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BIZNIS SU SOVIETAIS
Bolševikų šėrimas Rytų Eu

ropoje ir kartu bandymas juos 
badu išmarinti Kuboje yra baisus 
prieštaravimas. Ir savaime aiš
ku, kad negalime Įtikinti britų ir 
prancūzų, kad parduoti autobusus 
Castrui yra bloga, o padėti Go- 
mulkai yra gera.

Be viso to, komunistiniai kraš
tai nori ne tiek gėrybių mainų, 
nes jie patys neturi ko pasiūly
ti, kiek kreditų.

Reikia dar pridėti, kad komu
nistiniai kraštai paskutiniuoju 
metu labai sustiprino savo vasar, 
viečių propagandą. Skaičiuojama, 
kad šiais metais šimtai tūkstan
čių vakariečių išleis savo valiutą 
Ryttj Vokietijos, Čekoslovakijos, 
Vengrijos, Rumunijos, Bulgari
jos ir net Sovietų Sąjungos (Kri- 
mo) vasarvietėse. I Vakarų Vo
kietiją iš Rytų Įvažiavimo, Dues 
seldorfo "Handelsblatt" žiniomis, 
vizų prašo 15.000 žmonių. Iš pir
mo žvilgsnio skaičius labai impo
zantiškas, tačiaųpalyginus su ke
liavimu Vakaruose,iš tikro labai 
mažas. Jų tarpe vizų prašo 646 
sovietų piliečiai. 646 iš bendro 
200 milijonų gyventojų skaičiaus. 
Žodžiu ir iš turistų biznio dau
giau laimi komunistai negu Vaka
rų valstybės.

"Aš žinau,— aiškino Nikita da
nams — "jūs kapitalistai norite 
mūsų aukso. Bet mes jums jo ne
duosime. Mums tas auksas tam 
reikalingas — kaip sykį sakė Le
ninas — kad Įgyvendinus komu
nizmą. Mes juo galėtumėm išgrįs
ti savo išvietes”.

KAI KURIE AMERIKIEČIAI TIKISI PREKYBI
NIAIS RYŠIAIS SU SOVIETŲ SATELITAIS PA
DĖTI JIEMS ATSIPALAIDUOTI NUO MASK
VOS 'GLOBOS’. — Iš TIKRO GI, REMDAMI SA
TELITŲ REŽIMUS, AMERIKIEČIAI PADEDA 
MASKVAI IR VIETOS KOMUNISTAMS PRAIL
GINTI JŲ VALDŽIĄ. — JUO LABIAU, KAD KO
MUNISTINIAI KRAŠTAI VISAI NESIRENGIA 
ATSILYGINTI Už JIEMS TEIKIAMAS GĖRY
BES, O CHRUščOVAS SAVO AUKSĄ SAUGO 

LABAI SPECIALIAM TIKSLUI.

-------  Vytautas Meškauskas --------
"Aš išstosiu iš komunistųpar

tijos, jei mums per penkerius - 
septynerius metus nepasiseks 
pakelti sovietų žemės ūkio" — 
pareiškė Danijoje praeitą ket
virtadienį Nikita Chruščiovas, at
plaukęs ten rytų vokiečių pasta
tytu laivu "Baškirija”.

Toks posakis bus geras kiekis 
vandens ant malūno tų, kurie Įti
kinėja, kad pagyvėję prekybiniai 
ryšiai su sovietais ir jų sateli
tais veda ne tik prie Įtampos tarp
tautiniuose santykiuose atpalai
davimo, bet ir režimo sušvelni
nimo. Kai Rumunija, kuri londo- 
niškio SundayTelegraph žiniomis 
iki šiol savo svetimos valiutos at
sargas papildydavo leisdama iš
pirkti Į užsienį politinius kalinius 
(po 15.000 dolerių už galvą), pa
reiškė noro sueiti Į glaudesnius 
ūkinius santykius su JAV, Ameri
koje jau pasigirdo džiaugsmo 
šauksmai. Girdi, Rumunija jau 
traukiasi iš sovietinio bloko,..

Tą reiškinį analizuodamas, 
Chicago Tribūne kolumnistas 
vengras Dr. Melchior Palyi,tarp
tautinio garso ekonomistas, pri
mena, kad kol kas visa Vakarų 
prekyba su komunistiniais kraš
tais, Įskaitant ir Kiniją, tesuda
ro vos 4% bendros apyvartos. Iš 
tikro, amerikiečiai, padėdami Ru
munijai, ne tik neprisideda prie 
jos nepriklausomybės paskatini
mo, bet padeda pačiai Sovietų 
Sąjungai. Mat, prie Stalino Mask
va baisiai išnaudojo savo sateli
tus, kurie buvo verčiami parduo
ti savo gaminius sovietams pasau
linės rinkos ar paprastai net 
žemesnėmis kainomis, o iš so
vietų pirkti turėjo jiems reikalin
gus dalykus mokant 25 ar 50% 
brangiau už pasaulinės rinkos 
kainas. Tokia politika privedė 
prie satelitų ūkio sugriuvimo ir 
didele dalimi iššaukė Rytų Vokie
tijos, Lenkijos ir Vengrijos maiš
tus. Rezultate, Sovietų Sąjunga 
turėjo peržiūrėti savo politiką ir 
satelitams net ūkiškai padėti. O 
jos pačios būklė yra tokia, kad ji 
pati reikalinga pagalbos. Už tat 
Kremlius labai maloniai sutiko su 
mintimi, kad satelitams pagelbė
tų... Washingtonas. Tuo būdu Wa- 
shingtonas tiesiogiai padeda 
Maskvai išlaikyti tuose kraštuose 
komunistinį režimą.

Tiesa, paskutiniu laiku sateli
tai parodė tam tikro savarankiš
kumo ūkiniuose ir kultūriniuose 
reikaluose. Bet tai dėl sovietų 
pastangų šioje srityje nepasiseki - 

Daug šūvių dėl nieko...

mo ir tarpusavio kovos tarp Mask
vos ir Pekino, Kiniečiai teigia, 
kad sovietai savo *broliškus‘kraš
tus nežmoniškai išnaudoja, kas 
žinia, atitinka teisybei. Tie kal
tinimai irgi prisidėjo-prie leidi
mo kiek laisviau Ūkiškai santy
kiauti su Vakarais.

Tačiau visatai — Įspėja Palyi 
— nereiškia, kad satelitams bū
tų leista nors kiek nukrypti nuo 
sovietų užsienio politikos lini
jos ar nustatytos socio-politi- 
nės sistemos. Sovietai turi ka
riuomenę Vengrijoje ir ją laiko 
paruošties stovyje. Budapešto vy
riausybė tąja kariuomene yra pa
tenkinta, nes be karinės grėsmės 
iš Rytų Kadaro, Gheorghius ir 
Gomulkos vyriausybė neišsilai
kytų nė 48 valandų.

Britų premjero Douglas-Home 
šūkis, kad riebus komunistas yra 
geresnis už liesą, nėra teisus. 
Riebūs bolševikai yra daugiau 
agresyvūs už liesuosius. 

BRAZILIJOJ PASIBAIGĖ POLITINIAI TRĖMIMAI
SU KUBITŠEKO IŠVYKIMU. JURGIS ŠATORIUS, 

Dirvos spec. korespondentas 
Brazilijoje

Suprantama, kad visi, kurie do
misi paskutiniais Brazilijos poli
tiniais Įvykiais jau žino, kad bu
vęs prezidentas, Brazilijos sos
tinės Brasilia statytojas ir buvęs 
senatorius iš Goias valstijos "iš- 
boksuotas" iš Brazilijos politinio 
gyvenimo ringo net 10-čiai metų. 
Tai buvo Įvykdyta birželio 8 , 
paskelbus sostinėje dabartinio 
prezidento specialų aktą, apie šio 
vieno stipriausių Brazilijos poli
tikų sulikvidavimą. Taigi, revo
liucionieriai pasirodė stipresni 
ir už socialdemokratus ir už tur
tinguosius!!! Daug visokių gandų
teko girdėti prieš Kubitšekui skir. zinę neliečiamybę, 
to dekreto paskelbimą, bet tai te
buvo tik gandai, kuriuos atkakliai 
platino ištikimi Kubitšeko šali
ninkai. Buvo sakoma, kad"karinė 
valdžia tuojau sugrius, kai tik iš
jungs Kubltšeką iš politinio gy
venimo" , arba "Kubitšeką re
mia turtingiausias Rotšildas ir 
jam nė plaukas nuo galvos ne
nukris", arba "kai tik išmes, jį 
iš senato, tuojau pradės smuk
ti kruzeiras" ir panašiai. Ta
čiau nieko panašaus neatsitiko.

’*

nors kova buvo ir labai atkakli, 
pareikalavusi iš abiejų pusių daug 
strateginių ir taktinių manevrų.

Po Kubitšeko likvidavimo T ri- 
buna da Imprensa rašė, kad "at
ėmus Kubitšekui politines tei
ses visas revoliucinis judėjimas 
yra {gavęs naujos jėgos. ŠĮ mū
šį laimėjusi revoliucija žengia 
{ plačią valymo akciją, kuri pa
liesianti apie 500 asmenų".

Birželio 9 d. anksti rytą prie 
Kubitšeko namų Ipanemoje bu
dėjo policija. Buvo teigiama, kad 
esą imtasi visų galimų priemo
nių, kad apsaugoti exprezidento fl-

Žinia tokiame sudėtingai jaut
riame žaidime, kaipKubitšekopa
šalinimas iš krašto politinio gy
venimo, reikėjo daug ušsispy- 
rimo iš revoliucijonlerių pusės, 
kad jie galėtų Įvykdyti ŠĮ uždavi- 
nĮ. Anot "Tribūna da Imprensa”, 
krašte laimėjusios gerosios jė
gos.

Dėl Kubitšeko likvidavimo nie
kas per daug graudžių ašarų ir 
nellejo, išskiriant dienraštj Cor-

Hamiltono, Ont. Aušros Vartų parapijos choro dalis dainininkių, dalyvavusių Tragiškųjų birželio 
Įvykių jungtiniame su latviais ir estais minėjime. J. Rudaičio nuotrauka

LIŪDNOS SUKAKTIES MINEIIMAS HAMILTONE
Hamiltono pabaltiečiams mi

nint gedulingąją birželio sukak
ti, kiekvienais metais tokiam mi
nėjimui tenka vadovauti pagal ei
lę vienai iš trijų tautybių. Šiais 
metais tai atiteko estams. Lietu
viai šios sukakties minėjimą pra
dėjo Aušros Vartų parapijos baž
nyčioje, kur prel. dr. Tadaraus- 
kas atlaikė gedulingas pamaldas 
su pritaikytu tai dienai pamokslu.

reio da Manha, kuris paskutiniu 
metu yra nustojęs pusiausviros, 
besigirdamas savo liberališku- 
mu ir demokratiškumu. ŠĮ dien- 
raštĮ dažnai cituoja komunistiniai 
spaudos šaltiniai, pasinaudodami 
juo kaip "demokratijos šydu". Gi 
kai kurie kiti laikraščiai teigė, 
kad dabar būsianti nuplėšta 
skraistė nuo visų Kubitšeko ne
švarių darbų, kurie susikaupė jo 
sąskaiton net nuo 1948 m.

Prieš dekreto paskelbimą Ku.- 
bitšek žadėjo stipriai kovoti prieš 
antidemokratišką su juo pasielgi
mą, tačiau viskas, ką jis padarė, 
tai birželio5 d. nuvyko Į Senatą 
ir pasakė graudžią kalbą... Bet 
kas gi Į kalbas kreipia dėmesj, 
jau nekalbant apie tuos, kurie 
šiandien gali duoti Įsakymus, kad 
pajudėtų tankų divizijos! Ir po 
teisių atėmimo pasitenkino tik 
Correia de Manha puslapių gy
nyba. Gi kiti nuosaikesni laikraš
čiai net ir politinio nekrologo ne
parašė.

Taigi didžiausia staigmena bu
vo birželio 13 vėlų vakarą žinios 
paskelbimas, kad Kubtišek išskri
do Į Madridą! Buvo primygtinai 
teigiama, kad exprezidentas lik
siąs krašte. Kai kurie laikraš
čiai, kaip Diario de Noticias ra
šė, kad socialdemokratų šefas 
išprašęs prezidentoCasteloBran
co specialų leidimą, kad Kubit
šekui leistų išvykti iš krašto. 
Užsienių reikalų ministras jam iš
davė turisto vizą.

Birželio 14 d. buvo paskutinė 
ištrėmimų skelbimo diena. Prieš
paskutinėmis dienomis iš prezi
dentūros buvo skelbiami ilgi as
menų sąrašai, kurie nustojo po
litinių teisių: tų asmenų tarpe 
esama parlamentarųišvalstijųir 
iš federalinio seimo, daug pro- 
fesnių s-gų vadeivų, keliolika ad
vokatų Ir kt. Kai, kurie Įtakingi 
revoliucijonleriai, stiprios ran
kos šalininkai,prezidentą skatino 
kad Institucinis Aktas būtųpalik- 
tas galioje ligi spalio 30 d. Ta
čiau Castelo Branco šiems spau
dimams nepasidavęs ir šio kom
promiso pasėkoje turėjęs sutikti

(Nukelta Į 2 psl.)

Po pamaldų rinkosi Į estų b-nės 
Įsigytą gražų flk{, kuris labai tin
ka vasaros meto šventėms bei 
minėjimams. Nepaprastai graži 
miško aikštė kruopščiai prižiū
rima, labai tinka vasaros meto 
poilsiui bei kultūrinėms pramo
goms. Amžinai žaliuojančio miš
ko apsuptoje aikštėje, estai yra 
Įsiruošę ir savo paminklinę šven
tovę, kur prieš vėliavos stiebą 
yra pastatytas kuklus, bet jaukus 
ir moderniškas paminklas žuvu- 
siems estams pagerbti. Šio pa
minklo prieglobstyje estų b-nės 
v-bai vadovaujant ir buvo atlik
tas visų trijų Pabaltijo valsty
bių liūdnas prisiminimas. Ha
miltono lietuviu A. Vartų parapi
jos ir estų mišrūs chorai sugie
dojo Kanados himną, o trijų tau
tų atstovai padėjo bendrą vaini
ką birželio aukoms pagerbti.

Miela, kad šios trys tautos, 
suprasdamos esamą padėtĮ ir 
reikalą jungtis bendrai kovai 
prieš gresiantĮ pavojų visam ci
vilizuotam pasauliui, randa dar
nų sugyvenimą ir bendrą darbą.

JIE GINS LIETUVIŠKAS SPALVAS

AUSTRALIJOJE

Edvardas Modestavičius, Clevelando LSK Žaibas. Puolikas. Ogls: 
6’4". Svoris: 180 svarų. Gimęs 1943 m. rugsėjo 9 d. Žaidė krepšinį 
Clevelando East H.S, ir vėliau John Carrol universitete, kur buvo 
pripažintas vertingiausiu krepšininku. Edvardui teko tris kartus 
atstovauti lietuvių jaunius pabaltiečių pirmenybėse. Be sporto do
misi muzika ir dalyvauja visuomeninėje veikloje Šiuo metu lanko 
De Paul universitetą Chicagoje, kur studijuoja chemiją ir mate
matiką. Vėliau mano pradėti medicinos studijas. Edvardas tikina, 
jog jis pats ir visi rinktinės dalyviai stengsis Australijoj paro
dyti ne vien'tik iškilų žaidimą, bet ir tinkamai atlikti visas jiems 
patikėtas reprezentacines pareigas. V. Pliodžinsko nuotrauka

Ne veltui liberalų atstovas Kana
dos Parlamente Mr. J. Munro, 
kalbėjęs šių iškilmių proga, pa
sigedo to gražaus bendradarbia
vimo savo tautoje. Jis siūlė ka- 
nadiškai publikai pasekti pabaltie
čių pavyzdžiu, kad Kanada ypač 
dabar būtų stipri ir vieninga, kad 
nesusilauktų tokio likimo, kaip 
trys Pabaltijo tautos: Lietuva, 
Latvija ir Estija. Tai sakydamas 
jis turėjo galvoje Quebeko pran
cūzų bandymą Kanadoje Įsteigti 
atskirą valstybę. Estų atstovas 
savo žodyje palietė šio minėjimo 
pa-skirtĮ ir paprašė visų atsisto
jant pagerbti birželio aukas. Me
ninė dienos programa buvo išpil
dyta Hamiltono A.V. parapijos 
lietuvių ir estų mišrių chorų. 
Latviai šiais metais pasitenkino 
tik paprastu poezijos paskaity
mu, pritaikytu šiai liūdnai sukak
čiai.

Pasibaigus oficialiai minėji
mo programai, publika susispie
tusi būreliais miško prieglobs
tyje, leido gražią sekmadienio po - 
pletę. V.P,
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Los Angeles Sv. Kazimiero parapijos choras diriguojamas komp. Br. Budriflno kartu su solistu Alg. 
Braziu dainuoja parapijos Lietuvių Dienoje birželio 23 d. L. Kančausko nuotrauka

LOS ANGELES LIETUVIU ŽINIOS

GIMNAZIJOS TALKININKAI

Prieš kelerius metus Sofija 
Puikūnienė suorganizavo Vasario 
16 gimnazijai remti barelį, kurs 
tebeveikia ir dabar. Šią žiemą 
Sofija Puikūnienė iškėlė sumany
mą, kad Dra'mos sambūris suvai
dintų kurį nors veikalą, o pelną 
skirtų gimnazijai. Buvo pasirink
tas Vyt. Alanto pjesė "Kyla Vėtra 
ūkanose". Vaidinta buvo du kar
tus. Atsirado rėmėjai -- Ona ir 
Kostas Naudžiai paaukoję 100 do
lerių, Aldona ir Adomas Paulaus
kai 50 dol. Šitokiu būdu vaidini
mo išlaidas padengus, Vasario 16 
gimnazijai susidarė apie trejetas 
šimtų dolerių. Dabar parinkusi 
iš narių Sofija Puikūnienė perda
vė Liet. Kunigaikštienės Birutės 
Draugijai 521 dolerį, kad Išsiųstų 
J Vokietiją, gimnazijai paremti.

SOFIJA PUIKŪNIENĖ

Sofija Puikūnienė savo vado
vaujamą būrelį yra pavedusi pini
ginės atskaitomybės kontrolės ir 
priežiūros sumetimais birutinin- 
kių draugijai, kurios revizijos ko
misija patikrina būrelio apys
kaitą ir pinigus išsiunčia gimnazi
jai.

Sofija Puikūnienė (Steikūnaitė) 
kilusi iš Balninkų valsčiaus, Uk
mergės apskr. Y ra buvusi moky
toja ir veikusi nepriklausomos 
Lietuvos organizacijose, ypač 
Šiaulių sąjungoje. Los Angelėj 
gyvendama Sofija Puikūnienė yra 
pasižymėjusi įvairių organiza
cijų rėmėja ir čia žinoma savo 
šeimininkystės sugebėjimais. 
Jos meniškai ir skoningai paga
minti tortai yra buvę ir jau ne 
ant vieno čia daug literatūros

Brazilijoje 

pasibaigė...
(Atkelta iš 1 PS1.K

su Kubitšeko pašalinimu iš poli
tinio gyvenimo arenos.

Brazilijoje taip pat yra kelio
lika įžymybių, valstijų guberna
torių bei kitokių aukštų parei
gūnų, kurie nustojo politinių tei
sių ne už politikavimą, bet už 
kontrobandos rėmimą, Į šios ka
tegorijos eiles pateko asmenys 
iš Brazilijos šiaurės, kur sienos 
ne taip saugojamos ir kontra
bandinės prekės buvo gabenamos 
į užsienius laivais, lėktuvais ir 
pan. Reikia tikėtis, kad naujai 
paskirtieji gubernatoriai sugebės 
įvesti tvarką, kurios trūko viso
je Brazilijoje. Tačiau Brazilija 
yra labai didelė: žinios apie nusi
kaltimus į centrus ne taip jau 
greitai plaukiau kartais būna pa
dėtos į gilų stalčių! Visokiu atve
ju tikimasi, kad Brazilija iš
važiuos iš duobėto vieškelio. To 
jai linki visi dori krašto gyven
tojai.

premijų laimėjusių rašytojų pa
gerbimo stalo.

JONAS PUIKŪNAS

Sofijos Puikūnienės vyras Jo
nas Puikūnas losangeliečių lie
tuvių pažįstamas taip pat, kaip 
mielas kultūrinių darbų ir orga
nizacijų talkininkas ir veikėjas. 
Lietuvoje jis buvo karininku, vė
liau baigė teisių fakultetą ir bu
vo teisėjo ir advokato pareigose. 
Domėdamasis lietuvių kultūra Jo. 
nas Puikūnas surinko nemažai pa
tarlių, priežodžių, posakių ir 1958 
m. išleido Jono Mingirdo slapy
vardžiu Smulkiosios tautosakos 
knygą. Laisvalaikiais ir dabar 
Jonas Puikūnas tautosaką renka 
ir ruošia antrąją knygą. Tauto
saką — patarles ir priežodžius

Danutė Gustaitė ir Donatas Januta birželio 13 d. susituokė šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje, Los Angeles mieste. Vestuvių 
vaišės buvo Tautiniuose namuose. Danutė Gustaitė Pietinės Ka
lifornijos universitete baigė šešių metų pharmacijos mokyklą ir 
birželio 11 d. gavo vaistininkės daktaro laipsnį. Donatas Januta 
bakalauro laipsniu labai gerais pažymiais baigė Kalifornijos uni
versitete, Berkeley mieste, elektronikos inžineriją. Jaunavedžiai 
apsigyveno Downey, Calif., mieste, kur Donatas Januta pradėjo 
inžinierium dirbti vienoje aviacijos ir elektronikos kompanijoje. 
Studentaudama Danutė Gustaitė kelerius metus buvo Los Angeles 
mergaičių skaučių Palangos tunto tuntininke, dalyvavo tautinių 
šokių ratelyje ir parapijos chore. Donatas Januta buvo Studentų 
Sąjungos Los Angeles skyriaus valdyboje, vadovavo Lituanus žur
nalo vajui, dalyvavo tautinių šokių ratelyje. Kalifornijos universi
tete už pažangą moksle priimtas į Phi Beta Kappa korporaciją.

L. Kančausko nuotrauka

DIRVA

— mėgsta ir jaunimas. Jono Pui- 
kūno knygos nemažai egzemplio. 
rių paskirta Vasario 16 gimnazi
jai.

Californijoje gyvena S. ir J. 
Puikūnų du sūnus ir viena duk
tė su šeimomis. Dabar Puikūnų 
šeima laukia viešnios iš Lietu
vos. Sofijos Puikūnienės sesuo 
Marija Banionienė birželio pra
džioje iš Maskvos atskrido J Chi' 
cagą. Sustojo pas Puikūnų dukte
rį Mildą ir Valentiną Mičiulius, 
Cicero, III. Ten paviešėjusi at
vyks į Los Angeles. Apie trejus 
metus truko, kol rusai davė Ma
rijai Banionienei leidimą išva
žiuoti.

♦ ALGIRDAS BRAZIS, solistas 
iš Chicagos birželio 21 d savait
galį praleido Los Angeles mies
te. Jis koncertavo Lietuvių Die
noje, rengtoje šv. Kazimiero pa
rapijos. Kiti menininkai buvo: 
dainininkė Florence Korsakaitė 
ir dail. Jurgis Šapkus, surengęs 
savo paveikslų bei skulptūrų pa
rodą, dainavo muziko Br. Bud- 
rlūno choras. Į Lietuvių dieną su
važiavo labai daug publikos. Pa
rapijai vadovauja klebonas Jonas 
Kučingis. Jis ir trys amerikiečiai 
miesto ir apskrities pareigūnai 
buvo kalbėtojai.

* SKAUTAI ir SKAUTĖS dvi 
savaites nuo birželio 28 d. sto
vyklauja Buckwheat stovyklavie
tėje, Mt. Lagūna, Cleveland Na
tional Forest. Stovykla uždaro
ma liepos 5 d.

♦ BRONYS RAILA ir Vladas 
Bakūnas, Lietuvoje stipriai pasi
reiškę žurnalistinėje profesijoje, 
dabar dirba fabrike, kuriame vei
kia aluminijaus darbininkų uni
ja, išrūpinusi darbininkams kas 
penkeri metai tris apmokėtus mė
nesius atostogų. Dabar atosto
gauja Vladas Bakūnas ir lanko 
įvairias Amerikos įžymias vie
tas. Netrukus trijų mėnesių atos
togas pradės Bronys Raila.

♦ GIEDRĖ KARUŽAITE baigė 
biznio kursą ir susižiedavo su 
inž. Romu Venckum, kurs prieš 
porą metų į Los Angeles atvyko 
gyventi iš Boston, Mass. Kitas 
brolis, inž. Laimis Venckus, taip 
pat yra persikėlęs gyventi J Ka
liforniją. Birželio 20 d. jis Bos
tone, Mass., susituokė su Aldo
na Bichnevičiūte. Jaunavedžiai 
gyvens Kalifornijoje.

♦ INŽ. VLADAS ADOMKUS, 
Inglewood, Calif., buvo išvykęs 
kelių mėnesių kelionei laivu ap
link pasaulį. Aplankė Ramiojo van
denyno salas. Naująją Zelandiją, 
Australiją, Europos valstybes ir 
jau grįžo namo.

♦ JURGIS GLAŽE, aukštes
niosios mokyklos mokytojas, iš 
Los Angeles išskrido trims mė
nesiams atostogų į Vokietiją. Jo 
brolis Algirdas Glažė, Mažosios 
Lietuvos Draugijos pirmininkas, 
liepos pradžioje skris savo dar
bovietės siunčiamas dviem savai
tėm biznio reikalais į Australiją.

♦ JOZEFINA ŽILEVlClENĖ, 
birutininkių draugijos pirminin
kė, su dukra Litą Žilevičiūte ir 
sūnum iš Los Angeles persikėlė 
į Glendale miestą.

♦ DAIL. JURGIS ŠAPKUS pra
eitą rudenį persikėlė gyventi į 
Californiją. Manhattan Beach 
mieste apsigyvenęs buvo suren
gęs savo kūriniųparodą amerikie
čių visuomenei. Birželio 21 d. 
Lietuvių Dienoje, Breakfast klu
bo patalpose jis lietuvių publikai 
buvo išstatęs apie 60 paveikslų. 
Apie pusę jų publika nupirko.

Jurgio šapkaus paveikslas "Ryt vėl" (aliejus), kuris buvo išsta
tytas su kitais darbais Los Angeles Lietuvių Dienos suruoštoje 
parodoje. Be paveikslų, J. Šapkus buvo išstatęs ir skulptūrų. Jau
nasis dailininkas meno mokyklą pradėjo lankyti Freiburge, vėliau 
Chicagoje, kur dirbo prie vitražų ir turėjo įsteigęs savo meno 
studiją. Persikėlęs prie Pacifiko, apsigyveno Manhattan Beach.

Mutual Federal Bendrovės
rekordasMOKAME

metinį dividendą uz 
visas taupymo sąs
kaitas.

INSURED
>7 YOUt SAVIM6S \*g.
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DUOK SAVO DUKRAI KAS GERIAUSIA
Mergaitės yra seserų globoje 

ir be jų žinios negali išvykti iš 
namų. Taip pat jos privalo lai
kytis bendros tvarkos: laiku vyk
ti į mokyklą, laiku valgyti, mo
kytis, atlikt paskirtus tvarkymosi 
darbus, kurie įpratina jas būti 
tvarkingomis, darbščiomis, kas 
yra taip svarbu mergaitės - mo
ters gyvenime.

Studentės lanko Annhurst kole
giją, kur studijuoja kalbas, filo
sofiją, istoriją, socialinius moks
lus, matematiką, chemiją bio
logiją, arba pasirenka prekybos 
kursą, norėdamos pasiruošti sek. 
retorėmis, buhalterėmis ir t.t. 
Registruotis reikia tiesiai į ko
legiją: Annhurst College, Box 
569, Putnam, Conn.

Moksleivės lanko Putnam Ca- 
tholic Academy. Norint į ją įs
toti, reikia atsiųsti išeito mokslo 
pažymėjimą ir atlikti registra
cijos formalumus. Mokestis už 
mokslą yra $200.00 metams. Be 
to dar prisideda už uniformą, 
knygas ir kiti smulkūs mokes
čiai. Galima mokėti viską iš 
karto arba dalimis.

Abi mokyklos, kolegija ir aka
demija, yra įsijungusios (affilia- 
ted) į National Catholic Educa- 
tional Association ir pripažintos 
(accredited) Statė Department of 
Education of Connecticut.

Mokestis už bendrabutį yra 
$55.00 mėnesiui. Jį reikia mokė
ti kiekvieno mėnesio pradžioje 
arba už kelis mėnesius iš karto. 
Be to patalinės naudojimas ir lo
vos skalbinių plovimas kainuoja 
$10.00 metams.

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
Seserų vedamo bendrabučio tiks
las yra netik padėti mergaitėms 
siekti aukštesnio ir aukštojo 
mokslo, bet ir ugdyti charakterį, 
brandinti asmenybę, pažinti gy
venamojo laiko problemas ir jas 
tinkamai spręsti.

Į bendrabutį priimamos gero 
elgesio lietuvaitės, pareiškuslos 
savo ir tėvų norą, pristačiusios 
išeito mokslo pažymėjimą ir gy
dytojo sveikatos liudijimą.

Bendrabutis vedamas lietuviš
koje, katalikiškoje dvasioje, to
dėl bendrabutyje privaloma kal
bėti lietuviškai ir imti lituanis
tinį kursą. Lietuvių kalba yra 
įskaitoma akademijoje ir kolegi
joje kaip viena iš svetimųjų kal
bų ir gaunami kreditai. Be lietu
vių kalbos ir literatūros, moks
leivėms yra dėstoma Lietuvos is
torija, mokomi tautiniai šokiai, 
dainos, rankdarbiai. Kolegijoje 
veikia lietuvaičių klubas "Dai
nava”.

Mergaitės rengia įvairius pa
rengimus, minėjimus, organiza
cines šventes, šokius. Su progra
momis lanko aplinkines lietuvių 
kolonijas, kviečiamos pasirody
ti amerikiečių tarpe. Žodinei kū
rybai pasireikšti leidžiamas laik
raštėlis "Raudondvario Padan
gėj". Fizinio lavinimo srityje 
rungtyniauja įvairiose sporto ša
kose. Šiltesniam orui esant, ruo
šiamos išvykos į gamtą.

* DR. VYT, GRAKAUSKAS ir 
Vyt. Salamonas pirko po kelis 
dail. Jurgio šapkaus paveikslus, 
išstatytus Lietuvių Dienos kon
certo name. Be kitų šio dailinin
ko paveikslus įsigijo: Buroką i, Va
siliauskai, Kaupai, Vidžiūnai, 
Pažemėnai, Petružis, Geštautas. 

j Paveikslų kainos buvo nuo 25 iki 
350 dolerių.

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
Phone: Vlrginia 7-7747
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KREPŠININKŲ
IŠVYKA

LIE* ŠIAURĖS AMERIKOS 
TUVIŲ KREPŠINIO RINKTINĖ 
birželio 24 d. susirinko Tabor 
Farm vasarvietėje, Sodus, Mich. 
Čia vykdomos treniruotės ir pa
siruošimai atsakingoms repre
zentacinėms pareigoms Austrą 
11 joje.

* KREPŠINIO IŠVYKOS infor 
macinius reikalus (spauda, radi 
jo, TV) tvarkoŠALFASS-gos spau
dos ir informacijos komisijos na
riai P. Petrutis, J. Šoliūnas ir P. 
Žumbakis. Chicagos ir apylinkių 
spaudai bei kelioms radijo ir TV 
stotims išsiuntinėta išsami infor
macija. Tiesioginį ryšį su ame
rikiečių spauda palaiko P. Žum
bakis.

* CHICAGOS WGN ir WTAQ 
radijo stotys (p. J. Daužvardie- 
nės dėka) informuoja amerikie
čių visuomenę apie mūsų krepši
nio išvyką Australijon.

* VLIKO VADOVYBĖ kreipė
si į išvykos organizacinio komi
teto pirmininką Valdą Adamka- 
vičių, prašydama telegramomis 
informuoti Madrido ir Romos lie 
tuvių radio programas apie krep
šinio rinktinės susitikimus Aus
tralijoje.

* POVILAS ŽUMBAKIS, gyve
nąs Chicagoje, palaikys ryšį su 
mūsų krepšinio rinktine Austra
lijoje. Jis informuos lietuvių ir 
amerikiečių spaudą. Ryšys bus pa
laikomas telegramomis. Taipogi 
bus bandoma susisiekti trumpo 
mis radijo bangomis.

* AUSTRALIJOS spaudai, ra 
dijo ir TV išsiųstas platus mū
sų krepšinio rinktinės pristaty
mas. šiuo metu ŠALFAS S-gos 
spaudos ir informacijos komisija 
ruošia informacines žinias apie 
Lietuvos dabartinę padėtį ir Ame

rikos lietuvių veiklą.

— CHICAGO 8, III.
John J. Kazanauskas, Pres.
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REDAKTORIUS PAUL L. 
SHIMKUS LIETUVOJE

Paul L, Shimkus yra JAV gimęs, augęs ir mokslus išėjęs lietu
viškos kilmės amerikietis. Be to, jis yra The Worcester Telegram 
laikraščio redaktorius.

Pasitaikė proga jam su tėvais ir giminėmis apsilankyti Lietuvo
je. Savo {spūdžiuose jis rašo, kad senosios kartos keliauninkai, vyk
dami į Sov. Sąjungos okupuotą tėvynę trokšta paskutinį kartą pasima
tyti su giminėmis ir pamatyti savo senąją tėvynę.

Kiti gi du?
Amerikoje gimę, norėjo pamatyti tėvų šalį, pajusti jų traukos 

Lietuvai prasmę, nutrauktą caristinio režimo ieškant laisvės sve
tur. "Buvome gi svetimšaliai, vedini smalsumo"...

Bet atėjo momentas, kada abu jaunieji ekskursantai turėjo 
pervertinti savo viešnagės prasmę.

— Jie didžiavosi, kad mes norėjome juos pamatyti... O mes su- 
rimtėjome pamatę, kad reprezentuojame neužmiršusius jų kitame pa
saulyje.

Senieji buvo suinteresuoti pasimatyti, žūt-būt, su giminėmis. 
Jaunieji pailso po kelių valandų 'progreso propagandos' Inturisto 
vadovų patiekiamos. Kas labiausia įkyrėjo, tai nuolatiniai reika
lavimai komplimentų apie tai kas rodoma. Visa tai vadovams leng
viau sekėsi su senaisiais, lyginant naujuosius pastatus ir draudi
mą nuo ligos. Aiški tendencija išnaudoti mus propagandai paliko ne
skanų įspūdį.

— Ir taip mes, jaunieji, metėmės pasižvalgyti po puikų ir gra
cingą miestą (Vilnių j,č.). Mes radome patys sau vadoves — jaunas 
gražias merginas, išvedusias iš ’inturistinio’ maršruto — į parkus, 
bažnyčias, į senamiestį.

— Mes kalbėjome be pasiruošimo ir be pozavimo. Čia pajutome 
atvirumą ir tiesumą. Tai darėsi vis lengviau laikui bėgant.

Pasimatymai su giminėmis yra gera proga ištrukti iš Inturisto 
nustatyto maršruto. Bet panelė iš Inturisto kitaip galvojo. "Privalo
te laikytis tvarkos, o su giminėmis matytis atliekamu laiku". Sakau, 
neatvykau čia šventai laikytis maršruto. Ji sumišo. Tai nebuvo įsta
tymo sulaužymas, bet mano išėjimas iš ribų, kas yra nepriimta Sov. 
Sąjungoje...

— Pasigailėjimo verta ta mergina, saugojanti aštuonis žmones, 
laikanti juos "nustatytoje tvarkoje” ir vykdanti iš anksto suplanuo
tą Inturisto programą...

Nežiūrint visų suvaržymų, nevyravo ir priešiškumas. Jautėsi 
noras parodyti ir vaišingumą. Buvome gi lietuviai — ne priešai. 
Kaž kas humaniško veržėsi pro socialistinės sistemos rėmus.

Ir taip Paul L. Shimkus veda pro kolchozo žmogaus nuotaikas, 
jo uždarbį už 1963 metų 400 darbo dienas (!) (160 rublių), jo meilę 
pėdai savos žemės ir kampukui gyventi, bet kas, anot kolchozo vir
šininkų, esą nereikalinga.

Miesto krautuvės nevilioja, nes nėra ko pirkti.
Amžinas privatumo ilgesys. Muziejuje mergina aiškina, kaip ji 

norėtų ištrukti iš kampininkės padėties 2 kambarių bute su svetima 
šeima ir turėti nuosavą kamputį. Ir taip visur nepretenzingai jaučia
mas noras turėti ką nors, kas vadinasi tavo.

"Viltis ir atstatymas pasitikėjimo savimi yra turtas, ką gali iš
sivežti iš šių dienų Lietuvos," rašo P.L. Shimkus.

Vilnius -- švaresnis už Maskvą. Žmonės Vilniuje fiziniai pajė
gesni ir švariau apsirengę,

-- Vilniaus bažnyčios apleistos, lentomis apkalinėtos. Daugelyje 
jų — muziejai. Bet kurias radome veikiančias, radome jaunų žmo
nių daugiau, nei tikėjomės. Bažnyčios ateitis tamsi, bet šviesos 
galima ieškoti jaunime.

— Į vakarus krypsta jaunimo akys. Jie turi sąlygas mokslui, bet 
neturi laisvės. Mokslas be laisvės yra tuščiaviduris daiktas, sako jie.

— Atsisveikinus, ilgai dar lėktuve jaučiau išlydėjusiųjų žvilgs
nius.

Tai tik trumpos ištraukos iš keliuose laikraščio numeriuose til
pusių įspūdžių. Įspūdžiai tokie paprasti, dvelkią žmoniškumu ir at
jautimu. Juose būdingas visiškas ignoravimas oficialiu valdžios 
"tūzų", oficialių ir uniformuotųfraziųapiebendradarbiavimą. Taibu- 
vo susitikimai lietuvio su lietuviu. (j.C.)

Kas tik turi genų skonj 
Viską perka pas Lieponj!

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., Marųuette Parke 

Tel. PRospect 8 - 5875 
3207 So. Haisted 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 Marųuette Parko krautuvė.

SKAITYTOJU NUOMONES DĖL GOLDWATERIO
PALAUKIME RINKIMŲ padėtį pakeisti. Goldwateris ir 

siūlo tokį pakitimą, ir todėl jis 
yra visų remtinas.

Gaila, kad daugelis lietuvių 
liberalų, kurių viršūnėse stovi 
ir V. Kavolis, taip aklai persi
ima Amerikos liberalų pažiūro
mis, kurios dažnai nesutampa su 
esminiais lietuvių tautos intere
sais.

Jūsų politinis komentatorius 
(Dirva Nr. 72) stebisi, kaip Vyt. 
Kavolis su nedaugeliu žodžių pri
rašė daug netiesos. Aš gi manau 
priešingai -- tiesai skelbti nerei
kia daug žodžių ir stebiuosi, kaip 
tai netiesai skelbti reikia varto
to tiek daug žodžių, eilučių ir Dir
vos numerių. Ir niekas čia, man 
rodos, nėra specialiai užsikrėtęs 
"anti - goldwateriška karštlige", 
išskyrus patį autorių, kuris ne
abejotinai serga "pro - goldwa- 
teriška karštlige". Beveik jį jau • 
padarius prezidentu, ar negeriau 
būtų palaukti rinkimų ir pamaty
ti, kur tas jo populiarumas ir kur 
tie milijonai, kurie komentato
riaus apskaičiavimu, tik ir lau

kia paduoti savo balsą už senato
rių.

Čia ir yra bėda, kad jis turi 
delegatus, bet neturi jokio po
puliarumo rinkikų tarpe ir tik 
dėl to visa įtakingą respublikonų 
spauda ir visi įtakingi respubliko
nų partijos vadai stoja prieš jį 
piestu. Respublikonai vis dėlto 
norėtų išrinkti savo prezidentą, 
o ne dėti visas kortas už tokį kan
didatą, kuris savo pralaimėjimu 
dar labiau pakenktų partijai ir 
sumažintų jų skaičių kongrese ir 
senate. Tai kam dabar tikėti, ar 
tikriesiems respublikonams, jpar. 
tijos profesionalams, ar mūsų 
narsiam komentatoriui?

Taip pat tvirtinimas, kad Gold- 
wateris padarytų stebuklus ir tuoj 
paskelbtų karą Sov. Rusijai irgi 
nėra paremtas tiesa, nes po pir
mų narsių pareiškimų (pasiųsti 
marinų diviziją atsukti Kuboje 
vandenį, numesti Vietname ato
minę bombą) vėliau gynėsi, kad 
jis taip nesakęs ir tik žurnalistai 
iškreipė jo mintį. Įdomu kiek kar
tų jis keistų savo nuomonę, kol 
būtų išrinktas prezidentu?

Gi mūsų komentatoriaus išve
džiojimai apie Amerikos socia
listinę sistemą, medicinos pagal
bą, civilinio įstatymo priėmimą, 
užgyrimą Goldwaterlo pasijuo
kimo iŠ neturto ir tvirtinimas, 
kad Dirvos skaitytojai nevažiuoja 
namo tik dėl to, kad ten yra vi
suotinas socialinis draudimas, 
man rodos, neverti rimtų diskus!- tai pirmoje vietoje visad jiems 
jų, nes tai tik parodo, kiek auto
rius mažai susigaudodabartinla- 
me ne tik Amerikos, bet ir Euro
pos socialiniame gyvenime ir 
kaip jis, su keliais pietų valstijų 
karštuoliais ir birčinlnkais, anot 
pačių įtakingiausių respublikonų 
pareiškimų, nori atstatyti Ame
rikos gyvenimą 100 metų atgal.

Nors jis ir sakosi, kad sėdįs 
ant apatinės Amerikos socialinių 
laiptų pakopos, bet aiškiai su 
užrištomis akimis...

Henrikas Žemelis 
Rochester, N.Y.

Romas Kezys 
Middle Village, N.Y.

MŪSŲ LAIKRAŠČIAI 
DEGENERUOJASI!?

laiš-Taip patvirtino Dirvos 
kuose dr. V. Kavolis ir... niekas 
dėl to nė plunksnos nepalietė. 
Dr. V. Kavolis tokias išvadas 
padarė pasiskaitęs V. Bražėno 
ir V. Meškausko išvedžiojimų 
apie šen. Goldwaterį. Ir ką gi, 
jei jau laikraštis (šiuo atveju 
Dirva) spausdina V. Meškausko 
politinę galvoseną, tai intelektu
alo akimis žiūrint — esama vi
siško išsigimimo.

Skaitytojui visi kandidatai Į 
prezidentus yra įdomūs ir jis apie 
kiekvieną iš jų palengva susidaro 
savo nuomonę. Galime teigti, kad 
ir V. Bražėnas ir V, Meškaus
kas savo samprotavimais kai kam 
gali sustiprinti simpatijas Gold- 
waterlui, o kai kam ir sumažin
ti. Tačiau tiesiai pasakyti, kad V. 
Meškauskas laikraštį degeneruo- 
ja — yra naivu!

Vieno sakinio teigimas be įro
dymų taip ir nesuduoda tokio 
baisaus smūgio mūsų spaudai. 
Atvirkščiai, lietuviai apie Gold- 
waterį daugiausia kalbasi, taigi 
ir spaudoje tai atsiliepia. Norė
tųsi sužinoti, kaip mūsų spauda 
turėtų rašyti, kad joje V. Kavo
lis nematytų degeneracijos.

Jei V, Kavolis nepagailėtų sa
vo teigimo paremti platesniu to 
klausimo panagrinėjimu, gal jam 
ir pačiam paaiškėtų, kad laikraš
čio bendradarbio nuomonė dar 
nėra laikraščio degeneracija. 
Tokiąs išvadas tegali daryti tik 
labai siauro galvojimo žmonės, 
arba supermanai. Kaip ten be
botų, bet vyresniesiems visad yra 
įdomu, ką jaunesnieji galvoja. Ir 
kai į jaunesniuosius atsisukame,

waterio laimėjimų. Taipogi norė
tųsi išgirsti nešališkų šaltinių 
patvirtinimo, jog seru G. "apskri
tai europiečiams kelia siaubą..." 
Ar šį pareškimą darydamas V.K. 
turėjo, ar bent pasistengė gauti, 
informacijos apie Karelijos, Es
tijos, Latvijos, Lietuvos, Gudi
jos, Ukrainos, Lenkijos, Rytų Vo
kietijos, Čekoslovakijos, Bul
garijos, Rumunijos, Albanijos, 
Vengrijos, Jugoslavijos LIBE
RALŲ pasisakymus (tikrų libe
ralų -- be kabučių!) dėl Šen. G. 
laimėjimų? Jeigu anie, už žmo
gaus laisvę, ir prieš valstybės 
tironiją (o ne atvirkščiai...) ko- 
voją, LIBERALAI neturi laisvos 
spaudos, tai dar nereiškia, jog 
jų nuomonė mums nesvarbi. Ar 
gal V.K. pats "atsisako ištiki
mybės... savo europinei kilmei", 
ir visas šias tautas išmeta iš Eu
ropos ir, (pasaulio įtampai suma
žinti...), perleidžia Raudonajai 
Azijai? Nemanau, jog V.K. bandė 
mus įtaigoti, kad ir aniems vi
siems, (kaip pačiam V.K.?) Šen. 
G. "siaubą kelia". Dar šviežias 
Jugoslavijos bėglys, kalbėdamas 
š.m. birželio mėn. 14 d. Strat- 
ford, Conn., maldavo amerikie
čius balsuoti už Šen. G. ir tvir
tino, jog net prieš tris metus "Se
natoriaus Goldvater'io vardas 
buvo žinomas kiekviename Jugo
slavijos kaimelyje, bei minimas 
su pagarba ir viltimi..." Jis nie
ko neminėjo apie "siaubą..."

Jeigu V.K. nėra kvalifikuotas 
psichiatras, turįs pakankamai dar 
vinių padaryti pareiškimą, jog 
Šen. G. "savo politiką grindžia 
jausmų valdomos jėgos vartoji
mu, beveik visiškai atsisakyda
mas naudotis protu", toksai rašy
mas žinoma, yra suprantamas jei 
rašeiva yra "liberalas". Tačiau 
išvadinimas vyro, kaip Senato
rius Barry Goldwater bepročiu, 
(net jeigu tam panaudojama ir 
virš tuzino mandrlų žodžių bei 
pustuzinis kablelių,) negalima

įtalpinti net ir į bražėnišką "mū
siškės spaudos degeneracijos 
kreivę". Tokiems rašytojams dar 
mažiau dera mokyti Vytautą Meš
kauską "kaip rašyti".

Dėl antro fantastiško V.K. ap
kaltinimo Šen. G-ui "gelbėti 
tiems, kurie sau pagelbėti jau 
nebepajėgia — atsisakymu" -- 
V.K,, kiek žinau, negali pasitei
sinti menku anglų kalbos žinoji
mu. Šen. G. savo kalbose ir raš
tuose kaip tik pabrėžia reikalą 
padėti tik tiems, kurie patys 
sau padėti negali. Tai, tarp kit
ko, nėra Šen. G. visai originali 
mintis: ją pirmiausia išgarsino 
vergų išlaisvintojas Prezidentas 
A. Lincoln’as "Kai mes padaro
me už kitus tai, ką jie patys pa
sidaryti gali, vietoj padėti, mes 
jiems pakenkiame..." Kodėl V.K. 
šitaip Šen. G. mintis išvertė, 
(ar "išvertė",) nesiimu spręsti.

Šias pastabas padariau norė
damas dar kartą atkreipti lietuvių 
skaitytojų dėmesį į "liberališ
kus" metodus ir taktiką infor
macijos srityje. Jeigu V.K. "su
gebėjo" vos keliose pastraipose 
su goldwateriniais faktais mūsų 
laikraštyje taip liberališkai pasi
elgti, galime įsivaizduoti, kas yra 
daroma visoje kairiųjų dominuo
jamoje JAV, V, Europos ir Afri
kos spaudoje.

V.K, pareiškimas V.B. rašymo 
ir mūsų spaudos "degeneracijos" 
klausimu yra jo skonio ir, kaip ir 
kiekvieno kito skaitytojo, nuomo
nės reikalas, tad, ypač šio laiško 
autoriui, apie tai čia nėra reikalo 
ginčytis.

Vilius Bražėnas 
Stamford, Connectlcut
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V. Kavolio pastaba Dirvoje (nr. 
69) apie Goldwaterio žadamą ne
atsargų JAV jėgos naudojimą ko
voje prieš komunizmą yra būdin
ga visiems liberalams ir kai
riesiems.

Tokie liberalų nuogastavimai 
neturi jokio pagrindo. Realiai 
galvojant reikėtų džiaugtis, kad 
kas nors drįstų dažniau pagra
syti JAV kumščiu Amerikos prie-- 
šams. Stoka drąsos panaudoti 
JAV karinę jėgą yra daugelio 
dabartinių tarptautinių negala
vimų priežastis. Jei keliais at
vejais paskutiniame dešimtme
tyje būtų buvus panaudota JAV 
jėga, arba bent būtų duotas pa
žadas tą jėgą panaudoti, šian
dien, esu tikras, pasaulio poli
tinę padėtį galėtume nupiešti 
šviesesnėm spalvom.

įsivaizduokime, klek skirtin
ga būtų šiandieninė politinė pa
dėtis, jei Vengrijos sukilimo me
tu 1956 m. Eisenhoweris būtų visa 
JAV jėga stojęs sukilėlių pusėn. 
Kokia viltinga šiandien būtų pa
vergtųjų tautų padėtis, jei vie
toj pataikavimo Sovietų Rusi
jai būtų priimta Goldwaterlo fi
losofija -- pergalė prieš komu
nizmą ir laisvė pavergtiems 
kraštams.

Paskutinių trijų JAV preziden
tų baimė ar nenoras žodžiais ir 
veiksmais stoti už laisvo apsi
sprendimo principą visoms tau
toms visai nepatenkina lietuvių 
tautos siekimų ir gniuždo bet ko
kias viltis pavergtiesiems kraš
tams atgauti laisvę. Tik radika
lus Amerikos tarptautinės poli
tikos pakitimas gali šią liūdną

Ne vienas prisimename girdė
ję apie "pasaulio galą" vienam 
ar kitam krašte, kai siaubo ap
imti žmonės sulenda J urvus ar 
bėga į miškus laukdami pasku
tinės valandos... Panašų dalyką 
šiuo metu išgyvena JAV libera
lai. Tiktai jie, šaukdami "pasau
lio pabaiga”, vietoje urvų sulin
do į spaudą. Šio liberalų sąmy
šio dėl Šen. Goldwater laimėji
mo mažytį atspindį gavome pa
matyti mūsų spaudoje, Vytauto Ka
volio, birželio 15 d. laiško Dir
voje "Dėl Vytauto Meškausko Po
litinių Komentarų" pavidale.

Iš to, kaip V.K. 180 laipsnių 
kampu apsuka faktus, jis, atrodo 
nėra nuosaikus liberalas. Mat, 
jis išstato save pavojun boti ap
šauktas fašistu, nes puoselėja 
kontinentalinį nacionalizmą, rei
kalaudamas iš V. Meškausko "iš 
tikimybės... europinei kilmei". 
Liberalinė ištikimybė, kaip ži
nome, priklauso tiktai pasau
lio tautų brolybei.

Kitą, liberalų akyse,baisią nuo
dėmę V.K. papildo mesdamasis Į 
"McCartizmą" 1) be jokių įrody
mų pareikšdamas, jog V.M. "ra
do reikalingu mokintis iš Viliaus 
Bražėno, kaip rašyti” ir 2’ nu
brėžęs "mūsiškės spaudos dege
neracijos kreivę", sumesdamas 
spaudą, V.M, ir V.B. Į bendrą 
katilą. Tai jau pagal JAV li
beralus, yra grynas "McCartiz- 
mas" — ("accusation through 
association” -- atsimenate?). Ta
čiau turint galvoje, jog libera
lams leidžiama, kas neleidžiama 
dešiniesiems, V.K. gal ir ne- 
gręsia "antroji tremtis" (iš libe
ralų eilių).

Vienok, grįžkime prie faktų pa - 
lankstymo laiške, kur V.K, nau
dojant jo žodyną "man atrodo 
atsisako ištikimybės ne tiek sa
vo europinei kilmei, kiek pačiai 
tiesai, kai jisai" visai supranta
mą Vakarų Europos "liberalų" 
laikraščių alasą pristato mums 
kaip "beveik vieningą europinės 
spaudos pasipiktinimą" dėl Gold-

87 East Bay Rd., Osterville Cape Ced. Mass. 02655
Tel. (Area 617) 428-8425
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Kai žiogeliai šoko menuetą...
Pokalbis apie poetcį Joncį Aistį

Saulėlydis yra nerami ir grau
dulio pilna valanda. Tokią valan
dą, nejaukaus vidinio balso gena
mas, žmogus pagreitintu žings
niu vaikštai savo kambary, o dva
sia, jeigu pajėgtų, rodos, pakiltų 
anapus visokių prieblandą...

Saulėlydžio valandom, kaip tar
tų Pulgis Andriušis, maumuonėly 
vienas po kito pradeda atsidaryti 
klapanai, vaizdai bėga, lyg pa
baidyta avių kaimenė: iškyla, kaip 
debesys pro aukštą kalną, {do
mesni ir spalvingesni praeities 
gabalai, susikrimtimui širdy su
bilda nepasisekimai, pragiedru
lio gaivumu sutviska laimingesni 
išgyvenimai, atminties ekrane 
pradeda pasirodyti senų draugų 
veidai. Tokiu prieblandos metu 
gimė ir pokalbis apie poetą Jo
ną Aist{.

Vieną gegužės mėnesio vakarą, 
kai vėsių vandenų vėjai dar vis 
dvelkė tikra pavasario šilima, 
durysna pasibeldė Antanas Gus
taitis, { kurio tvirtą pet{, kiek
vienu rimtesniu atveju, man ten
ka atsiremti jau gana ilgą laiką...

Kai jis atėjo — tartum, ir vaka
ro prieblanda pasidarė šiltesnė. 
Susimaišę kažkokio gaivinančio 
deguto kaušus, kaip ne kartą mu
dviem atsitinka, pasileidom { il
gą pašnekesių kelionę. Antanas 
Gustaitis, jeigu bus leista trupu
ti su patosu pakalbėti, jau eilė 
metų nešąs {tautą aukšto meni
nio lygio humoristinę ir satyri
nę poeziją, intymiam pašnekesy 
su draugais gali boti lyriškas, 
graudus ir net tragiškas. Va, toj 
pastaroj kelionėj, nuspalvintoj ly
rine šilima, mudu susitikom vi
sada {domų, visada jaukų ir mie
lą Joną Aistį. Ir pažvelgę į Aukš
tosios Panemunės metrikų kny
gas, radom, kad jis gimė 1904 
m. liepos mėn. 7 d. Argi nede
ra ties ta data stabterti ir nors 
žodžiu kitu poetą Joną Aistį pa
minėti?...

Laikas nėra žmogaus drau
gas. Jis, tartum gero vyno bu
telis, visų pirma yra labai ne- 
skalsus — rodos, tik vieną ki
tą taurę {pylei, o vyno jau ir ne
bėra!... Tokio skanėsto taurės 
yra ir mūsų gyvenimo dienos! 
Ar toli 1927 m. kada pasirodė 
pirmasis Jono AisCio eilėraštis 
Gegutėlė? Atrodo, kad ranka juos 
galėtum pasiekti — taip dar ano 
meto įvykiai tebėra gyvi ir ap
čiuopiami, o taCiau lyg juoda 
dauba, nuo anų dienų mus skiria 
jau ištisi 37 metai!... Ak, o 
nuostabūs buvo laikai, kai žioge
liai šoko menuetą!...

Jono AisCio atėjimas į lietuvių 
poezijos barus buvo apgaubtas 
mistika. Galimas dalykas, kad ir 
vieno ar kito poeto gimimas yra 
tam tikra misterija, bet Jonas 
Aistis gerokai iš anksto buvo 
"pranašų išpranašautas" lietu
vių dainius.

Dėl vieno ir kito asmeninio su
sidūrimo, mano atminty tebėra gy- 
vas Petras Juodelis -- dailiojo 
rašto mylėtojas ir žinovas. Nie
kad mudu nebuvom artimi drau
gai, bet vaikštynės su PetruJuo- 
deliu Laisvės alėja visuomet bū
davo įdomios ir turiningos. Dar 
gerokai prieš Jono Kossu-Alek- 
sandraviCiaus pasirodymą spau
doj, aš sutikau P. Juodelį ir, po 
vieno kito kasdieninio posakio, 
jis man tarė: "Santvarai, gims
ta didelis poezijos talentas, ne
galiu dar tau jo pavardės pasaky
ti, bet tu pamatysi, kad jo žodis 
bus naujas, dailus ir galingas".

Aišku, P. Juodelio pranašys
tė mane domino ir intrygavo. Pa
žindamas žmogų, tikėjau jo žodį, 
priėmiau jį kaip šimtanuošimti-

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE
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Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika
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STASYS SANTVARAS

nę tiesą, ir tada net nepagalvo
jau, kokia didelė paguoda žmo
gaus gyvenime yra draugai, šian
dien, kai atsigrįžau į P. Juodelį, 
kai prisiminiau dar vieną kitą 
"pranašystę", Jono AisCio poeti
nis gimimas man tikrai skendi 
mistikoj. Berods, ir jis pats tą 
žino, ir, prisimindamas anas die
nas, gal būna laimingas, nes kiek
vienam rašytojui draugai, kurie 
iš anksto ruošia jo pasirodymo

JONAS AISTIS

aikštę, tegali būti dangaus palai
ma...

Metas, kada Jonas Aistis 
spausdintom eilėm pasirodė vie
šumoj, nebuvo per amžius be pa
kitimų susidėsCiusi gyvenimo ru
tina. Tai buvo nepr. Lietuvos pa
vasaris, atgautos laisvės pirmie
ji šuoliai. O pavasarį, kaip ži
nom, ne tik žiedai plieskia, bet 
ir purvynėliai atvirom klampy
nėm į tave spokso...

Tą pavasarį lietuvių grožinės 
literatūros erdvėj vienas po ki
to ėmė rodytis nauji vardai. En
tuziazmas buvo didelis, galimy
bės rodėsi neišsemiamos, todėl 
skubėjom dirbti, skubėjom "ap
sireikšti". Ne vienas darbas, jų 
tarpe ir mano pirmieji bandymai 
meniniu požiūriu nebuvo pakanka
mai išnešioti ir išbaigti. TaCiau, 
anot Vaižganto, tas buvo neišven
giama -- kad pasėlis kiltų Sau
lėn, buvo ir trąša reikalinga...

Jono AisCio pirmoji poezijos 
knyga EilėrašCiai pasirodė 1932 
m., vadinasi, keturioliktais me
tais po Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo. Tai buvo laikas, 
kada mūsų grožinės literatūros 
meninis lygis buvo gerokai paki
lęs į aukštį, kada kriterijai ir 
reikalavimai rašytojui jau buvo 
žymiai kietesni.

Jono AisCio EilėrašCiai - stam
bus poezijos rinkinys, kupinas 
naujų savaimingų varsų. Tame 
rinkiny buvo atspausdinta ir 1927 
m. viešumoj suskambėjusi Gegu
tėlė. Berods, šiandien yra tinka
ma proga nors vieną to debiuti
nio eilėrašClo posmą pacituoti:

Ir atskrido, atplasnojo ge
gutėlė

Vyšnių sodan — 
O tada toks baltas vyšnių 

sniegas krito...
Užkukavo, užraudojo gegutė

lė
Aukso godą,
Ir jos balsas nuaidėjo, nusi
rito...

To posmo citata noriu pabrėž
ti, kad Jonas Aistis iš kar
to liet, grožinės literatūros 
mene pasirodė kaip originalus ir 
brandus poetas. Jo talentu ir pats 
griežCiausias ano meto kritikas 
neturėjo pagrindo abejoti. Buvo 
giliai teisus ir Petras Juodelis, iš 
anksto skelbdamas jauno poeto 
atėjimą. Jono AisCio Eilėraš- 
Ciuose rasim nemenką pluoštą

kūrinių, kaip Prologas, Gegutė
lė, Ir aš nešiojau, Dolorosa, 
Einu šilan, Ofelija, Kryžkelė, 
Akys, Lorelei, Ne aš, Miškas ir 
lietuvis, Karaliaus šuo ir kt., ku
rių tyras poetinis grožis pragy- 
gyvens ne vieną amžių, vis ras
damas atgarsio žmogaus širdy. 
Jau pirmajam rinkiny regim, kad 
Jonas Aistis sugeba apvaldyti po
ezijos meno formas, kad jis ran
da formos ir turinio darną. Jaus
mo grynumas, laki mintis, poe
tinio vaizdo autentiškumas ir tas 
būdingas AisCio sielvartas yra 
gyvi ženklai, akivaizdžiai liudiją 
ne tik jo talentą, bet ir jo litera
tūrinę kultūrą.

EilėrašCius sekė šio Jono Ais
Cio poezijos rinkiniai: Imago 
mortis, .1933 m., Intymios gies
mės, 1935 m., Užgesę chime
ros akys, 1937 m., Poezija, 1940 
m., Be tėvynės brangios, 1942 m., 
Nemuno ilgesys, 1947 m., Pilna
tis, 1948 m.. Sesuo buitis, 1951 m., 
Kristaliniam karste, 1947 m., Po
ezija — visi jo eilėraCių rinki
niai vienoj knygoj — Romuvos iš
leisti 1961 m.

Jono AisCio Užgesę chimeros 
akys 1937 m. buvo apdovanotos 
Lietuvos valstybine literatūros 
premija, atseit, aukšCiausiu pri
pažinimu, kokio nepriklausomoj 
valstybėj lietuvis rašytojas galė
jo sulaukti. Tada Jury komisija 
savo akte r’ašė, kad premija Jo
nui AisCiui yra duodama dėl šių 
jo meno būdingų bruožų: 1) rit
mikos, melodikos, rimo ir fra
zės struktūros atžvilgiu yra pa
siekęs aukštą tobulumą, 2) iš
ryškina tragingą mūsų laikų žmo
gaus likimą, 3) lietuvišką nuotai
ką ir pasaulėvoką sieja su uni
versalinėmis idėjomis.

Aidų žurnalas 1951 m. Jonui 
AisCiui literatūros premiją pa
skyrė už eilėrašCių rinkinį Se
suo buitis. Premijos yra vieša 
deklaracija, viešas poeto pripa
žinimas ir pagerbimas, bet, man
ding, jos Aistį padarė gal kiek 
populiaresnį, bet ne didesnį. Tas 
premijas jis gavo tik dėl to, kad 
jis yra puikus savo meno meist
ras, taigi, ką J. Aistis gavo, to 
savo kūryba jis tikrai nusipelnė. 
Reikėjo tą pasakyti, nesgi premi
jų svarstyklės ne visada preci
ziniu tikslumu grožinės literatū
ros reikalus sveria. Jonas Aistis 
yra tas mūsų poetas, kurio išsky
rimas nė vienu atveju nebuvo 
klaida.

Kultūrinė publicistika, aštrus 
žvilgsnis į vieną ar kitą mūsų kas
dieninio gyvenimo problemą Jo
nui AisCiui taip pat nėra sveti
ma pelkė. Mūsų visuomenės ir 
kultūros klausimais iki šiol jis 
nuolat ir subtiliai aistiškai pa
sisako. Atskirom knygom yra iš
leisti du jo straipsnių ir apybrai
žų rinkiniai -- Dievai irsmūtke- 
liai, 1935 m., Apie laikus ir žmo
nes (Terros leidinys, berods, 
1954 m.). Be to, Jonas Aistis yra 
redagavęs .šiuos poezijos leidi
nius: Jurgio BaltrušaiCio Poe
ziją, 1948 m., drauge su Ant. 
VaiCiulaiCiu -- Lietuvių poezi
jos antologiją, 1950 m. K. Bin
kio Lyriką, 1952 m., Laisvės ko
vų dainas, 1962 m. Prieš kiek'lai
ko Draugo kultūriniame priede 
atspausdino Medfordo gatvės ele
gijas, kurios gyvu atgarsiu sukė
lė ne tik išeivijoj, bet ir rusų 
bolševikų okupuotoj Lietuvoj.

Dabar valandėlei atsigrįžkim 
į 1952-53 m., kai pirmus netvir
tus žingsnius žengė Lietuvių En
ciklopedija. Anuo atkaklaus ryž
to metu ir man teko sukti gana 
sunkiai tepasukamą enciklope

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

dijos ratą. Kasdien būdavo dau
giau problemų, negu mes pajėg- 
davom jų įveikti. Buvo tokių, ku
rias kėlė darbo apimtis ir painu
mas, bet pasitaikė ir tokių, ku
rias patys pasigaminom.

Amžinos atminties vyr. redak
torius prof. Vacį. Biržiška, pats 
būdamas iškilus bibliografas, 
vieną sykį tarė, kad lietuvių ra
šytojų biografijos enciklopedijai 
turi būti rašomos bibliografiškai, 
t.y. duodami tik faktai "be jokių 
pamarglnimų". O kai Vaclovas ką 
nors pasakydavo, tai jau ne taip 
lengva būdavo tą jo tarimą perkal
bėti ar pakeistu Redaktorių dau
guma laikėsi nuomonės, kad rei
kia duoti ir rašytojų kūrybos api
būdinimus. Jonui AisCiui, berods, 
pirmam teko atsidurti mūsų ko
vos lauke, nes jis buvo dėdamasi 
Liet, Enciklopedijos pirmojo 
tomo 60 puslapį (kaip dabar re
giu, jo biografija enciklopedijoj 
yra viena paCių kukliausiu). Iš
bandę ne vieną įtaka, prof. VacT 
lovą perkalbėjom -- Jono AisCio 
biografija sudarė taisyklę, kad 
vėliau ir visų kitų rašytojų bio
grafijoms būdavo (ir tebėra) duo
dami "pamarginimai" jų kūrybos 
apibūdinimai.

Kai po tiekos metų pažvelgiau, 
žiūriu, kad Jono AisCio kūrybos 
aptarimą andai mes sulipdėm ga
na pakenCiamą (jei neklystu, mu
du su Bern. Brazdžioniu): "Ais
Cio kūrybos viršūnę sudaro Eilė
rašCiai, Imago mortis, ir Inty
mios giesmės (nežinau, kodėl iš 
to sąrašo dingo Užgesę chime
ros akys); jis ištobulino naująją 
simbolistinę romantinę srovę 
lietuvių literatūroje, atgaivino as
meninės lyrikos versmes ir savo 
kartoje užėmė vyraujanCią vietą. 
Aistis yra laikytinas skiriamąja 
gaire tarp prieš jį ėjusios kartos 
poetų ir po jo kurianClų rašytojų.

AisCio kūrybai metmenis davė 
plati išgyvenimų ir kultūros ska
lė, į kurią įeina ir tėvynės peiza
žas ir pasakos bei legendos, ir 
didžioji pasaulio lkeratūra. Jo 
poezija žymi lyriniu jausmu ir 
minties grynumu bei gelme, de
talės tikrumu ir atspalvių įvai
rumu bei intymumu. Jis sugeba ir 
smulkiausias tikrovės apraiškas 
suausti su bendromis ir didelė
mis būties problemomis, tai nu
dažydamas asmeninės gėlos ir 
ilgesio varsa. Asmeninės poezi
jos prasme, Aistis lietuvių lite
ratūrai davė gražiausių ir lyriš
kiausių kūrinių."

Šiandien būtų galima ieškoti 
naujų žodžių -- pilnesnio ir giles
nio J. AisCio kūrybos aptarimo, 
bet tokio pobūdžio rašiny, koks 

dabar skiriamas Dirvai, vargu 
cituoto vertinimo esminiai bruo
žai pasikeistų.

Jonas Aistis, baigęs Aušros 
berniukų gimnaziją, 1936-1940 m. 
buvo valstybės stipendininkas, 
studijavo Grenoblio universitete, 
Prancūzijoj, už disertaciją "Etu- 
de linguistiųue sur les traduc- 
tions en ancien provenęal dės 
textes evangeliques" gavo dakta
ro laipsnį. TaCiau mano akyse 
nuolat stovi gal ne tiek tas aukš
to mokslo vyras, kiek anas jau
nų dienų kuklus ir drovus poetas.

Nebeprisimenu aplinkybių, ku
riomis vieną kartą parsivedžiau 
Joną Aistį į savo "pilį” Palan
goj. Man jis buvo didžiai mie
las ir brangus sveCias, bet aš 
nepajėgiau tada jo savo šnekom 
sušildyti -- gal porą valandų, 
beveik visą laiką tylėdamas, jis 
pas mane paviešėjo, o po to, lyg 
neįspėta mįslė, ramiu žingsniu 
pasuko f didelį kelią, bėgantį Pa- 
langon...

Ilgainiui išgyvenom ne vieną 
progą, kada būdavo daug šnekų, 
daug nuoširdumo, daug dvasinio 
spindėjimo, bet, kai Joną Aistį 
prisimenu, pirminis jo vaizdas iš 
kyla visu ryškumu. Iš tikro, jis

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

gali būti tylus, gali visą vakarą, 
beveik žodžio netardamas, pra
tūnoti vienoj ar kitoj sekiyCioj, 
bet, jei nuotaika ir aplinkybės jo 
neslegia, jis gali prašvisti graž- 
bylumu, sąmojum, išmintim, 
erudicija... Ir tuo požiūriu Jo
nas Aistis yra mistinė asme
nybė.

Pokalbį apie poetą Joną Aistį 
reikia baigti ir tegu jis man 
atleidžia, jei ta proga, kai su 
Ant. Gustaičiu pažvelgėm į Aukšt. 
Panemunės metrikų knygas, tik 
tokį sveikinimą jam tepajėgiau 
parašyti.

O kaip tavęs man neminė
ti!

O kaip tavęs man nekartoti 
Žiogeliai šoko menuetą 
Tąnakt, kaip tūkstantį nak

tų...

Kai Jono AisCio žiogeliai šoko 
menuetą — ir mūsų tauta ir mes 
patys gyvenom atviro ir laisvo 
kūrybinio pasisakymo laiką. Te
gu šiandien mūsų sena įminė 
ir vėl yra pastatyta po kartu
vėm -- ano meto darbų ir pats 
niekšingiausias budelis nepajėgs 
pakarti. Tų nepakariamų ir ne
sunaikinamų darbų pirmose gre
tose stovi ir Jono AisCio poezi
ja.

Kūrybinė auka, kurią atnaša-

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILUS 

GĖLINYČIA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd Street 

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

r

Storm Storm 
Doors Windows

won’t pit, corrodc, peel, crack, 
chip, tarnish, rot or rust

KOSTAS BUTKUS
LU 5-6291, CHICAGO

Sterm windows & doors of 
B.F.Goodrich KoromPrigid vinyl

Itin lllllll I III lt

Nylono, stainless steel ar aluminijaus 
langai, durys, SIETELIAI.

ALUMINIJAUS NAMU PRIESTATAI (I’ATIO), STOGE
LIAI TVOROS, KRAUTUVIŲ SUNKIOS DURYS IR KITI 
MODERNŪS NAMŲ PAGERINIMO REIKMENYS. DIDE

LIS Pasirinkimas (27 rūšių).

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, TAIP PAT IR MAISTĄ 
SIUNČIA

licenzijuota lietuvių įmonė, registruota 
U. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

Marąuette Gift Parcels Service
3212 So. Halsted St., Chicago, III. 60608 

Tel. CA 5-1864
2439 West 69 St. ir 2608 West 69 St. 
Chicago, III. 60629. Tel. WA 5-2737 

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų 
Lietuvoje pageidaujamu prekių PAPIGINTOMIS

KAINOMIS.’
Akordeonai, siuvamos mašinos, skalbimo mašinos, 
automobiliai, pianinai, motociklai iš Europos ir Sov. 

Sąjungos sandėlių.
Vedėjai E. & V. Žukauskai

vai, kūrybinė kanCia, kurią ken
tėjai, kūrybinis džiaugsmas, ku
rio šviesa buvai nutviskęs — te
gu dar ilgus rrietus būna su Ta
vim, brangus Jonai Aisti!...

NEW YORK

SVARBUS MINĖJIMAS
Dariaus ir Girėno skridi

mui Į Lietuvą šiemet suka
ko 31 metai. Sukakčiai pa
minėti šeštadienį, liepos 18 
d., ruošiamos pagerbimo iš
kilmės. 3 vai. po pietų prie 
Dariaus ir Girėno paminklo 
Lituanica Sųuare, Union 
Avė. ir So. 2nd Street, 
Brooklyn, N. Y.

Programoje invoka c i j ą 
skaitys kun. dr. Stanislovas 
Valiušaitis, JCD. Kalbas 
sakys žymūs pareigūnai ir 
visuomenininkai — lietuvos 
generalinio konsulato at
stovas New Yorke Anicetas 
Simutis; anglų kalba adv. 
Steponas Bredes, Jr.; žodį 
tars organizacijų ir jaunimo 
vienetų pirmininkai.

Himnus giedos solistė 
Lionė Jodytė; pranešimus 
darys komiteto nariai — 
Bronė Spudienė, P. J. Mont
vila ir Jonas šaltis.

Nuoširdžiai kviečiame ir 
kitas patriotines draugijas 
bei vienetus su vėliavomis 
bei paskirus asmenis daly
vauti minėjimo iškilmėse, 
Prie paminklo bus padėta 
gėlių. Įėjimas nemokamas.

Dariaus ir Girėno
Paminklo Pastatymo 

Komitetas

nnnnnnnini
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IR APYLINKĖSE

Vytautas Šlapelis, cieve- 
landiečių Juozo ir Konstancijos 
Šlapelių sūnus, baigė John Car- 
roll universitetą, gaudamas ba
kalauro laipsnj socialiniuose 
moksluose.

V. šlapelis yra veiklus jauni
mo organizacijose, buvęs ilga
metis Korp! Neo-Lithuania Cle
velande pirmininkas ir grojo akor
deonu neolituanų orkestre, o taip 
pat dalyvavo tautinių šokių gru
pėje Grandinėlėje.

* 25-SIS IŠ EILĖS LAISVĖS 
FESTIVALIS (Festival of Free- 
dom) ruošiamas Liepos 4 d. 
šventės proga Edgewater Par
ke.

Feierverkų spektaklis prasi
dės 9:30 vai. vak.

* OSCAR A. RADANYI, Pecs 
universitetą Vengrijoje baigęs tei - 
sininkas - tremtinys šių metų ru
deni kandidatuoja ( Ohio valsti
jos senatoriauspostą respubliko
nų sąraše. Tai vienas iš nedau
gelio jaunųjų ateivių, pasiryžęs 
stoti J šio krašto politikos fron
tą.

* PRIE PYMATUNING ežero 
vasaroti svečiai kviečiami nuo 
liepos 1 d. Skambinti p. Natke
vičienei EV-2-4U4.

DĖMESIO
siunčiantiems siuntinius 

j Lietuvą • Globė Parcel 
Service, Ine. Clevelando 
skyrius dėl atostogų bus 
uždarytas nuo liepos mėn. 
4 iki 20 dienos. (74-75)

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

* BIRUTININKĖS su šeimomis 
ir kviestais svečiais renkamės 
Rūtoj prie Pymatuning ežero,kur 
liepos 5 d. (vyks gegužinė. Iki 
greito pasimatymo.

ŠEIMININKĖ 
namų ruošai ieškoma 4 su
augusių šeimai. Privalo 
kiek susikalbėti angliškai. 
Prosijimas ir valymas. Pui
kus kambarys su vonia ap
sigyventi, plius alga ir iš
laikymas.

Teirautis tel. 791-0322.

REIKALINGAS 
vedęs vyras darbui minkų 
ūkyje. Nemokamai namas 
gyventi, alga. Patyrimas 
nereikalingas.

Teirautis tel. PR 1-4479.

CLEVELANDO PARENGIMŲ 
_ _  KALENDORIUS _ _

LIEPOS 4 D. JAV nepriklau
somybės šventės minėjimas, pie
tūs ir pasilinksminimas Čiurlio
nio ansamblio namų sode. Rengia 
LB I Apyl. valdyba.

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

RUGPIŪČIO 2 D. Lietuvių Pilie
čių Klubo metinis piknikas Niaurų 
sodyboje.

RUGSĖJO 5 D. Amerikos Lie
tuvių Piliečių Klubo vakaras Lie
tuvių salėje. Programoje viešnia 
iš Floridos sol. Anita Navickaitė.

RUGSĖJO 6 D. Lietuvos Tauti
nės šventės ir K, Donelaičio 
minėjimas šv. Jurgio parapijos 
salėje. Rengia LB I apyl. val
dyba.

RUGSĖJO 6 D. New Yorko vy
rų okteto koncertas N. parapijos 
salėje.

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

RUGSĖJO 27 D. kun. Petro 
Dzegoraičio 25 metų kunigystės 
jubiliejus - banketas, šv. Jurgio 
parapijos auditorijoje.

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

SPALIO 10 D. SLA 136 kuo
pos vakaras šv. Jurgio par. sa
lėje.

LAIKAS SUSIRŪPINTI SAVA
GIMNAZIJA

Lietuviškoje periodinėje spau
doje pasirodė pranešimai apie 
paskutin( chicagiškių seselių ka- 
zlmieriečių pasielgimą, uždrau- 
džiant Marijos Aukštesniojoje 
mergaičių mokykloje mokslo me
tų baigimo progą bet kokią lietu
višką dainą ar giesmę. Mergaitės 
akto metu pasipuošė tautinėmis ' 
trispalvėmis, o po iškilmių tauti- 1 
niais drabužiais apsivilkusios . 
organizuotai padėjo gėlių prie 
šv. Mergelės paminklo, sugiedo- i 
damos draustąsias giesmes ir 
Lietuvos Himną. Greitomis su- 1 
kviestų žiūrovų akyse žibėjo aša- ; 
ros. 1

LB Marųuette parko apyl. vai- 1 
dybos ir tėvų komiteto atstovų 1 
lankymasis pas mokyklos vado
vybę neatnešė jokių rezultatų.

Kada buvo pastatyta Marijos 
mokykla, lietuviškoji spauda ir 
organizacijos vedė propagandą už 
lietuvaičių mokymąsi toje mo
kykloje. Juk vadovauja lietuvai
tės seselės kazimierietės. Mo
kykla būsianti lietuviška, ir mer. 
gaičių tėvai neturėsią vargo sa
vo dukterų lietuviškame auklėji
me. Gaila, bet faktai parodė ką ki
tą. Nors mokykla, galima sakyti, 
pastatyta išimtinai lietuvių pini
gais, su tuo nebuvo skaitomasi, 
ir lietuviškieji pasireiškimai pa
laipsniui pradėjo būti slopinami: 
sustabdytas lietuvių kalba leistas 
laikraštėlis, keičiami lietuviški 
vardai (svetimus,nuolatinis spau
dimas iš seselių pusės nekalbėti 
net pertraukų metu lietuviškai (ką 
jūs pasakysite, demokratiniame 
krašte, kur kiekviena tautybė ska
tinama ugdyti jos kalbą ir kultū
rini veikimą?). Ir lietuvių opera 
turėjo ieškoti sau vietos sveti
mose salėse — už pigesnę kainą.

Dabar tenka laukti kad būtų 
uždarytas "Rūtos" ratelis ir lie
tuvaitėms tektų pereiti ( pogrin
di, kaip kad kovota už laisvę rau
donosios ir rudosios okupacijų 
metais savame krašte.

šis klausimas lietuviškajai vi
suomenei privalo būti išaiškin
tas, kad vėl kas nors nepradėtų 
kalbėti ar rašyti apie Marijoslie. 
tuvišką mokyklą. Taigi, ne Ma
rijos lietuviška mokykla, bet tik 
Marijos mokykla. Kaip ir kitos 
šio krašto mokyklos, tik su skir
tumu, kad "nelietuviškose" mo
kyklose už lietuvių kalbos varto
jimą priekaištai nedaromi.

Kada suprasime, kur atsidūrė
me, galėsime pradėti rūpintis, ką 
daryti toliau. Žinoma, gaila tau
tiečių pinigų. Verčiau, jie būtų bu
vę sunaudoti kitiems svarbiems 
lietuviškiems reikalams. Sako, 
kad minima mokykla kaštavo apie 
keturis milijonus. Reikėtų patik
rinti, kiek milijonų sudėta mūsų 
pačių. Tik pusę tų pinigų turint, 
Lietuvių Namai su lietuviška gim
nazija ir Lietuvių Fondas stovėtų 
ant tvirtų pamatų.

Savo pinigais darome, ką no
rime: prageriame, pralošiame

Philadelphljoj surengtame Tragiškųjų birželio (vykių minėjime 
dalyvavo viešnia iš \nglijos sol.Birutė Valterienė, kuri padainavo 
keletą dainų. Prie pianino A. Kaulinytė. V. Gruzdžio nuotrauka

arkliukals, statomės namus, per- 
kamės vežimus Ir t.t. Ir duodame 
kam tik norime. Mūsų pačių va
lia ir pasirinkimas. Duodame sa
viems, duodame ir svetimiems 
bei šio krašto pašalpinėms ir ki
tokioms organizacijoms. Nes esa
me dideli tolerantal. Tačiau, kada 
buvo duota pinigai šiai mokyklai, 
buvo tikėtasi, kad tai auka sava
jai. Ar būtume tokias sumas su
rinkę kitam tikslui, mums sveti
mam? Aišku, ne.

Padėti vargu kas bepadės. Lie
tuvių Bendruomenės reikalas 
ieškoti būdų, kaip panašių atsi
tikimų išvengti, ir susitarus su 
tėvų atstovais, galvoti apie kito
kius planus.

šių eilučių autorius ne vieną 
kartą yra pasisakęs spaudoje lie
tuviu namų reikalu. Tokie lietuvių 
namai Chicagoje yra būtini sukla - 
sėmis tikrai lietuviškai gimnazi
jai, gera sporto sale, valgykla, 
Pasaulio Lietuvių Archyvu, skai
tykla ir t.t.

Pasisakymai spaudoje Marijos 
mokyklos klausimuyra labai svar
būs. Suprantama, kad teks susi
laukti kaltinimų. Tik ne tėvams ir 
mergaitėms, kovojusioms dėl lie
tuviškos giesmės ir lietuviškos 
kalbos. Lygiai kaip kaltinami Wa- 
shingtono katedroje lietuviško
sios koplyčios organizatoriai, vei
klą neatsižvelgiant ( lietuviško
sios bendruomenės pageidavimus 
ir mūsų tautos ir valstybės as
pektus.

Jonas Vaičiūnas

SĖKMINGA LIETUVIŲ DIENA

VAI, TAI DZYVAI, 
DIDI DZYVAI BUVO...

New Jersey Lietuvių Diena bir
želio 21 Royal Gardens parke, 
Rahway,'N.J., visais atžvilgiais 
buvo sėkminga: gražus oras, pa
traukli programa, gausu svečių. 
Kaip vienas senyvas svečias iš
sireiškė: "Ale piknikas visai kaip 
Stuko". New Jersey mastu, tai 
aukštas vertinimas. Ypač patrauk
lus reiškinys — jaunimo gausus 
dalyvavimas ir pasirodymas pro
gramoje. Galima sakyti, kad tai 
buvo New Jersey lietuvių jauni
mo diena. Gražiai pasireiškė Eli- 
zabeth, Kearny, Lindeno, Newar- 
ko šeštadieninės mokyklos. Ver
tinimo komisijai nebuvo lengva 
atrinkti, kuri jų prlpažintina pir
mąja.

Ta garbė šiemet teko Kearny 
mokyklai, nors jos programa bu
vo gal perilga. Gražiai padainavo 
Netvarko jaunieji vyčiai, L. Stu
ko vadovaujami. Tačiau įspūdin
giausias pasirodymas buvo pa
čių mažųjų šokėjų iš Lindeno ir 
New Jersey lietuvių bendruome
nės tautinių šokių ansamblio. 
Abiem vadovauja D. Vaičiūnai
tė, iš pažiūros trapi mergytė,

Alekso Mrozinsko piano studijos mokiniai po koncerto.

JAUNŲJŲ KONCERTAS

A

Jau kelinti metai, kas pava
sari muziko Alekso Mrozinsko 
piano studija mokslo metus bai
gia mokinių koncertu. Tų jaunų
jų pianistų koncertas (vyko birže
lio 14 d. Apreiškimo parapijos sa
lėje, Brooklyn, N.Y, Scenoje pa
sirodė 28 mokiniai.

Programa susidėjo iš dviejų 
dalių. Pirmoje dalyje pasirodė 
patys jaunieji, kaikurie jų tik vie
nerius metus sėdėję prie plano. 
Šioje jauniklių grupėje skambi
no: L. Birutytė, V. Snieška, A. 
Bagdonaitė, A. Norvilą, A. Vytu- 
vis, O. Matulaitytė, G. Simonai
tytė, A. Ivašauskas, A. Simonai
tis, A. Bagdonas, S. Siemaška, 
B. Ralytė, R. Noreikaitė, A. Vy- 
tuvis (akordeonu), J. Ivašauskai- 

bet savo atsidėjimu ir sugebė
jimais tikrai didelį patarnavi
mą atliekanti New Jersey lietu
vių jaunimui. Duok, Dievuli, jai 
ir jos ugdomam lietuviškam jau
nimui tik ištvermės. (Šioj vietoj 
turiu patikslint A. Trečioko in
formaciją spaudai, kad N.J. tau
tinių šokių grupė "vadovaujama 
p. Matulaitienės". Ponia M. tik 
Lietuvių Dienoj Pasaulinėj mu
gėj vadovauja tautiniams šo
kiams).

Tarp kelių šimtinių svečių ma
tėsi New Jersey lietuvių veikėjai 
veteranai Pakniai, Kralikauskas, 
prel. I. Kelmelis, taip pat svečias 
iš Romos prel. Tulaba, prof. J. 
Stukas, "Kario” redaktorius Z. 
Raulinaitis ir svečių iš New Yor
ko, Connecticut, Pennsylvania, 
net iš N. Dakotos, Malonus taip 
pat faktas, kad TT Pranciškonų 
spaudos kioskas irgi nestigo lie
tuviškos knygos rėmėjų. Deja, 
programą vykdant pravartu pai
syt punktualumo. Svečių kantrybė 
yra jautri.

V. K.

♦ NEW JERSEY Lietuvių Die
nos laimėjimų fonde liko neatsi
imti 4 prizai. Laimėję talonai yra
B 18 geltonas, B 45 geltonas, E 
68 žalias ir E. 74 raudonas. Lai
mingieji gali kreiptis 1 R. Žu
kauskienę, 32 Grove St.,Roselle,
N.J. Tel. 548-6143. Per 2 savai
tes neatsiliepus, laimėjimai liks 
fondui. 

tė, D. Bagdžiflnaitė, V. Ralys, G. 
Bagdžlūnas ir M. Matulaitytė. 
Keli paskutinieji jau turi didesni 
patyrimą ir pagrojo sudėtinges
nius kūrinius.

Antroje programos dalyje 
skambino 9 mokiniai. Amžiumi 
jie taip pat jaunučiai, bet jau ne- 
pradžiamoksliai. Iš jų grojimo 
aiškiai buvo matyti ir jaučiama, 
kad tai ne vienerų metų mokslas. 
Taip pat ir scenoje jie jau ne 
pirmas kartas. Jie išpildė žy
miai ilgesnius, sudėtingesnius 
ir tuo pačiu daug sunkesnius da
lykus. Pirmasis pasirodė Jonas 
Baroniūnas, pagrodamas akor
deonu Sabre Dance, Klechaturian 
Toliau pianistai: Rita Čepulytė 
(Bėkit Bareliai - Čiurlionio ir 
Menuetas - Beethoven). Philip 
Skobeika (Sonata F major - Mo- 
zart), Ligija Erciutė (Menuetas 
- Paderewski), Gražina Siemaš- 
kaitė (Moonlight Sonata - Beet
hoven), Astra Ruzgaltė (Fantazi
ja D minor - Mozart), Birutė 
Sodaitytė (Sonata op 2 N 3 - 
Beethoven), Rūta Ruzgaltė (Im
promptu op, 90 N 4 - Schubert) 
ir Kazimieras Snieška (Preliu
das op. 23 N. 15 - Chopin bei 
Ugnies šokis - De Falla).

Kiekvienas jų yra padarę di
delę pažangą. Ypač Kazimieras 
Snieška, Rūta Ruzgaltė ir Birutė 
Sodaitytė. Šie parodė gero groji
mo privalumus, neblogą techniką 
ir įsijautimą | grojamą kūrini, 
sukeldami klausytojų pasigėrėji
mą.

į koncertą atsilankė mokinių 
tėvai ir jų pažįstamieji. O vistik 
ir visuomenei reikėtų skirti di
desni dėmesį jaunosioms ar bu
simom meno jėgom.

A. Mrozinskas atlieka ne tik 
gražų mokymo darbą, bet prasi
deda ir prie auklėjimo, užpildy- 
damas jaunimo laisvalaiki lavini
muisi muzikoje. Tėvai rodydami 
dėkingumą A. Mrozinskui, po kon
certo (teikė dovanėlę. Kartu visų, 
mokinių ir tėvų buvo pasivaišin
tą. Prie vaišių suruošimo pasi
darbavo dantų gyd. J. Snieškie- 
nė, D. Birutienė, J. Vytuvienė, 
E. Ruzgienė ir kitos. E. R.

Paraginki! savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

LAISVĖS KOVŲ 
DAINAS 

išleistas Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondo, dabar galite įsigyti per Dirvą 

už 5 dolerius.
Leidinys, kuris iki šiol buvo įteikiamas au

kojusiems LNF po 10 dol., galima įsigyti užsi
sakius per Dirvą ir atsiuntus 5 dolerius.

Užpildykite žemiau dedamą atkarpą ir, pri- 
siuntę 5 dol., tuojau gausite LAISVĖS KOVŲ • 
DAINAS.

Prašau išsiųsti LAISVĖS KOVŲ DAINAS:

Pavardė ir vardas .................................................................. .

Adresas .....................................................................................

Priedų: Čekis $..........................



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• DIRVA, ryšium su lie
pos 4 <1. švente, nepasirodys 
pirmadienį — liepos 6 d.

Sekantis po švenčių Dir
vos numeris išeis liepos 8 d.

• Muencheno Moterų Klu
bo pastangomis, užsakyta 
Oldenburgo vokiškoje au
dykloje didesnis kiekis tau
tinių drabužių ne tik Vo
kietijos, bet ir JAV mote
rims.

Jei dar atsirastų norin
čių įsigyti taut. drabužius, 
galima kreiptis j Muenche
no Moterų Klubo sekr. A. 
Grinienę, 8 Muenchen 54, 
Kristallstr. 8 I. Bet Mote
rų Klubas gali-tarpininkau-
ti tik tuo atvejų, kai susi
daro bent 8 taut. drabužių 
užsakymai. Moteriškų taut. 
drabužių kaina — apie 170 
DM. Galima užsisakyti ir 
vyriškus taut. drabužius.

AUDRONĖ KRISTINA JAR- 
MAITĖ, Vandos ir Alfonso Jar. 
mų dukra, iš Elizabeth, N.J., 
birželio mėn, sėkmingai baigė 
pagarsėjusią šiame mieste Be- 
nedictine Academy, gaudama 
aukso medali už ypatingus pa
sižymėjimus meno šakoje (out- 
standing artist). Buvo šių metų 
akademijos "Year Book" me
ninės dalies redaktorė.

Audronė už savo kūrinius anks
čiau yra gavusi visą eilę garbės 
pažymėjimų Newarko vyskupijos 
bei valstijos rengtose meno pa
rodose. Pernai ji savo akademi
joje laimėjo pirmą vietą už "Che
mijos projektą" tuo būdu gau
dama teisę dalyvauti vyskupijos 
"mokslo parodoje". Ir čia Aud
ronė buvo atžymėta garbės pa
žymėjimu.

Jaunoji dailininkė buvo veik
li skautė bei skaučių vadovė. 
Ypač dar ji pasižymi kaip ori
ginali lietuviškų lėlių kūrėja. 
SLA konkurse už savo lėlę lai
mėjo pirmąją vietą.

Priklauso New Jersey lietu
vių tautinių šokėjų grupei ir Eli 
zabetho vyčiams, kurių parodė
lėse jai nekartą teko taip pat 
pirmoji vieta už savo sugebėji
mus.

ŠĮ rudenį Audronė pradės stu
dijuoti architektūrą Pratt insti
tute Brooklyne, kur gavo dalinę 
stipendiją. Audronės gabumai ne 
syk{ rado atgarsio ir Elizabetho 
spaudoje, gi paskutiniu kartu bu
vo aprašyta už gabiai nutapytą 
prez. Kennedy paveikslą.

• Akademinio Skautu Są
jūdžio vasaros stovykla 
vyks rugpiūčio 24-30 d.d. 
Palisades parko kalnuose, 
apie 30 mylių už New Yor
ko. Visi akademikai skau
tai kviečiami rugpiūčio 23 
dalyvauti Pasaulinės mu
gės Lietuvių Dienoje, o po 
to — vykti j stovyklą.

PADĖKA

Gertrūdai Dantienei netikėtai mirus, mums 
per Dirvą pareiškė užuojautą Dirvos kolektyvas, 
Stasė ir Petras Petrušaičiai, Edvardas įlenda, 
Petras Kudukis ir Edvardas Varekojis.

Visiems tariame mūsų nuoširdžią padėką.

Vyras ir sūnus

Balfo reikalų vedėjas kun. L. Jankus {teikia kardinolui R. J. 
Cushingui Sibiro lietuvaičių parašytą maldaknygę, išleistą Įvai
riomis kalbomis. Kairėje stovi Vasario 16 gimnazijos dir. kun. 
Br. Liubinas ir dešinėje LB atstovas J. Vembrė.*

Kardinolas Cushing davė Vasario 16 

Gimnazijai $5000,00

SAULIUS KAUNELIS, gyv. Det
roite, Mich., baigė Holy Rodee- 
mer aukšt. mokyklą antruoju mo
kiniu iš 185 jo klasės mokinių 
būrio. Jam buvo pasiūlytos ketu
rių universitetų stipendijos stu
dijoms tęsti. Jis nutarė pasinau
doti Detroito universiteto stipen
dija, pasirinkdamas inžinerijos 
sritį.

Saulius buvo patekęs Į Natio
nal Merit finalistus. Nuo pat ma
žens priklauso skautų organizaci
jai ir šiuo metu yra vilkiukų 
draugininkas. Baigė lituanistinę 
mokyklą aukštais pažymiais.

Birželio 14 d. Kaunelių na
muose buvo susirinkę giminės 
ir pažĮstami atšvęsti sūnaus gim
nazijos baigimą.

• Ccsnios Parcels Express 
Co., J. Vaičaičio įstaigoje, 
327 W. Broadvvay, atsilan
kę galėsite ne tik užsakyti 
siuntinius, bet ir įsigyti ar 
užsiprenumeruoti Dirvą ir 
prez. Antano Smetonos mo
nografiją.

* BENTON HARBOR, MICH. 
dienraštis News Paladium ir vie
tos radijo bei televizijos stotys 
plačiai informuoja apie Tabor 
Farm vasarvietėje esančius lie
tuvius krepšininkus ir jų būsimą 
kelionę Į Australiją. Minimame 
dienraštyje netrukus tilps ilius
truotas mūsų krepšinio rinktinės 
aprašymas.

MUZIKĖ NIJOLĖ ULĖNIENĖ

Muzikė Nijolė Ulėnienė

Tarp daugelio lietuvių, 
baigusių aukštuosius moks
lus, nedaug rasime tokių, 
kurie yra gavę pokoleginių 
studijų laipsnį muzikos sri
tyje. Tokia išimtimi yra Ni
jolė Ulėnienė, kuriai birže
lio mėn. Columbijos univer
sitetas suteikė Mastei- of 
Arts laipsnį iš muzikos.

Bakalauro laipsnį muz. 
Ulėnienė yra gavusi Hart
forde, Hartt College of Mu- 
sic- Studijų metu ji akty
viai reiškėsi lietuvių judė

Birželio 20-22 d. Bostone lan
kėsi Balfo reikalų vedėjas kun.
L. Jankus ir Vasario 16 gimna
zijos direktorius kun. dr. Br. 
Liubinas. Prieš svečiams at
vykstant, jau iš anksto keturių 
Bostono didžiųjų laikraščių ir 
dviejų televizijos stočių repor
teriai ir fotografai buvo paža
dėję atvykti gauti iš svečių pa
sikalbėjimą. Tačiau dėl netikė
tos katastrofos, kuri ištiko tą 
dieną Massachusetts senatorių 
Edv. Kennedy, dalis laikraščių 
nebeatsiuntė savo atstovų.

Atvyko tik Traveler ir Herald 
laikraščių korespondentai, ku
riems kun. Jankus suteikė naujau
sių žinių apie bolševikų terorą 
Lietuvoj, apie bažnyčios ir tikin
čiųjų persekiojimą, apie Sibiro 
maldaknygę, apie jo paties už 
akių nuteisimą 15 metų ir k. 
PirmadienĮ, birželio 22 d,, sve
čiai buvo pakviesti Į televizijos 
stot} Nr. 7, kur buvo užrekor- 
duotas tais pat klausimais kun. 
Jankaus pareiškimas, ir tos pat 
dienos vakare perduotas žiūro
vams. Iš ten svečiai buvo pakvies
ti Bostono arklvyskupijossavait- 
raščio The Pllot redaktoriaus, 
kuriam suteikė tokias pat infor
macijas ir dar plačiaupapasako- 
jo kaip bolševikai okupavo Lie
tuvą.

Šeštadieni, 4 vai. po pietų abu 
svečiai, lydimi Bostono lietuvių 
bendruomenės atstovo J. Vemb
rės, nuvyko pas kardinolą R.J.

jime — kelis metus buvo 
studentų sąjungos valdybo
se, vadovavo vyresniųjų 
skaučių būreliui, koncertuo
davo ir akomponuodavo 
daugelyje lietuvių parengi
mų rytiniame pakraštyj.

šiuo metu muz. Ulėnienė 
dėsto muziką vienoje Long 
Islando aukštesnėje mo
kykloje, kur ji, tarp kitų 
dalykų, daro bandymus su 
nauju grupiniu piano dės
tymo metodu, šalia to, ji 
turi privačią piano studiją, 
kurią lanko gausus būrys 
lietuvių ir amerikiečių vai
kų.

Be tiesioginio darbo Ni
jolė priklauso Filisterių 
Skautų S-gai ir aktyviai 
reiškiasi New Yorko lietu
vių muzikiniame gyvenime.

Gausus draugų būrys 
sveikina Nijolę jos gražaus 
atsiekime proga su linkėji
mais, kad savo talentu ji 
džiugintų savo artimuosius, 
o taip pat ir visą lietuvių 
visuomenę. R. Kezys

Cushing. Kun. L, Jankus padė
kojo jam už parodytą ir rodomą 
didelj lietuviams palankumą ir jo 
vyskupavimo 25 metu sukaktuvių 
proga Įteikė labai puikiuose rė
muose Įdėtas visas 10 laidų {vai
riomis kalbomis Sibiro maldak
nygių MARIJA GELBĖK MUS. 
Tuos rėmus lietuviškame stiliu
je išdrožinėjo dail. VI. Kulpavi- 
čius. Po to kardinolui buvo pri
statytas Vasario 16 gim. direkto
rius ir paaiškinta jo Amerikon at
vykimo tikslas. Kardinolas susi
domėjo gimnazijos rūmų statyba 
ir paklausė kiek dar trūksta lėšų 
tiems rūmams užbaigti. Buvo at
sakyta-apie 35,000 dolerių. Kiek 
palūkėjęs, kardinolas pareiškė: 
— Aš iš savo pinigų duosiu 5000 
dolerių, gi vėliau gal ir daugiau 
pridėsiu.

Čia pat A. Bacevičius padarė 
kelias foto nuotraukas.

Sekmadieni, birželio 21 d., 10 
vai. So. Bostono lietuvių bažny
čioj buvo pamaldos už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės. Pamaldas 
laikė ir pamokslą pasakė kun. dr. 
Liubinas. Pamaldų metu išskirti
nai gražiai giedojo parapijos cho
ras. 5 vai. po pietų Piliečių drau
gijos salėj Įvyko Birželio Įvykių 
minėjimas. Nors diena pasitai
kė labai karšta, bet žmonių at
silankė gana daug.

Pirmasis kalbėjo Balfo reikalų 
vedėjas apieBirželio Įvykių reikš
mę ir prasmę ir apie reikalą 
remti vargstančius lietuvius Si
bire, Lenkijoje, Vokietijoj ir pa
čioj Lietuvoj, gi svečias iš Vokie
tijos apie Vasario 16 gimnaziją 
ir jos patalpų statybą. Po pra
kalbų buvo meninė dalis, kurią 
atliko dainininkas B. Povilavi- 
čius, akompanuojant muzikui J. 
Kačinskui ir Onos Ivaškienės tau
tinių šokių grupė — 9 mergaitės, 
tautiniais rūbais pasipuošusios 
atliko plastinius šokius, kurių 
metu gražiai deklamavo B. Ado
mavičiūtė ir L. Baltušytė.

Lietuviu bendruomenės valdy
ba buvo nutarusi surinkti Bosto
ne 2000 dolerių Vasario 16 gim
nazijos rūmų statybai. Tą nutari
mą Įvykdyti apsiėmė naujos val
dybos vicepirmininkas, dar uni
versitete tebestudijuojąs R. Liut
kus. Jis pasikvietė talkon kitus 
studentus bei moksleivius ir pa
siryžo aplankyti aukų rinkimo rei
kalu visas lietuviškas šeimas. Iki 
šio susirinkimo dalis šeimų jau 
aplankyta ir tą dieną direktorius 
jau gavo 980 dolerių. Aukos bus 
renkamos ir toliau iki bus pasiek
ta užsibrėžta suma.

Susirinkimo pabaigoj buvo pa
deklamuotas specialiai Pr. Lem- 
berto parašytas eilėraštis kun. 
L. Jankui, jo 25 metų kunigystės 
sukaktuvių proga ir visi susirin
kusieji sugiedojo jam ilgiausių 
metų! J. S.

DETROIT

DARIAUS - GIRĖNO KLUBO 
GEGUŽINĖ

Dariaus - Girėno Klubo gegu
žinės virto tradicija, ir jose ap
silanko masės lietuvių. Laike ge
gužinių visad groja puikus or
kestras, ruošiami turtingi lai
mėjimų šaltiniai, geros šeimi
ninkės paruošia puikų maistą. 
Gamtos prieglobsty užmirštame 
visus rūpesčius, ir vietoj vaikš
čioti pas gydytojus ir gerti vais
tus, geroje ir linksmoje nuo
taikoje atsikratome daug ligų. Į 
Dariaus - Girėno gegužines su
plaukia minios lietuvių: vykda
mi Į tokią gegužinę tikrai sutik

sime daug pasiilgtų, ilgai nema
tytų, iŠ toliau atvažiavusiųjų bi
čiulių ir giminių.

Liepos mėn. 25 d., šeštadienĮ, 
nuo 12 vai. dienos Beachnut Gro- 
ve parke, Mlddle Beit Rd,, ruo
šiama Dariaus ir Girėno Klubo 
gegužinė. Tą vietovę pasiekti nau
dojame 112 (94) kelią, važiuojant 
Į vakarus, privažiavus Middle 
Beit Rd. sukama Į dešinę ir va
žiuojama iki Beachnut Grove par
ko kairėje pusėje. Tad liepos 25 
d. pasimatome Dariaus - Girė
no klubo gegužinėje!

Klubo Valdyba

CHICAGO
PALANGA AMERIKOJE

Vasaros karščiams užgulus 
Chicagą, lietuvių svajonė turėti 
laisvajame pasaulyje savą Palan
gą jau išsipildo.

Vienas po kito jie kuriasi gra
žiajame Michigano ežero pakraš
tyje, Union Pier vasarvietėje. 
Vos šimtą mylių puikiausiais ke
liais nuo Chicagos nutolusi, prie 
milžiniško gėlo vandens Michiga
no ežero, Palangos baltučio smė
lio paplūdimiais pasipuošusi, 
medžių ir pievų žalumoje skęs
tanti Union Pier vasarvietė yra 
natūrali vieta lietuviams vasa
roti. ’

Čia užeisi "Rambyną", "Mil
dą”, "Rūtą", "Nidą” ir visą eilę 
kitų lietuviškais vardais pasiva
dinusių vasarnamių. Klega lie
tuvių kalba. Vakarais skamba lie
tuviška daina. Krautuvės skelbia
si lietuviškais užrašais.

Prieš šešetą metų čia nieko 
panašaus nebuvo.Pirmasis čia at
vyko Įsikurti nuo bolševikų pa
bėgęs Batakių miestelio — Žemai
tijos tautininkas ir šaulys Petras 
Lengvinas su savo žmona Marija 
Kavolyte, dr. Martyno Kavolio 
sesute. Jiedupriepat ežero kran
to Įsigijo didžiulį sklypą su namu. 
Pradėjo kviesti lietuvius viso
kiems subuvimams. §ie pajutę 
puikią vietą vasaroti, pradėjo 
vienas po kito pirkti nuosavybes. 
Svetimtaučiai noriai užleidžia lie
tuviams savo vasarvietes ir pa
tys keliasi kitur. Atrodo, lietuviai 
greitai užvaldys visą vasarvietę 
ir padarys ją puikia vieta saviems 
vasaroti.

Pažiūrėkime tik Į pirmūno Pet
ro Lengvino vasarotojams teikia
mų patogumų gausybę ir suprasi
me , kodėl- lietuviai čia taip brau
nasi.

Marytė ir Petras Lengvinai tikisi gausaus lietuvių būrio šią 
vasarą jų gražioje vasarvietėje. Iš kairės Marytė' Kavolytė- 
Lėngvinienė, Marta Račkauskienė iš Cicero užsisakiusi pas Leng
vinus namelĮ dr. Algirdo Kavaliūno šeimai ir sau ir Petras Leng
vinas. V. A. Račkausko nuotrauka

L E N G V I N I V 
VASARVIETĖJE,
UNION PIER, MICHIGAN 

dar galima gauti šiai vasarai vasaroti 
atskirų namelių ar kambarių.

Privatus paplūdimys, laiveliai.

Užsisakyti telefonu
UNION PIER, LAkeside 8344 

arba rašyti

M. P. LENGVINAS, 
Union Pier, Michigan.

Jo vasarvietė yra ant stataus 
Michigano ežero kranto, nuo ku
rio gali gėrėtis puikiaisiais sau
lėleidžiais, kaip Palangoje. Di
džiulis kiemas gėlėmis ir rūto
mis apsodintas. Medžių pavėsyje 
pastatyta keletą naujų mažų va
sarojimui namelių. Vaikams žais
ti smėlio aikštelė ir sūpuoklės. 
Didžiulė aikštė automobiliams pa - 
sistatyti. Laiveliai žuvauti ar irs
tytis, Privatus baltutėlio smėlio 
paplūdimys. .Gausybė lietuviškos 
periodinės spaudos ir knygų. Šei- 

. mos gali išsinuomoti atskirus na
melius su visais patogumais ar 
pavienius kambarius didžiajame 
name. Pats šeimininkas mielai 
vasarotoją atveža iš ar nuveža Į 
miestą.

Tai vis patrauklūs vasaroti pa
togumai. Tačiau svarbiausias 
akstinas, pritraukiąs lietuvius Į 
Lengvinų vasarvietę, yra šeimi
ninkų nesivaikymas pelno ir že
maitiškas nuoširdumas, kuriuo 
jie sutinka kiekvieną lietuvĮ užkly • 
dusĮ Į jų sodybą. Lietuviai pripra
tę būti išnaudojami ir apgaudinė
jami, pas Lengvinus jaučiasi lyg 
Lietuvoj, kur pinigams nebuvo ski
riama tiek daug reikšmės. Leng
vinai trokšta matyti savo sve
čius - vasarotojus laimingus ir 
patenkintus. Dar pernai jie pado
vanojo tik ką Įsikūrusiems Chi
cagos jūrų šauliams laivelĮ ir 
kviečia juos visada iškylauti jų 
vasarvietėje. Ir Vyčiai šiais me
tais savo suvažiavimą paįvairins 
iškyla Lengvinų sodyboje.

Taigi, jų vasarvietėje žmogus 
po Įtempto gyvenimo Chicagos ar 
kituose Amerikos didmiesčiuose 
pailsi netik kūnu, bet ir dvasia, 

V. A. R.

NAMŲ SAVININKŲ
REIKALAI

Marąuette Parko Namų Savi
ninkų organizacijos narių susi
rinkimas Įvyko birželio 19 d. pa
rapijos salėje.

Susirinkimą atidarė pirm. Jz. 
Skeivys. Protokolą perskaitė 
sekr. Br. Liškus.

Pranešta, kad organizacija 
banke turi $3200.00.

Marąuette Parko namų savi
ninkų gegužinė Įvyksta liepos 5 
d. Komisijos pirm. K, Aleksiūnas 
tuo reikalu padarė pranešimą,pa
žymėdamas, kad jau viskam yra 
pasirengta, tiktai reikia laukti 
gero oro ir didelio skaičiaus sve- 
čiŲ. (agj


	1964-06-29-Darvia 0001
	1964-06-29-Darvia 0002
	1964-06-29-Darvia 0003
	1964-06-29-Darvia 0004
	1964-06-29-Darvia 0005
	1964-06-29-Darvia 0006

