pozici
jas. Jei JAV gelbsti Viet
namą, jos turės pagelbė
ti ir kitom valstybėm.

Iš kitos pusės, JAV 
labai nenorėtų panaudoti 
savo lemiamos — ato-

Telšiai prie Masčio ežero

STUDIJA APIE ŠEIMOS RAIDA'
Mokslininkų sąžiningu, 

mui Lietuvoj sąlygos 
vis dar nepalankios: 
jiems, apsišarvoju
siems mokslininkų titu
lais, vis dar tenka skelb- 
ti tokius dalykus, ku
riuos jie patys žino, ir 
kiti mato, jog tai aiški 
netiesa-,

Vienas iš tokių apgai
lėtinų faktų — istorijos 
mokslų kandidatės A.

ŠIANDIEN
IR RYTOJ
KAI KURIEMS kapitalistams pinigai neturi 

kvapo. Jie prekiauja net su priešu. Štai vienas pa
vyzdys, rodąs tą jų niekšišką laikyseną.

Graikijos vyriausybė uždraudė savo laivams 
iškrauti prekes Šiaurės Vietnamo uostuose, bet 
laivas "Agenor", plaukiąs po graikų vėliava, tęsė 
kelionę į Siaurės Vietnamą, veždamas karui rei
kalingas prekes. Laivui sustojus Japonijoje, Kobe 
uoste, visa įgula, išskyrus kapitoną, atsisakė tęs
ti kelionę į komunistų valdomą kraštą. Jūrininkai 
nuėjo pas JAV konsulą klausdami patarimo, kuris 
negalėdamas padėti, pasiuntė pas Graikijos atsto
vą. Buvo išaiškinta, kad jūrininkai turi pildyti su
tartį su laivo savininku, nes ji buvo pasirašyta 
dar prieš paskelbiant uždraudimą plaukti į Š. 
Vietnamą. Laivo savininkas pareiškė, kad jūrinin
kams algos bus išmokėtos tik tada, kai laivas iš
kraus prekes Š. Vietnamo uoste. Tokiu būdu jūri
ninkai buvo priversti tęsti kelionę į komunistinį 
uostą ir ten iškrovė 7000 tonų prekių.

Tai įrodymas, kad paprasti eiliniai žmonės 
dažnai turi daugiau idealizmo ir savigarbos už 
tuos, kurie pertekę dideliais turtais.

Reikia pasigerėti Graikijos vyriausybės nu
tarimu neprekiauti su Šiaurės Vietnamu. Graikija 
nėra turtingas kraštas ir laivynas jai yra vienu 
svarbiausiu ekonominiu faktorių, tad priimdama 
tokį nutarimą ji padarė didelį pasiaukojimą.

Šiuo Graikijos pavyzdžiu turėtų pasekti visi 
vakarų kraštai. Deja, daugelis jų prekiauja su ko
munistiniais kraštai, nors aiškiai žino, kad ta jų 
pagalba padeda komunistams vesti karą, kuriame 
žūna daug laisvojo pasaulio gynėjų. Prekiaudami 
su Hanoi jie tik prailgina Vietnamo karą. Kai kurie 
kapitalistai turėtų žinoti, kad jie parduoda komu
nistams virvę, kuri, gal būt, bus panaudota jų pa
čių pakorimui.

***

KAUNE vienas darbininkas aiškina savo 
draugui, kad jis nusivylęs komunistiniu režimu. 
Tas jį ramina:

— Be reikalo tu skundies. Seniau, kai tu pirk- 
davai baldus, kas pasipelnydavo tavo pinigais? 
Kapitalistai. Kai pirkdavai rūbus, kas pasipelny
davo tavo pinigais? Kapitalistai. Bet šiandien, 
kai tu parduodi savo baldus ar rūbus, kas pasi
pelno tavo pinigais? Tu pats...

minės galybės, nes ir 
joms pačioms būtų sun
ku išvengti vieno ar dau
giau smūgių, kurie galė
tų padaryti milžiniškus 
nuostolius, siekiančius 
dešimt ir daugiau mili
jonų žmonių gyvybių. Dėl 
to, nors po antrojo pa
saulinio karo pabaigos ir 
nebuvo nė vieno forma
laus naujo karo paskel
bimo, iki šiol visdėlto su
skaičiuota net 164 "tarp
tautiniai reikšmingi prie
vartos pavartojimai" ar 
paprasčiau tariant — 
ginkluoti konfliktai. Ikai- 
kuriuos jų JAV tiesio
giai įsikišo. Kubos bei 
Berlyno atvejais būta pa
vojaus, kad ten prasidė
ję konfliktai galėtų išsi
vystyti į plataus masto 
karą.

Kad tokio išsiplėtimo 
pavojų sumažinti, JAV 
nuo 1961 metų pradėjo di
dinti savo konvenciona- 
linę ( ne atominę) karo 
pajėgą, kuri galėtų at
mušti priešo pasikėsi
nimą, nesigriebiant ato-

(Nukelta į 2 psl )

Vyšniauskaitės "etno- 
gr afo pastabo s " , 
paskelbtos gegužės 13 d. 
Komjaunimo Tiesoj. Tai 
įdomi ir, turbūt, sąžinin
ga studijėlė apie lietu
vių šeimos raidą (ti
pišką vedybų amžių, 
šeimos dydį ir kt.) Ne
moksliška, nes nesąži
ninga, tik to rašinio į- 
žanga, aiškiai prirašy
ta tik todėl, kad "taip 
reikia" Istorijos moks
lų kandidatė, etnografė, 
pradeda:

— Neseniai spaudoje 
paskelbta apie trimilijo- 
ninio Lietuvos^ gyvento
jo gimimą, šis faktas 
daug ką parodo. Bet vi
sų pirma jis liudija tai,, 
kad, nepaisant priešų 
melų ir propagandos, 
lietuvių tauta nepaliau
jamai vystosi, stiprėja 
broliškųjų tarybinių tau
tų tarpe. Nepaisant kru
vinų žaizdų, kurias pa
liko hitlerinė okupacija 
ir karas, šiandien jau 
galime pelnytai didžiuo
tis ir didžiuojamės pa
siektais laimėjimais"

Mokslininkė, jei anks
čiau pati nesusiprato, 
turėjo bent pastebėti nu
sipelniusio ekonomisto 
Š, Fridbergo nurodymą 
į vykstantį statistinių 
palyginimų klastojimą. 
Ypač gyventojų palygini
mo statistikoj tas klas
tojimas atkakliai palai
komas.- Priešbolševiki- 
nių laikų Lietuvos gy
ventojų skaičius paly
ginimuose su dabartiniu 
skaičium imamas tik 
1940 metų pradžios

REIKALAUKIME SOVIETU 
SĄJUNGOS VYKDOMO 
GENOCIDO PASMERKIMO

Išeivijos lietuvių jaunimas su sava Peticija 
laisvojo pasaulio lietuvių vardu prašys Jungtines 
Tautas pasmerkti Sovietų Rusijos kolonializmą 
Europoje ir grąžinti Lietuvai bei kitoms paverg
toms tautoms laisvę ir nepriklausomybę. Lais
vę, kurią jos turėjo, bet kuri buvo sutrypta pa
saulio istorijoj negirdėtu būdu: iš klastingai oku
puotų kraštų šimtai tūkstančių pavergtų žmonių 
jėga buvo plėšiami iš savo namų, grūdami į ap
kaltus prekinius vagonus ir žiauriau nei gyvu
liai išvežami į Sibirą ir kitų tolimųjų kraštų 
tremtį sunkiesiems darbams, kančioms ir mir
čiai. Daugelis lietuvių buvo žiauriai bolševikų nu
žudyti Pravieniškėse, Rainių miškelyje, Panevė
žyje ir kitur.

Prieš 25 metus lietuvių tauta sukilo prieš 
žiaurią sovietų tironiją ir herojiškai kovojo, siek 
dama laisvės.

Šiandien laisvojo pasaulio lietuvių jaunimas, 
prisimindamas prieš 25 metus pradėtus vykdyti 
žiaurumus, kurie ir toliau vykdomi, ir norėdamas 
tinkamai paminėti prieš 25 metus įvykusį lietu
vių sukilimą, organizuotu būdu siekia, kad tokie 
genocido nusikaltimai pasaulyje būtų sustabdyti, 
o jų vykdytojai pasmerkti. Ir lietuvių tautai gra
žinta laisvė.

Kviečiame visą lietuvių jaunimą ir lietuvių 
išeiviją tinkamai paminėti visame pasaulyje bir
želio tragiškuosius ir herojiškus įvykius. Tų mi
nėjimų proga visų lietuvių prašome:

1. Visi pasirašykime Jaunimo Peticiją, kurią 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas įteiks Jung
tinėms Tautoms. Gaukime ir visų mūsų draugų 
parašus, kad mūsų laisvės šauksmas būtų didelis 
ir garsus;

2. savo aukomis paremkime Jaunimo Petici
jos įvykdymą;

3. visi dalyvaukime Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongrese Chicagoje birželio 30 — liepos 3 kur 
lietuvių jaunimas kreipsis į visą pasaulį, siek
damas Lietuvai laisvės.

Jaunimo Peticijos lapus ir aukas siųsti: Vy
tautas Kamantas, 477 Cole Plaza, Willowick, 
Ohio 44094, U.S.A.

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO 
KOMITETAS

skaičius, be Klaipėdos 
krašto ir be Švenčionių 
bei Druskininkų-Dieve- 
niškiu plotų. Imant dė
mesin viso dabartinio 
"LTSR" ploto gyvento
jų skaičių 1939 metų ga
le — 1940 pradžioj, jau 
tada tame plote buvo gy
ventojų daugiau kaip 
trys milijonai (apytik
riai 3 mil. 125 tūkstan
čiai) Taigi vienas me
las jau tas, kad, esą, 
"tik dabar" gimęs tri-

- Kokia mums nauda, kad mėnulis bus musų?!

milijoninis Lietuvos gy
ventojas.

Mokslininkė, ypač et
nografinių studijų tiks
lais išvaikščiojusi dau
gybę kaimų ir mieste
lių, negali nežinoti, kad 
žaizdų Lietuvos gyven
tojų skaičiuje pridarė 
toli gražu ne vien hitle
rinė okupacija ir karas, 
ih kad tų žaizdų prida
ryta jau po karo nei 
kiek ne mažiau, kaip ka
ro metu.

Mokslininkė dar aiš
kina, kad "Pagrindinis 
gyventojų augimo sti
mulas — tai materiali
nės gerovės pakilimas, 
žmonių aprūpinimas 
pastoviu uždarbiu".

Etnografei turėtų bū
ti žinoma, kad materia
linė gerovė kaip tik ne 
visada prisideda prie 
gyventojų skaičiaus di
dėjimo, kartais esti ir 
atvirkščiai. Be to, 
mokslininkė dedasi lyg 
prieš kelias dienas ne
skaičiusi toj pačioj Kom 
jaunimo Tiesoj, kad na
tūralinis gyventojų prie.- 
auglis pernai jau buvo 
toks pat, kaip, kaip 
prieš karą, ir kad 3 
milijonus pasiekti žy
miai padėjo ne "mate
rialinė gerovė", o ge
rai žinoma "imigraci
ja"'. (ELTA)
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DVYLIKA PIENU IKI KARO... (?)

Netikri lenkai pradeda puolimą
Europa kiekvieną mi

nutę artėjo prie karo. 
Valstybės vyrai iki pas
kutinės sekundės ieško
jo būdų karui išvengti, 
deja, jų apskaičiavimai 
buvo klaidingi, paremti 
netikrom informacijom.

Hitleris buvo įsitiki
nęs, kad anglai ir pran
cūzai nepradės karo dėl 
Dancigo ir koridoriaus. 
Chamberlainas galvojo, 
kad Hitleris nedrįs pul
ti Lenkijos, o Daladier 
su Gamelinu manė, kad 
jie lengvai nugalės vo
kiečių armiją, jei kiltų 
karas.

Rugpiūčio 31 d. vaka
re, vokiečių žvalgybos 
agentas Naujocks, išgir
dęs pranešimą "Senelė 
mirė", greit su savo še
šiais vyrais apsirengė 
lenkų kareivių unifor
mom ir Lenkijos pasieny 
užpuolė Gleiwitz radijo 
stotį. Įsiveržę salėn, jie 
pradėjo lenkiškai šūkau
ti ) vienas prie mikrofo
no pasakė trumpą kalbą 
ir pašaudę oran pasišali
no. Vienas jo vyrų nety
čia persišovė savo ran
ką, tad nusivilkęs kruvi
ną uniformą, numetė grio
vin.

Už pusvalandžio visos 
Vokietijos radijo stotys 
paskelbė Gleiwitz poli
cijos viršininko praneši
mą, kad "Apie 8 vai. va
karo Gleiwitz radijo sto
tis buvo užpulta grupės 
lenkų ginkluotų sukilė
lių. Užpuolėjai buvo at
mušti vokiečių pasienio 
sargybos, bet vienas už
puolėjas laike susišaudy
mo buvo mirtinai sužeis
tas".

Hitleris, tuo metu bu
vęs šu italu ambasado
riumi Attolico, išgirdęs 
pranešimą, pasakė:

— Dabar viskas baig
ta.

— Ar jūs nemanote, 
kad Duče turėtų bandyti 
sušaukti konferenciją?

Geriau palaukti, 
kaip įvykiai vystysis, — 
atsakė Hitleris.

Išėjus italų ambasa
doriui, Hitleris kreipėsi 
į valstybės sekretorių 
Meissnerį:

— Tikrumoje aš lai
mingas, kad lenkai ne
priėmė mano pasiūlymo, 
kurį nenoromis dariau. 
Jei lenkai būtų priėmę, 
aš būčiau surištas pasi
žadėjimu. Dabar, jiems 
atsisakius, aš laisvas da
ryti ką noriu.

Apie 9 vai. vak. jis iš
šaukė Keitelį ir įteikė 
jam karui vesti nurody
mą Nr. 1, kuriame buvo 
sakoma, kad puolimas 
prieš Lenkiją turįs pra
sidėti 1939 m. rugsėjo 1 
d. 4 vai. 45 min. ryto.

***

Rugsėjo 1 d. 4 vai. 45 
min. pirmoji bomba iš 
vokiečių lėktuvo buvo nu
mesta Lenkijoj. Vokie
čių armija keliose vieto
se peržengė Lenkijos sie
ną ir žaibo greitumu pra
dėjo veržtis krašto gi
lumom Tą rytą lenkus 
nuo Prūsijos iki Slova
kijos prikėlė iš miego 
patrankų dundėjimas ir 
lėktuvų užėsys, pirmą 
kartą buvo išgirstas vo
kiečių stuka lėktuvų bai
sus kaukimas.

Paryžiuje užsienių rei
kalų ministras Bonnet vi

są naktį nemiegojo tar
damasis su ambasado
riais. 8 vai. ryto ant jo 
stalo suskambėjo telefo
nas. Su juo norėjo kalbė
ti pats Havaso (telegra
mų agentūros) direkto
rius:

— Nuo 4 vai. ryto, — 
pasakė jis, — vokiečių 
kariuomenė peržengė 
Lenkijos sieną .ir jų avia
cija stengiasi sudaužyti 
svarbesniuosius Lenki
jos ryšio mazgus ir ae
rodromus".

Bonnet nežinojo ką at
sakyti. Jis paprašė dar 
kartą perskaityti pra
nešimą. Paskui paklau
sė:

— Ar jūs turite kito
kių smulkmenų?

— Kol kas nieko dau
giau.

Bonnet tuojau perdavė 
pranešimą ministeriui 
pirmininkui Daladier.

Karinė jėga...
(Atkelta iš 1 psl ) 

minių ginklų. Kas tuo pa
siekta?

Pasak Time apybrai
žos (essay) tuo reikalu 
situacija esanti tokia:

* Tiesioginio konflik
to galimybės su sovie
tais šiuo metu nėra, nes 
toks konfliktas abiem pu
sėm duotų nepakeliamų 
nuostolių;

* Nors tarptautinių ne* 
ramumų centras šiuo me
tu yra Azijoje, Sovietų 
Sąjunga ir toliau lieka 
didžiausia grėsme JAV 
saugumui, nes tik ji vie
na yra pajėgi atominiam 
karui, kuris paliestų 
JAV teritoriją;

* JAV negali atitrauk
ti savo pajėgų iš Euro
pos, nes tai suardytų jė
gų balansą. Atitrauki
mas skatintų silpnesnes 
Europos tautas ieškoti 
susipratimo su Sovietų 
Sąjungos, Maskvos nu
statytom sąlygom.

* JAV negali sumažin
ti savo karinės pajėgos, 
taip kaip ji padarė po 
abiejų pasaulinių karų.

* Ateities karai, kiek 
galima numatyti t bus 
ir toliau partizaninio 
(brush-fire) pobūdžio. 
Yra labai daug valsty
bių, kurios dėl savo so
cialinės ir ūkinės būklės 
tokiems karams sudaro 
derlingą dirvą.

Gynimo Sekretorius 
McNamara, kalbėdamas 
Š. Amerikos žemyno re
daktorių suvažiavime 
Mentrealyje, pabrėžė, 
kad tokių konfliktų atei
tyje nebus galima išveng
ti. Jie būtini, nes išplau
kia iš susidariusių są
lygų ir žmogiškosios pri
gimties. Jis taip pat pa
brėžė, kad JAV negali 
būti viso pasaulio žan
daru. Tačiau JAV daly
vauja aštuoniose gyni
mosi sąjungose, kuriose 
yra susubūrusios 42 vals
tybės. Dalis jų, besijaus- 
damos visai saugios, pa
čios nenori perdaug au
kotis saugumo reika
lams, pasitikėdamos 
JAV pagalba. JAV nega
li pasakyti joms, kaip ir 
europiečiams, kad jei 
jūs to nedarysite, mes 

Tas irgi iš karto nesu
siorientavo ir prašė pra
nešimą pakartoti. Tuo
jau buvo sutarta sušauk
ti ministrų posėdį aptar
ti visuotinos mobiliza
cijos reikalą ir sušaukti 
parlamentą, kad leistų 
įteikti Vokietijai ultima
tumą.

10 vai. 30 min. minist
rai susirinko pas pre
zidentą. Tai buvo pats 
liūdniausias posėdis. 
Kai kurie ministrai kal
tino ambasadorius Londo
ne ir Berlyne, kad blo
gai informavo, patarda
mi "Laikytis kietai ir ne
nusileisti".

Po ilgų diskusijų buvo 
nutarta sušaukti parla
mentą, kad priimtų biu
džetą karo kreditams 60 
bilijonų frankų.

Kitame numeryje: 
"Kur žadėta karinė pa
galba?"

jūsų neginsime, nes jei 
jos pateku . sakykim, so
vietams ar kiniečiams, 
jėgos balansas pakryps 
ne jų naudai. Už tat, kaip 
nesisuksi, JAV vlotiek 
turi turėti didesnę kari
nę galybę už savo prie
šus ir tai dar ilgai liks 
vienintėle taikos garan
tija.

Žinoma, technikos pa
žanga kasdien sudaro 
naujas galimybes. Dar 
prieš 10 metų JAV būtų 
neįmanoma tokiu trumpu 
laiku permesti didelę sa
vo galybės dalį į pietry
čių Aziją. Už trijų metų 
jau bus tokių didelių lėk - 
tuvų C5A tipo,kurie vienu 
per skridimu galės nuga
benti į bet kurį pasaulio 
kampą 800 karių. Kelių 
dienų būvyje JAV bet kur 
galės permesti 70.000 ka
rių armiją. Vietnamo ka
ras ta prasme davė JAV 
labai daug patyrimo.

Vietnamas tačiau paro
do, kad vien karo pajėga 
negali nulemti, kad po
litikai turi mokėti tos jė
gos šešėlyje sudaryti nau
jus politinius junginius.

Senovėje Romos impe
rija tuos kraštus, ku
riuos pasiekdavo jos le
gionai, paprastai įjung
davo į savo imperiją. Pa
našiai elgėsi ir Maskva. 
Washingtonas nesilaikė 
tos politikos, tačiau kar
tu ir nesurado jai tinka
mo pakaito. Už tat vėl 
pasigirdo Atlanto Unijos 
troškimas, jam pritaria 
įspūdingas senatorių ir 
kongresmanų skaičius. 
Toji unija tampriau su
jungtų panašaus nusitei
kimo ir kultūrinio bei 
ūkinio lygio Amerikos ir 
Europos kraštus, tačiau 
tinkamiausias tai unijai 
laikas buvo tuojau po 2- 
jo pasaulinio karo. Da
bar jai perspektyvos ne
kokios.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Lėktuvas B-52 artinasi prie tankerio KC-135 pasipildyti degalų.

JIE SAUGOJA TAIKĄ ŽEMĖJE IR ORE
Lėktuvo vadas vakarinėje Ra

miojo vandenyno bazėje užveda 
B-52 motorus.

B-58 navigatorius virš Šiau
rės poliaus planuoja savo lėk
tuvui naują kryptį.

Aukštai virš Pietų Kinų jūros 
sprausminis naikintuvas prive
damas prie KC-135 tankerio pa
siimti savo tolimesnei misijai 
degalų.

Visad pasiruošusi Minuteman 
raketų įgula gauna įsakymą ga
lutinam pasirengimui paleisti 
mirtį nešančias raketas į prie
šą.

Ryšio kontrolierius Strategi
nės Oro Komandos požeminėje 
būstinėje AF bazėje prie Oma- 
hos Nebr. jungiasi su B-52 bom
bonešiu virš Atlanto vandenyno.

Ir taip arti ketvirčio milijo
no Strateginės Oro Komandos 
vyrų darbo veiksmai nesibaigia 
nei dieną nei naktį. Saulėtoje 
dangaus mėlynėje, audroje ir 
lietuje, SAC neturi švenčių. Tai
ka ar karas nesudaro skirtumo.

Tuo tarpu gyvenimas žemėje 
eina sau. Nakties metu jus kar
tais pažadina netikėtas trenks
mas, subarška jūsųnamopama
tai ir langai, pravirksta maža
mečiai vaikai, o kartais ilges
niam laikui sutrukdomas mie
gas jūsų nervuotai žmonai. Kas 
atsitiko? Virš jūsų gyvenamojo 
miesto savo nuolatinius prati
mus atlieka virš 1300 mylių į 
valandą greičiu lekiąs SAC B- 
58 Hustler bombonešis. Jis ką 
tik virš 60.000 pėdų aukštyje 
pralenkia garso greitį. Lakūnas 
radaro pagalba baigė jūsų mies
to bombardavimą ir kai jūs pa- 
budote -- lėktuvas jau tolokai.

Dienos metu didelėje aukštu
moje jūs pastebite taip vadina
mus "dūmų" kelius. Tai grei
čiausiai SAC bombonešio tanke
rio ar kokio kito lėktuvo palik
tas takas, kuris jums dar ilgai 
primena, kad čia kasdieniniais 
gyvenimo reikalais ir vargais be
sirūpinant, virš jūsų aukštai vi
sada ir kiekviename laisvame že
mės kampelyje budi SAC akys, 
ausys ir jėga.

Šiais metais Strateginė Oro 
Komanda (aš ją toliau vadinsiu 
tikru jos vardu - SAC) baigė sa
vo dvidešimtmetį. Gyvenant pa
čioj SAC Vyr. būstinės pašonėj 
dieną-naktį girdint ir stebint 
SAC gigantiškas operacijas, pa
žįstant keletą puikių šios orga
nizacijos vyrų, man kilo noras 
nors bendrais bruožais Dirvos 
skaitytojus su kai kuriais SAC 
faktais supažindinti.

Jei skaitytojai kartais turėtų 
progos su SAC Vyr. būstinės 
žmonėmis kalbėti ir apibertų 
juos daugeliu klausimų, į kai ku
riuos iš jų gautumėte labai trum 
pą ir savotiškai aiškų atsaky
mą: Karinė paslaptis! Tačiau į 
daugelį klausimų (kitose vals
tybėse ir jie būtų klasifikuoja
mi kaip karinių paslapčių išda
vimas) jūs gautumėte visiškai 
tikslius atsakymus. Toks pa
slapčių atskleidimas kartais yra 
taip vadinamo logistinio karo da
limi ir turi paslėptus tikslus su
laikyti karui. Šio rašinio tiks
las papasakoti apie SAC vyrus, 
kurie sako, kad jų profesija yra 
taika (Tai maj. gen. James B. 
Knapp SAC personalo viršinin
ko žodžiai pasakyti atidarant 
Oro Muziejų Offut AFB-SAC 
Vyr. būstinės ribose.)

Pravažiuojąs Omahą lietuvis 
atostogininkas.kurs tarp kitų da«- 
lykų ir aviacija domisi, visad 
gali užsukti į SAC naujai atida
rytą oro muziejų. Bent šiuo lai
ku pačioje jo užuomazgoje lan
kytojas pamatys keletą raketų ir 
visą eilę lėktuvų, kurie SAC pa _ 
darė geležiniu kumščiu svaidan
čiu žaibus (tai SAC emblema). 
Pradėkime nuo mažiausių. B- 
25 Billy Mitchell žinomo oro 
pijonieriaus vardu pavadintas 
dvimotoris 4 vyrų įgulos bombo
nešis. B-25 antrojo pasaulinio 

karo metu buvo naudojamas dau
giausia Ramiojo vandenyno ir Vi 
duržemio jūros rajonuose. Vie
nas iš pačių žymiausių B-25 žy
gių tuojau po Pearl Harbor buvo 
Tokio bombardavimas. 16 tos 
rūšies bombonešių(vadovaujami 
Įeit, generolo Doolittle, pakilę 
nuo lėktuvnešių pirmieji užskri
do ir nusėjo bombomis Japonijos 
sostinę. Begrįžtant po bombar
davimo atgal leistis į Kinijos 
teritoriją visi lėktuvai dėl blo
go oro buvo prarasti įguloms 
juos apleidžiant ore arba su
daužant besileidžiant į aero
dromus. Stebėtina, kad iš 16 
tik dviejų lėktuvų įgulos žuvo.

Dėmesį patraukia mūsų daž
nai šimtais virš Vokietijos ma
tyti oro svečiai -- B-17 arba 
"Skrajojančios tvirtovės". Tie 
lėktuvai pačioje jų operacijų 
pradžioje vokiečių buvo pramin
ti "Skrajojančiais karstais", 
vien dėl to, kad pirmomis jų 
pasirodymo dienomis vokiečių 
naikintuvams ir priešlėktuvi
nei artilerijai pavyko jų nema
žą skaičių numušti. Vėliau gi 
išdirbus ir suradus tinkames- 
nius taktinius manevrus, tie 
"Skrajojantieji karstai" sulau, 
žė Vokietijos nugarkaulį ir avi
acijos istorijoj minimi kaip vie
ni iš pagrindinių faktorių karo 
prieš Vokietiją laimėjime.

Skaitytojui gal ir nekris į 
akis, kad vardas "Skrajojanti 
tvirtovė" angliškai rašoma Fly_ 
ing Fortress, atseit moteriškos 
giminės. Moteriški vardai ka
ro žodyne retai pasitaiko, tačiau 
B-17 moterišką vardą gavo dėl 
to,kad būk tai tą lėktuvą ir mo
terys lengvai galėtų apginti. Lėk
tuvas buvo ginkluotas bent 10- 
50 kalibro kulkosvaidžių. Bent 
taip išaiškino žodžio Fortress 
prasmę šiam garsiam lėktuvui 
istorikai.

Muziejaus ribose randame ir 
kitą SAC lėktuvą, tai B-29 arba 
Super fortress. Tai lėktuvas 
kurs nunešė pirmąją atominę 
bombą ant Hiroshimos. Istorija 
taip norėjo, kad bombonešis, 
kurs buvo pagamintas Martin 
Co. šioje pačioje AF bazėje 
karo metu čia padarė savo pas
kutinį skridimą atgal, tik jau į 
muziejų. B-20 daugiau nebega- 
minami ir SAC operacijose ne
benaudojami.

Prie karinių oro milžinų 
reikia priskaityti čia stovintį 
B-36 bombonešį, kurs dėl savo 
nedalyvavimo jokiame kare vė
liau buvo pavadintas "Peace- 
maker". Tai vienintelis lėktu
vas pasaulio aviacijos istori
joje, kurs galėjo pasiekti bet 
kokį tašką žemės globuse ir 
be kuro papildymo grįžti į sa
vo išskridimo tašką. B-36 bai
gė propelerinių bombonešių 
erą (turėjo 6 propelerinius ir 
4 sprausminius motorus) Ame
rikos karinėje aviacijoje. Ir šis 
lėktuvas tapo tik muziejiniu eks 
ponatu.

Kitas modernus sprausminis 
bombonešis B-47 (6 sprausminių 
motorų) irgi atsidūrė muziejaus 
ribose vos šiais metais.

Lėktuvą, kurį jūs ir šiandien 
matote virš 50.000 pėdų aukš
tyje raižantį pasaulio padanges, 
dalyvaujantį Vietnamo džiung
lių "valyme" ir budintį su van
deniline ar atomine bomba virš 
jūsų miesto, tai B-52 Strato 
Fortress. Skrendąs virš 650 
mylių į valandą šis 8 motorų 
sprausminis milžinas yra pir
mas raketas nešąs lėktuvas. Su 
savim paimdamas 2 Hound Dog 
raketas, lėktuvas jas gali pa
leisti bet kuriame aukštyje ir 
savo vairuojančia sistema jas 
pasiųsti į taikinį gerokai iki jo 
nedaskridęs. Šios raketos nega
li būti jokiais priešo instrumen
tais nukreiptos nuo taikinio. 
Suklaidinti priešo gyvybes užtva- 
ras šis lėktuvas su savimi ne
šasi kelias Quail raketas, ku
rios išleidžiamos priešo rada

rams apgauti. Jos priešo radaro 
ekrane rodosi visiškai kaip tik
ras B-52 lėktuvas ir priešas 
nebežino kurį reikėtų pirmiau
sia mėgint sunaikinti. Įdomiau
sia, kad šis didžiausias SAC tu
rimas bombonešis ore yra taip 
lengvai vairuojamas, jog visi la
kūnai pabrėžia, kad juo skristi 
yra pats didžiausias malonumas. 
Kartą teko kalbėtis su vienu se
niuku aviacijos pulkininku. Kal
bant apie B-52 ir jo vairavimą 
tas žmogus švytėjo atsiminimų 
džiaugsmu.

Muziejaus plote galima pama
tyti ir lėktuvą ,kurs Amerikos ka - /
rinės aviacijos istorijoje bus 
suvaidinęs gana didelį vaidmenį 
— tai KC-97 tankeris, kurį šiuo 
metu ore pakeitė modernus 
sprausminis KC-135. SAC vado
vaujama tankerių armada per 
metus ore padaro apie30.000ku
ro papildymų bombonešiams, 
naikintuvams ir įvairiems trans
porto lėktuvams. Pereitais me
tais SAC tankeriai nuo žemės 
oran pakėlė 314 milijonų svarų 
degalų. Vien tik tas rodo kokią 
milžinišką operaciją atlieka 
SAC.

Kas kart vis daugiau plečia
mas SAC Oro muziejus rodys 
kiekvienam keliaujančiam pro 
Omahą, kokį didelį laisvės sar
gybos darbą atlieka ta pasauli
nio masto organizacija. SAC . 
Vyr. būstinėje stovįs raudona
sis telefonas, kurį gavęs prezi
dento įsakymą pakels dabartinis 
SAC vadas gen. J. D. Rayan by
loja, kad ne tik taika, bet ir ka
ras yra SAC vyrų profesija.

Bebūnant- SAC Vyr. būstinės 
apylinkėje gal net gausite pro
gos pamatyti taip vadinamą 
"Žiūrimojo stiklo" komandos 
lėktuvą, kuris su generolu ir 
rinktine įgula karts nuo karto 
priartėja prie aerodromo, o bai
giam savo tarnybą leidžiasi 
SAC Offut AF bazėje. Tas "Žiū
rintis stiklas", tai lėktuvas, iš 
kurio būtų vedamos SAC opera
cijos, jei karo metu SAC Vyr. 
būstinė būtų tiesioginiai patai
kyta priešo raketų. 24 valandas 
pamainomis šis lėktuvas yra 
ore. Taika ar karas.

Požeminiame SAC operacijų 
kontrolės ir ryšių didžiajame 
karo kambaryje sekundės grei
čiu vadovybė gali susirišti su 
kiekvienu lėktuvu ir su kiekvie
na baze, nežiūrint kokiame pa
saulio taške jie bebūtų. Visuoti
no karo atveju po 15 min. že
mėje neliktų nei vieno SAC bom
bonešio. 1300 bombonešių pa
suktų į savo parengties punk
tus,© arti 1000 raketų lauktų 
paskutinio įsakymo. Per tą 
trumpą laiką vyriausybė turė
tų laiko paskutiniam įsakymui 
grąžinti bombonešius atgal ar 
pranešti: į taikinį.

Kiekvieno lėktuvo įgula savo 
taikinį priešo teritorijoje pa
žįsta labai gerai. Visos deta
lės išdirbtos iki minimumo. 
Lėktuvai visad paruošti. O ta
čiau žemėje ta visa armija ir 
ilsisi ir miega ir net mokosi 
civiliam gyvenimui.

Tad, jei. kada virš jūsų mies
to nelauktas trenksmas ir lan
gų dardėjimas jus staigiai nak
tį pažadins -- nerūstaukite. B- 
58 įgula nemiega, kad jūs ra
miai miegotumėte.

V.Š.
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LIETUVOJE!
BIRŽELIS yra virtęs 

Lietuvos valstybės ir lie
tuvių tautos didžiausios 
tragedijos ir laisvės ko
vų ryžto simboliu.

1940 metų birželį So
vietų Sąjunga okupavo 
Lietuvą. 1941 m. birželį 
buvo sukilusi visa tauta 
prieš okupantą. Šiemet 
sueina 25 metai nuo šio 
visuotinio sukilimo 
prieš sovietinę vergiją.

Prieš žiaurią bolševi
kų okupaciją ir terorą 
sukilusi lietuvių tauta pa
siekė pergalės ir 1941 m. 
birželio 23 d. atstatė 
Lietuvos valstybinę ne
priklausomybę, kurią su
trypė kitas okupantas — 
Vokietija.

Pačiomis pirmomis 
1940 metų okupacijos die
nomis sovietai įkalino 
tūkstančius Lietuvos gy
ventojų, o 1941 metų bir
želio 14-15 dienomis pra
dėjo vykdyti masinį lie
tuvių tautos naikinimą — 
tik per dvi naktis suėmė 
ir išgabeno 34,260 žmo
nių.

1944 metais antrą kar
tą Lietuvą užėmę, sovie
tai per keletą metų iš
naikino vietoje ar ištrė
mė apie 400,000 Lietu
vos gyventojų. Bet ir 
šiuokart jie Lietuvoje su
tiko nepaprastai kietą 
mūsų tautos pasiprieši
nimą, nes didelės ir žiau
rios partizanų kovos su 
okupantu truko net ligi 
1952 metų.

Sovietų kariniams da
liniams vadovavęs rusas 
pulkininkas G.S. Burlic- 
kis, vėliau pabėgęs įVa- 
karus, pasakė: "Lietuva 
vaitojo ir kraujavo, bet 
nepasidavė".

Partizanai amžiams li
ko mums nauju simboliu,

rodančiu, kaip atkakliai 
ir ištikimai turime ko
voti dėl Lietuvos lais
vės.

Stalino beatodairiškai 
vykdytą lietuvių tautos 
naikinimo politiką ir 
šiandien tebetęsia jo po
litiniai palikuonys, tik 
kiek savaip keisdami me
todus.

Vyriausias L i e - 
tuvo s Išlai švini
ni o Komitetas kreip- 
damas lietuvių dėmesį 
į birželio tragiškuosius 
įvykius —

— masinius lietuvių 
ištrėmimus,

— į didįjį lietuvių tau
tos laisvės ryžtą ir žy
gius,

— į 1941 metų visuoti
nį sukilimą,

— į 1944-52 metų vi
sos tautos palaikomas 
partizanų kovas prieš so
vietinę priespaudą,

kviečia pavergtąjį 
lietuvį atiduoti pagarbą 
nuo okupanto rankos kri
tusioms aukoms ir susi
kaupti tautos laisvės ryž
tui, ir laisvąjį lietuvį 
įtempti visas savo jėgas 
laisvės kovai, kad vei
kiau būtų atstatyta Lie
tuvos nepriklausomybė.

Kviečia laisvųjų lie
tuvių organizacijas reng
ti birželio tragedijų ir 
didvyriškų kovų prieš 
okupaciją minėjimus, 
kurių metu turėtų būti iš
ryškinti tikrieji Sovietų 
Rusijos kėslai, siekią su
naikinti jos vergijon pa
glemžtas tautas ir nuro
dyti sovietinio imperia
lizmo pavojai, gresian- 
tieji visam laisvajam pa
sauliui.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

PASTABA DĖL
"MŪSŲ LIETUVOS"

Rašydami istorijas, 
kartais prirašome nebū
tų dalykų. Štai Br. Kvik
lio "Mūsų Lietuva1’ II 
t. 454 psl. parašyta: 
"Prieš I pasaulinį karą 
jos mokytojas rusas Pi- 
kuckis buvęs palankus lie
tuviams ir dėstė ir lie
tuvių kalbą. Kai vienas 
lietuvis vaikutis atsi
sakęs mokytis lietuviš

kai, rusas mokytojas 
jam kirtęs į veidą. 1919. 
V mokykla vėl buvo at
kurta". Prisiminę Basa
navičiaus, Kudirkos ir 
kitų kovas dėl lietuviško
jo žodžio ir rašto, esam 
pastatyti prieš tariamąjį 
faktą kokia gera buvo ru
sų caro valdžia ar bent 
atskiri jos mokytojai, ku
rie rūpinosi lietuvybe ir 
net pačius lietuvius smur
tu vertė mokytis lietuviš
kai.

Tikrenybėje buvo ne 
taip, kaip parašyta. 1910 
-1913 m. buvau rusiško
sios (kitos ir nebuvo) 
Šėtos pradžios mokyklos 
mokiniu ir ją baigęs mo
kytojo Ivano Pekuckio 
privačiai apie pusę metų

buvau ruošiamas į vidu
rinės mokyklos 2-ją kla
sę ir tą mokytoją labai 
gerai pažinau. Jis buvo 
baltgudis, kilęs iš Mins
ko gubernijos, geras žmo’ 
gus ir geras mokytojas. 
Deja, lietuvių kalbos jis 
visiškai nemokėjo ir, ži" 
noma, jos dėstyti negalė
jo. 1910-11 m., kai buvau 
I skyriuje, su tuo skyrių 
dirbo lietuvis mokytojas 
Bagdonas, bet jis ėjo ru
sų pr. mokyklos I sky
riaus kursą ir tik reika
lui esant, lietuviams mo
kiniams lietuviškai pa
aiškindavo, ko jie ru
siškai nesuprasdavo. At
skirų lietuvių kalbos pa
mokų nebuvo. Sekančiais 
mokslo metais mok. Bag
dono jau Šetoje nebebu
vo. II ir III skyriuose 
jokių lietuvių kalbos pa
mokų nebuvo. Tad visai 
be pagrindo mok. J. Pe- 
ku ckiui priskirti nuo
pelnai lietuvybei. Tuo tar. 
pu tikrosios lietuvybės 
žadintojas tuo laikotar
piu Šėtos parapijos vi
karas kilnusis kun. Sta
sys Dailidonis visiškai 
nepaminėtas. Jis turėjo 
nemažą lietuvišką bib
lioteką, kviesdavosi lie
tuviukus į kleboniją, duo
davo lietuviškų knygų pa
siskaityti ir pats paaiš
kindavo fizikos dėsnius 
apie šviesą, šilumą ir kt. 
paremdamas juos ekspe
rimentais. Tik iš jo suži
nojau apie Lietuvos di
dingąją praeitį.

Šėtos lietuviškoji pra
džios mokykla jau vei
kė 1917 metais, bet ne 
nuo 1919.V. atkurta. Pro
gimnazija įsteigta 1918. 
XI., tad pradžios mokyk
la jau turėjo veikti anks
čiau.

V. Ruša 
Australija

KO AŠ NORĖČIAU IŠ LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS

Amerikos Lietuvių Bendruo
menės C. V-ba bene labiausiai 
apkrauta lietuvybės darbais. Iš 
LB Tarybos suvažiavime patiek
tų C. V-bos darbų apimties tai 
buvo aišku. Priekaištauti nėra 
vietos ir tikslo. Tačiau pagei
dauti, atrodo, galima, nes kai 
matai dirbančius, nori jiems 
dar kai ką užkrauti.

Štai, artėja Dainų šventė. Daug 
darbo, daug lėšų reikia. Nuoša
liai stovint pagalvoji, kaip tas 
lėšas sutelkti. Prisiminiau Vo
kietijoje organizuojamus dides
nius įvykius. Kartą važiavom į 
Karaliaučiaus Žemės Ūkio pa
rodą. Daug suvažiuoja, bet nie
kas nesiskundžia nakvynių sto
ka. Gelež. stotyse veikia butų- 
nakvynių biurai ir tas ne vieš
bučiuose, o pas privačius as
menis. Galvoji, o kad taip Chi
cagoje būtų tokie nakvynių biu
rai. Sakysime, nuvažiuos 1000 
dainininkų, 1000 žiūrovų ir bus 
jau 2000 asmenų. Jei tuos ap- 
nakvydint ne viešbučiuose, bet 
pas lietuvius, privačiai, po 5 
doL nuo žmogaus už 2 naktis. 
Gautume 10.000 dol. Chicagiš- 
kiai, apnakvydinę svečius, kiek 
susispaustų porą naktų,o gautus 
pinigus perduotų LB C. V-bai. 
Jei dabar 2000 asmenų apsi-

Prieš karą Rambyno kalne su M. Jankum. Nuotraukoje M. Jan
kus su dukterimis ir svečiais: pulk. Saladžius su žmona, J. Vana
gaitis, p. Tonienė, pulk. Liormonas.

Martyną Jankų prisiminus
R. Li

Šių metų gegužės 23 d. su
ėjo 20 m, kai mirė Martynas 
Jankus, M.L. patriarchu vadi
namas. Šias eilutes apie tą di
džiai nusipelniusį Lietuvai vy
rą rašant matau Jo vaizdą: vi
dutinio ūgio, kresnaus kūno su
dėjimo, su šypsena veide, žila 
gražia barzda.

Gimė ir gyveno tas "ąžuols 
drūts prie Nemunėlio" savo 
ūkyje Bitėnuose, Ragainės ap
skrities, Rambyno kalno papė
dėje. Garsus buvo tas Ramby
no kalnas su savo aukuru ir 
Joninių šventėmis. M. Jankus 
buvo tų švenčių ir apeigų tra-

nakvos viešbučiuose — mums iš 
to jokios naudos. Po 5 dol. nuo 
galvos būtų pigu, o Bendruome
nei naudinga.

Dainų šventės programa tu
rėtų būti įrekorduota ir nufil
muota, kad vėliau galėtų apke
liauti visą pasaulį -- lietuviš
kas kolonijas. Gerai tą darbą at
likus, pasidarytų ir šiokių to
kių pajamų. Tokių, filmų rodymą 
žmonės mėgsta ir doleriuko ne
gailėtų. Pa kvies kime specialis
tus tam darbui atlikti.

Minėjome M.K. Čiurlionio su
kaktis. Tokiems minėjimams ne
buvome pasiruošę. Reikia iš
leisti M. K. Čiurlionio meno 
kūrinių reprodukcijas, reikia ir 
Šimonio ir kitų dailininkų — 
istorinių paveikslų reprodukci
jų. Ne visi pajėgia įsigyti ori
ginalių kūrinių. Gera, istori
nė reprodukcija taip pat ver
tinga. Jomis turi puoštis mū
sų lietuviškos svetainės, sa
lės.

L.B. turėtų pradėti prenu
meratorių rinkimą 15 L.E. li
tuanistikos tomui. Ypač tų tar
pe, kurie LE neprenumeruoja. 
Nelaukime, kol atspausdins.

šis darbas neatidėliotinas. Vė
liau bus sunkiau, nes daug kur 
lietuviai persimeta į "rūšinę 
kultūrą", prie bariukų.

Kažin kodėl įsigalėjo premi
jos tik už literatūrinius dar
bus. O kitas svarbiausias mū
sų kultūros baras -- muzika ir 
muzikai užmiršti. Mums rei
kia daugiau atkreipti dėmesį į 
muzikos laukus. Geras muzi
kos kūrinys niekad nemiršta. 
Jei taip būtų paskatinama (gal 
mes turėtume simfoniją Lietuva, 
Simfoniją -- sostinė Vilnius, 
kaip kad suomiai turi Finlandi- 
j'ą.

LB turėtų skirti Dainų šven
tės metu vieną premiją muzikai. 
Ir ne tik skirti premiją, bet 
išleisti gaidas ir plokštelę.

A. Musteikis 
Detroit

o r m o n a s
dicijų kūrėjas, jų saugotojas, 
lyg tas Vyr. Krivių - Krivai
tis, o jo niekuomet nepavargs
tanti duktė Elzė -- to aukuro 
vaidilutė. į tas šventes rink
davosi ir susipratę lietuvnin
kai iš apylinkės, tuo būdu vyk
davo lyg susiartinimo šventė 
didžlietuvių ir mažlietuvių. 
Sunku būtų- man įsivaizduoti 
Rambyno šventes be patriar
cho M. Jankaus ir vaidilutės 
Elzės, nes juodu buvo tų iškil
mių siela ir švenčių globėjai.

Tas vaizdas ir įspūdis iš
liko mano atmintyje iki šiai 
dienai, kadangi virš 11 metų 
gyvenau Klaipėdoje ir per tą 
įdomų ir gražų laikotarpį tekda
vo daugelį sykių pasimatyti ir 
pasikalbėti su M. Jankum ar 
tai Klaipėdoje, ar nuvykus į 
Bitėnus sveikinti Jį gimtadie
nio progomis, ar apsilankant 
Rambyno-Joninių šventėse, ar 
palydint aukštuosius svečius vi
zitui pas M. Jankų.

Jis buvo populiarus netik lie
tuvių, bet ir svetimų valstybių 
atstovų tarpe, todėl, vykdami 
susipažinti su tuo, savo suki
limu pagarsėjusiu kraštu, tie 
atstovai apsilankydavo ir pas M. 
L. Patriarchą Bitėnuose.

Ta proga M. Jankus aprūdy
davo aukštiesiems svečiams 
Rambyno kalną, aukurą, Nemu
ną, paaiškindavo aukuro reikš
mę, apie atliekamas prie auku
ro apeigas. Svečiai su įdomumu 
klausydavosi tų pasakojimų, nes 
jie ėjo iš lietuvių žilos senovės. 
Tokiais apsilankymais buvo reiš
kiama didelė pagarba M. Jankui, 
o tuo pačiu ir visai tautai.

Tuo laiku M. Jankus dėl seny
vo amžiaus aktyviai politinėje 
veikloje jau nebedalyvavo, bet 
su dideliu įdomumu sekė lietu
vių veiklą krašte, mėgdavo pa
diskutuoti politiniais krašto rei
kalais, papasakoti iš savo pra
eities veiklos, kai kraštas dar 
buvo Vokietijos dalimi, kaip lie 
tuvininkai vedė rinkimines ko
vas, kad išrinkus savo atstovus 
— Smalakį į Vokietijos parla
mentą — reichstagą ir dr. Gai
galaitį į Prūsijos seimą -- Land- 
tagą. Pasakodavo gana smulkiai, 
vietomis su humoru, turėjo gerą 
atmintį. Su dideliu pasitenkini
mu ir džiaugsmu sakydavo, kad 
tai buvęs anų laikų lietuvininkų 
didelis politinis laimėjimas.

Tam reikalui savo namuose 
įrengtoje spaustuvėlėje jis 
spausdino vietos lietuvininkų 
tarme laikraščius, knygutes, bū
damas kartu jų redaktoriumi 
ir daugumoje jų autoriumi.

Apart to čia buvo spausdina
mi ir dr. Basanavičiaus Aušros 
bei dr. Kudirkos Varpo keli nu
meriai, kurių atsakominguoju 
redaktoriumi keliais atvejais bu

vo M. Jankus. Iš čia Aušra ir 
Varpas mūsų knygnešių ranko
mis ir pastangomis buvo gabe
nami slaptai per sieną Lietu
von, kur tais žiauriais caro lai
kais lietuvių spauda buvo už
drausta. Šiuo savo darbu M, 
Jankus padėjo mūsų aušrinin
kams ir varpininkams skleisti 
Švietimą ir susipratimą, kelti 
lietuvių tarpe patriotizmą ir ug
dyti laisvos Lietuvos idėją. Tuo 
būdu M. Jankus įsijungė į tų 
Šviesių darbuotojų eiles ir tuo 
tas Mažosios Lietuvos sūnus 
daug nusipelnė Didžiajai Lie
tuvai.

Kitas didelis politinis laimė
jimas, irgi surištas su M. Jan
kaus asmeniu, buvo Klaipėdos 
krašto prijungimas prie Lietu
vos. Viso to svarbaus įvykio 
priešakyje stovėjo Vyr. Gelbė
jimo Komitetas, kurio pirmi
ninku buvo M. Jankus. Šis ko
mitetas nutarė ir paskelbė su
kilimą prieš krašto vokišką val
džią - direktoriją, prancūzų ko
misaro remiamą, pavedė veiklia
jam E. Simonaičiui sudaryti lie
tuvišką direktoriją, paskyrė 
narsųjį J. Budrį sukilėlių vadu, 
paskelbė deklaraciją, kad Klai
pėdos kraštas jungiasi su Lie
tuva. Tokius nutarimus viešai 
paskelbti krašte, kurį valdė sve
tima kariuomenė, reikėjo dide
lės drąsos ir ryžto.

Tai buvo M. Jankaus politi
nės veiklos apvainikavimas. Lie
tuvos vyriausybė Patriarcho dar
bus aukštai įvertino: paskyrė 
jam pensiją ir apdovanojo aukš
tu Did. Liet. kun. Gedimino or- 
denu. To didžiai nusipelnusio 
Lietuvai vyro gyvenimo saulė
leidis buvo liūdnas ir skaudus. 
Hitleriui 1939 m. užėmus kraš
tą M. Jankus persikėlė Kaunan, 
karui artinantis prie galo — 
1944 metais grįžo į savo namus 
Bitėnuose, bet neilgam. Vokie
čiai privertė jį apleisti gimtąjį 
kraštą, M. Jankus atsidūrė trem
tyje — Va k. Vokietijoje.

Visi šie įvykiai pakirto šiaip 
stiprią jo sveikatą, kas kart ji 
ėjo silpnyn, kol 1946 m. gegužės 
23 d. Flensburge, sulaukęs be
veik 88 metus, M. Lietuvos 
Patriarchas užmerkė akis amži
nai.

Su dideliu liūdesiuširdyseiš- 
girdome tą žinią būdami trem
ties stovyklose, liūdime ir da
bar tą sukaktį minėdami.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

HELP WANTED FEMALE

INSTRUCTOR: Psychiatric ex- 
perience in nursing, class room 
teaching, clinical study and/or 
supervision. Baccalaureate de
gree desirable. Michigan regist- 
ered or eligible. Salary open. 
Three-hundred-bed general hos- 
pital, 30-bed psychiatric unit. 
School of nursing with diplomą 
program. Write or call collect, 
Kari F. Greth. Director of Per- 
sonnel & Special Services, W. 
A. Foote Memorial Hospital, 
Jackson, Mich. (60-65)

OPPORTUNITIES FOR 
PROFESSIONAL HELP 

REGISTERED NURSES
For all services & shifts. Good start- 
ing salary differential for evening 8c 
night duties. Salary revue after 6 
months.

1NSTRUCTORS—- FOR 
SCHOOL OF NURSING

Salary conunensurate with experi- 
ence 8< abiliti.

Excellent working conditions. Lib- 
eral fringe benefits.
Apply call or write Personnel Director

BUTTERWORTH HOSPITAL
100 MICHIGAN AVĖ. N. E.

GRAND RAP1DS, MICH
(57-66)

VHDM1 CHICAGME PIRKITE JAUJOJE HODĖRJM
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Asbach Uralt — Import.
Germ. brendy ..................

2. Imported Canad. wiskey
3. Coeur de France Cordials
4. Banana Liąueur ...............

5th — $5.49
5th — $3.98
5th — $2.98
5th — $3.98

5. May Wine — Imported ...
6. Riccadona Vermouth ......
7. Christian Brothers Wine

5th — $0.98
5th —$1.29
5th — $1.49

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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HELP WANTED MALĖ

WELDERS
Automatic welders....................$3.20 hr.
Micro Welders ..........................$3.20 hr.
Inner Shield Welders...............$3.20 hr.
Submerged Are Welders ..$3.20 hr.

MUŠT BE ABLE TO PASS TĘST 

Whitehead & Kales 
58 Haltiner 

River Rouge, Mich.
An Equal Opportunity Employer 

(62-76)

DIE MAKERS
Leaders or joumeymen experienced 
on small blank, form, and progres- 
sive dies. Steady work on day shift. 
fringe benefits and overtime.

BARCY-NICHOLSON CO.
8100 Joy Rd.
Detroit, Mich.

(54-67)

Ist CLASS 
SURFACE CR1NDERS 

CLEAN MODERN SHOP
58 hour week. Days onlv. Steady 
work. Ali benefits & pension.

MONARCH TOOL & GAUGE CO. 
23450 Telegraph Rd. 

Southfield, Mich.
313 — 444-1288

(68-69)

JOURNEYMEN
TOOL ROOM 

ENGINE LATHE HAND 
TURRET LATHE OPERATOR 

SCREW MACHINE 
REBUILDERS

Mušt have own tools, able to read 
prints & setup job.
Top rates, fringe benefits, 53 hr. 
week.

MODERN COLLET 
MACHINE CO.

6633 ROHNS 
DETROIT. MICH. 

CALL 923-5840 MR. BITTERS 
(63-65)

CRANE 
OPERATORS

STEEL WAREHOUSE. EXPER1- 
ENCED ON OVERHEAD CRANES. 
SECOND & 3rd SHIFTS.

KASLE STEEL 
CORP.

4343 Wyoming Dearbom, Mich.
(58-64)

» 1

We Invite 
Your Savingj

DIVIDEND CHICKS MAILED 
OUARTERLY ON INVESTMENT 
SAVINGS ACCOUNTS

SF SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
Joseph F. Gribauskas, Exec. Secy.

^Pl447 SO. 49* CT. • CICERO • 60650 • FHONE 6564330 
B^MOVlSt MOK. M; TVB, TNURS., FRL M; SAT. M; WfD. CIOSEO 
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KAS SLEPIASI UŽ PALECKIO NUGAROS
Kaip jau plačiai viso pasau

lio spaudoje yra nuskambėję, 
Jūratė Reizgytė, 16 m. lietu
vaitė, gyv. Australijoje, š.m. 
balandžio 19 d. Sydnėjaus ae
rodrome išgavo Justo Paleckio 
parašą po peticija, reikalau
jant Lietuvos bolševikinę oku
paciją panaikinti ir atstatyti ne
priklausomą, demokratinę Lie
tuvos valstybę. Sis įvykis žai
bo greičiu nuskambėjo Mask
voje, Washingtone ir visuose 
pasaulio politiniuose centruo
se. Laisvieji lietuviai su di
džiausiu dėkingumu vertina J. 
Reizgytės sumanumą ir drąsą.

Suprantama, kad Justui Pa
leckiui, kuris dabar vaidina Lie
tuvos "prezidentą" ir žymų So
vietų Rusijos "parlamentarą" 
yra didelė gėda prieš Mask
vos bosus, kad jį, tokį "gudrų" 
politiką, apstatė 16 m. mergai-

HELP WANTED MALĖ

JOURNEYMEN
DIE MAKERS

To build small progressive dies from 
part prints. FulI or part time. Top 
vvages & overtime. Life and hospita- 
lization, fringe benefits. Steady work.

CASS MACHINE
691 ANTO1NETTE 
DETROIT. MICH.

(58-67)

UNSKILLED HELP
To run dnll presses. Full or part. 
Steady woTk. Top wages & overtime. 
Life and hospitalization. Fringe ben
efits.

CASS MACHINE
69 1 ANTOINETTE 
DETROIT. MICH.

(58-67)

WANTED 
LATHE HAND 

MACHINIST 
GRINDER HANDS 

CENTERLESS & INTERNAL 
STF.ADY NORK.

AIRCRAFT CERTIFIED ENG.
14233 E. 9 MILE 
WARREN, MICH.

313 — PR 6-7000
(63-65)

—

P

T

STEPAS VYKINTAS
Vokietija

tė. Jo kinkos dabar dreba, kad 
jis dėl to gali netekti Mask
vos gerai apmokamo posto. Tai
gi, jis dabar yra įpuolęs į des
peraciją ir isteriką. Kur ma
tęs, kad sovietinės respubli
kos iškamšinis prezidentas ei
tų į politinę dvikovą su jauna 
mergaite ir polemizuotų su jo 
išplūstais "niekšais" dipukais.

Save mėgstantis reklamuoti 
ir girti "parlamentaras" J. Pa
leckis, norėdamas savo žiop
lumą pateisinti prieš savo bo
sus, Tiesoje paskelbė ilgiau
sią isterikos skreplį, kurį su
trumpintai persispausdino kul
tūrinių ryšių su užsienio lietu
viais šiukšliaraštis. Pusė šio 
Paleckio straipsnio yra ditiram
bai sau pačiam. Pagal lietu
višką priežodį, kas gi katei uo
degą pakels, jei ne ji pati. Šių 
ditirambų skaičiuje kruglodu- 
roviškai skamba, kad J. Palec
kį priėmė Japonijos, Jungtinių 
Amerikos Valstybių, Vakarų Vo
kietijos ir kt. pasiuntinybės. 
Tuo galėtų pasigirti ir sovie
tinių "parlamentarų" šoferiai, 
nes ir juos priėmė į parkavi
mo vietas tos pasiuntinybės. O 
džino nei japonams, nei ame
rikiečiams negaila.

Nesuprasdamas politinės 
svarbos, J. Paleckis sąmonin
gai šmeižia Australijos lietu
vių jaunimą, kad jis angliškai 
šūkavo demonstracijų metu, nes 
girdi, "tik dalis to jaunimo be
supranta lietuviškai". Jie ang
liškai piketavo ne dėl to, kad jie 
nebemoka lietuviškai, o dėl to, 
kad jų . piketąvimą suprastų ir 
australai. Australijos lietuvių 
jaunimas siekė suteikti šiam 
politiniam žygiui tarptautinės 
reikšmės. Ir jis tai pasiekė. O 
jeigu kas iš jaunimo nebemoka 
lietuviškai, tai greičiausiai tik 
tie, kurių tėvai rašo Paleckiui 
ir giria jo išduotą Maskvai Lie
tuvą.

Pyktis, pagieža ir isteriką 
tiek toli Paleckį nuvedė, kad 
jis išvadino daugumą Australi
jos lietuvių "kruvinais žudi
kais", "užkietėjusiais priešais 
ir niekšais", "nacberniais" et. 
Anot jo, "jie uoliai tarnauja 
juodžiausiai reakcijai, impe
rialistams, vykdantiems kru
viną agresiją Vietname".

Savo isteriškoms tezėms su
stiprinti jis mini keletą Aus
tralijos lietuvių pavardžių, kurie 
yra jo vadinami "žmogžudžiai” 
ir karo nusikaltėliai. Kas gi 
jie tokie yra? Tai nežymūs bu
vę provincijos policijos valdi
ninkai ar tarnautojai. Ką jie nu
žudė? Neparašyta. Taip galė
jo Paleckis apkaltinti visą bu
vusią Lietuvos policiją.

Bet tegul J. Paleckis šaltai 
pagalvoja ir atsako prieš savo 

ir lietuvių tautos sąžinę į šiuos 
klausimus:

1. Kiek dėl J. Paleckio išda
vimo buvo bolševikų išžudyta 
lietuvių 1940 m. 1941 m. lai
kotarpyje Lietuvos ir Rusijos 
kalėjimuose, darbo stovyklose, 
Pravieniškėse, Červenėje, Rai
niuose, Panevėžyje, Rokiškyje, 
Zarasuose, Petrošiūnuose, Uk
mergėje ir kt.?

2. Kodėl J. Paleckis, kaip so
vietinės Lietuvos "prezidentas" 
leido rusams 1941 m. ištremti 
iš Lietuvos pražūčiai ir mirčiai 
34.260 lietuvių, jų tarpe apie 
6.000 nepilnamečių nuo 1 iki 
18 m.?

3. Kodėl Paleckis nevadina 
žmogžudžiais tų, kurie išžudė 
per abi bolševikines okupacijas 
apie 400.000 Lietuvos gyvento
jų, jų tarpe ir jo buvusių poli
tinių draugų?

4. Ar J. Paleckis yra toks 
naivus ir nežino, kas slepiasi 
už jo nugaros? Juk už jo nuga
ros stovi Maskvos sukurtoji 
Raudonoji Armija, NKVD, sena
sis rusų panslavizmas, šiandien 
išvirtęs į bolševikinį kolonia
lizmą ir imperializmą.

KANADOS 
LIETUVIAI
TAUTINIO MENO PARODA 
LONDONE

Kad Kanadoje gyvena daug 
įvairių tautybių žmonių ir kad 
šalia anglų bei prancūzų kitos 
tautos sudaro 5-kius milijonus, 
t.y. gerą ketvirtadalį visų kraš
to gyventojų, kažkodėl, turbūt, 
Londone, tame konservatorių- 
anglų susitelkime, vis norėta 
patikėti. Bet pasirodo, kad ir 
Londonas pasižymi tautybių gau - 
sumu ir įvairumu. Šiam reika
lui turbūt yra įkurtas tarptau
tinis klubas -- International 
House, kur aktyviai reiškiasi 
įvairios etninės grupės. Vieno 
tarptautinio klubo padalinių — 
neseniai įsteigta tautinio meno 
taryba. Jos artimiausi tikslai 
šiame rašinėlyje ir norima at
žymėti.

Gegužės mėn. 18 dieną minė
ta taryba turėjo pirmą savo pa' 
sirodymą -- Colborne Coccuni- 
ty Centre, Londone, suruošė 
net 20-ties etninų grupių tauti
nio meno ir rankdarbių paro
dą. Nors atskirų tautybių pa
rodos stalai nepasižymėjo eks
ponatų gausumu, bet jie ryškiai 
švytėjo bfldingumu, pradedant 
senosios Indijos kultūra ir bai
giant originalių kanadiečių - 
indėnų ir eskimų dirbiniais. Gau - 
sesni stalai buvo lietuvių ir ki
tų pabaltiečių ir ypač vengrų. 
Mūsų gintaro rinkiniai, medžio 
drožiniai, audiniai ir tautiniai 
drabužiai traukė daugelio akis.

Būdinga, kad parodos lanky
tojai — tarptautinė minia, kal

banti daugumoje savomis kalbo
mis ir kažkaip susidarė įspūdis, 
kad tik atskiros etninės grupės 
atėjo pasižiūrėti... savo dirbi
nių. Parodoj visai nedalyvavo 
anglai. Nedaug jų ir atsilankė. 
Tiesa, viena kita mokykla (virš 
200 mokinių) buvo atvesta pa
sižiūrėti, tur būt ką kitos tau
tos turi.

šalia tautinio meno gausiai bu
vo ištatyta ir kulinarinio meno 
- kepsnių. Lietuviškas tortas 
ežiukas buvo parduotas iš varžy

PLANINGAS TAUPYMAS
moka gauti dividendui

■ — ■■■ PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

PlnudlMl, aatredieal ir peaktadiaai 
ne 9 vai. ryto iki 4 vaL po pia t*,

Chartacd and Soptrviaed by the United Statu Govarantat 

2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILUNOB

Pkoae VIrgHa VIKI Jobą J. Kaiaaaaekaa, Pm.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MQSU ĮSTAIGOS

Ketvirtadioaį aao 9 vaL ryto iki 8 v. vak. 
šodtadioa| feao 9 vai. ryto iki 1 vai. po piot^ 
Tro&arHoal atdaryta via^ diaa%

tinių ir dėl jo daug kas varžėsi.
Tolimesni tautinio meno tary

bos darbai yra:
L Š.m. birželio 23 d. Victo- 

ria parke -- vasaros teatre — 
visų etninių grupių koncertas: 
muzika, dainos,ta utiniai šokiai.

2. Visų etninių grupių dalyva
vimas Londono miesto rudens pa - 
rodo j -- Western Fair.

3) Aktyvus ruošimasis ir daly
vavimas Kanados šimtmečio Lon 
dono miesto iškilmėse 1967 m.

(le)

================ JUOZAS ŠLAJUS

KĄ RASIU SUGRĮŽĘS?
ATSIMINIMAI ~ = (7)

Kas visą laiką gyvena laisvėje, niekuomet nepa
jus, neišgyvens laisvės netekimo jausmo. Lais
vė pasidaro nepaprastai brangi, kai jos netenki 
ir niekuomet jos taip daug nevertini, kuomet gali 
pilnai ja naudotis.

Apie 10 valandą dieną atnešė duonos ir juodos 
kavos. Daugiau nieko valgyti nedavė. Bet valgyti 
nenorėjau, tik buvau ištroškęs ir godžiai išgė
riau kavą. Dar dvi naktis tardė rusas enkavedis
tas ir nesimpatingos išvaizdos Rėvas, kuris sa
kėsi esąs lietuvis, jau nuo seniau gyvenąs Tau
ragėje ir pažįstąs mane, nors aš niekuomet Tau
ragėje nebuvau jo matęs. Per tardymus vaidin
davo- draugiškumą, vėliau keikdavo ir garsiai ko- 
liodavo biauriausiais žodžiais. Tardymų išvar
gintą vėlai naktį ar paryčiais grąžindavo į tą 
patį rūsį, kur žiurkės ir pelytės žaidė. Gyvenda
mas su jomis, mąstydavau ir lygindavau savo 
tardytojus su šiomis žiurkėmis. Juk jie, tie lie
tuviai komunistai tardytojai ir enkavedistai yra 
daug biauresni už šias žiurkes. Ir tie visi tardy
tojai, kaip šios žiurkės, knisosi laisvos Lietu
vos požemyje. Tų lietuvių žiurkių-komunistų lais 
vais Lietuvos laikais tebuvo tik tiek, kad jie 
priešams kraštą okupavus, vos pajėgė užpildyti 
tardytojų kėdes. Jų nedaug, bet turėdami jėgą

pagrįstą teroru, buvo pajėgus kankinti didžiau
sias mases žmonių.

Trečią nelaisvės dieną, didžiausiam mano nu
stebimui, enkavedistas atnešęs padavė gardžiai 
pagamintus pietus: grietinėle baltintus barščius, 
mėsą su bulvėmis ir pakelį papirosų. Karštas 
maistas! O rūsy buvo šaltas ir drėgnas oras. 
Buvau gana sušalęs ir- tardymų išvargintas. Ge
ras maistas per porą dienų mane atgaivino ir 
sustiprino. Priėmęs maistą, iš lėkščių atpaži
nau, kad maistas buvo iš namų. Džiaugiausi nors 
tiek, kad žmona žino, kur esu.

ATSISVEIKINAME SU TAURAGE
Tos pačios savaitės pabaigoje po arešto, penk

tadienį apie 10 vai. rytą, enkavedistas atidarė 
rūsio duris ir liepė man išeiti. Kai išvedė gat
vėn, beveik savaitę išbuvus tamsiame rūsy be 
šviesos, nepripratusios akys ašarojo ir nega
lėjau pastebėti, ar kas matė, kad mane išveža. 
Išėjus gatvėn prie durų stovėjo senos išvaizdos 
automobilis. Kai mane įstūmė galinėn sėdynėn, 
pamačiau, kad ten jau sėdėjo Julius M-kas, 
areštuotas vieną dieną anksčiau. Priekyje susė
do du uniformuoti enkavedistai. Vienas vairavo 
automobilį, o kitas sėdėjo laikydamas rankose 
automatinį ginklą. Buvome perspėti, kad ramiai 
sėdėtume ir tarp savęs nesikalbėtume.

Pasijudinome iš Tauragės Skaudvilės link. Aiš
ku, enkavedistai mums nepasakė, kur esame 
vežami. Daug gražių išgyvenimų ir prisiminimų 
palieka už mūsų. Seno automobilio motorui burz- 
giant, slegia įkyrios mintys: nejaugi paskutinį 
kartą pro akis slenka Lietuvos laukai ir gražios 
sodybos? Gi bolševikų Baudžiamojo Statuto 53 
straipsnis, kuriuo beveik visi politiniai buvo kal

tinami, nieko gero nelėmė: visiems grėsė sušau
dymas arba mirtis nuo sunkių darbo sąlygų 
Sibire.
KAUNO KALĖJIME

Pavakariais atvažiavome į Kauną, ir mūsų auto
mobilis sustojo prie buv. Saugumo Departamento 
rūmų, dabar NKVD-distų vyriausios būstynės. 
Sustojo priekiu prieš geležinius kiemo vartus, 
įvažiavus į kiemą, sunkūs geležiniai vartai vėl 
užsidarė, o mus perėmė ginkluoti rusai sargy
biniai ir nuvedė laiptais į viršų. Jau buvo tam
sus vakaras, bet dar užtruko kelias valandas, 
kol vėl padarė kratą, atliko visus registracijos 
formalumus ir tardymą. Po to vėl du sargybi
niai su durtuvais, ant šautuvų (vienas priekyje, 
kitas užpakalyje) nuvedė į kiemą, įstūmė į ap
kaustytą automobilį ir išvežė per Kauno miestą 
į Mickevičiaus gatvę, kur buvo Kauno kalėjimas 
Nr. 1 (anksčiau vadinamas Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjimu). Čia kalėjimo raštinėje vėl krata, blan
kų užpildymas, pirštų nuospaudos ir kt.

Vėlai naktį, po visų formalumų kalėjimo raš
tinėje, sargybinis, vesdamas mane laiptais į ant
rą aukštą, rusiškai sušuko "penktas!” Prieš mus 
į šoną bildėdamos paslinko sunkios geležinės 
durys. įėjus į koridorių, dešinėje pusėje, apkaus
tytoje būdoje sėdėjo už geležinių grotų užsimas
kavęs sargybinis su kulkosvaidžiu. Paėjus kori
doriumi kiek į kairę, atrakino sunkias duris ir 
atidaręs pastūmė mane į kambarį. Durys sun
kiu ir dusliu bildesiu vėl užsidarė. Kambario 
palubėje degė silpnos šviesos lemputė. Kai ma
ne įstūmė kameron, aš taip ir tebestovėjau prie 
užsidariusių durų.

(Bus daugiau)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Inž. Raimuntas Kudu- 
kis Cleveland Statė Univer- 
sity dėsto ”Strength of 
Material II” — medžiagų 
atsparumo kursą.

Inž. R. Kudukis, turėda
mas tarnybą plieno pramo
nės įmonės vadovybėje, dės
tydamas universitete, akty
viai reiškiasi ir visuomeni
niame gyvenime. Jis yra 
ALT Clevelando skyriaus 
ir Konservatorių Klubo val
dybose, vadovauja Baltijos 
radijo valandėlei, įvairiomis 
progomis skaito paskaitas 
ir t.t.

Tai vienas aktyviausių 
mūsų jaunuosios kartos at
stovų, gražiai visur repre
zentuojąs .lietuvių visuome
nę.

PRASMINGAS PASI
MATYMAS įvyko penk
tadienį, birželio 3d.Cu- 
yahogos apskrities Coun- 
ty Auditor Ralph J. Perk, 
lydimas savo įstaigos pa
reigūnų Vaclav Hivnar, 
buv. čekų dienraščioCle
velande Novy Svet redak
toriaus ir Juozo Stempu- 
žio, Tėviškės Garsų ra
dijo valandėlės vedėjo, 
kartu su Dirvos redak
torium J. Čiuberkiu jau
kioj, oficialumų nevar
žomoj atmosferoj, turė
jo progos išsikalbėti ak
tualiais Clevelando tau
tybių įtakos į vietos po
litinį gyvenimą reikalais, 
R. J. Perk yra įsitiki
nęs, ką parodė ir pasku

SUPERIOR 
SAVINGS

SINCf ,I»O»

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

AVĖ. 
AVĖ.

HOME *nd 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS 

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VVilIiam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 Eašt I85th St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770

tinieji rinkimų rezulta
tai, kad gerai organi
zuota, kad ir neskaitlin
ga tautinė grupė, gali žy
miai pakreipti, kar
tais net nulemti,ne tik 
rinkimų rezultatus, bet 
tuo pačiu lemiamai gal 
pakreipti ir krašto po
litiką ta ar kita linkme, 
gerai susipažinus suren
kamųjų nusistatymu, jų 
politinėmis pažiūromis 
ir pan.

Tokie pasikalbėjimai 
įneša daug aiškumo be
sidomintiems ne tik šio 
krašto, bet ir savojo 
krašto išlaisvinimo po
litika.

Reikia pastebėti, kad 
Ralph J. Perk kreipia 
ypatingą dėmesį į tauti
nių grupių darnesnį po
litinį susiorganizavimą 
ir tame reikale glaudes - 
nį bendradarbiavimą. Jis 
ir vadovauja tautinių gru 
pių suartinimo darbui.

• Jubiliejiniam SLA Sei
mui Rengti Komitetas sek
madienį, birželio 12 d., Čiur
lionio Ansamblio sodelyje 
(10908 Magnolia Dr.) ren
gia visų Clevelande veikian
čių SLA narių bendrą vasa
ros pobūvį-pikniką. Pobū
vio metu veiks įprastinis 
valgių ir gėrimų bufetas ir 
leidžiami įdomūs, vertin
gi laimėjimai, kurių tarpe 
”Salamander” avalynės pre
kybininkas B. Gražulis pa
dovanojo dvi poras aukštos 

' kokybės batus, Petras Lė
lys savo tapybos kūrinį.

Į pirmąjį šios vasaros po- 
būvį-piniką kviečiami daly
vauti SLA nariai, jųjų šei
mos ir visi Clevelando lie
tuviai bei lietuvės. Pradžia 
3 valandą po pietų. (Sk.)

Dėmesio jaunimui!
L. S. S. rengia „Finis Se- 

mestri” šokius ir vakarą 
apatinėj Lietuvių salėj bir
želio 11 d., 8 v. v., šeštadie
nį.

Gros „Chordells” orkest
ras. Programa prasidės 
punktualiai 9 v. v.

Visas Clevelando jauni
mas kviečiamas atsilanky
ti. L.S.S. Valdyba

(Sk.)

O > . V

X 1

• Prieš atnaujindami sa
vo namų bei automobilių 
draudimą, palyginkite sa
vo mokama premiją pa
skambindami — V. Gied
raičiui tel. 944-6835.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus- gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

SAVININKAS PARDUO
DA NAMĄ

Prie Naujosios parapijos, 
tinkamą 1 ar 2 šeimom. La
bai gerame stovyje. Nauji 
kilimai ir užuolaidos. Pui
kiai dekoruotas, be to, ge
rai prižiūrėtas sodelis.

Patogus susisiekimas ir 
arti krautuvių.

Teirautis dieną 752-3400, 
vakarais KE 1-7792.

(62-65)

• PARDUODAMAS nau
jas, šviesus, pilnas tautinis 
kostiumas.

Skambinti tel 681-2849.
(63-64)

MOKINĖS 
SIUVAMOMS 
MAŠINOMS

Priimamos ir nevartojančios 
anglų kalbą, nes turime Įvai
riausių tautybių tarnautojus 
2000 žmonių tarpe. Dieninė pa
maina, didžiausi atlyginimai 
mokami moterims šiame rajo
ne. Patirtis nereikalaujama. 
Atlyginame besimokinant, po 
trumpo bandymo.

Teiraukitės mūsų Employ
ment Office nuo 8:30 iki 5 vai. 
p. p. nuo pirmad. iki penktad.
JOSEPH & FEISS 

CO.
2149 W. 53rd St.

(2 blokai Į pietus nuo Lorain 
Avė.)

(62-68)

HELP WANTED MALĖ

ENGINEERSAMERICAN MONORAIL 
OPPORTUN1TIES

FOR

ELECTRICAL 
MECHANICAL

OR

STRUCTURAL 
ENGINEERS

AND

DRAFTSMAN
With manufacturer or material 
handing eųuipment. Day shift. 
Steady employment. Excellent 
fringe benefits. Apply in person.

AMERICAN
MONORAIL CO.

1111 E, 200 486-5000
(Located between Euclid and St. 

Clair Avė.) 
Public transportation via CTS bus 

froni Windermere station.
An Equal Opportunity Employer 

(62-64)

WANTED AT ONCE 
1ST CLASS SKILLED 

SET-UP MEN 
OPERATORS

FOR

CONOMATICS
BR0WN AND SHARPE

Days. Overtime. New plant facilities. 
Excellent benefits.

SLABE MACHINE
PRODUCTS CO..

4659 1NDUSTRIAL PARKAVAY 
WILLOUGHBY, OHIO

(East at 370 and Euclid Avė.)
(62-68)

Fitters-W elders
Ali around machiništ or 
diemaker, semi-skilled la- 
borers. Apply at shipping 
dept. 8:30 to 11 a. m.

May-Fran Mfg. Co.
1710 Clarkstone Rd. 

Cleveland, Ohio
An F.qual Opportunity Employer 

(62-64)

MACHINISTS
THE

CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components
KELLER-

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAP TURRET
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DR1LLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALAND1NJ 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

Interviewing Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportunity Employer

MACHINE HELP 
WANTĘD

TOOLMAKERS
experience on making cutting 
tools for multiple & spindle 
screw machines & turret lathe.

TURRET LATHE
SETUP & OPERATE

BROWN & SHARPE 
AUTOMATIC
SETUP & OPERATE

MAINTENANCE 
MECHANICS

Experience on machines & 
maintaining above machines. 
Steady employment, high 
hourly rate plūs bonus, paid 
vacations and holidays,
fully paid hospital sickness 
and pension plans. Uniforms 
furnished. Apply weekdays 
9-11 a. m.; 1-3:30 p. m.

HANSEN MFG. CO. 
4031 R. 150 St. 
Cleveland, Ohio

(58-67)

ELECTRICIAN 
for machine tool and panel 
wiring. Steady employment. 
Exeellent company benefits.

APPLY IN PERSON

AMERICAN 
MONORAIL CO.

1111 E. 200 ST.
216 — 486-5000 

EUCLID, OHIO 44117 
(Located betvveen Euclid and St. Clair 
Avė.). Public transportation via CTS 
bus from Windemere station.

An Equal Opportunity Employer 
(58-66)

GRINDERS FLAT FORM
CUTTING TOOLS. STEP DRILL 

Excellent company benefits, overtime 
available. Permanent. West Side. 
Days.
OHIO CUTTER GRINDING CO

216 — 671-3377
(62-67)

LIETUVIŠKOS KNYGOS, 
PLOKŠTELĖS, 
MEDŽIO DROŽINIAI, 
AUDINIAI, GINTARAS

ir {vairios kitos importuotos dovanos!
Visa tai galite įsigyti, atvykę į naujai atidarytą 

DIRVOS krautuvę, 6907 Superior Avė.
Krautuvė atidaryta kasdien nuo 9 vai, ryto iki 6 vai. 

vak., šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. p. p.

ĮSPŪDŽIAI IŠ BOSTONO

Bostono lietuvių ko
lonija pasižymi savo jud
riu kultūriniu gyvenimu 
ir nuo kitų pažangiųjų 
kolonijų neatsiliekančia 
bendruomenine veikla. 
Kaip mechanikoje darbo 
vyksmą stumia varik
liai, taip ir bendruome
niniai kultūriniame gy
venime visad reikalingi 
jo šukė jai. Tokių darbuo
tojų Bostono lietuvių ko
lonija netrūksta. Didelės 
kultūrinės reikšmės tu
ri čia gyvuojančios dvi 
visuomeninės instituci
jos: LB Kultūros klubas 
(Tarptautinio Instituto 
patalpose) ir Lietuvių 
Tautiniuose namuose iš
garsėję Subatvakariai, 
kur laiks nuo laiko su
sibėga vietos lietuviško
ji visuomenė kultūrin
gai laiką praleisti. Su- 
ruošiama gan įdomių pa
skaitų, referatų, prane
šimų, meno, literatūros 
apžvalgų ir k. ,ir nuotai
kingai pasibičiuliaujama 
savųjų tarpe.

Gegužės mėnesio pas
kutinėmis dienomis tu
rėjau progos dalyvauti 
svečio teisėmis Kultū
riniame Subatvakaryje, 
kurs šio meto sezone bu
vo uždaromasis (nuo ru
dens vėl veikla atsinau
jins). Čia teko stebėti 
"Miss Lithuania" rinki
mų ceremonialą ir pa
sveikinti konkurso lai
mėtoją studentę Giedrę 
Galinytę, tą pačią, kuri 
garsiąją lapkričio 13 d. 
kartu su būreliu kitų jau
nuolių, įsiveržė į Jung. 
Tautų Saugumo Tarybos

MACHINISTS
2nd Shift, Shift Premium

Set-up and Operate

Engine Lathe
Turret Lathe
Boring Mill 

Hill-Acme Grinder 
Milling Machine 

Universal Grinder 
Radial & Sensitive 

Drill Press
also

Laborers
ALSO 1ST SHIFT

Electricians 
Castings

Layout Inspector 
Mechanical Inspector

SF.E MR. CONNERS

The

Lees Bradner Co.
Elmwood Avė. at W. 121

Cleveland. O. 44111

An F.qual Opportunity Employer
(62-64) 

posėdį reikalaujant Pa
baltijo valstybėms lais
vę grąžinti. Buvo ir me
ninė dalis, kurią atliko 
sol. B. Povilavičius, 
akomp. J. Gaideliui.

Subatvakario progra
mą pravedė inž. Ed. Ci
bas. Jis vykusiai margi
no žodį, tarpais jį grą
žino humoristiniu šlifu 
ir tas leido susirinku
siųjų linksmajai nuotai
kai išsilieti.

Poetas St. Santvaras, 
visų Subatvakarių gyvo
ji dvasia, šiame vakare 
buvo gražuolės rinkimų 
komisijos pirmininkas. 
Jis oriai bei pasigėrėti
nai atliko savo pareigas.

Atrodo, tie Subatvaka
riai gal ir neturėtų tiek 
visuomeninio patrauklu
mo, jei moteriškų šir
delės kitokios būtų ir 
sunkios pasidarytų ran
kelės to pavilgėlio su 
kavute ant staliukų nepa
sirūpintų padėti. Kai kas 
bendromis jėgomis da
roma, nėra persunki jo
kia auka ar darbas.

Bostono lietuvių kolo
nija yra gražus pavyz
dys kitoms mūsų koloni
joms, kaip savaitgaliais 
reikia kultūringai laiką 
sunaudoti ir vieniems 
nuo kitų tautiniai neati
trūkti, ar dienos rutinai 
supilkinus buitį,neleis
ti dvaselei nupulti ar. jai 
rūgti. Bendraujant palai
kome gražiuosius lietu
viškus papročius, savi
tą kultūrą. Be to, bend
raudami dažnai suran
dame savo buvusių drau
gų bei pažįstamų (ir net 
giminių) veidus, taigi, 
pasijaučiame gyveną ma
žytėj Lietuvos dalelėj, o 
kartais net pasimaišę 
platesniame jos plote 
— sutikdami dar dau
giau pažįstamų ar arti
mesnių sau žmonių. Liūd
na, kai kas paieško ma
žytę Lietuvėlę karčia- 
mose. Tai silpnavaliai 
mūsų broliai , stovį ir 
kažką iešką ant pražū
ties kranto...

Vartalioju rankose at
rastą Subatvakarių Ko
misijos įduotą įžangos 
kortelę, kurioje atspaus
dintas toks įrašas: Dė
kingi už apsilankymą. 
Tas atsidėkojimas yra 
ne vien tik mandagumo 
mostas, bet ir pageida
vimas būti dažnu Subat
vakarių dalyviu.

Laiminga Bostono lie
tuvių kolonija turėdama 
nuosavą susibėgimo pa
stogėlę — Tautinius na
mus, kuriuose yra suka
mas įvairiopai nuspalvin
tas vietos lietuvių kultū
rinis gyvenimas. Ir dar 
daugiau , ji laimingesnė 
dar ir tuo, kai savo tar
pe nestokoja pajėgių ir 
veiklių kultūrininkų ir 
pagelbininkų tokiems pa 
rengimams paruošti bei 
jiems pravesti.

J. Bubelis



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dirvos novelės konkur
sui, kuriam yra prisiųsta 
18 novelių, šiuo metu su
daroma jury komisija.

Novelių konkurso jury 
komisijai padarius savo 
sprendimą paskelbsime pre
mijos įteikimo datą.

• Rašytojas Stasys Sant
varas, Dirvos redakcinės 
kolegijos narys, su ponia 
Santvarienė dalyvaus Tarp
tautiniam P. E. N. Sąjungos 
Kongrese, kuris šiemet ren
giamas New Yorke, birželio
12-19 d. P. E. N. — tarp
tautinė rašytojų organiza
cija, turėjusi savo skyrių 
Nepr. Lietuvoje. Ir dabar 
jai priklauso keletas mūsų 
rašytojų, kurių tarpe yra 
ir Stį Santvaras.

Iš VOKIETIJOS ATVYKS
TA ŽIBUTĖ VYKINTAITĖ

Lietuvių tautinis akade
minis sambūris ir LST 
Korp! Neo-Lithuania Chi
cagos padalinys, remdami 
Jaunimo Konkreso iškeltą 
mintį, kad visi prisidėtų 
prie sudarymo sąlygų at
vykimui į Jaunimo Kongre
są jaunimui, gyvenančiam 
kitame krašte, nutarė pa
dengti vieno asmens kelio
nės išlaidas jį globoti.

Jų globojama į Jaunimo 
Kongresą iš Vokietijos at-

Neužmirštamam'varganų tremties 

dienų draugui

A. t A.

VINCUI ŽEMAIČIUI 

mirus, poniai, dukrai, sūnui ir jų arti

miesiems nuoširdžią užuojautą reiškia 

ir sykiu liūdi

E. ir Br. Užemiai

A. A.

VINCUI ŽEMAIČIUI 
mirus, jo dukrą VINCENTINĄ ir žentą inž. JO

NĄ JURKŪNUS bei visus artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame

Stasė ir Petras Petrušaičiai

Brangiam Tėveliui
A t A

VINCUI ŽEMAIČIUI 
mirus, Ponią ANELĘ ŽEMAITIENĘ, mielus VIN
CENTINĄ ir JONĄ JURKŪNUS, VYTAUTĄ ir 
BIRUTĘ ŽEMAIČIUS bei jų šeimas gilaus skaus
mo valandoje nuoširdžiai užjaučiame

J. ir B. Lenkevičiai

KOSTUI ČIURLIONIUI

žuvus, jo motinai p. ČIURLIONIENEI, ir sese

rims p. MARTUSEVIČIENEI, p. CININIENEI ir 

jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą

A. E. J. Liškevičiai

Stp.Vykintas su dukra Žibute

vyksta žibutė Vykintaitė- 
Povilavičiūtė, kuri Muen- 
cheno universitete studi
juoja žurnalistiką, germa
nistiką ir socialogiją. Ji yra 
Lietuvių studentų sąjungos 
ir Lietuvių skautų sąjun
gos narė.

Baigusi lietuvių pradžios 
mokyklą Memmingene, ku
rį laiką lankė vokiečių gim
naziją, o vėliau persikėlė į 
Vasario 16 gimnaziją, kur 
aktyviai reiškėsi mokyklos

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
LIETUVIŠKOJE JANSONŲ VASARVIETĖS 

CAPE COD VILOJE

"AUDRONĖ“
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 

Tel. (Area 617) 428-8425
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 

dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 

(7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 18 D. iki RUG
SĖJO MĖN. 15 D. ir jau dabar priimami užsakymai.

Kreiptis: DR. ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST., 
BOSTON, MASS. 02124. TEL. 288-5999, o po BIRŽELIO 
18 D. tiesiai į vilą AUDRONĖ — CAPE COD, MASS., 
MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti j šią gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

gyvenime ,dirbo su skau
tais, eidama įvairias parei
gas.

Paveldėjusi iš žurnalisto, 
meno ir literatūros kritiko 
Stepo Vykinto literatūri
nius gabumus, spaudoje 
pradėjo bendradar b i a u t i 
1960 metais, ir buvo pirmo
ji, kuri iškėlė mintį, kad 
būtų pastatyti nauji gim
nazijos rūmai.

Mokydamosi Vasario 16 
gimnazijoje, ji buvo lietu
vių literatūros būrelio val- 
rybos sekretorė, vaidino 
įvairiuose v a i d i nimuose, 
kurį laiką vadovavo tauti
nių šokių šokėjų grupei. Su 
ja lankėsi Italijoje, įvairiuo
se Vokietijos miestuose, o 
su skautais reprezentavo 
lietuvius Anglijoje, pasau
lio skautų jamborėje.

Lankydama gimnaziją, 3 
metus studijavo muziką 
Mannheime.

žibutės Vykintaitės at
vykimu daug rūpinosi Juo
zas žvynys su ponia, kurie 
sudarė jai visus reikalingus 
dokumentus, o taip pat pa
žadėjo reikiamą globą.

Jai gyvenant Chicagoje, 
.sudarytam globos komitetui 
vadovaus Kristina Saba
liauskaitė, talkinant kitoms 
Korp! Neo-Lithuania kole
gėms. New Yorke globos 
Korp! Neo-Lithuania filis
terių s-gos pirmininkas A. 
Diržys ir vietos neolithua- 
nai.

Vokietijoje gyveną lietu
viai, rekomendavę žibutę 
Vykintaitę kaip atstovę į 
Jaunimo Kongresą, kelia 
mintį, jog būtų gerai, kad 
šiai gabiai jaunuolei, veik
liai lietuvaitei, būtų sudary
tos sąlygos tęsti žurnalisti
kos studijas JAV universi
tetuose. Vyt. Kas.

NEW YORK

KULTŪRINIS 
VAKARAS

ALTS-gos Richmond 
Hill skyrius ir Brookly- 
no I-sis skyrius New 
Yorke neseniai išsirin
kę naujas vadovybes en
tuziastingai pradeda dar
bą. Šių metų birželio 10 
dieną, 7:30 vai. vak., 
International Hotel salė
je ruošia kultūrinį vaka
rą, kuris bus tik pirmas 
žingsnis į jų užsimoji
mus tokiems kultūri
niams bei visuomeni
niams vakarams ruošti 
kas mėnesį penktadie
niais toje pačioje salė
je kviečiant visą New 
Yorko lietuvių visuome
nę

S į kartą pagrindine 
kalbėtoja pakviesta jau
nosios kartos atstovė Ri
ma Buinytė-Mironienė 
iš Pahiladelphijos, kuri 
kalbės tema: Protiniai 
atsilikusio vaiko ateitis 
Amerikoje.

R. Buinytė-Mironienė

Prelegentė yra baigu
si psichologijos kursą 
Pennsylvania universi
tete ir šiuo metu ruošia
si magistrės laipsniui, 
studijas gilindama, Trem 
ton, N. J. universitete, 
kur ji, kaip viena iš ga
biųjų u-tą baigusių stu
denčių gavo stipendiją 
iš JAV organizacijos pro
tiniai atsilikusiems vai
kams padėti.

Šalia studijų Rima Mi- 
ronienė gyvai reiškiasi 
lietuvių akademiniame 
gyvenime. Kurį laiką bu 
vo Korp! Neo-Lithuania 
Philadelphijoje valdybos 
narė. Ji yra dažna kal
bėtoja bei pranešėja vie
tos lietuvių radijo pro
gramoje.

Savo paskaitą ji pa
iliustruos nuotraukomis 
ekrane. Po paskaitos ir 
diskusijų svečiai bus pa
vaišinti kavute.

New Yorko ir jo apylin
kių lietuvių visuomenė 
maloniai kviečiama gau
siai atsilankyti. Interna- 
tional Hotel randasi prie 
J. F. Kennedy aero
dromo.

New Yorko ir
New Jersey 
jaunimui

Į STOVYKLĄ: iš New Yorko 
važiuojama Continental Trail- 
ways autobusu birželio 24 d. 
vidudienį; stovyklon atvyksta
ma birž. 25 d. rytą. Šiuo au
tobusu važiuojama tik iki sto
vyklos. Iš stovyklos (Dainava) 
į Chicagą parūpina ten pat va
dovybė. Iš Chicagos į New Yor- 
ką grįžtama tuo pačiu autobu
su 3 ar 4 liepos. Važiuoja tik 
tie, kurie važiavo iš New Yor
ko. Autobuse telpa 38 žmonės, 
bet grupėje turi būti ne mažiau 
25 žmonių. Kaina vienam asme
niui ten ir atgal tarp $34.00 - 
40.00, priklauso nuo važiuojan
čių skaičiaus.

Kadangi tik tas vienas auto
busas gaunamas, todėl tie, ku
rie netilptų į tą autobusą, ar
ba tie, kurie norėtų važiuoti 
kitą dieną, turi važiuoti trau
kiniu New York Centrai; iš
važiuoja iš New Yorko 6 vai. 
15 min. p.p., atvažiuoja sekantį

Lietuvių Fondo vajaus komitetas Los Angeles surengė vakarą, ku
riame buvo suvaidinta Petro Babicko veikalas "Gintaro žemės pasa
ka". Veikalą režisavo J. Kaributas. L. Kančausko nuotrauka

rytą apie 7 vai. Jackson, Mich. 
kur nūs sutikti stovyklos vado
vybės. Kaina į abi puses $53. 
Šis bilietas tinka New York - 
Jackson tuo pačiu bilietu po 
stovyklos iš Jackson į Chica
gą, po šventės iš Chicagos į 
New Yorką. Bilietas galioja 30 
dienų, bet yra sąlyga -- kiek 
toje grupėje važiuoja iš New 
Yorko, tiek pat gali grįžti at
gal. Iš tos grupės atskirai va
žiuojant teks mokėti pilną bi
lietą.

Į KONGRESĄ: važiuojama 
Erie Lackawanna traukiniu birž* 
29 d., 10 vai. ryto, Chicagoje 
bus sekantį rytą apie 7 vai. 
Grupei iš 25 žmonių į abi pu
ses vienam asmeniui kainuoja 
$47.45. Pagal tą planą visa gru
pė važiuoja į Chicagą kartu, 
grįžta arba grupėje ar pavie
niui, kada nori, bet ne vėliau 
6 liepos iš Chicagos 6 vai. 30 
min. p.p. Jei mažesnė grupė 
susidarytų, tada vienam asme
niui į abi puses kainuotų 
$49.45, bilietas galioja 30 die
nų, bet sąlyga: kiek grupėj va
žiuoja iš New Yorko, tiek pat 
turi grįžti kartu, kitaip atski
rai reikės mokėti pilną bilie
tą. Tokioms mažesnėms gru
pėms patogu važiuoti į Dainų 
šventę, nes jas galima suda
ryti ir kitom dienom. Pilnas bi
lietas į Chicagą į abi puses 
kainuotų apie 70.00, todėl apsi
moka važiuoti grupėje.

Transportacijos vadovybė rei
kalauja sumokėti viską iš anks
to, todėl nedelsiant prašome re
gistruotis pas G. Malinauskai
tę tel. HI 1-2492. . Už bilietus 
prašome siųsti Money Orders: 
Miss G. Malinauskas, 85-74 88 
St., Woodhaven, N.Y., 11421, va
žiuojantieji į stovyklą iki birže
lio 13 d., važiuojantieji į kon
gresą iki birželio 20 dienos.

New Jersey jaunimas 
prašomas prisidėti prie New 
Yorko grupės, registruotis tuo 
pat telefonu, pirma pasukus 
Gode 212.

I Dainų šventę važiuo
jantieji gali pasinaudoti tomis 
sąlygomis, todėl prašome re
gistruotis ir siųsti M.O. Mali
nauskaitei anksčiau duotu adre
su.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

VASAROS ATOSTOGAS
kviečiame praleisti CAPE COD’E 

MEŠKOJE
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildo

mas Golf’o srovės; SILVER BEACH smėlis; Lietu
viška aplinka ir geras maistas, suteikia puikias są
lygas pavasaroti bei pailsėti.

SPORTO mėgėjams: sail-fish buriuoti, teniso 
aikštė, ping-pong, kroketas.

Vakare TĖVAMS išvykus prižiūrimi vaikai.
SEZONĄ pradedame BIRŽELIO mėn. 19 d.
Su užsakymais prašome kreiptis:

M. LŪŠYS, 88-01 104 St., 
Richmond Hill 18, N. Y. 
Tel. (212) 849-1193
I. VEITAS, 72 Congress St., 
Braintree, Mass.
Tel. (617) 843-2146

MEŠKA
42 BEACH STREET 

MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS.

Tel. (617) 759-3251

BALTIMORE
IŠKILUS FOTOGRAFAS

Baltimorėje suruoš-v 
tos tėvo A. Kezio S.J. 
fotografijos meno paro
dos proga to miesto laik
raštyje The Catholic Re- 
view (geg. 6 d.) tilpo il
gas straipsnis, paliečius 
A. Kezio asmenybę ir jo 
pažiūras į fotografijos 
meno ateitį.

Straipsnio autorius 
Thomas N. Lorsung, iš 
keldamas gilų meniškos 
sielos jausmą, įdedamą 
į A. Kezio pasirinktą 
meno sritį, cituoja vi
są eilę įžymių kritikų 
minčių, aukštai verti
nančių šio jauno lietu
vio - vienuolio nepapras
tą darbą, meninį pojūtį 
ir sugebėjimą į nuotrau
ką įpinti ne tik matomą 
vaizdą, bet jį patiekti 
taip, kad jame justum gy
vybę, grožį, patiekto 
vaizdo apsakymą be žo
džių.

"Fotografija yra prie
monė žmogaus minčiai, 
kas ir fotografiją daro 
menu", pareiškė A. Ke
zys. "Fotografijoje gali 
išsakyti jausmą apie sub
jektą, ką apie jį galvoji" 
Menininkai yra meninin
kais ne vien todėl, kad 
jie naudoja šepečius ar 
rašomąsias mašinėles, 
bet todėl kad jie išreiš 
kia žmogiškąją asmeny
bę.

A. Kezys laikraštyje 
išreiškė viltį, kad su lai
ku ir fotografijos menas 
bus pripažintas menu. 
Tik reikia, kad ir toje 
srityje atsirastų geni
jus.

Baigiant straipsnį, 
laikraštis išreiškia vil
tį, kad iš turimų duome
nų galima spėti, jog to 
meno genijaus vardas ga
lėsiąs būti — Algiman
tas Kezys S. J.
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