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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

JAV PASITRAUKIMO POLITIKA Iš SAVO TU
RĖTŲ POZICIJŲ, JŲ NERYŽTINGUMAS GINTI 
SAVO TEISES IR TRADICIJAS SIŪLO IŠVA
DĄ, KAD KAŽKAS NEGERAI SU JŲ GALVO
SENA. — JAMES BURNHAM TEIGIA, KAD 
JAS I SAVIŽUDYBĘ STUMIA JŲ PAČIŲ LIBE

RALIAI NUSITEIKĘ INTELEKTUALAI.

-------- Vytautas Meškauskas-------

Daugeliui politinės scenos ste
bėtojų turėjo ateiti mintis, kad 
vadinamas Vakarų pasaulis 
sparčiai žengia prie- savo galo. 
Kartu pikta, kad jis užleidžia sa
vo vietą kaž kokiam naujam pa
sauliui, kuris iki šiol paskiram 
žmogui ir tautom atnešė daug ma
žiau naudos ir laimės negu buvęs. 
Dar pikčiau, kad užleidimas po
zicijų vyksta be rimtesnio pasi
priešinimo ir kartais beveik sa
vo noru.

Istorija moko, kad kiekviena 
civilizacija, pasiekusi savo viršū - 
nę, sugriūva. Vienas iš ryškiau
sių pavyzdžių buvo Romos impe
rija. Dėl tokio reiškinio jau se
niai sukamos galvos. Hėgelis, 
Spengleris, Toynbee jau svarstė 
tokią raidą, o dabar James 
Burnham įsijungia J jų tarpą su 
savo knyga Suicide of the West 
(John Day leidykla $5.95).

Į klausimą, kodėl Vakarai, bū
dami stipresni, nusileidžia, pa
meta norą išsilaikyti, Burnham at •
sakymo ieško ideologijoje ir įro
dinėja, kad dėl to kaltas tas 
sąjūdis, kuris Amerikoje vadi
namas liberalizmu, o Europoje 
kairioji šviesuomenė. Aplamai 
imant, jie tiki į žmogų ir jo ver
tę. Tačiau, jei žmogus negeras, 
tai dėl to kaltas ne jis pats, bet 
švietimas ir socialinės sąlygos. 
Kai kurie net jaučia asmeninę at
sakomybę už buvusią rasinę dis
kriminaciją ir kolonializmą. Jie 
tiki, kad pasaulį galima bus taip 
sutvarkyti, kad jame viešpataus 
taika ir teisė, kurios išstums 
politiką, paremtą jėga. Iš viso, 
jie daugiau rūpinasi visa žmoni
ja negu savo tauta, grupe, kai
mynais ar šeima. Vakarų civili
zacija jų akyse nėra aukštesnė 
už kitas ir jei taip, nėra ko sie
lotis jos likimu *besikeičiančiam 
pasaulyje*.

Tokia pasaulėžiūra turi didelės 
įtakos JAV ir kitų Vakarų vals
tybių kultūriniame bei politinia
me gyvenime ir atitinkamai nu
dažo JAV užsienio politiką. JAV 
turėjo ir turi tris galimas po
litikos kryptis: Jaltos strategiją 
siekiančią susitarimo su Sovietų 
Sąjunga, Trečiojo Pasaulio, kur 
Jungtinių Tautų organizacijos pa
galba teisė pakeistų jėgą visame 
pasaulyje ir pagaliau Vakarų San
tarvės politika. Tos trečios ga
limybės JAV administracija libe
ralų įtakoje nenori griebtis^ nes ji 
galinti pakenkti derybom su 
Maskva.

Liberalizmo nusikaltimas sly
pi tame, kad paruošia Vakarų

Brazilas: - Aš tikiuos, kad statybos medžiagą nesivėlins pristatytil

civilizaciją sunaikinimui. Komu
nizmą sustabdyti galima ne ko
munistų perauklėjimu, bet tik jė
ga ir valia. Kad komunistus su
stabdžius, nėra reikalo masiniai 
žūti, tačiau reikia pasiryžimo, 
jei reikėtų, mirti. Už tat Burn- 
hamas baigia su viltimi, kad Va
karai galėtų dar ir nežūti, jei bū
tų sulaikyta paskutiniųjų 50 metų 
trauka j savižudybę.

Apie liberalizmo įtaką J JAV 
politiką šį rudenį pasirodys ki
tas didelis veikalas. Tai James 
J. Martin "American Libe- 
ralism and World Politics, 1931- 
1941". Intelektualai, kurie tris
dešimtais metais buvo pacifistai, 
per dešimt metų pasikeitė į kraš- palikime ir tik dabar išvydo die- 
tutinius karo prieš nacius kurs
tytojus. Ir čia įdomu, kad fašiz
mą ar nacizmą jie vertino daug 
blogiau už komunizmą. Pir
muosius reikia sunaikinti, o ant
ruosius tik meiliai glostyti ir jie 
pasikeisią į gerą pusę.

Kaip kartais ir labai 'aštrūs*

DVI SAVAITĖS PO REVOLIUCIIOS
JURGIS ŠATORIUS, 

Dirvos spec. korespondentas 
Brazilijoje

Vyriausioji sukilėlių va
dovybė, nenorėdama ati
duoti nevertiems politikie
riams krašto vairo j jų ran
kas, veikė griežtai ir ener
gingai. Pirmoje eilėje bu
vo izoliuoti visi kraštui ža
lingi prokomunistiniai as
menys (tie kurie nespėjo 
išbėgti) kaip iš vyriausy-

Gen. Castelo Branco, naujasis 
Brazilijos prezidentas.

protai nepajėgia suprasti pap
rasčiausių dalykų, rodo ką tik 
išėjusi garsaus dramaturgo Ge
orge Bernard Shaw knyga The 
Rationalization of Russia (134 psl 
Indiana University $3.95). Čia
G.B. Shaw aprašo savo devynių 
dienų viešnagę Sovietų Sąjungo
je 1931 m. Tuo laiku, kai Stali
nas ‘likvidavo1 apie 10 milijonų 
ūkininkų, Shaw rado, kad bolše
vikai labai malonūs žmonės ir jų 
krašte viešpatauja tiesiog pavydė
tina laisvė. Žinia, jie kai ką šau
do, tai taip reikia: "Jei tu nori 
daugiau duonos, negu kiti žmonės' 
gali gauti, tai — BANG! Jei esi 
išradėjas ir reikalauji sau pa
tento tam, kad tik pats ir tavo 
šeima galėtų pasinaudoti tavo 
išradimo vaisiais, tai -- BANG" 
Būtų pats didysis George Ber
nard Shaw ne svečias, bet sovie
tų pilietis ir taip kritikavęs so
vietų socialinę santvarką kaip sa
vo, tai ir jį būtų ištikęs tas pats 
— BANG! Shaw garbei reikia pa
sakyti, kad jis pats tų savo įspū
džių gyvas neišleido. Jis mirė 
1950 m. Įspūdžiai buvo surasti jo

nos šviesą.

Kaip ten bebūtų, matant ką žmo
nijai siūlo sovietai ir naujos Azi
jos ir Afrikos valstybės, tikrai 
gaila, kad Vakarai nori patys nu
sižudyti. O nėra jokio gyvo rei
kalo.

bės, kariuomenės eilių ;taip 
ir iš profesinių sąjungų va
dovaujančių pozicijų.

Kai kurie teisiniai keb
lumai kliudė suimti parla
mentarus, kaip iš valstybių 
taip iš federalinio seimo. 
Šie kliuviniai buvo pašalin
ti Instituciniu Aktu, šiuo 
aktu, pasirašytu trijų kraš
to apsaugos ministrų, buvo 
panaikintos kai kurios kon
stitucinės laisvės šešeriems 
mėnesiams ir atimtos poli
tinės teisės 40-čiai parla
mentarų bei uždrausta bet 
kokia politinė veikla 10-čiai 
metų 100-tui kairiojo-pro- 
komunistinio plauko politi
kierių! Jų tarpe yra Joao 
Goulart, Janio Quadros 
(buvęs prezidentas, susiau
rinęs Lietuvos pasiuntiny
bės veikimą ir atnaujinęs 
diplomatinius santykius su 
SSSR).

Vadovaujantis Instituci
nio Akto nuostatais, nauja
sis krašto prezidentas pri-

Lietuvių Tautinio Akademinio Sambūrio valdyba. Sėdi iš kairės: S, Juškienė -- kultūros reikalams, 
adv. J. Našliūnas — pirmininkas, J. Jurevičius -- sek.retorius. Antroje eilėje: J. Andrašiflnas — Iž
dininkas ir C. Modestavičius -- vicepirmininkas. V.A. Račkausko nuotrauka

LIETUVIŲ TAUTINIS AKADEMINIS SAMBŪRIS IR 
JO UŽDAVINIAI

Spaudoje dažnai randame 
žinučių apie Lietuvių Tauti
nio Akademinio Sambūrio 
veiklą Chicagoje. Daugeliui 
skaitytojų nėra žinoma, kas 
tas Sambūris, jo tikslai bei 
uždaviniai.

šiuo reikalu kreipiaus į 
ilgametį ir dabartinį Sambū - 
rio pirmininką adv. J. Naš- 
liūną, prašydamas atsakyti 
į klausimus, kurie lietuviš
kai visuomenei gal būt bus 
įdomūs.

— Kada kilo mintis įsteigti 
Lietuvių Tautinį Akademinį Sam
būrį Chicagoje?

— Kai antrasis pasaulinis ka
ras mus lšbloškė iš tėvynės ir 
didesnioji mūsų dalis atsidūrė
me Jungtinėse Amer. Valstybė
se, kilo mintis stipriau susior
ganizuoti, kad palaikius tarp sa
vęs artimesnius santykius ir at
naujinti akademiškų laikų drau
gystę. Teikti saviesiems, sveti
mam krašte atsidūrusiems, mo
ralinę ir materialinę paramą. Bū
ti veiksmingesniais, kovoje dėl 
Lietuvos išlaisvinimo iš bolše
vikinio okupanto. Tiems ir ki-

valėjo būti išrinktas parla
mento po keletos dienų. 
Rinkimai įvyko balandžio 
11 ir naujuoju prezidentu, 
361 iš 425 balsų dauguma, 
buvo išrinktas Brazilijos 
Vyr. Kariuomenės štabo 
viršininkas gen. Humbei’to 
Castelo Branco. Jo inaugu
racija įvyko balandžio 15, 
sostinėje Brasilia, Planalto 
Rūmuose.

Apie paskutinių dienų 
politinius įvykius Rio spau
da rašė, kad kraštas, išgy
venęs komunistines konvul
sijas, pagaliau pradės nor
malų gyvenimą. Diaro de 
Noticias balandžio 14 rašė: 
"Naujasis prezidentas val
dys kraštą 22 lemtingus 
mėnesius. Revoliucija, pra
sidėjusi kovo 31, turėjo di
desnius tikslus nei atsikra
tyti Jango ir jo klikos. Da
bar aišku, kad tauta tada 
buvo privesta prie galuti
no bankroto ir sugriuvimo 
Slenksčio! Viskas buvo pa
ruošta, kad perduoti kraštą 
komunizmo k o m isarams. 
Brazilai vieną dieną būtų 
pasijutę esą tokioje pačio
je būklėje, kaip daugelis 
Sovietii okupuotų rytinės ir 
centrinės Europos kraštų 
ar Kuba, kur mažuma tero
rizuoja ir "valdo” visą tau
tą.

(Nukelta J 2 psl.)

tiems reikalams 1949 m. ir buvo 
įkurtas Tautinių Korporacijų Sam
būris. Sambūrį sudaro tautinės 
minties korporacijų,veikusių Lie
tuvos U-te bei Vokietijoje, nariai. 
Taip pat tautinės minties kole
gos, nežiūrint kokiai korporaci
jai jie priklausė arba mokslus 
baigę Amerikos U-tuose.

Sambūrio padaliniai buvo įkur
ti Clevelande, Chicagoje ir New 
Yorke. 1954 m. tų visų trijų sky
rių atstovų suvažiavime, Cleve
lande buvo nutarta pakeisti vardą

Kaip Švedijoje ruošiamasi
priimti Chruščiovą

Lat vių laikra.štis "Laiks" ra
šo, kad 1959 m. rugp. numatytas 
Chruščiovo vizitas susilaukė tvir
tos opozicijos, žinomiems švedų 
intelektualams, vadovaujant prof. 
Birgeriui Nermanui, sudarius 
t.v. Rugpiūčio Komitetus. Chruš
čiovas užsirūstino ir nuo vizito 
atsisakė. Nors atsisakymo prie
žastys buvo kitos, bet komitetų 
vadovybė pasijuto nugalėtojais.

Birželio 22 d. vėl numatytas 
Chruščiovo apsilankymas. Ta pro
ga Rugpiūčio Komitetai persior
ganizuoja į Birželio Komitetus. 
Juose jau dabar randame visą 
eilę žinomų švedų Intelektualų ir 
politikos veikėjų, šalia švedų ko
mitetų susidaro ir emigrantų ko
mitetai, kuriems vadovauti nu
matytas vengras Adam Heinz.

Balandžio pradžioje švedų ko
mitetų pirmininkas prof. B. Ner- 
manas buvo sušaukęs spaudos kon - 
ferenciją, kurios pasėkoje komi
tetų veikla rado platų atgarsį šve
dų spaudoje. Spaudai buvo paaiš
kinta, kad komitetai dėl Chruš
čiovo vizito protestus numato vyk - 
dytl laisvoje, demokratiškoje 
valstybėje leidžiamomis priemo
nėmis. Kitaip sakant, Birželio 
Komitetai išreikš legalią opozi
ciją, kuri gal bus naudinga ir 
Švedijos vyriausybei.

Chruščiovui lankantis Švedi
joje, nenumatyta kelti triukšmin. 
gų demonstracijų. Birželio Ko
mitetų tikslas yra kviesti švedų 
visuomenę pasitikti Chruščiovą 
"kalbos tyla". Tai būtų pakarto
jimas to, ką švedai įvykdė 1909
m. carui Nikalojui II lankantis 
po 1905 m. revoliucijos.

Birželio Komitetai numato iš
leisti atsišaukimus, kuriuos pa
sirašys visų keturių partijų at
stovai, seimo nariai, rašytojai, 
mokslininkai, gydytojai ir žurna
listai. Atsišaukimuose bus nuro
dyta Chruščiovo padarytos skriau
dos (Vallenbergo pagrobimas, 
laivų nuskandlnlmas, paimtų jū
reivių kalinimas, neginkluotų šve - 
dų lėktuvų numušimas, dažnai 

ir pavadinti -- Lietuvių Tautiniu 
Akademiniu Sambūriu. Tame su
važiavime buvo išrinkta L.T.A. 
Sambūrio Centro Valdyba. Da
bartiniu metu Sambūrio Centro 
V-bos pareigas atlieka Chicagos 
skyriaus valdyba.

— Kodėl pirmiausia buvo įs
teigtas Lietuvių Tautinis Aka
deminis Sambūris, o ne atkurta 
Korp! Neo-Lithuania?

— Kai kolegos iniciatoriai Sam_ 
(Nukelta į 3 psL)

atidengiamos šnipų aferos ir 1.1.) 
Komitetai atsisakys tiesioginio 
boikoto ir pakviestieji į pri
ėmimus, banketus, galės patys 
apsispręsti eiti ar ne. Tačiau 
visa visuomenė bus raginama 
burtis į tuos susirinkimus, kurie 
ta proga bus šaukiami Birželio 
Komitetų. Tuose susirinkimuose 
bus keliami pavergtų tautų lais
vės klausimai.

Birželio 14 d.,didžiųjųtrėmi- 
mų prisiminimui, bus laikomos 
specialios pamaldos bažnyčiose. 
Birželio 17 d. Stokholmo koncer
tų salėse'vyks protestų demons
tracijos. Švedų visuomenės in
formacijai bus išleista brošiūra, 
paruošta žinomų visuomenei vei
kėjų, su pagrindiniu šūkiu--kaip 
1959 m. Chruščiovas susitiko su 
laisve.

Tremtinių komitetai numato 
kreiptis J Švedijos vyriausybę, 
kad toji Chruščiovo viešnagės 
metu iškeltų išskirtų šeimų su
sijungimo, muitų sumažinimo 
siuntiniams ir Sibire laikomų 
tremtinių išvadavimo klausimus. 
Kaip matyti, tuose klausimuose 
ryškus humanitarinis, ne politi
nis motyvas. Daugelį toks kuklu
mas stebino. Galimas dalykas, 
kad tai padaryta vyriausybei iš 
anksto davus suprasti, kad griež
tesni reikalavimai gali iš viso lik
ti nesvarstytais.

Energingasis prof. B. Nerma- 
nas stengėsi įtikinti spaudos at
stovus dėl komitetų griežto nu
sistatymo laikytis legalių opo
zicijos metodų.

Aišku, niekas negali užtikrinti, 
kad neatsiras keliančių ir dides
nio triukšmo. Tuo susirūpinimą 
rodo saugumo institucijos.

Chpuščiovo vizitas Švedijai kai
nuos keletą milijonų kronų. Di
džiausią išlaidų poziciją kaip tik 
ir sudarys saugumo i priemonių 
užtikrinimas, mobilizuojant vi
sus turimus rezervus svečių ap
saugai.

Pilies, kurioje Nikita su Nina 
apsistos, remontui numatoma iš
leisti1 140 tūkst. kronų.



1964 m. balandžio 20 d.

A. Gruzdienės nuotrauka
Philadelphijoje įvykusiame balandžio 4 d. Tautinių Šokių Grupės parengime aktorius V. Žukauskas 

pristato publikai programos išpildytojus. ------ J

DVI SAVAITĖS PO REVOLIUCIJOS
(Atkelta iš 1 psl.)

Tą grėsmę pašalino ka
riai. Taigi, reikia leisti 
kraštui taip tvarkytis, kad 
kariams ir vėl netektų kiš
tis į vidaus tvarkos atsta
tymą. šis uždavinys tenka 
naujajai krašto vyriausy
bei. Naujoji valdžia nepri
valėtų vadovautis neapy
kanta, bloga valia ir kraš
tutinių elementų įtaka.

Aišku, kad už komunis
tinę grėsmę kaltieji priva
lo būti nubausti, bet pirmo
je eilėje nusikaltimai pri
valo būti įrodyti ir tik po 
to nusikaltėliai baustini pa
gal atitinkamą įstatymo 
raidę... Naujasis Institu
cinis Aktas, kuriuo stengia
masi išvalyti namus ir ne
leisti komunistams turėti 
bet kokią įtaką, neprivalė
tų tapti "raganų medžioji
mo įrankiu”, kuriuo būtų 
aprobuojami beteisiai areš
tai, politikų persekiojimai 
bei kitos su diktatūra susi
ję negerovės”, — rašė dien
raštis.

"Demokratinė revoliuci
ja, nekreipdama dėmesio į 
tų protestus, kurie šiandien 
baisiai susirūpinę agitato
rių likimu, privalo eiti tie
siu keliu. Ar tie gynėjai 
buvo akli ir kurti, kai kraš
tas. buvo stumiamas į ko
munizmo pinkles?!

Tauta privalo pasitikėti 
savo kariais, kurių vienas 
šiandien stovi krašto vado
vybės priekyje, žmonėms 
nesama pagrindo baimin
tis, kad šie kariai ilgiau 
laikys valdžios vadžias sa
vo rankose, po to, kai bus 
įvesta tvarka, ramumas, 
ūkinis pakilimas bei įgy
vendinta socialinė lygybė”, 
— rašė O Globo savo balan
džio 14 d. vedamajame.

Taip pat ir kiti didieji 
Rio bei Sao Paulo dienraš
čiai reiškė panašias viltis. 
Tik "Correio da Manha” 
savo balandžio 12 d. laido
je keliuose straipsniuose 
puolė naująjį režimą, kal
tindamas jį "reakcijonieriš- 

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE VU .JOJ E MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. STREGA — Liquer, Import. from Italy. ...
2. KRON BRANNVIN AQUĄVIT švediška..
3. NAPOLEON Vermouth, Import.

from France....................................................
4. Popular GERMAN VSOP Brand................
5. PORT, SOUTHERN, RHINE Wine.............

5th $5.75
5th $3,98

5th $1.19
5th $1.69
5th $ .69

6. ST. REMY BRAND, Import.
from France..................................

7. LIEBFRAUMILCH Wine...........
8. BORDEAUX Wine ,Red or White

kumu", "kariškos diktatū
ros įvedimu” ir "seimo su
žalojimu”. Spaudos prane
šimais taip pat gen. Amau- 
ri Kruel, kuris žymiai pri
sidėjo prie sukilimo sėk
mingo užbaigimo, esą pa
reiškęs, kad "mes neleisi
me, jog Brazilija isšigelbė- 
jusi iš komunistų, nenu
kristų į fašistų priejuostę”.

Nėra jokios abejonės, kad 
pervertinant vertybes Bra
zilijoje, daugeliui karjeris
tų ateina labai šiurpios die
nos: tie, kurie valdė ir įsa
kinėjo, bei kiršino ir kėlė 
nerimą, dabar gaus kiek 
laiko pailsėti ir gal... pa
dirbėti. Bet gi darbas žmo
gaus negadina. Brazilija 
neturi nei Vorkutos, ang
lies kasyklų, nei Magadano 
aukso šaltinių, nei Sibiro 
miškingų taigų, kuriose .mi
lijonų žmonių kaulai liudi
ja apie vykusią ir tebevyk- 
stančią kovą prieš komu
nistinį režimą Sov. S-goje. 
Šiame krašte tauta sukilo 
prieš komunizmą anksčiau, 
negu saujelė uzurpatorių; 
kaip Goulart, Brizola, Dar
ei Ribeiro, Raul Ryff ir pa
našaus plauko tautos par
sidavėliai suspėjo užnerti 
kilpą ant brazilų laisvo gy
venimo. Kaip ilgai mažes
ni nusikaltėliai privalės at
gailauti už savo komunisti
nes nuodėmes? Čia tai jau 
nuomonės didžiai skiriasi: 
mano bičiuliai teigia, kad 
”čia Brazilija ir nepraeis 
treji metai, kai viskas bus 
užmiršta ir buvę priešai sė
dės prie vieno stalo ir 
džiaugsis nauju gyveni
mu”. Pagyvensime, pamaty
sime.

STATĖ FARM 
MUTUAL 

AUTOMIBILE 
INSURANCE 
COMPANY

THE BEST 
FOR LESS’.

Frank Zapolis
3208’/z W. 95 St. 

CHICAGO, 
ILL., 60642 

Phone;
GArden 4-8654

PHILADELPHIA

KARTUNŲ BALIUS
Tradicinis L.M.A. Philadel- 

phios Klubo Kartūnų Balius įvyks 
š.m. gegužės mėn. 9 d. gražioje 
Alden Park Banąuet Hali, Wis- 
sahickon Avė. ir Kenilworth Dr., 
Philadelphia 44, Pa. Šokiams 
gros visų mėgiamas havajiečių 
orkestras. Bus skiriamos premi
jos už gražiausią kartūninę suk
nelę, geriausį valsą ir kt.

Visi Philadelphljos ir apylinkių 
lietuviai maloniai kviečiami šia
me pobūvy dalyvauti. Pradžia 7 
vai. vak. Kas norėtų dalyvauti tik 
šokiuose, atvyksta 9 vai. vakaro. 
Bilietus prašome užsisakyti iki 
gegužės mėn. 3 d. pas valdybos 
nares.

Šiais metais L.M.A. Phila. 
Skyriaus Klubo valdybą sudaro: 
sol. J. Augaitytė — pirm. Tel. 
LO-4-3199, 1 vicepirm. M. Bi- 
genienė Tel. HO 8-1070, II vi
cepirm. T. Traunienė Tel. ES
9-3158, sekretorė E. Mitalienė 
Tel. ME-5-2579, sekr. padėjėja 
S. ę-ynanauskienė Tel. GL - 
5-9727, iždininkė S. Jurskytė- 
Gamble Tel. DA 4-4784 ir p. 
Krėvienė valdybos narė Tel. KI- 
3-8869;

Klubo Valdyba

NAUJOS KNYGOS

D. BINDOKIENĖ |

keturkojis j/ 7' 
UGNIAGESYS

Danutė Brazytė - Bindokienė, 
Keturkojis ugniagesys. Pasako
jimas apie šuniuko Taškiuko nuo
tykius darželio ir pradžios mo
kyklos amžiaus vaikams. Gausiai 
iliustruota dali. Zitos Sodeikie- 
nės. Didelio formato 40 psl. Iš
leido "Lietuvių Dienų” leidykla, 
4364 Sunset Blvd., Hollywood, 
Calif. 90029. Kaina 2 doleriai.

Jauna rašytoja D. Brazytė - 
Bindokienė gerai pažįsta vaikų 
psichologiją ir moka jiems su
prantama kalba papasakoti pakly-

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

Po šaltos žiemos -- pavasa
ris ateina. Tuo net ir pradžios 
mokyklos mokiniams suprantamu 
sakiniu galima būtų nusakyti ir 
Omahos lietuvių kolonijos dabar
tinę būklę. Po ilgo, šalto, neveik
laus ir gana kritiško laikotarpio, 
Omahos lietuvių veikla (lyg ir su
tapdama su pavasariu) vėl prade
da riedėti pirmyn.

Ledus pralaužė vietos L. Stu
dentų Sąjungos skyriaus nariai, 
kurių iniciatyva ir pastangomis 
pagaliau pavyko sudaryti taip čia 
reikalingą L. Bendruomenės apy
linkės valdybą. Pareigomis pasi
skirstė: J. Skaudys -- pirm., S. 
Radžiūnas -- vicepirm., D. Ka
tiliūtė — sekr., J. Navakas — 
kasin. ir R. Guzulaitis -- valdy
bos narys.

Po Vasario 16 d. minėjimo, 
naujoji bendruomenės valdyba 
balandžio 4 d. pačiame miesto 
centre, Paxton viešbutyje suren
gė V. Karosaitės ir J. Puodžiū
no baleto vakarą, kuriame su mu
zikine programa talkininkavo ir 
vietinės pajėgos. Šio iškilaus 
margvakario pranešėju buvo S. 
Radžiūnas, kurs kartu būdamas 
ir vienintėlis peklininko A. Gus
taičio pasekėjas Omahoje, šio 
vakaro protarpes panaudojo pek
liškosios poezijos platinimui...

Svečiai, baleto šokėjai, savo 
nenuobodžiame repertuare davė 
tai, ko kiekvienas Omahos žiūro
vas ir laukė: klasikinį, moder
nųjį ir lietuviškais motyvais iš
reikštą judesį. Po kiekvieno šokio 
sužavėtas Omahos žiūrovas ne
pagailėjo savo pasitenkinimo ir 
nuotaikos parodyti. Su V, Karo- 
saite ir J. Puodžiūnu omahiečiai 
išgyveno čia pirmą kartą pasi
taikiusį tokios jaukios ir gaivi
nančios nuotaikos vakarą. Dar 
tebegastroliuojantiems savo bu
vusiems svečiams Omahos lietu
viai siunčia gilų ir nuoširdų ačiū!

Muzikinėje dalyje prie pianino 
pirmą kartą pasirodė D, Pratke- 
lytė, akordeonu pagrojo A. Agur- 
kytė. Po ilgesnio nepasirodymo 
lietuvių scenoje piano duetą kar
tu su suaugusia amerikiete atli
ko ir Omahos lietuvių "žvaigž
dė", jau ne vienos televizijos pro
gramos dalyvė -- Silvija Kaz
lauskaitė. Kas bent kiek palaips
niui stebėjo S. Kazlauskaitės mu
zikinius gabumus, tas galėjo 
jausti ir vėl aiškią ir didelę da
romą pažangą.

Šokiams grojo lietuvių jaunimo 
orkestras, kuriam vadovauja D. 
Jonušas. Vertėtų pastebėti, kad 
vos antrą kartą viešai pasirodęs 
orkestras visus pradžiugino. Dar
bingų ir pareigingų jaunuolių gru 
pė įvykdė tai, ko per eilę metų vy
resniesiems bandant ir nepavyko 
padaryti. Omahos lietuvių jauni
mas sudarė orkestrą, kurs ir 
skamba kaip orkestras!

Paskatinti šio įvykio ir kitųor- 
ganizacijų vadovai dairosi, ką ga
lima būtų dar surengti šioje ne
didelėje lietuviškoje saloje. Vie- 

dusio šuniuko nuotykingą gyveni
mą, jam patekus pas ugniagesius. 
Gera, taisyklinga, literatūrinė 
kalba, sąmojingi Taškiuko dialo
gai su katinu Pelių Pabaisa, su 
kanarėle ir kitais sutiktais drau
gais ir nedraugais kelia Įdomumą 
kiekvienam skaitytojui; knyga su 
malonumu bus skaitoma suaugu
siojo tiems klausytojams, kurie 
patys dar nepaskaito. Tai vienas 
geriausių leidinių mūsų mažųjų 
literatūroje. Gerai tekstą papildo 
Z. Sodeiklenės per visą puslap} 
ir mažesni piešiniai.

Knygą galima Įsigyti ir užsi
sakyti paštu Dirvoje.

. .5th $3.98 
. 5th $ .98 
. 5th $ .98

na tik nelaimė, mažoje kolonijo
je visad tenka su smulkmeniš- 
kiausiomis detalėmis skaitytis: 
kiek ateis žiūrovų, kiek kainuos iš 
kitur atvykstančio menininko ke- 
lionė... Pagaliau kiek tam meni
ninkui reiks honoraro sumokėti? 
O kad taip du ar trys šimtai lie
tuvių { Omahą iš kitur persikel-

PREZIDENTO 
ANTANO 
SMETONOS 
BARELJEFAS

Išpildę žemiau dedamą atkarpą ir pri
dėję 5 dol. čekį, bareljefą galite užsakyti 
paštu.

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu 5 dol. čekį ir prašau išsiųsti 
prezidento A. Smetonos bareljefą šiuo ad
resu:

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

Vienintelė lietuvių prekybos įmonė Amerikoje, 
parduodanti importuotus ir vietos fabrikų baldus, 
kilimus, namų įrengimus; televizijos ir Hi-Fidelity 
bei Stereo aparatus. Be to, pardavinėja baldus biznio 
įstaigoms, vasarvietėms, moteliams ir viešbučiams. 

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.

FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE 
6211 So. Western Avė., Marąuette Parke 

Tel. PRospect 8 - 5875 
3207 So. Halsted St., Bridgeporte

Tel. VIctory 2-4226
Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad. nuo 
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marąuette Parko krautuvė.

Deja, vietoje prieauglio, negai
lestinga mirtis Omahos lietuvius 
žiauriai retina. Labai trumpame 
lakotarpyje amžinybėn nukeliavo 
Stasys Misiūnas, Albertas Ra
kauskas, Vincas Reškevičius, So
fija šarkienė, Jonas Urbonavi
čius, Justas Stundžia ir Stasys 
Butkus.

Nežiūrint to, l Omahą vėl atėjo 
pavasaris...

V. Š -a
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PINIGĖLIAI
Kada rašytojų draugija sugebėjo paskirti 500 dol. premiją M. 

Katiliškiui už novelių rinkinj, Draugas net 2000 dol. derlių paskirs
tė K. B radonui ir J. Kralikauskui (viena tūkstantinė mecenato dr. A. 
Razmos, L.F. Tarybos pirmininko), 250 dol. už vieną novelę skiria 
kas met Dirva, vieno mecenato -- Simo Kašelionio dėka -- o kur dar 
eilė kitų premijų (Laiškai Lietuviams, skautų ir t.t.), susidaro ne- 
tokia jau prasta bendroji suma, skiriama lietuvių literatūros kūrėjų 
'patobulinimui*.

O štai, pagaliau, nubyrėjo ir Lietuvių Fondo metinis derlius. 
Kadangi tai yra jau per 100.000 dol. persiritęs ’milijonins fon
das*, daugelis su jdomumu laukė saliamoniškų sprendimų iš nuošim
čių gautam pelnui paskirstyti.

3000 dol. paskirstyti taip, kad būtų pateisinta "milijoniškumo" 
prasmė, išlaikytas "milijoniškumo" autoritetas ir būtų tikrai aprū
pinti ’degamiausieji’ reikalai -- reikia tikrai turėti be galo daug 
kantrybės, šaltų nervų ir skaidraus, kaip kristalo, objektyvumo. 
Niekas neturėtų abejoti, kad tų 3000 dol. skirstytojai tokių privalu
mų turi arba juos turėti siekia. Niekas neturėtų abejoti ir sunkia 
bei atsakinga pareiga, suskaldyti degtuką taip, kad jo užtektų dau
geliui prigesusių pypkių uždegimui. Bet, šiaip ar taip, tas fondo 
degtukų skaldymas yra ir dar ilgesni laiką bus nedėkinga ir atsa
kinga pareiga jo skaldytojams.

Nes gi, štai, jau prasideda klausimai, kodėl taip, o ne kitaip 
paskirstyta. Atrodo, kad kai jau paskirstyta, ko čia ir beklausti. 
Pakeisti jau nieko nebepakeisi. Bet, kaip aną kartą minėjau, yra 
tokia tradicija, geriau sakant, 'visuomenės teisė žinoti*. Ir visuo
menė, be abejo, norėtų sulaukti logiško ir konkretaus paaiškinimo, 
pavyzdžiui, kokiu būdu viena LB apylinkė sugeba Lietuvių Fondui 
skirti 1000 dolerių, o Fondas randa reikalingu 500 dol. paskirti 
LB Centro Valdybai jaunimo grožinei literatūrai premijuoti. Pir
mučiausia, kuriai LB Centro Valdybai tai paskirta. Yra gi Ame
rikos, Kanados, Australijos, Vokietijos, pagaliau visų tų centrų 
valdybų valdyba — PLB valdyba.

Tam P iškritus, reikia manyti, kad bene tai bus Amerikos LB 
centro valdyba ta laimingąja, gavusia pusę vienos LB apylinkės 
jnašo.

Didžiausią sumą (1.450.00 dol.) gavo — Kultūros Fondas. Gra
žu, kai fondas fondą remia. Tai kolegos, tur{ artimų tikslų. Vienas 
jų ne tiek pasiturintis. Ir tikslas gražus -- jaunimo literatūrai iš
leisti. Tik tokiu būdu Kultūros Fondas virsta nebe fondu, o leidėju, 
kito fondo remiamu. Ar taip ir turėtų būti, jau kitas klausimas. Tik 
jau Kultūros Fondui tikėtis ir ateityje dar kokių aukų susidarys ne 
mažai sunkumų. Toks manipuliavimas ir tarp-fondinė buhalterinė 
akrobatika nesudaro atmosferos, tinkamos aukotojams prisivilioti.

Pedagoginis Lituanistikos Institutas dėstomai medžiagai spaus
dinti gavo 350 dol., Lituanus -- 200 dol. su sąlyga, kad tai bus Do
nelaičio "Metų" dalies vertimui. 500 dol. jaunimo sporto veiklai pa
remti — paskirtis, reikalinga detalesnio ir tikslesnio apibūdinimo.

Ohio Lietuvių Gydytojų Draugija, kas metai skirdama 1000 dol. 
kuriam nors kultūriniam reikalui paremti, nesiekia nustebinti pre
mijos suma, kiek pasirinkto tikslo naudingumu ar originalumu. Lie
tuvių Fondas to nesiekia. Jei š[ kartą nustebino, tai kaip tik -- stoka 
originalumo. (j.č.)

Skautininkių sueigos, Įvykusios Chicagoje kovo 14 d., dalyvės su vyr. skautininkė O. Zailskiene ir v.s. 
Vaičiūniene. A. Gulbinsko nuotrauka

REZOLIUCIII) ŽYGIS IR LIGŠIOLINIAI LAIMĖJIMAI

BOSTONO BURMISTRAS 
COLLINS ĮSIJUNGĖ Į 

REZOLIUCIJOMS REMTI 
KOMITETĄ

”Esu nepaprastai laimin
gas galėdamas prisijungti 
prie visų Jūsų kovoje už 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos išlaisvinimų iš komu
nistų vergijos. Pabaltiečių 
meilė savo kraštams nebus 
vergijos palaužta, ir, lais
viesiems kraštams pade
dant, tos trys laisvę mylin
čios respublikos išsilaisvins 
iš Kremliaus jungo”, — 
kalbėjo Bostono burmistras 
John F. Collins, įsijungda
mas į Rezoliucijoms Remti 
Komitetą. Vienas po kito 
žymūs ir įtakingi amerikie
čiai jungiasi į žygį už rezo
liucijų pravedimą. O kaip 
su mumis pačiais?! Ar pri
sidedame prie šio žygio 
darbu? Ar paremiame jį 
savo pinigine auka? Ar or
ganizacijos, kurioms pri
klausome, prisideda prie šio 
taip svarbaus darbo? Rezo-

LIETUVIŲ TAUTINIS AKADEMINIS 
SAMBŪRIS IR JO UŽDAVINIAI

"... Jūsų darbas yra milžiniš
kos reikšmės, nes jūs kovojate 
netik už Pabaltijo kraštų laisvę, 
bet ir už visų kitų, kurie laisvę 
myli ir nekenčia visų, kurie no
ri juos pavergti. Būtųdidelis pra
laimėjimas visoje kovoje prieš ko
munizmą, jei jūs savo herojišką 
ir pilną pasišventimo darbą su- 
stabdytumėt. Tačiau mes žinome, 
kad tai nejvyks, ir jūs tęsite šią 
kovą tol — mėnesi, metus ar ke
lis metus — kol laimėsite..." 
Taip atsiliepė apie rezoliucijų žy
gio reikšmę kongresmanas Gle- 
nard P. Lipscomb (R. - Calif.). 
Kalifornijos pabaltiečiams, kai 
jie ir kiti amerikiečiai pagerbė 
j{ 1964 metų vasario mėnesio 15 
d. iškilmingų pietų metu Los An
geles mieste. Šisrezoliucijųpra- 
dlninko pareiškimas buvo duotas 
taip pat plačiajai amerikiečių 
spaudai.

ŽYGIO KRITIKA IR KRITIKAI
Rezoliucijų žygiui, kaip ir vi

siems kitiems darbams, visi šim
tu procentų nepritaria. Žinoma, 
būtų nenatūralu, jei būtų taip.

Tam tikra saujelė chicagiškių 
visą laiką rodo nepasitenkinimą 
rezoliucijų žygiui. To asmens ir 
vieno kito iš jo pasekėjų "kriti
ko" motyvai yra žinomi:mat,re
zoliucijų žygio iniciatyva išėjo 
ne iš jo ar jo pasekėjų. Paskuti
niu metu yra pasigirdęs vienas ar 
kitas kritiškas žodis visam šiam 
žygiui (ir man) iš K.S. Karpiaus 
ir V. Rastenio (Dirvoje) ir V. Meš
kausko (Margutyje). K. S. Kar
piaus ir V. Rastenio žodžiai gana 
švelnūs, gj V. Meškausko — gana 
kartoki. Dėl jų visų trijų kri
tikos nėra ko ir stebėtis. Visi 
jie stovėjo visą laiką nuošalėj 
nuo viso mūsų darbo: nėra nė 
piršto pajudinę rezoliucijų rei
kalu. Tai, be abejo, jų reikalas, 
ir dėl to nėra pas mane nė jo-

L. VALIUKAS

(Atkelta iš 1 psl.)
bflr{ {kūrė 1949 m. labai nedaug 
buvo studentų, kurie mokslus ėjo 
Amerikos U-tuose. Tai buvo pati 
pradžia emigracijos iš Vokie
tijos { JAV. Todėl atkūrimui 
Korp! Neo-Lithuania besimokan
čių studentų nebuvo pakankamai. 
L.S.T. Korp! Neo-Lithuania yra 
studijuojančių studentų organiza
cija. Kai jų skaičius padidėjo,tai 
1955 m. ir buvo atkurta Korp! 
Neo-Lithuania.

— Kokias lletuviųtautines stu
dentų organizacijas ar korpora
cijas Sambūris apima?

— L.T. Akad. Sambūris jungia 
visas lietuvių tautinės minties stu
dentų korporacijas, veikusias 
Nepriklausomoje Lietuvoje Ir 
Vokietijoje Jstaigtą Korp! Vil
tis. Trumpai tariant: L.T. Akad. 
Sambūri sudaro: L.S.T. Korpl 
Neo-Lithuania, Flllae Lithuanlae 
Jaunoji Lietuva, veikusi Dotnu
voje, Korp! Lietuva,Herkus Mon- 
te Ir Korp! Viltis veikusi Vokieti
joje.

— Ar Sambūris, būdamas ke- 
letos korporacijų narių junginiu, 
savo veikloje nejaučia trinties bei 
nesusipratimų?

- Visus narius jungia Lietuvos 
akademinio gyvenimo tradicijos, 
tautiška ideologija, šių dienų už
davinių bendras supratimas,to
dėl jokios trinties tarp Sambūrio 
narių nebuvo ir nėra.

— New Yorke atsikūrė Korp!

Neo-Lithuania Filisterių S-ga. 
Ar nemanote tą padaryti ir Chi
cagoje?

— L.T. Akad. Sambūri sudaro 
anksčiau minėtų tautiškų korpo
racijų filisteriai. Bet yra ir ne
mažas skaičius vyresniojo am
žiaus narių, kurie Lietuvoje dėl 
karo ar kitų priežasčių nespėjo 
gauti diplomo. Tai formaliai 
imant, šie vertingi nariai nega
lėtų būti Filisterių Sąjungos na
riais. Sambūryje jie yra pilna
teisiai nariai. Gi filisteriu mes 
laikome asmen{, kuris turi aukš
tojo mokslo diplomą.

L.T.A. Sambūris turi daug fi
listerių ne neolituanų, bet kitų 
korporacijų. Jie turi sentimen
tų savo korporacijai, savo moks
lo laikų atsiminimams. Todėl 
nėra realaus reikalo ir prasmės 
versti juos keisti savo senos kor
poracijos filisterio vardą { kitą,

— Kokius darbus Sambūris 
užsibrėžęs remti?

-- įsisteigus Korp! Neo-Lithu
ania, L.T. Akad. Sambūrio užda
viniai truputj pakitėjo. L.T. Akad. 
Sambūris atlieka tas pačias pa
reigas, ką atliko Lietuvoje L.S.T. 
Korp! Neo-Lithuania Filisterių 
Sąjunga. Tai yra moraliai globo
ti Ir materialiai remti Korp!Neo 
-Lithuania. Tam tikslui L.T. 
Akad. Sambūrio nariai ruošia 
studentams neolituanams, jų su
eigose Ir vasaros s to vykiose, pa
skaitas. Skiria stipendijas moks
lui eiti. Remia materialiai sto
vyklų suruošimus ir kitus reika
lus. Be to, L.T. Akad. SambŪ-

ris, suprasdamas nepaprastai 
svarbią lituanistikos mokyklų 
reikšmę lietuvybės išlaikymui, 
yra nusistatęs ne tik dabar, bet. 
ir ateityje remti Pedagogini Li
tuanistikos Institutą. Materi
aliai prisidėti prie lietuviškų 
mokslo leidinių išleidimo. Taip 
pat remia aukomis ir kitus Lie
tuvai dirbamus naudingus dar
bus.

— Kokie Sambūrio santykiai 
su kitomis organizacijomis?

— L.T. Akad. Sambūris su 
mums artimomis akademinė
mis organizacijomis yra drau
giškuose santykiuose, nes Sam
būrio ideologijos pagrinde glūdi 
tolerancija ir gerbimas kitų nuo - 
monės.

-- Kokios Sambūrio pažiūros { 
bendrines organizacijas?

— Sambūris, būdamas apoliti
nis, remia medžiaginiai ir mora
liniai kiekvieną naudingą darbą, 
dirbamą Lietuvos išlaisvinimui 
iš okupanto jungo. Sambūrio na
riai aktyviai reiškiasi jų pažiū
roms artimose bendrinėse orga
nizacijose. Ne mažas skaičius 
Sambūrio narių kandidatuoja {LB 
Tarybą. Sambūris, kaip organi
zacija nepretenduoja (jokią vietą 
bendrinėse organizacijose, o pa
vieniai jo nariai yra susipratę ir 
aktyvūs {vairių organizacijų vei
kėjai ir jų darbų rėmėjai.

kio kartėlio jiems. Priešingai, 
turiu didelio respekto jiems, kaip 
patriotams lietuviams, gabiai ir 
sumaniai valdantiems plunksną. 
Esu tikras, kad visa ta kritika 
yra išėjusi ne Iš blogos valios, o 
tik iš pilnai nesuprasto viso re
zoliucijų žygio. Visad sunku yra 
pasisakyti bet kuriuo klausimu, 
kurio pilnai nepažysti.

MANDAGUMO ŽENKLAS AR 
RIMTAS ŽINGSNIS?

įstatymų projektų (visų rezoliu
cijų) yra patiekiama tūkstančiais 
kiekviename Kongrese (abiejų 
sesijų metu). Tam tikrais klausi
mais projektų yra dešimtimis ar 
net šimtais. Tai nėra koks man
dagumo ženklas, o rimtas legis- 
latorių žingsnis. Kiekvienas {sta
tymo projektas, koks jis bebūtų, 
tariant V. Meškausko žodžiais, 
"dar nereiškia, kad jis iš viso 
bus svarstomas". Viskas laimi
ma tik kova. Niekas nieko veltui 
n’ėduoda. Senatoriaus Tom Ku- 
chel, rezoliucijų pradininko Se
nate, žodžiais: "Rezultatai pri
klausys nuo jūsų pastangų". Jam 
ir jo talkininkams dėl vieno pro
jekto (panašaus {mūsiški) tekę 
kovoti 8 metus; laimėję. Illinois, 
Ohio ir NewYorkovalstijose(kur 
gyvena virš minėtieji trys asme
nys) turime legislatorių, kurie 
niekad lietuviams nesigaili puikių 
žodžių, tačiau rezoliucijų vis dar 
nesiryžta {nešti, nors 1 tuos se
natorius ir kongresmanus yra 
kreipęsi šimtais pabaltiečių ir 
kitų amerikiečių. Tai yra vienas 
iš (rodymų, kad mūsiškės rezo
liucijos nėra jau taip lengvai iš
gaunamos ir kad jos yra rimtas 
žingsnis visuose legislatorių dar
buose.

LAURŲ SKYNIMASIS SAU?!

Vienas iš minėtų kritikų {ta
ria, kad aš rezoliucijų žygiu mė
ginąs daryti karjerą. Iki šiol dar 
neteko girdėti, kad bent vienas, 
dirbdamas Lietuvos vadavimo 
darbą, būtų padaręs karjerą. Ne 
paslaptis, kad ne vienas iš jų 
yra sutrumpinę sau gyvenimo die
nas.

Tiesa, visa rezoliucijų mintis 
kilo Los Angeles lietuvių tarpe. 
Mūsų pastangomis buvo išgautos 
pirmosios rezoliucijos. Visą 
garbę ir darbą siūlyte siūlėme 
ALT-bos centrui Chicagoje. Kai 
tas veiksnys nieko nedarė per 
daugiau kaip šešetą mėnesių, to 
darbo ėmėmės mes. Visą "val
džią" nesu pats pasigriebęs, o 
jau iš trijų kartų visų vadovybės 
narių teisėtu ir demokratišku ke
liu išrinktas.

Visi tie, kurie daugiau ar ma
žiau dalyvauja amerikiečių po
litinėje veikloje, žino, kad tai yra 
didelė prabanga, pareikalaujanti 
daug laiko ir suėdanti daug pini
go. Patys amerikiečiai dalyvavi
mą politinėje veikloje aptaria 
kaip — "one of the most expen- 
sive hobbies". Pilnai sutinku su 
šiuo apibūdinimu.

Iki šiol nesu gavęs nė vieno 
lietuvių balso kandidatuodamas 
vienam ar kitam Respublikonų 
Partijos postui. Mano kandida
tūros rėmėjai paskutiniame Ca- 
Ilfornia Republlcan Assembly su. 
važiavime, neseniai {vykusiame 
Fresno, California, mieste, kur 
buvau išrinktas tos organizaci
jos vienu iš vicepirmininkų, 
niekad nėra buvę lietuvių paren

gimuose ir greičiausiai esu vie- 
nintėlis lietuvis, kur{ jie pažįs
ta. Tai parodo, kaip dažnai žmo
nės susidaro klaidingą vaizdą, 
pilnai nežinodami padėties.

Visus raginte raginu išeiti { 
platesnius kelius, Įsijungiant { 
politines, religines, kultūrines 
ar kitokio pobūdžio amerikiečių 
organizacijas. Tai, žinoma,ati
ma daug laiko ir pinigo, bet gali
ma einant tuo keliu dešimteriopai 
daugiau padėti lietuvių ir Lietu
vos reikalui, negu būnant užsida
rius mažuose savųjų rateliuose 
ir nuolat dejuojant ir verkšlenant 
vieni kitiems.

AMERIKIEČIŲ ORGANIZACIJA 
IR JOS LAIMĖJIMAI

Rezoliucijoms Remti Komite
tas tai nebėra koks lietuvių jun
ginys, o vienetas, apimąs lietu
vius, latvius, estus ir kitus ame
rikiečius, kurie mano, kad jų pa
sirinktas kovos kelias yra tiks
lus ir kad jie juo eidami galės 
daug padėti Pabaltijo ir kitų kraš
tų laisvinimo reikalui.

Laimingu atveju to vieneto va
deles dar gana stipriai laiko lie
tuviai. Gali ateiti ir ateis diena, 
kai visas vadovavimas pereis { 
kitų rankas. Priimamos suges
tijos iš pašaliečių,bet visą veiklos 
planą nustato nariai, to žygio nuo
širdūs rėmėjai darbu ir pinigu.

Pabaltijo kraštų laisvės rei
kalas dabartinės administracijos 
sluoksniuose yra blogesnėje pa
dėtyje, negu kad daugelis iš mū
sų mano ar {sivaizduoja. Nėra 
paslaptis, kad jei ne šio vieneto 
{vairūs spaudimai, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos byla būtų blo
gesnėje padėtyje. Statė Departa
mento šulai išdavoje viso mūsų 
spaudimo, yra pareiškę ne lietu
viams, o senatoriams ir kongres- 
manams, kad JAV-se nekovoja
mą nė už vieną kitą pavergtą 
kraštą tiek daug ir taip intensy
viai, kaip kad už Pabaltijo kraš
tus. Vieneto pastangomis vis dau
giau ir daugiau laimima naujų 
draugų Pabaltijo kraštų laisvės

liucijų ateitis yra mūsų pa
čių rankose. Tai ne vieno,, 
kelių ar keliolikos asmenų 
darbas. Visi geros valios 
lietuviai, kuriems tik rūpi 
Lietuvos laisvės reikalas, 
turime nieko nelaukdami 
dėtis prie šio darbo. Visais 
rezoliucijų reikalais rašyti: 
Rezoliucijoms Remti Komi
tetas, Post Office Box 
77048, Los Angeles, Cali
fornia, 90007.

reikalui. Praeityje tik "išrink
tieji" rūpinosi Lietuvos bylos 
reikalu. Sis vienetas {jungė { 
visą darbą eilę lietuvių, kurie 
ir praeityje galėjo puikiai šio
je srityje dirbti, bet buvo tam 
tikrų asmenų stabdomi. Legis- 
latorius ir administraciją pas
kutinių poros metų bėgyje yra 
pasiekę šimtai tūkstančiai laiš
kų Pabaltijo kraštų laisvinimo 
reikalu. Jokių laurų dėl to neno
rime sau skintis, o tik konstatuo
jame faktą. Visų laimėjimų nė 
nemėginsiu čia išvardinti.

Pagrindinis Rezoliucijoms 
Remti Komiteto tikslas, be abejo 
yra pravesti vieną iš rezoliucijų 
Pabaltijo kraštų laisvinimo rei
kalu. Jų šiuo metu jau turime 49. 
Vien tik turėjimas tiek rezoliu
cijų jau yra didelis laimėjimas. 
NĖRA VIENINTELIS KELIAS

Rezolucijų žygis nėra vienin- 
tėlis atsakymas kovoje už Lie
tuvos ir kitų Pabaltijo kraštų lais- . 
vę. Mes atliekameš{darbą,kurio 
niekas iki šiol nebuvo ėmęsis ir 
nedirbo. Jokiu būdu nepretenduo
jame {jok{ lietuvių veiksni ir to
kiu nesame.

Visiems kitiems, kurie mūsų 
žygiui nepritaria, yra atviras ke
lias išeiti su geresniais planais 
ir projektais. Paskutinių kelių 
metų bėgyje neteko išgirsti nė 
vieno rimtesnio pasiūlymo iš mū - 
sų kritikų, kurie dedasi tur{ "at
sakymus" J visus klausimus.

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ! 

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

PINIGAI PADĖTI IKI KIEK VIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS. NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MĖNESIO DIENOS. 

Al/_A/ PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90
* /2 /O DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENSIONIERIAMS. KURIEM PROCENTAI YRA SVARBU 

GAUTI DAŽNIAU. NES Iš TO PRAGYVENA.

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 

sekretorius
Chicago Phone: 212-1395; Suburhan Phone: 656-6330
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Seserijos Jūrų Skaučių skyriaus vedėja ps. B. Mažeikienė (antra iš kairės), Chicagos Juodkrantės 
tunto jūrų skaučių tarpe. Greta jos sėdi tuntininkė s. Z. Dudėnienė ir s. F. Kurgonienė.

L. Knopfmilerio nuotrauka

CHICAGOJE ĮSTEIGTI JŪRŲ BUDŽIAI LOS ANGELES

Vykdant LSB Vadijos paskelb
tą LSB jūrų skautų šakos veiklos 
atstatymo planą Broli joje, Chica
goje gyveną ir Lietuvių Skautų 
Sąjungai priklausą jūrų skautai ir 
skautininkai š.m. vašario mėn. 
19 d. turėjo steigiamąją sueigą, 
kuria buvo {kurtas jūrų budžių 
vienetas "Lituanicos" tunte.

Steigiamoji sueiga buvo pra
vesta pagal LSB JūrųBudžių Sta
tutą, dalyvaujant LSB jūrų skau
tų skyriaus vedėjo pareigas ei
nančiam. j.s. Br. Juodeliui.

Naujas jūrų skautų vienetas 
Chicagoje pasivadino "Preziden
to Smetonos" jūrų budžių {gula 
ir jos vadu išrinktas jūrų budys 
v.s. Br. Gurėnas.

Antroje sueigoje š.m. balan
džio mėn. 9 d. Įgula aptarė šių 
metų darbo planą ir pirmiausia 
atlikti nusprendė sekančius dar
bus:

1. Atstatyti Chicagoje norma
lią LSB jūrų skautų veiklą, "Li
tuanicos" tunte Įsteigiant jūrų 
skautų ir jūrų jaunių - bebrų lai
vus.

2. Į "Prezidento Smetonos" jū
rų budžių Įgulą suburti visus Bro
lijai priklausančius jūrų būdžius, 
gyvenančius Chicagoje ir jos apy
linkėse.

3. Į "Prezidento Smetonos" jū
rų budžių Įgulą kviesti kandida

Grupė skautininkių su Vyr. Skautininke po Seserijos Vadijos po
sėdžio Chicagoje. Sėdi iš kairės: Laisvėnaitė, vyr. skautininkė Za- 
ilskienė, Vasiliauskienė, Mažeikienė. Antroj eilėj: Balašaitienė, Briz- 
gienė, Jonaitienė, Butkienė. A. Gulbinsko nuotrauka

Dariaus-Girfeno lituanistinės mokyklos Chicagoje vaizdelio -- "Pavergtai tėvynei Lietuvai", bendro
je lituanistinių mokyklų programoje balandžio 5 d. vaidintojų grupė. Priekyje: Julius Binkis -- "O tė
vyne, gintarine žeme, protėvių senų, tau mes augsim, žygin trauksim, iš už marių mėlynų".

V. Noreikos nuotrauka

tus ir juos paruošti jūrųbudžio- 
Įžodžiui.

4. Įsigyti reikalingus plaukio
jančius pastatus, instruktuoti ir 
vadovauti jūrų skautams ir beb
rams.

5. Visais būdais prisidėti prie 
Brolijos ir jos jūrų skautų šakos 
veiklos ir gerovės.

Sueiga priėmė ir Chicagos jū
rų šaulių Gen. T. Daukanto kuo-, 
pos vadovybės kvietimą dalyvauti 
jų suruoštuose laivininkystės 
kursuose, kuriuos praves U.S. 
Coast Guard pareigūnai.

Visi norintieji priklausyti "Pre
zidento Smetonos" jūrų budžių 
Įgulai, prašomi kreiptis Į Įgulos 
vadą v.s. Br. Gurėną telef. PR- 
6-9404.

LSB Informacija

* LIETUVIŲ FONDO VALDY
BA išsiuntinėjo visiems LF na
riams kvietimus dalyvauti visuo
tiniame narių susirinkime, Įvyk
siančiame gegužės 16 dieną Jau
nimo Centre. Fondo sąrašuose 
šiandien yra 480 narių ir apie 
132,000 kapitalo.

Labai svarbu, jog Fondo na
riai, kurie suvažiavime nega
lėtų dalyvauti, Įgaliotų kitus juos 
atstovauti. Būtų labai reikšmin
ga, jog suvažiavime dalyvautų vi
si nariai, nors atstovavimo būdu.

REMIA KREPŠININKŲ KELIONĘ:
Į AUSTRALUI

Balandžio 12 d. Los Angeles, 
Calif. sudarytas laikinas komi
tetas lietuvių krepšininkų kelio
nei Į Australiją remti.

Pareigomis pasiskirstė: Liū
tas Grinius — pirmininkas, K, 
Liaudanskas -- vicepirm., S.J, 
Paltus — spaudos ir kt. infor
macija, č. Gedgaudas — sporti
ninkų pasitikimo, sveikinimo rei
kalams, R. Dabšys -- egzekuty- 
vinis vicepirm., J. Vazbys — se- 
kret.

Numatyta prašyti visų Los An
geles lietuviškų organizacijųtal- 
kos aukų rinkimui. Tuo reikalu 
rūpintis pavesta K. Liaudanskui. 
Akademikai skautai sutiko suruoš
ti parengimą mūsų sportininkų 
kelionės išlaidoms palengvinti. 
Los Angeles Žurnalistų Sąjungos 
skyriaus pirm. S.J. Paltus rūpin
sis ir reikalui esant pakvies ki
tus žurnalistus informacijai, 
propagandai. Bangos Sporto Klu
bo pirm. Česlovas Gedgaudas su
tiko rūpintis mūsų krepšininkų 
iškilmingu sutikimu, išlydėjimu 
ir pan.

Ten pat dalyvavusieji paėmė po 
aukų lapą, gautą iš Organizacinio 
Komiteto Chicagoje. Aukų lapą tą 
pat dieną aukų rinkėjas Alg. Gus
taitis užpildė 22 aukotojų para
šais, surinkęs 37 dolerius ir juos 
pasiuntė Organizacinio Komiteto 
iždininkui Vyt. Grybauskui.

25 METŲ VEDYBINE SUKAKTIS
Balandžio 4 d. Vytautas ir Ma

rija Šeštokai atšventė savo vedy
bų sidabrinę sukaktĮ. Šv. Ka
zimiero bažnyčioje jie pakartojo 
religines apeigas, o vakare buvo 
vaišės, kuriose dalyvavo arti 40 
Šeštokų bičiulių. V. Šeštokas yra 
inžinierius, o Marija dirba ap
draudos bendrovėje.

MIRĖ JAUNA POETĖ
Po ilgos ir sunkios ligos baigė 

skausmų ir kančių kelionę jauna 
ir gabi poetė Roma Jaloveckai- 
tė - Dapšienė, atsiskyrusi su šiuo 
pasauliu balandžio 12 d. Būdama* 
sveika ji jau spėjo dalyvauti ir Įsi* 
traukti Į Los Angeles kultūrinį 
gyvenimą, pasirodydama litera

tūros vakare su savo eilėraš
čiais. Nuliūdę liko jos vyras, 
violončelistas Viktoras Dapšys ir 
du .mažamečiai vaikučiai. Visa 
Los Angeles lietuviųbendruome- 
nė jautriai pergyvena šią nelai
mę. Palaidota balandžio 15 d. iš 
Šv. Kazimiero bažnyčios Į Kalva
rijos kapines.
KAZIUKO MUGĖ

Balandžio 12 d. prie šv. Kazi
miero parapijos vyko didelis su
judimas. Los Angeles skautai su
rengė tradicinę Kaziuko mugę. 
Kiekviena draugovė ir net skil
tis turėjo atskirus kioskus su 
Įvairiausios rūšies prekėmis ir 
laimėjimais. Tėvai ir rėmėjai vi
saip talkino jaunimui. Atrodo, jog 
skautai bus gavę ne maža pelno.
LOS ANGELES MUZIKOS 
PAŽIBA

R. Apeikytė

Balandžio 12 d. vakare Įvyko 
Nekaltosios Širdies Kolegijos 
muzikos mokyklos parengiamojo 
skyriaus iškilesniųjų mokinių kon
certas, kuriame dalyvavo iš viso 
trys dalyviai: jaunas berniukas 
pianistas, mūsų kolonijos nuola
tinė akompaniatorė pianistė Rai
monda Apeikytė ir jų mokytojas 
John Larkin, pianino profesorius, 
kaip akompaniatorius. Reikia pa
žymėti, jog Raimonda Apeikytė, 
kuri jau 10 metų studijuoja muzi
ką, savo koncertą-rečitalĮ atliko 
pasigėrėtinai gerai, nors jos kon
certo programoje buvo itin sun
kūs techniškai dalykai. Jos kole
ga Rhio Barnhart turėjo nesėk
mės išpildyme, o Raimonda pasi
rodė be jokiųpastebimųtrūkumų. 
Solistė atliko du Šopeno polone
zus ir Debussy veikalą, kartu su 
R. Barnhartu puikiai dviem pia
ninais atliko Moussorgski-Hes- 
selbergo Hopaką, o pabaigai su 
profesorium J. Larkinu, kaip 
akompaniatorium davė to vakaro 
dldžiausĮ perlą —Brahmso kon
certą Nr. 2, Allegro ma non 
troppo. Muzikiniuose sluoks
niuose šis koncertas laikomas vie
nu iš sunkiausių, taigi, Raimon
dos sugebėjimas jĮ atlikti be gaidų 
yra jau ne eilinis. Sveikindami pia
nistę šiuo pasisekimu, nekantriai 
lauksime jos pasirodymo toj pa
čioj salėj, kur ji jau su simfoni
niu orkestru atliks tą pat} sunkų
jį Brahmso koncertą.

PULKININKAS MENININKAS
Buv. Klaipėdos krašto komen

dantas ir pulko vadas Jonas An- 
drašūnas jau ir Lietuvoj mėgo 
meną, laisvalaikiu lankydamas 
kursus, skaptuodamas lėkštes, dė
žutes. Meną studijavo privačiai 
pas dailininkus J. VaitĮ, Č. Janu- 
šą, P. Kaupą ir J. Pautienių. Be 
lėkščių ir drožinių, Andrašūnas 
labai mėgo aliejum tapyti gam
tovaizdžius. Visi Los Angeles lie
tuviai jau gerai pažĮsta ŠĮ daili-

Mutual Federal Bendrovės

metinį dividendų už 
visas taupymo sąs
kaitas.

Detroito Lietuvių Namuose balandžio 4 d. buvo suvaidinta A. 
Strindbergo drama "Tėvas". Vaidino: St. Geldauskas, Irena Lauri
navičienė, Zita Dargelytė, Alg. Pesys, Rimgaudas Sukauskas, Z. 
Mikšienė, D. Llšauskas. Dekoracijos St. Iljasevičiaus. Režisavo Z. 
Mikšienė. Nuotraukoje aktoriai St. Geldauskas ir Zita Dargelytė vai
dinimo metu. J. Gaižučio nuotrauka

DETROIT

LIETUVIŲ KULTŪROS KLUBO 
susirinkime buvo rodomi spalvo
ti paveikslai iš Havajų Įspūdingos 
kelionės. Filmo ir nejudomų spal
votų pav. sav. inž. Leonardas 
Kutkus.

Oficialioje dalyje Lietuvių Kul
tūros Klubo vadovybė Įteikė gar
bės nario pažymėjimą Marijai 
Bukauskienei. Gimusi Ameriko
je, bet savo protėvių šalĮ ir jos 
kultūrą myli daugiau už daugelį 
tų, kurie laisvoje Lietuvoje yra 
gimę, ten mokslus išėję. Prieš 
klek laiko Mariją buvo ištikęs 
širdies smūgis, tad buvo sunku to
liau eiti iždininkės ir kitas L.K. 
Kl. pareigas. Kas nežino Marijos 
Bukauskienės atliktų darbų Įvai
riose kitose lietuviškose organi
zacijose. Miela ir džiugi kai or
ganizacijose, lietuvybei misi

ninką mėgėją. Jis jau yra daly
vavęs keliose parodose čia ir Chi
cagoje. Po priėmimo Į Lietuvių 
Dailininkų Sąjungą 1963 metais, 
Andrašūnas jau galėjo pasirody
ti kaip subrendęs dailininkas savo 
darbų parodoje, balandžio 11 d. 
atidarytoje Liet. B-nės salėje. 
Paroda tęsėsi iki balandžio 18 d. 
Reikia pažymėti, jog jau antrąją 
dieną po atidarymopusėpaveiks- 
lų buvo parduota, kadangi kuklu
sis dailininkas už savo simpatiš
kus realistinio pobūdžio vaizdus 
ima labai prieinamas kainas.

Valentinas Aidas 

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS
SIUNČIA

Licenzijuota lietuvių įmonė, registruota U. S. Depart
ment of Justice ir paskelbta U.S. Department of Commerce 

Cosmos Pa re ei Express Corp. 
3212 So. Halsted St., Chicago, III., 60608 

Tel. CA 5-1864 ir WA 5-2737
IR

Marquette Gift Parcel Service
2439 W. 69 St., Chicago. III., 60629 

Tel. WA 5-2737 ir 225-1864
Didelis pasirinkimas medžiagų ir visų kitų siuntiniams 

tinkamų prekių žemesnėmis negu kitur kainomis. Prieš 
sudarydami siuntinius,patikrinkite mūsų kainas. 
Įstaigos vedėjai: EDV. ŽUKAUSKAS IR VYT. ŽUKAUSKAS 

Abiejuose skyriuose galima užsakyti maisto siuntinius iš Danijos, 
taip pat akordeonus, siuvamas ir rašomas mašinas iš Europos ir 
Įvairias prekes, net šaldytuvus ir automobilius iš SSSR sandėlių.

rekordas
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metu 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.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO 8, ILL. 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

pelnę asmenys pastebimi ir tei
singai pagerbiami. Taip turėtų 
būti visur!

šiuo metu Detroito Lietuvių 
Kultūros Klubas turi šiuos gar
bės narius: 1. Vladas Mingėla,
2. Z. Arlauskaitė-Mikšienė, 3. 
Alpas Gilvydis, 4. Catherine 
Stokus, 5. Rožė Bllaitienė ir 6, 
Marija Bukauskienė.

Po filmų ir oficialios dalies, 
kurią pravedė L.K.K. vicepirm. 
Jurgis Baublys, ponios pavaiši
no svečius ir narius tradicine 
kavute.

Jurgis Baublys, L.K.K. vice
pirm. pagal senovės Lietuvos 
ginklų ir papuošalų (sidabro, žal
vario, plieno ir kt.) pavyzdžius 
pagamino daugybę durklų, peilių, 
kirvukų ir kt. ginklų iš medžio 
(imitavo žalvarį, sidabrą ir kt.) 
ir juos taip vykusiai nudažė, jog 
sunku pažinti, kad tie senovės 
ginklai ar papuošalai nebūtų me
taliniai. Tie visi eksponatai yra 
išstatyti Tarpt. Inst. didžiojoj 
salėj Lietuvai skirtoje vitrino
je. Ig. Baublio dėka amerikie
čiai (o jų praeina tūkstančiais) 
stebi Lietuvos archeologinę pra- 
eitĮ. (Sm.)

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILUS 

GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd Street 

Chicago, III.
Telefonai:
PR 8-0833 ir PR 8-0834
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
BALTIJOS AIDŲ RADIJO 

VAKARAS-BALIUS
Baltijos Aidų radijo pro

grama lietuvių, latvių ir es
tų kalbomis perduodama 
kiekviena pirmadienį 8-9 
vai. vak. per WXEN-FM 
radijo stotį (106.5 mgl.). Ji 
siekia glaudesnio bendra
darbiavimo tarp lietuvių, 
latvių ir estų bei supažindi
nimo amerikiečių su ko
munizmo žiauria okupacija 
Pabaltijo kraštuose.

šeštadienį, balandžio 25 
d., 7:30 vai. vak. šv. Jurgio 
liet, parapijos salėje, 6527 
Superior Avė., Cleveland 3, 
rengiamas Baltijos Aidų 
vakaras-balius. Bus turtin
ga meninė programa ir vai
šės. Tai bus pirmas pabal
tiečių sutartinis pasirody
mas, Kviečiamas kaip seni
mas taip ir jaunimas ben
dradarbiauti.

Patariama pakvietimus 
įsigyti iš anksto. Juos gali
ma gauti pas ALTo sky
riaus valdybos narius arba 
skambinti J. Stempužiui, 
tel. 383-9268.

Baliaus Rengimo 
Komisija

IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
porai ar viengungiui Nau
jojoj parapijoj La Šalie pa
state. Trys kambariai, vir
tuvės krosnis ir šaldytuvas.

Teirautis tel. ER 1-4732.

Visais apdraudos-reikalais 
kreipkitės į vieną iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve
lande.

Mūsų ”Stock Casualty 
Co’s” duoda 15-25% nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
M. A. SCHNEIDER CO.

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 -1763 KE 1 - 7770

• Juzė Krištolaitytė, ko
loratūrinis sopranas, dai
nuos Baltijos Aidų radijo 
vakare. Solistė yra daina
vusi Kauno, Vilniaus ir 
Chicagos lietuvių operose 
bei daugelyje koncertų. Ra
dijo vakare taip pat pasi
rodys latvių solistė Anita 
Stelmane, estų vyrų okte
tas ir Aukuro ansamblis. 
Pirmasis pabaltiečių vaka
ras, kurį rengia Baltijos 
Aidų radijas, įvyksta šeš
tadienį, balandžio 25 d., šv. 
Jurgio salėje. Pradžia 7 vai.' 
30 min. vak. Bilietai 2.50 
dol. (studentams 1.50 dol.). 
Visi maloniai kviečiami šia
me vakare dalyvauti.

CLEVELANDO PARENGIMŲ 
_ KALENDORIUS _
BALANDŽIO 25 D. Baltijos Ai

dų radijo vakaras Šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

BALANDŽIO 26 D. dailininko 
Br. Murino kūrinių paroda Čiur
lionio namuose. Paroda bus ati
daryta iki gegužės 2 d.

GEGUŽĖS 2 D. Pilėnų tunto 
sporto šventė St. Clair Recre- 
ation Center.

GEGUŽĖS 3 D. Šv. Jurgio pa
rapijos klebono kun. B. Iva
nausko 25 metų kunigystės su
kakties proga pagerbimas-ban
ketas, šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

GEGUŽĖS 9 D. Pianisto And
riaus Kuprevičiaus ir solistės 
Lilijos Šukytės koncertas Sv. 
Jurgio parapijos salėje. Rengia 
Dainavos jaunimo stovyklos glo
bos komitetas Clevelande.

GEGUŽĖS 23-24 Lietuvių Fron
to Bičiulių konferencija Čiurlio
nio Ansamblio namuose.

GEGUŽĖS 17 D. LLK pirm. V. 
Sidzikausko paskaita politiniais 
klausimais. Rengia LB I Apyl. 
valdyba.

GEGUŽĖS 17 D. Šv. Kazimie
ro Lituanistinės mokyklos moks
lo metų užbaigimas Naujosios 
Parapijos salėje.

GEGUŽĖS 24 D. Kun. klebono 
J. Angelaičio 30 m. kunigystės 
pagerbimas - banketas Naujos 
Parapijos salėje.

BIRŽELIO 6 D. įvykstančios 
dainų šventės repertuaro kon
certas, J. Puodžiūno ir V. Ka- 
rosaitės baletas Šv. Jurgio pa
rap. salėje.

* BIRŽELIO 7 D. Saleziečių 
gimnazijai paremti parengimas 
Čiurlionio Ansamblio namuose.

BIRŽELIO 21 D. Vysk. M. 
Valančiaus lit. mokyklos gegu
žinė.

BIRŽELIO 27 D. sportininkų 
vakaras Pabaltijo žaidynių pro
ga Slovenian Auditorium,

BIRŽELIO 28 D. Kariui parem
ti gegužinė Čiurlionio Ansamb
lio namuose. Rengia LVS Ramo
vė.

BIRŽELIO 28 D. SLA 14 kuo
pos vasaros "pobūvis.

LIEPOS 18 D. Riviera Country 
Club salėje įvyksta Tėvynės Gar
sų radijo valandėlės 15-os metų 
sukakties balius.

RUGSĖJO 6 D. koncertas Nau
josios Parapijos salėje fortepi
jono fondui.

RUGSĖJO 20 D. susipažinimo 
pobūvis Čiurlionio Ansamblio na
muose. Rengia LVS Ramovė.

RUGSĖJO 27 - SPALIO 4 A. 
Tamošaitienės dailės, tautinių au
dinių ir drabužių paroda Čiurlio
nio Ansamblio namuose. Rengia 
LB I apyl. valdyba.

LAPKRIČIO 21 D. Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjimas. 
Rengia LVS Ramovė.

LAPKRIČIO 26-29 D. Ameri
kos ir Kanados Ateitininkų Sen
draugių suvažiavimas.

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų Metų 
sutikimas Slovėnų auditorijoje. 
Rengia Lietuvių Bendruomenė.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS. 
2 kamb. ir virtuvė, pirma
me aukšte. E. 61 gt. ITie 
pat šv. Jurgio parapijos. 
Laisvas nuo gegužės 1 d.

Kreiptis: 1219 E. 61 g. 
(Kieme namas). (45-47)

FILATELIJOS KAMPELIS
- - - - - - - -  ANTANAS BERNOTAS - - - - - - -

GRAIKIJA išleido gražią 8 
pašto ženklų seriją, kuria pami
nimas Mt.Athos 1000 metų jubi
liejus. Čia dedame tos serijos 6 
drachmų p. ženklą su senovinės 
bažnyčios vaizdu.

vienuolynų kolonija yra įsikūrusi 
ant siauro, nuo 3 iki 6 mylių plo
čio kalnų pusiasalio, įsikišančio 
iš Chalkidijos J Egėjo jūrą, ir tu
rinčio apie 31 mylios ilgį, besi
baigiančio Mt. Athos kalnu. Kal
nuose yra įsikūrusi 20 rytų apei
gų vienuolynų bendruomenė, be- 
sivaldanti save ir turinti neutra
lumo teises. Jau graikų istorikas 
Herodotas mini penkias pusiasa
lio vietoves. Vienas pačių seniau
sių — Lauros vienuolynas yra 
įkurtas 963 m. Kiti vadinami įvai
rių rytų apeigų šventųjų vardais, 
kaip tai: Sv. Baziliaus, Sv. Dio
nizo, Šv. Gregoriaus ir kt. Vie
nuolynuose gyvena apie 3000 vie
nuolių ir antra tiek broliukų. 
Išsiverčia jie patys iš savo dar
bo, Vienuoliai daugumoje graikai, 
bet yra serbų ir bulgarų. Senieji 
vienuolynai yra įtvirtinti aukštai 
kalnuose ir pasižymi nepaprastu

Our customers know ( 
what the "S” stands for. 
Come in and let us 
show you what 
we mean. <

T. CLAIR 
AVINGS

MAIN OFFICE: 813 E. 185th STREET

2 FAMILY 5-5 
Grovevvood — E. 167 St. 
Large lot., 2 garages. 
Basement. $20,500.

6 ROOM SINGLE, 
off E. 185 — Lake Shore. 
Large rooms. Large lot.

$18,500.

LAKELAND REALTY
KE 1-6681 IV 1-8088 

KE 1-3662 
(45,46)

PARDUODAMI NAMAI

Naujosios parapijos ra
jone. Arrotvhead gt., prie 
E. 185 gt. Mūrinis bunga- 
lovv. 3 miegamieji, 1 • o vo
nios. Labai švarus namas. 
2 automobiliu garažai. Ne
atmetamas joks priimtinas 
pasiūlymas.

So. Euclid. prie Green 
Rd. Ai'ti susisiekimo, mo
kykit!, krautuvui. Be prie
kaišto pusiau ranch sti
liaus. Priedu geras įvažia
vimas ir 2 automobilių ga
ražai. Puikus priži urėtas 
sklypas. Tik 6 metų senu
mo.

UPSON REALTY
499 East 260 St.

Euclid, Ohio 44132
Tel. RE 1-1070

(44-46) 

gamtos grožiu. Vienuolynuose 
begalės religinių ir meno senie
nų.

ISPANIJA išleido keturiųaukš- 
tų verčių p. ženklų seriją su žy
miais ispanais: Raimundo Lulio, 
kardinolu Belluga, Recaredo ir 
kardinolu Cisneros.

Raimundo Lulio, rašomas ir 
Lully bei Luitus (1235-1315), is
panų katalonų rašytojas,mistikas 
ir filosofas, vadintas "Doctor illu- 
minatus", gimė Palmoje, Major- 
cos saloje. Būdamas turtingų tė
vų sūnus, gerai gyveno ir rašė 
eiles katalonų kalba. Buvo sukū
ręs šeimą. Tačiau vėliau viską 
metė, įstojo į pranciškonų ordi
ną ir atsidėjo mahometonų atver
timo į krikščionybę apaštalavi
mui. Išmoko arabų kalbą, kelis 
kartus lankėsi šiaurės Afrikoj 
ir Art. Rytuose (sakoma, kad š. 
Afrikoj, Bougie, jis ir žuvo, už
muštas akmenimis laike vienos 
misijų kelionės). Be to, lankėsi 
Anglijoj, Vokietijoj, Prancūzi
joj turėjo savo mokyklas, o Ma- 
jorcos saloje ruošė misionierius. 
Paliko apie 200 kūrinių filosofi
niais ir religiniais klausimais. 
Buvo susidaręs jo sekėjų rate
lis, vadinamas lulistais. Katali
kų bažnyčios paskelbtas palai
mintuoju (šventė liepos 3 d.).

♦♦♦
PRANCŪZIJA vėl išleido du 

pašto ženklus: 85 centimų ženk
le parodytas Mare Chagall pa
veikslas "Jaunavedžiai nuo Ei
felio bokšto", 95 c. ženkle — 
Chartres katedros lango vitra
žas.

March Chagall (gim. 1887), žy
dų tautybės tapytojas, gimė Vi
tebske, Rusijoje. Mokėsi Petra
pilio meno akademijoje. Rusijoje 
gyvendamas susikūrė savą stilių, 
kuriam turėjo įtakos rusų liau
dies menas bei žydų religinės 
sektoš chasidizmo mistika. 1922 
m. emigravd į Prancūziją, Pary
žiuje susiėjo su kubistais ir 
pasidavė jų įtakai. 1941 - 46 m. 
gyveno Amerikoje ir čia paliko 
daug savo kūrinių. Dabar nuolat 
gyvena Paryžiuje. Be kitų savo 
darbų, jis iliustravo Gogolio 
"Mirusias sielas" ir Lafontaine 
pasakėčias.

VATIKANAS, š.m. sausio mėn. 
pradžioj įvykusios popiežiaus Po ■ 
vilo VI kelionės į šventąją Žemę 
prisiminimui, išleido 4 p. ženklų 
seriją, kurioj matome: besimel
džiantį pop. Povilą VI ir Betlie
jaus, Jeruzalės bei Nazareto vaiz 
dus. Čia dedame 160 lirų p. ženk
lą, kuriame parodytas šv. Merge
lės Marijos šaltinis Nazarete.

Nazaretas, Galilėjos mieste
lis, kur įvyko Marijai Apreiški
mas bei įsikūnijomo paslaptis ir 
kur Jėzus praleido savo vaikystę 
ir jaunystę, yra Ezdraliono slėnio 
šiauriniame pakraštyje, iš visų 
pusių apsuptas gražių, žaliuojan
čių kalvų, 33 km Į vakarus nuo 
Tiberiados - Genezareto ežero. 
Kristaus laikais miestelis buvo 
bereikšmis, bet vėliau, kai čia 
įsikūrė krikščionys ir pristatė 
įvairių šventovių, pasidarė gar
sus. VII amž. miestelį užėmė 
arabai, keli šimtai metų vėliau jį 
išvadavo kryžiuočiai, vėliau čia 
įsigyveno muzulmonai - turkai.

Nazarete yra keletas archeolo - 
glnių paminklų, kaip tai: Apreiš
kimo bazilika iš V amž.,šv. Juo
zapo bažnyčia iš VII amž., šv. 
Gabrieliaus bažnyčia, šv. Merge
lės Marijos šaltinis prie kelio į 
Tiberladą ir kt. Miestely gyvena 
apie 19,000 gyventojų, kurių dau
gelis krikščionys.

TORONTO

* LTS TORONTO SKYRIAUS 
naujai išrinktoji valdyba susirin
kusi posėdin pareigomis pasi
skirstė šiaip: P. Bastys - pirm.,
M. Abromaitis - vicepirm., J. 
Barzevičius - sekr., A. Statule- 
vičius - ižd. ir J. Česėkas - spau - 
dos ir inf. reikalams.

Valdyba, įvertindama narių 
keltus metiniame susirinkime 
pageidavimus dažnesnių sueigų 
reikalu, nutarė artimiausiu me
tu -- gegužės 2 d. padaryti su
eigą pavadintą subatvakariu. Kal
bėtoju kviečiamas KLTS centro 
valdybos pirmininkas K. Kalend
ra.

* V. KAROSAITĖ IR J. PUO
DŽIŪNAS, gabūs jaunosios lie
tuvių kartos baletininkal, balan
džio 25 d. atvyksta į Toronto ir 
čia duos baleto koncertą. Pa ren
gimą globoja LB vietos apylin
kės valdyba.

* SKAUTŲ TĖVŲ-RĖMĖJŲ 
KOMITETAS balandžio 25 d. 3 
vai. p.p. Prisikėlimo parapijos 
salėje ruošia pobūvį su kukliais 
užkandžiais, kavute ir įdomia 
programa. Pobūvio pelnas ski
riamas skautų stovyklavietės vir
tuvės reikmenų įsigijimui.

* VERSLININKŲ SUEIGA, įvy
kusi balandžio 5 d. Lietuvių Na
muose, praėjo darbingoje dvasio
je. Įdomi buvo inž. L. Balsio pas
kaita, kurioje prelegentas nagri
nėjo Įvairius ekonominius klausi
mus. Architektas V. Petrulis 
parodė ištraukas iš gaminamo 
Verslo sąjungos filmo. Kaip ma
tyt, šio filmo turinį sudarys lie
tuvių gyvenimas Kanadoje. Suei
gą pravedė Verslo sąjungos pirm, 
dr. J. Kaškelis.

PATERSON
PATERSONO LIETUVIAI 16 VA • 

SARIO MINĖJIMO PROGA suau
kojo ALT $700.00.

Stambiausią auką $80.00 paau
kojo Jonas Krukonls.

Kitos stambios aukos buvo 
šios:

Henry Schell $50, J. Tamašaus • 
kas $30, Fab, Saranka $26, Kle
bonas J. Kinta $25, Pat, Liet. 
Bendruomenė $25, Pat. Liet. Pi
liečių klubas $25, G. ir VI. Spra- 
naičlal $20, G. Klimas $15 ir J. 
Urbanavičius $11.

Po $10:
Kun. DabuŠis, Pat. liet, mo

terų ats. klubas, Stepas Augu
lis, Laugaudų šeima, Toleikis, 
Jonas Rugys, Kažukauskai, A. 
Visockis ir šepetausklenė, A. 
Bražinskas, J. Jatskunas, St. 
Stanaitis, F. Misiūnas, Ant. KauA 
nas, T. Tallat-Kelpša, E. Klup- 
šienė, Rob. Butkus, Ant. Aidu- 
kas, Alf. Aidukas, Ant. Rugys, 
E. ir J. Kautantai, Ant. Gudo- 
nis su žmona.

J. Kalėda aukavo $6.
Visa eilė asmenų aukojo po 

5 dol. ir mažiau.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
SIDABRINĖS KAMANOS — Ka

zio Bradūno premijuotas poezi
jos rinkinys. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas, 4545 W. 63 St. 
Chicago, Illinois. 94 psl. Kaina 
2 dol. Tai jau aštuntasis auto
riaus poezijos rinkinys, nese
niai laimėjęs Draugo premiją.

MINDAUGO NUŽUDYMAS — 
Juozo Kralikausko premijuotas 
romanas. Išleido Lietuviškos Kny
gos Klubas, 4545 W. 63 St., Chi
cago, III. 246 psl. Kaina 3 dol.

Knygas įsigyti ar užsisakyti 
paštu galima Ir Dirvoje.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Alicija Kaufmanaitė, 
Argentinoje gimusi lietu
vaitė, balandžio 5 d. vyku
siose Argentinos lengvosios 
atletikos pirmenybėse lai
mėjo I vietą šokime j tolį, 
nušokusi 5 metrus 97 cm. 
Alicijos tėvai kilę Suvalki
joje.

• Nelida Juknaitė, Bue
nos Aires laikraščio Pregon 
karnavalo metu laimėjo 
grožio karalaitės titulą. Ta 
proga ji gavo vertingų do
vanų. Jos paveikslai irt ap
rašymai tilpo vietos dien
raščiuose ir žurnaluose.

• Lietuvių žurnalistų Są
jungos naujoji valdyba pa
siskirstė pareigomis: pirm, 
kun. V. Bagdonavičius, vi
cepirmininkas A. Gintneris 
ir V. Mingėla, sekr. V. Kas- 
niūnas, ižd. Pr. šulas. Val
dybos adresas: 3221 W. 61 
St., Chicago, III.

L.S.T. Korp! NEO-LITHU
ANIA š. m. balandžio mėn. 
25 d., Chicagoje, Lietuvių 
Auditorijos (3137 S. Hals
ted) didžiojoje salėje mo
čia

LITERATŪROS 
KONCERTĄ.
Programoje lietuvių ra

šytojų kūriniai-deklamaci- 
jos, įscenizavimai, monta
žai. Išpildo Detroito ir Chi 
cagos jaunieji neolithua- 
nai.

Po programos vakarienė 
ir šokiai, grojant Korp! 
NEO-LITHUANIA orkes
trui.

Įėjimas su vakarienė — 
$4.00, studentams — $3.00. 
Pradžia 7 vai. vak.

Staliukus prašome užsi
sakyti pas M. Šimkų, 4259 
So. Maplewood, telef. CL 
4-7450. Skambinti tarp 9 
ryto ir 3 vai. p. p. ir nuo 5 
p. p. iki 8 Vai. vak.

Maloniai kviečiami visi 
studentai, filisteriai, tėvai 
ir lietuviškoji visuomenė 
dalyvauti ir paremti mūsų 
jaunųjų pastangas, siekiant 
iškelti mūsų literatūros 
grožį.

Korp! Neo-Lithuania 
Valdyba, Chicagoje

Lietuvos Dukterys balandžio 4 
d. Chicagoje suruošė tradlclnĮ 
pobūvj, kuriame buvo daug Įvai
rių laimėjimų. Nuotraukoje Ni
jolė Vengrienė su laimėtu sal
dainiu.

V.A. Račkausko nuotrauka

Garbės nariui

PROF. STEPONUI KOLUPAILAI 

mirus, jo žmonai ir MASIOKŲ šeimai reiškiame 

gilią užuojautą ir kartu liūdime.

L. T. M. Čiurlionio Ansamblis

• Dail. Vytautas K. Jo
nynas su ponia pakviesti 
dalyvauti Vatikano Pavili- 
jono šventinime ir atidary
me. Taip pat pakviesti ir į 
iškilmingus pietus kartu su
N. Y. arkivyskupu F. Spell- 
manu, Brooklyno vyskupu 
B. F. McEntegart ir kardi
nolu P. Marcella, Popiežiaus 
Pauliaus VI atstovu ir ki
tais garbės nariais. Dėl li
gos p. Jonynienė negalės 
dalyvauti. Jonynas daly
vaus su dukra Giedra, kuri 
lektoriau ja Šv. Jono Uni
versitete, N. Y.

• Chicagos lietuvių žur
nalistų valdybą sudaro: A. 
Pužauskas, M. Peteraitienė, 
Ign. Andrašiūnas, Br. Ma
cevičius ir L. šulas. Kont
rolės komisija: Alg. Kau- 
lėnas, V. Račkauskas ir A. 
Gulbinskas.

• VLADISLAVOS GRIGAITIE
NĖS, Lietuvos Valstybinės Ope
ros solistės garbei 1964 m. kovo 
8 d. suruošto akademinio minė
jimo koncertas praėjo gražiais 
rezultatais. Kadangi solistė Alo- 
dija Dičiutė-Trečiokienė, solis
tas Jonas Vaznelis, akompania
toriai — prof. VI. Jakubėnas ir 
Chicagos Liet. Operos Dirigen
tas Al. Kučiūnas, dailininkas Adol
fas Valeška, šviesų irefektųtvar- 
kytojas Kazys Oželis, rekorderio 
operuotojas Juozas Briedis, fo
tografas Vaclovas Noreika, kavu
tei ruošti šeimininkės (Birutei 
Briedienei tvarkant) jokio atly
ginimo neėmė,gauta gryno pel
no 150 dolerių. Iš tos sumos Ko
mitetas nutarė paskirti: Lietu
vių Fondui, a.a. Vladislavos Gri
gaitienės vardu --$100.00 ir Lie
tuvių Muzikologijos Archyvui — 
$50.00.

Minėjimo visas susirašinėji
mas perduodamas Liet. Muz, Ar
chyvui.

Minėjimui ruošti sudarytas 
Komitetas, atlikęs savo užduoti, 
likviduojamas.

J. Bertulis 
Sekretorius

TALENTU VAKARAS

SLA 6 apskrities talentingų 
jaunuolių konkursas (vyko Chica
goje, balandžio m. 12 d. Lietuvių 
Auditorijoje.

Konkursą surengė 6 apskr. val
dyba ir komitetas: O. Biežienė.H, 
Člžauskienė, P. Bružas, M. Gu
delis, Ch. Austin, E. Petraitienė 
ir nariai: H. Bučinskienė, A. Gint- 
nerls, A. Kaulakis, K. Mačiukas,
K. Mankienė, P. Senulienė, K. 
Deveikis, J. Gulbinienė, A. Ja- 
glella, V. Mankus, P. Vilkelis, 
J. Mileriūtė ir P. Kučinskas.

Pirm. O. Biežienė pobūvi ati" 
darė trumpa kalba. Ji priminė 
šio jaunuolių konkurso tikslą ir 
prasmę.

Konkurse pirmuoju pasirodė
L. Peškys, piano, 9 m. amžiaus; 
Rasa ir L. Degučiai — 9 ir 10 
m. amžiaus akordeonistai; P. Pet
raitytė, 9 m. piano; V. Butkus, 
13 m. saksofonas; Edv. Urbonas, 
10 m. plano; Ir. Totorajtytė, 11 
m. akordeonu; J. Valentas 13 m. 
trečios kartos lietuvaitė, pla
no; N. Visčiūtė, 11 m. skaitė sa
vo kūrybą; D. Butkytė 10 m. 
plano; B. Bacevičiūtė, baletas, 
jūrininkų šokis; N. Baltrušaity
tė ir X.X. — žibučių šokis; V. 
Lauraitytė — šokis su kaspi
nais ir V. Dallidkaitė — lėlių 
šokis; Alg. Victora, 13 m. piano;
G. Paškevičiūtė, 12 m. piano; J. 
Paškevičiūtė (ne sesutės) 12 m., 
piano; V. Galenas, 10 m. plano;
Y. Usevičiūtė, 11 m. akordeonas; 
D. Vaslukevlčifltė, 12 m. plano; 
šopytė, deklm. "Jūratė ir Kas-

DIRVOS NOVELES K0Ipremijos įteikimo
IŠKILMĖS 

VAKARAS

Akt. ROMAS STAKAUSKAS

Sol. NATALUA AUKŠTUOLIENĖ

ĮVYKS
GEGUŽĖS 2 D..

8 V AL. VAK,
American Legion salėje, 8400 So. Halsted St., 

Chicagoje.
Programoje : Premijos įteikimas, meninė dalis, 

vakarienė ir šokiai.
Salė vėsinama. Yra aikštė automobiliams pastatyti.

Staliukus galima jau užsisakyti (iki balandžio 30 d.) pas p. BRONĘ PAPLĖNIENĘ — 
5647 So. Wood St., tel. RE 7-8186 (tarp 6-9 vai. vak.). $

f 
Rengia VILTIES DRAUGIJOS PREMIJOS ĮTEIKIMO & 

IŠKILMĖMS RENGTI KOMITETAS CHICAGOJE

tytis"; Z. Burneikaitė 15 m.,pia
no; R. Vaslukevičius, 16 m., dai
nai R- Barauskas, 15 m., piano; 
A. Stelmokas, 17m. akordeonas ir
M. Drunga, 16 m. piano. Dar pa
mirštas R. Kutkus, 14 m. akor
deonas.

Konkursantus vertino: A. Kal
vaitis, A. Stephens, Ir. Sprindie- 
nė ir St. Pilka. Dovanas davė 
SLA centro vadovybė, SLA 6 aps
kritis, dr. St. Biežis, J. Bačiū
nas, K. ir V. Mankai ir Chicago 
Savings and Loan Assoc. Pagrin
dines premijas gavo, po dvi už 
geriausius pasirodymus: piano 
— M. Drunga ir V. Galenaitė 
(apmok, apdr. $1000 vieneriems 
metams); akordeono: A. Stelmo
kas ir Ir. Totoraitytė (radijo ir 
parkeris); dailiojo žodžio: Šuo- 
pytė ir Visčiūtė bei baleto — 
Lauraitytė ir kiti. Visi daly
viai gavo po specialią dovaną. 
Svečiai už įėjimą, laimėjo kele
tą vertingų dovanų ir buvo pa
tenkinti.

SLA prez. Povilas P. Dargis, 
specialiai atvykęs Į šią šventę, 
pasakė įdomią kalbą apie atsi
radimą SLA Amerikoje, jos pas
kirti ir naudą lietuvių gyvenime, 
atliktus darbus per 78 metus ir 
suteiktą piniginę pagalbą ir pa
ramą.

Jis kalbėjo ir vakarienės me
tu, pasidžiaugdamas gražia veik
la ir jaunuolių konkurso prave- 
dimu bei SLA organizacijos gar
sinimu.

Vėliau buvo šokiai. Grojo 16 
asmenų Neo - Llthuania orkest
ras.

A. Gintneris

LIETUVIŲ FONDO NARIAMS

Gegužės 16 d., šeštadieni, 1 
vai. p.p. Chicagoje, M., 5620 
So. Claremont Avė., Jaunimo 
Centre, {vyks metinis Lietuvių 
Fondo narių susirinkimas.

Darbotvarkėje:
L Prezidiumo ir komisijų su

darymas,
2. LF tarybos, valdybos, kon

trolės, Investavimo ir informa
cijos komisijų pranešimai,

3. Diskusijos dėl pranešimų 
ir pranešimų tvirtinimas,

4. LF 1/3 narių ir kontrolės 
komisijos rinkimai,

5. LF vajaus reikalai,
6. Klausimai ir sumanymai.
Visi Lietuvių Fondo nariai yra 

kviečiami šiame susirinkime da
lyvauti.

LF nariai, kurie susirinkime 
asmeniškai nedalyvaus, yra pra
šomi įgalioti kitus. Įgaliojimus 
siųsti asmenims, kurie yra įgalio
jami, arba LF valdybai, kuriai 
yra pavesta tvarkyti šio susirin
kimo dalyvių registracija.

Asmens, kurie šiame susirinki
me atstovaus Lietuvių Bendruo
menės vienetus (apylinkes ir t.t.) 
ar kurias kitas organizacijas. 

esančias LF nariais, privalo tu
rėti savo vadovybių raštiškus 
įgaliojimus.

Suvažiavimo dalyvių registra
cija prasidės nuo 12 vaL

LF Taryba

♦ LIETUVIŲ FONDO NARIAI, 
papildę ankstesnius Įnašus nau
jais {mokėjimais: Petkūnas Ka
zimieras, Philadelphia, Pa. iki 
$200.00, kun. B. Sugintas, Chi
cago, III., iki $200.00, dr. Anta
nas ir Birutė čiuriai, Lake Zu- 
rich, III., iki $1.000.00, Liet. Ve
teranų S-gos "Ramovė" Centro 
Valdyba, Chicago, III., iki 
$800.00, prel. F. Bartkus, Dal
ias, Texas iki $800.00, dr. Anta
nas ir Marija Gyliai, Kings Park
N.Y., iki $1.000.00, dr. Balys Ma
tulionis, Wallum Lake, Rhode 
Island iki $300.00, kun. M.J. 
Vembrė, Brockton, Mass. iki 
$800.00, LB Los Angeles apylin
kė, Calif. iki $300.00.

♦ JUOZAS BAUŽYS, gyv. Pa
latine, 111., atsiųsdamas Lietuvių 
Fondui šimtą dolerių, nurodė {ra
šyti LF nariu jo mirusią motiną 
a.a. Anastaziją Baužinskienę, ku
ri labai vertino LF idėją. Kadangi 
mirtis sutrukdė jos troškimą įsi
jungti J LF savo kuklia pensinin
kės auka, tai J. Baužys tą velio
nės norą {vykdė dabar.

NEW YORK
Dail. Vytautas Kašubą Vatika

no paviljonui New Yorko mūgė- 
je iškalė iš švino tris religinio 

teksto sienas,, kurios apima 600
kv. pėdų. Tekstai simbolizuoja 

Romos šv. Petro baziliką, Va
šingtono Katedrą ir šv. Patriko 
Katedrą, New Yorko Pasaulinės 
Mūgės bažnyčią...

Iš vaidinimo "Užburti vaikai", kuris {vyks balandžio 26 d. 4 v. 
p.p. Jaunimo Centre Chicagoje. Veikalą režisuoja Zita Kevalaity- 
tė-Visockienė. Vaidina Marquette parko lituanistinės mokyklos mo
kiniai.

LIETUVOS PREZIDENTO 
ANTANO SMETONOS

20 METŲ MIRTIES SUKAKTIES 
MINĖJIMAS ĮVYKS

GEGUŽĖS 3 D., SEKMADIENĮ.
Minėjimas prasidės pamaldomis New 

Yorko lietuvių R. Katalikų ir evangelikų 
bažnyčiose.

Akademija prasidės 4 vai. p. p. Statler 
Hilton viešbutyje (7 Avė. ir 33 gt. kampas).

Programoje J u ozo Vaišnio,S. 
J. kalba, meninė programa ir iškilmingi 
pietūs.

įėjimas į akademiją — 2 dol., su pietu
mis — 10 dol. asmeniui.

Minėjimui Ruošti 
Organizacijų Komitetas

Šios sienos randasi paviljono 
viduje prie {ėjimo { šv. Petro 
rotundą. Šiam paviljonui Vytau
tas Kašuba taip pat dirba ir 

parodini eksponatą šv. Joną 
Krikštytoją, 9 pėdų reljefą švi
ne. Dėl laiko stokos Kašuba ŠĮ 
darbą baigs jau po parodos ati

darymo.
Abu darbai buvo užsakyti pa

ties vyriausio parodos archi
tekto, su kuriuo jam teko dirbti 
jau anksčiau prie kito projekto.

Dali. Aleksandra Kašubienė 
yra pakviesta eksponuoti 200-jų 
šimtų antikinių kryžių kolekciją 
šiame pat paviljone.

Abu Kašubai pakviesti daly
vauti Vatikano paviljono dedika

cijos iškilmėse ir po to iškil
mingoj vakarienėj.

*
Jau metai, kaip atsiskyrė iš 

gyvųjų tarpo Petras Ulėnas. Ba
landžio 11 dieną velionio našlė
M. Ulėnienė ir sūnus su žmona 
Nijole mirusi savo Šeimos narj 
jautriai prisiminė. Apreiškimo 
parapijos bažnyčioj, Brooklyne, 
New York, buvo atlaikytos gedu
lingos pamaldos, solo giedant 

Lietuvos Operos solistei Juzei 
Augaitytel ir Baltrušaičiui. Po 
pamaldų, kuriose dalyvavo gau
sus būrys velionio giminių, drau
gų ir pažįstamų, kapinėse buvo 
padėta gėlių ir Korp! Neo-Lithu
ania Filisterių S-gos pirm. S. 
Mackevičius tarė jautrų žodf, 
prisimenant P. Ulėną, kaip il
gameti ir pavyzdingą tos korpo
racijos kolegą, patriotą lietuvj. 
Artimų bičiulių buvo atvykę net 
iš Philadelphijos, Waterbury ir 
kt.

Po to, visi dalyviai buvo pa
kviesti { jaunųjų Ulėnų reziden
ciją, Plainvlew, Long Island.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

PARDUODAMA 
populiari taverna su namu. 
Labai geroje vietoje. 5 
kamb. butas su garažu 2 
automob. Užeikite ir ste
bėkite, koks tai pasekmin
gas biznis.

2638 West 69 Street, 
Chicago, tel. GR 6-9894
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