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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NAUJI NEMALONUMAI BERLYNE
KAIP IR REIKĖJO TIKĖTIS, AMERIKIEČIŲ 
UŽSIANGAŽAVIMAS KITOSE PASAULIO DA
LYSE PASKATINO SOVIETUS IR JŲ PATIKĖ
TINIUS RYTŲ VOKIETIJOJE PAŽUVAUTI 
DRUMSTAME VANDENYJE IR PAIEŠKOTI 
KAI KURIŲ LAIMĖJIMŲ TAME PASAULIO 

KAMPE.

- - - - - - - - - -  VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Vietnamas, Santo Domingo, Al- 

žiras ir kiti egzotiški vardai nu
kreipė dėmes j nuo pačio jautriau
sio pasaulio taško —Berlyno. Tik 
viduriniuose laikraščių pusla
piuose gali rasti pranešimus apie 
ten prasidėjusias naujas sovietų 
ir jų pakalikų daromas šunybes. 
Pesimistai rezignuojančiai tei
gia, kad komunistams atėjo lai-

SENATE YRA 9 
REZOLIUCIJOS
” Atstovų Rūmai jau pra

vedė vieną iš įneštų rezoliu
cijų Pabaltijo kraštų lais
vinimo reikalu. Nieko ne
laukdami praveskime tuo 
klausimu 'mano ar kurią 
nors kita iš įneštų rezoliu
cijų JAV-bių Senate”, — 
taip kalbėio neseniai sena
torius Harrison A. Wil- 
liams. .Ir. (D. — N. J.), 
kreipdamasis j visus sena
torius.

Senatorius H. A. Williams 
buvo rezoliucijos autorius 
praėjusiame K- jresę,- sa
vo rezoliuciją jis iš naujo 
įnešė ir šiame Kongrese. 
Rezoliucijų pravedimo rei
kalu su senatoriumi H. A. 
Williams ryšius palaido re
zoliucijų pravedimo žygio 
rėmėjai iš New Jersey vals
tijos : prof. J. J. Stukas, A. 
Trečiokas ir kit.

Senate yra 9 rezoliucijos 
Lietuvos laisvinimo reika
lu. Kelių rezoliucijų auto
riais yra ne vienas, o du ar 
net trys senatoriai.

Štai, rezoliucijų autoriai 
Senate: Everett M. Dirk- 
sen (R. — III.), Joseph M. 
Montoya (D. — N. M.), 
Thomas H. Kuchel (R. — 
Calif.), Frank J. Lausclm 
(D. — Ohio), Stephen M. 
Young (D. — Ohio). Abra- 
ham A. Ribicoff (D. — 
Conn.), Harrison A. Wil- 
liams, Jr. (D. — N. J.), 
Gordon AUott (R. — Colo.). 
Jac.k Miller (R. — Iowa), 
Bourke B. Hickenlooper (R. 
— Iowa). Hiram L. Fong 
(R. — Hawaii) ir George 
Murphv (R. — Calif.). šio
mis dienomis įneš iš nau
jo savo rezoliuciją kurią 
buvo inešęs praėjusiame 
Kongres“. senatorius Tho
mas J. Dodd (D. — Conn.). 
Praėjusiame Kongrese jo 
rezoliucija kain autoriai 
buvo pasirašė 20 senatorių. 
Ir šiame Kongrese jo rezo
liuciją yra sutikę pasirašy
ti tie patys senatoriai.

Senatoriai greičiau paju
dės, jei visi mes juos pa- 
spausime. Rezoliucijos rei
kalu turi teigiamai pasisa
kyti pirmiausiai Senato už
sienio reikalų komisija (Se
nate Committee on Foreign 
Relations), kuriai vadovau
ja senatorius J. William 
Fulbright (D. — Arkan- 
sas). Tos komisijos nariai 
ir kartu rezoliucijų autoriai 
yra: Thomas J. Dodd (D. — 
Conn.), Frank J. Lausche 
(D. — Ohio), Bourke B. 
Hickenlooper (R. — Iowa). 
Visi lietuviai iš visų krašto 
kampų parašykime jiems 
po trumpą laiškutį.

rėti naujas susisiekimo taisyk
les su Berlynu. Beje, dabartinis 
pragyvenimo lygis VakarųBerly- 
ne yra toks aukštas, kad ji sun
ku būtų išlaikyti tik oro tiltu — 
lėktuvais, kaip 1948 m.

Vokiečių gynimosi tarybos pir
mininkas ministeris Krone siūlė 
kancleriui tuojau pat susisiekti su 
Vakarų sostinėm, kad patyrus, 
kaip toli vakariečiai norėtų eiti 
ginant Vakarų Berlyną ir nebūtų 
sukelta nepasiteisinusių vilčių, 
kaip 1961 m. Chruščiovui aptvė
rus Berlyną savo tvora.

Iš savo pusės, kancleris turė
tų pažadėti būti solidarus su vi
som vakariečių nuspręstom prie
monėm. Rytų Vokietija yra gana 
lengvai pažeidžiama Ūkiškai,ta
čiau ūkinės priemonės, kaip pre
kybos su jau sustabdymas tik tada 
turėtų prasmės, jei tokią preky
bą nutrauktų ir kitos NATOvals- 
tybės.

Tačiau dėl tarptautinės padė
ties ir amerikiečių įsipareigoji
mų kitose pasaulio dalyse, Vokie
tijos vyriausybėje viešpatavo ga
na pesimistiškos nuotaikos. Čia 
buvo skaitomasi su galimybe, kad 
Bonnai vienai pačiai teks kaip 
nors surasti būdus palaikyti 
ryšius su Vakarų Berlynu, nors 
tai ir reikštų kai kurias politi
nes ir ūkiškas nuolaidas.

kas, pagal taip vadinama ‘salami* 
taktiką, atsipiauti naują riekę deš - 
ros.

To reikėjo tikėtis, ir kancle
ris Ludwigas Erhardas, praeitą 
mėnesi lankydamasis Washing- 
tone, {spėjo prezidentą Johnsoną 
apie galimus sunkumus. Ir iš tik
ro, Rytų Vokietija jau paskelbė, 
kad visi susitarimai dėl susisie
kimo su Berlyno geležinkeliu, 
vandens keliais bei plentais nusto
ja galios. Netrukus virš Vakarų 
Berlyno pasirodė ginkluoti Rytų 
Vokietijos malūnsparniai (heli
kopteriai), kas jausukėlėir užsie
niečių dėmesį. Kadangi toks Ry
tų Vokietijos lėktuvų skraidymas 
virš Vakarų Berlyno teritorijos 
nėra numatytas keturių valstybių 
susitarime, vakariečiai pareiškė 
protestą sovietams, 1 ką tie atsa
kė, kad malūnsparniai tik kontro
liuoja sieną, ką jiems sovietai 
leidę daryti.

Amerikiečiai apginklavo savo 
malūnsparnius ir įsakė jiems Ry
tų zonos malūnsparnius arba pri
versti skristi į Rytų Berlyną ar
ba nusileisti Vakarų Berlyne, ta
čiau to siekiai šaudyti neleidžia
ma, kas, aiš d, palieka atvirą 
klausimą, kaip kitaip gali pri
versti Rytų Vokietijos malūnspar
nius paldusti amerikiečių Įsaky 
mams.

Ko siekia Ulbrichto režimas 
ir jo užnugary stovintis Krem
lius? Aišku, kad jie nori išgauti 
savo zonos kaip suvereninės vals - 
tybės pripažinimą, o be to, savo 
naudai išnaudoti artėjančius Vo
kietijos rinkimus.

Vokietijos vyriausybei svars
tant susidariusią padėti, visimi- 
nisteriai vienu balsu nutarė, kad 
turima reikalo ne su atskirais 
incidentais, bet planinga akcija, 
kuri toli gražu dar nepasiekė sa
vo kulminacinio taško. Dėl mo
tyvų nebuvo vieningos nuomonės. 
Vicekancleris Mende ir ministe
ris Krone buvo tos nuomonės, kad 
viskam vadovauja toji Kremliaus 
grupė, kuri propaguoja griež
tesnę politiką Washingtono at
žvilgiu ir ieško bendros kalbos 
su Pekinu.

Užsienio reikalų ministeris 
Schroederis ir jo kolega ministe
ris Vokietijos sujungimo reika
lams Lemmeris buvo pažiūros, 
kad Chruščiovą nuvertus, Ulbrich - valstybės komunistų partijos va
to režimas gavo daugiau savisto
vumo ir tuo dabar naudojasi. Ne 
be to, kad Ulbrichtas nesutartų 
su tam tikrom Kremliaus gru
pėm.

Schroederis, Mende ir Lem
meris siūlė laikytis labai elastiš- 
kos

Kas nauja

* NAUJASIS ALŽIRO sukilėlių 
vadas Boumedienne Įspėjo Mask
vą ir arabųvalstybes,kad tos liau
tasi kišęsi J Alžiro vidaus reika
lus. Būdinga kad Maskvos ir Kai
ro spauda puola pulk. Boumedien
ne "už Alžiro revoliucijos išda
vimą”. Iš Paryžiaus pranešama, 
kad studentų demonstracijos už 
Ben Bellą buVę Maskvos apmo- 
kintų komunistų inspiruotos.

♦ JUGOSLAVUOS DIKTATO
RIAUS TITO iškilmingas ir drau
giškas priėmimas Maskvoje lon- 
doniškio Observer aiškinamas 
Maskvos nusistatymu eiti savuo
ju keliu ir nepasiduoti Pekino 
grąsinimams ir puolimams. Ta
me laikraštyje žinomas politinių 
įvykių komentatorius Crankshaw 
pabrėžia, kad geri santykiai tarp 
Sov. S-gos ir Jugoslavijos reiš
kia blogus santykius su Pekinu.

Ten pat Crankshaw komentuo
ja, kaip labai būdingą "Partijna- 
ja Žizn" tilpusi Bugajevo straips 
ni, kuriame pabrėžiama, kadatei- 
tyje negali būti kalbos apie vienos 

politikos, kuri leistų išside-

Lietuvos muzikų veteranas prof. J. Žilevičius, lankydamasis Ell- 
zabethe kalbasi su muz. A. Kačanausku muzikologijos archyvo rei- 
kalais; V. Maželio nuotrauka

dovybę visam komunistiniam ju
dėjimui pasaulyje.

"Vienybė nepasiekiama prime
tant vienos partijos norus kitoms 
nei verčiant kurią partiją atsisa
kyti užsibrėžtos politinės linijos" 
rašo Bugajevas.

Iš to Crankshaw išveda, kad

Naujas bandymas...

Lietuvių jaunimas ”Blue Water Manor” vasarvietės terasoje prie Lk. George, N.Y.
V. Maželio nuotrauka

Maskvoje nusistatyta kuo mažiau 
kalbėti, o vesti tokią politiką, ku
ri tarptautiniame gyvenime būtų 
labai atsargi, neva atsisakant 
centrinės kontrolės ne tik sava
me krašte, bet ir santykiuose 
su kitomis komunistų valdomo- 

'mis valstybėmis.
Be abejo, tokie "atsargūs" pa

sisakymai ir teikia šaltinius ti
kintiems 1 "liberalizaciją". 
Crankshaw savo straipsnyje ne
mini, kiek kartų oficialiai buvo 
panaikintas ’kominternas' irpan. 
tarpt, komunistų sąjungos.

* PABALTIEČIŲ ir kitų pa
vergtų tautų atstovų demonstra
cija {vyko San F rancisco mieste 
labai vykusiu metu: birželio 25 ir 
26 dienomis, kada 113 valstybių 
atstovai rinkosi atšvęsti JTO 20 
metų sukakti.

Demonstracija atkreipė spau
dos ir televizijos atstovų dėmėsi 
savo tvarkingumu ir kultūringa 
laikysena, kai tuo pat metu kai
riųjų suorganizuota demonstra
cija atkreipė jų dėmes! šūkiais 
ir šūkavimasi, nukreiptais prieš 
JAV vyriausybės politiką Vietna
me.

Spaudos komentaruose pastebi
ma, kad JTO valstybių delegatų 
tarpe buvo ir buv. Kuršo kolo
nijos Afrikoje Trinidado - To
bago atstovai, kai iš nepriklau
somų valstybių tarpo ten išbrauk
ta Latvija, Estija ir Lietuva. Apie 
tų valstybių pavergimą ir paver
timą Sov. S-gos kolonijomis ne
buvo užsiminta nė žodžio. Už tat 
pabaltiečių demonstracija, su
traukusi apie 200 dalyvių,tą fak
tą priminė laiku ir vietoje.

DVYLIKTOJI LAISVES DIENA
Philadelphijoje , istorinėje Kon

greso Salėje, kurioje 1790-1800 
posėdžiavo JAV Kongresas, kur 
1791 buvo priimtas "Bill of 
Rights", birželio 30 buvo atžy
mėta dvyliktoji Laisvės Diena. 
Aštuonios Laisvės Dienos buvo 
atžymimos New Yorke prie Lais
vės Statulos, ir keturios pasku
tinės vyksta Philadelphijoje. Šių 
metų Laisvės Dienos programo
je buvo Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos Philadelphijoje klebo
no kun. A. Batučio malda, Lais
vės Dienos organizacinio komi
teto pirmininko W. Goldmano žo
dis, Laisvosios Europos Komite
to prezidento Richardsono žodis, 
Amerikos pabaltiečių Jungtinio 
Komiteto pirmininko Lejinš žo
dis, IRC pirmininko W.J. Heu- 
tel žodis ir šv. Jono latvių evan
gelikų parapijos klebono kun. J. 
Lilins palaiminimas. Garbės sve
čiais buvo Pabaltijo valstybių 
diplomatai. Laisvės Dienos apei - 
gose dalyvavo 65 amerikiečių ir 
tremtinių organizacijos, tarp jų 
Pavergtųjų Tautų Draugų Ame
rikiečių Susivienijimas, Paverg
tųjų Europos Tautų Seimas, Pa

baltijo Juristų Draugija, Lietu
vos Laisvės Komitetas, Vlikas, 
Centro ir Rytų Europos Kilmės 
Amerikiečių Sambūris, Moterų 
Tremtinių Taryba, Lietuvių Mo
terų Klubų Federacija, Jungtinis 
Amerikos PabaltiečiųKomitetas, 
Philadelphijos LB, ALT, Pax Ro
maną. Salėjo plėvesavo 9 sovietų 
pavergtųjų Europos valstybiųvė- 
liavos.

Dėmesio vertas ypač Laisvo
sios Europos Komiteto preziden
to Richardsono žodis, priminęs 
"Bill of Rights" esmę ir "bru
talaus pavergimo metines, kurios 
išpuola birželio mėnesi". Pri
minęs Pabaltijo valstybių užgro- 
bimą ir okupaciją, ir pacitavęs 
1940.7,23 d. Valstybės Departa
mento pareiškimą dėl sovietinės 
agresijos Pabaltijo valstybių at
žvilgiu, Richardsonas pažymėjo: 
"Aš didžiuojuos JAV vyriausy
be, kad nepripažino ir, esu tik
ras, niekada nepripažins Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos aneksi
jos". Amerika ir pavergtieji kraš
tai nori ir siekia taikos, nes tai
ka implikuoja teisingumą irlais- 

ELTA



Nr. 77 — 2 DIRVA 1965 m. liepos 7 d.

Pasaulio padalinimas — Jalta 1945 m. (2)

Trys didieji apie mažuosius
Pirmąją Jaltos konfe

rencijos dieną Trys didieji 
išklausė sovietų ir ameri
kiečių štabų viršininkų ge
nerolų Antanovo ir Mar- 
shallo, pranešimų apie pa
dėtį.

Antanovas pastebėjo, kad 
vokiečiai Rytų fronto su
stiprinimui atitraukia 5 di
vizijas iš Norvegijos, 12 
iš Rheino fronto ir 8 iš 
Italijos.

Rooseveltas pasiteirauja, 
kokios įtakos karo veiks
mams turi nevienodo pla
tumo geležinkelio bėgiai. 
Prasidėjus diskusijom tuo 
klausimu, Stalinas pareiš
kė, kad įgaliojęs Antanovą 
sakyti visą tiesą ir tai jis 
padaręs savo iniciatyva, be 
jokio spaudimo iš aukščiau.

Anglai ir amerikiečiai 
tuoj susidarė įspūdį, kad 
tas Stalino pareiškimas bu
vęs nukreiptas į pačią so
vietų delegaciją. Jie pasida
ro išvadą, kad jis turi su 
kažkuo skaitytis, juo la
biau, kad iš savo žvalgybi
ninkų Churchillis ir Roose
veltas žino, jog G PU šefas 
Berija ir Stalino sekreto
rius Malenkovas yra taip 
pat Jaltoje.

Prancūzų istorikas Ar- 
thur Conte teigia, kad Sta
linas tuo savo pareiškimu 
norėjęs duoti suprasti ang- 
lo-saksanąs, kad jis turįs 
skaitytis su partijos polit- 
biuru, kuris nėra taip drau
giškai nusiteikęs vakarie
čių atžvilgiu kaip jis pats.

Marshallas praneša, kad 
Eisenhoweris iki kovo 1 d. 
tikisi pareiti Rheiną. Ang
lų-amerikiečių aviacijos pir
masis uždavinys šiuo metu 
esąs pulti susisiekimo ke
lius ir priemones, didžiąsias

Tai tradicinis Senojo Pasaulio bū
das darant gerą alų. Jūs jaučiate skir
tumą. Iš pirmo karto. Po to, nesvar
bu, kokį alų būtumėte vartoję, daug 
galimybių, kad pereisite į Stroh’s. 
Tai todėl, kad Stroh’s yra vienintelis 
amerikoniškas alus su liepsnoje dary
to alaus skoniu.
Cik

Joks kitas amerikoniškas alus neda
romas liepsnoje. Tik Stroh’s. O kodėl ? 
Labai paprastai. Ką liepsnos prisilie- 
tėjimas teikia gerai mėsai... liepsna 
teikia Stroh’s skoniui. Darymu betar
pe liepsna išgauna geresnio skonio iš 
visų priedų, dedamų į alų.

geležinkelio stotis bei skys
to kuro sandėlius. Kadangi 
vokiečiai nutarę vėl sustip
rinti povandeninių laivų ka
rą, tam tikrą dalis bombo
nešių nukreipiama prieš tų 
laivų bazes.

Į Stalino paklausimą Mar
shallas pareiškia, kad Ei- 
senhovveris turi 80 divizijų, 
jų tarpe trečdalis šarvuo
čių. Viso prie Rheino yra 
sukoncentruota 10,000 tan
kų ir 4,000 bombonešių.

Stalinas pastebi, kad jis 
Rytų fronte turįs 180 divi
zijų.

Tada pirmą kartą žodį 
paima Churchillis ir paaiš
kina, kad vakariečių prana
šumas slypi ne žmonių, bet 
medžiagos kiekyje. Stalinas 
tada pradeda kalbėti apie 
sovietų artilerijos prana
šumą.

Churchilliui iškalbin g a i 
pareiškus savo ir JAV pre
zidento pilną pasitikėjimą 
maršalu, 19 vai. 15 min. už
baigiamas pirmas posėdis, 
pavedus techniškus klausi
mus aiškintis štabų virši
ninkams.

Vakare biliardo salėje 
Rooseveltas vaišina pietu
mis penkiolika asmenų. 
Vienintelį kartą per visą 
konferenciją patarnauja ne 
rusai, bet filipinai tarnai, 
kuriuos atsivežė Roosevel
tas. Pietų metu patiekiami 
ir amerikoniški valgiai 
kaip konservuoti vaisiai, 
paukštienos salota, kepti 
viščiukai.

Keliami tostai. Stalinas 
geria iš savo specialios bon
kos, atrodo, kad ten yra 
gerokai vandeniu atmiešta 
degtinė. Churchillis pirma 
pakelia taurę ’už šimtame
tę taiką’. Stalinas jam atsa

The Stroh Brėwery Company, Detroit 26, Michigan

ko, kad taiką gali garan
tuoti tik trys didieji. Ar 
nebūtų juokinga, jei taikai 
išlaikyti organizacijoje Ru
sija turėtų tokį pat balsą 
kaip Albanija.

Prasideda ginčas apie 
mažųjų teises. Stalinas aiš
kina, kad jis už tas teises, 
tačiau jis niekados neįei
siąs, kad mažosios valsty
bės galėtų kritikuoti di
džiųjų valstybių veiksmus. 
Rooseveltas pritaria, kad 
didieji čia turį suformuluo
ti taikos sąlygas, tačiau tai 
pasakęs jis pakelia savo 
stiklą ir sako: ”Už mažųjų 
tautų teises!’’

— Jugoslavija, Albanija 
ir kitos panašios mažos ša
lys — atsako Stalinas kel
damas kitą tostą — neturi 
teisės čia sėdėti. Ar jūs no
rite, kad Albanija turėtų 
lygias teises su JAV? Ką 
padarė Albanija šiame ka
re, kad įgytų tokia.teisę?

Įsikiša Churchillis;
— Erelis turėtų leisti 

čiulbėti mažesniems paukš
čiams, jų neklausinėdamas 
kodėl jie gieda.

Bohlen, asmeniškas 
Roosevelto vertėjas, šnabž
da į Višinskio ausį: — 
amerikiečiai niekuomet ne- 
daleis ...

— Amerikiečiai, — nu
traukia jį Višinskis, — tu
ri išmokti klausyti savo va
dų.

— Atvažiuokit į Ameri
ką ir tai jiems pasakykit.

— Mielai, — sutiko Vi
šinskis.

Kalba nukrypsta į Ar
gentinos atsisakymą prisi
dėti prie sąjungininkų. 
Stalinas reikalauja ją už 
tai nubausti. Ji esanti lai
minga, kad nepatekusi į 

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Dabartinis dividen
das 4'/iafo išmoka
mas du kart per 
metus.

Pinigų taupumui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS

rusų įtakos sferą!
Rooseveltas teigia, kad 

mažųjų valstybių problema 
nėra tokia paprasta, kaip 
atrodo. "Amerikoje, pavyz
džiui, mes turime daug len
kų, kurie domisi Lenkijos 
ateitimi”.

— Iš septynių milijonų 
lenkų, — paaiškina Stali
nas Rooseveltui, — tik sep
tyni tūkstančiai turi balsa
vimo teisę!

Winstonas Church i 11 i s 
stengiasi rasti kitą pokal
bio temą. Jis kelia taurę už 
"visų kraštų proletarus”.

šaipomasi iš Churchillio, 
kad jis, konservatorius, pa
kėlęs taurę už proletariatą.

Church illis parausta: 
"Mane čia visi laiko reak
cionierių. Bet iš tikro esu 
vienintelis iš visų čia susi
rinkusių, kurį liaudis gali 
pašalinti kiekvienu momen
tu”.

— Atrodo, kad bijote 
ateinančių rinkimų, — pa
sišaipo Stalinas.

— Priešingai. Aš didŽiuo- 
juosbritų tautos teise pa
keisti vyriausybę, jei ji tai 
randa reikalingu.

Puotai einant prie galo, 
Rooseveltas išduoda Stali
nui, kad jis savo slaptam 
susirašinėjime su Churchil- 
liu jį vadinęs "dėde Juozu” 
(uncle Joe), tarytum jis 
būtų tos pačios šeimos na
rys. Stalinas vaidina kiek 
užsigavusį. Atrodo, kad 
Rooseveltas jau nori atsi
prašyti, tačiau įsikiša Mo
lotovas ir paaiškina: — Ne
sileiskit suvedžiojami. Jis 
tai jau žino ištisus du me
tus ir visa rusų tauta kar
tu su juo.

23 valandą išsiskirstoma. 
Rooseveltas įsako jį nuvež
ti kėdėje ant ratuku į ser
gančio patarėjo Harry 
Hopkinso kambarį. Chur
chillis nuvyko pas britų 
ambasadorių Kerr į jam pa
vestą Voroncovo vilą nu
plauti puotos skonį gero 
Scotch stikliuku.

Stalinas grįžo Į savo vilą 
ir ten dar dirbo iki aušros. 
Vidurnaktį jis susijungė su 
vyr. būstine ir Maskva.

Hopkinsas Rooseve 11 u i 
papasakoja istoriją, kurią 
girdėjęs iš paties Stalino:

—- žinote. Nikalojus II 
a t s i s t atydindamas prašė 
jam leisti grįžti į Livadijos 
pili ir čia verstis sodinin
kyste... Tačiau revoliuci
jos ne tam daromos, kad 
carą pavertus daržininku!

(Bus daugiau)

ATSIUSTA PAMINĖTI

PASAULIO LIETUVIS — 16 nr. 
(gegužės-birželio) pasirodė pa
didintas — 28 psl. Be poros 
straipsnių bendruomenės temo
mis, apstu informacijos apie PLB 
veiklą paskiruose kontinentuose. 
Sekantis PL numeris numatomas 
išleisti rugsėjo mėn. PL adm. 
adresas: Ed. Karnėnas, 1118 Ru- 
therford Rd., Cleveland Hts., 
Ohio 44112

Diena iš dienos
*** B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI * * *

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS GARSIAME 
CAPE COD - OSTERVILLE

' KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 
Tel. (Area 617) 428-8425

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir k. dekora
tyvinių medžių parko. Daug' vietos poilsiui ir žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min. pės

čiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Visa tai suteiks Jums tikrą poilsį ir sustiprins sveika
tą, todėl visi maloniai kviečiami atvykti praleisti savo 
atostogas.
Vila AUDRONĖ jau atidaryta ir priima svečius va
sarojimui. Kreiptis tiesiai Į vilą AUDRONĖ, Mrs. 
M. Jansonas. 87 East Bay Rd.. Osterville Cape Cod, 

Mass. 02655, telef. 128-8125.

JEI SPAUDA YRA visuomenės nuotaikų atspindys, tai, spren
džiant iš mūsų spaudos, išeitų, kad lietuvių visuomenė Amerikos 
Kongreso Atstovų Rūmų rezoliuciją dėl Pabaltijo sutiko, tiesa, 
kaip malonią staigmeną, su pasitenldnimu, bet be įprastinio en
tuziazmo, t. y., be tokių išpūstų džiūgavimų, kokiais ne kartą 
yra švitėję mūsų laikraščių pirmieji puslapiai ir vedamieji straips
niai net dėl žymiai menkesnių dalykų. Gal tai atsitiktinumas, o gal 
ir ženklas, kad redakcijose bręsta tikslesnio saiko pojūtis.

Nėra ir tradicinio skubėjimo skirti nuopelnų pripažinimus. 
Tiesa, IT pranešimas iš Los Angeles (apie įvykį Washingtone) 
skambėjo, kaip nedviprasmiška užuomina, jog priimta "viena iš 
Įneštų rezoliucijų", atseit — tai tiesioginis Rezoliucijų Komiteto 
ketverių metų pastangų vaisius. Bet rezoliucijos turinys ir jos 
priėmimo metas rodo, jog ir eilė kitų aplinkybių bus lėmę tą 
staigų posūkį Atstovi) Rūmuose, nors nėra abejonės, kad ketverto 
metų klabenimas daug padėjo susikurti nuotaikai, reikalingai, 
kad iš viso koks nors posūkis tuo reikalu Įvyktų.

Priimtos rezoliucijos turinys visiškai ne tas, kokį Rez. K-tas 
visą laiką propagavo, nepaisydamas tą turinį kritikavusių pastabų. 
Pats autorius (atst. J. S. Monagan, dem. iš Conn.), pasirodo, pas
taruoju metu atsimetė nuo ankstyvesniojo savo siūlyto tūrinio ir 
pasiūlė naują.kuris ir buvo sėkmingai priimtas. Atrodo, kad V. Si
dzikausko samprotavimai Ir A. Miluko bei kitų liudijimai Atst. 
Rūmų pakomitetyje bus sukėlę naujų minčių.

Priimtoji rezoliucija žymiai kuklesnė už Rez. K-to propaguotą
ją, bet ir racionalesnė. Motyvuose nebekalbama apie dalykus, kurie 
būtų buvę gal ir teisingai pareikšti, bet kuriems įrodyti Kongresas 
neturėtų priemonių. Dabar rezoliucija motyvuota daug nuosekliau. 
O pačiame branduolyje nebekalbama apie reikalavimus preziden
tui, kad tas reikalautų iš Jungtinių Tautų veiksmų tuojau atitraukti 
sovietinę kariuomenę, valdžią ir kolonistus iš Pabaltijo ir sugrą
žinti ištremtuosius bei kalinius. Tai ir buvo pagrindinė kliūtis re
zoliucijai priimti: ne dėl to, kad Amerikos valdžia tokioms min
tims nepritartų, o kad ji mano, jog tuo tarpu taip tą klausimą kel
ti nerealistiška ir netikslinga. Nėra rezoliucijoj nei trečiojo siū
lymo, kuris Pabaltijo kraštus būtų statęs lyg ir į žemesnę rūšį 
už buvusias Afrikos kolonijas: nėra J. T. kontroliuojamų rinkimų 
reikalavimo. Rezoliucija dabar kreipia dėmesį ten, kur jo labiau
siai ir visų pirma reikia, ir kur jo ligi šiol itin stinga. Būtent, į 
Amerikos valdžios pagalbą viešajai pasaulio nuomonei nukreipti 
Pabaltijo kraštų laisvei palankia prasme. Stipri ir visuotinė viešoji 
nuomonė šiais laikais yra būtiniausia sąlyga vartoti visoms kitoms 
priemonėms, siekiančioms betkurių esamos politinės padėties pa
keitimų.

Žinoma, Atst. Rūmai tik ragina (urge) prezidentą veikti pasaulio 
viešąją nuomonę (tokiomis priemonėmis, kokios jam atrodys tinka
mos), o ne reikalauja (reąuest), kaip informavo IT. Diskusijose 
buvę įsakmiai pabrėžta, kad Kongresas tokiu reikalu negali prezi
dentui įsakinėti. Taigi rezoliucija nepretenduoja turėti įstatyminės 
reikšmės. Bet jei prie to raginimo prisidėtų ir Senatas, raginimas 
būtų dar reikšmingesnis ne tik valdžiai, o gal ir Amerikos spaudai 
bei toje srityje veikiančioms organizacijoms. Ligi šiol pabaltiečių 
pastangos kreiptis į pasaulio viešąją nuomonę vis susilaukia daugiau 
"šalto vandens", negu pagalbos iš tų, kurie galėtų padėti.

ŽIŪRĖKITE BEISBOLĄ, ĮJUNGUS ABC TV KIEKVIENĄ ŠEŠT*DIENĮ,WEWS, Channel 5

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
2212 VVEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7741 

OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 
Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President
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'A i The ŽMOGAUS KONFLIKTAS SU GAMTA
Pasikalbėjimas su dailininku Juozu Bagdonu

JOKIŲ PASTANGŲ NEGAILĖKIM
Laisvė žmogui yra brangiau

sias turtas. Vergija — didžiau
sias laisvės priešas. Ji sunieki
na žmogaus laisvę, sutrypia jo 
teises ir pažemina patį žmogų. 
Dėl asmens laisvės ir nepriklau
somybėj septynioliktame šimtme
tyje pajudėjo daugybė žmonių iš 
Britanijos ir Vakarų Europos Į 
naująją žemę — Ameriką. Nes 
jie ieškojo žemėje kampelio, kur 
galėtų laisvai pagal savo Įsiti
kinimus garbinti Dievą ir žinoti, 
kad jų valia yra nė kiek ne že
mesnė už laisvųjų kraštų didžiū
nų ir valdovų valią.

1776 m. liepos 4 d. buvo pasi
rašytas šio krašto nepriklauso
mybės paskelbimo aktas. Bet kaip 
visur, taip ir čia jis nelengvai 
Įgytas ir neapsėjo be aukų. Rei
kėjo ir jiems tą nepriklausomy
bės aktą išpirkti krauju ir gy
vybėmis.

Tas jų pasirašytasis aktas su
teikia žmogui nenusavinamas tei - 
sęs, o toms teisėms apsaugoti 
yra Įsteigiama valdžia, gaunan
ti galią iš žmonių sutikimo. Ta 
mintis, po kuria pasirašė kon
greso nariai, buvo žmogaus lais
vės apgynimui ir tikrosios de
mokratijos Įkūrimui. Demokrati
nės valstybės Įsteigimu buvo ga
rantuota asmens laisvė, o nepri
klausomybės paskelbimu užtikrin. 
ta laisvė Jungtinėms Valstybėms. 
Tas aktas yra tik mažas rašte
lis, bet suteikiąs pilnas žmogaus 
teises bei laisves milijonams 
žmonių didžiausioj pagarboj yra 
apšviestas ir sargybos dieną nak- 
tĮ Washingtone saugomas.

Taigi, Liepos 4-oji yra Jung
tinių Amerikos Valstybių lais
vės ir nepriklausomybės paskel
bimo šventė. Laisvės, kuria jie 
ir šiandien džiaugiasi ir yra pa
siekę to, kad Šiuo metu vadovau
ja visam laisvajam pasauliui ir 
veda nuolatinę kovą prieš ver
gijos nešėjus ar jos pa laikytojus. 
Tačiau atsiranda ir čia žmonių, 
kurie kartais užmiršta, kad lais
vė priklauso ir pavergtiesiems. 
Pataikaujama komunizmui, kurio 
vadovai naudoja visas priemo
nes, kad tik pajėgtų suklaidinti 
tuos, kurie laisvės vertės nesu
pranta arba užmiršta pavergtųjų 
skausmą, kurių tarpe yra ir mū
sų tauta, pavergta jau 25 me
tai. Nesidžiaugiame kaipokupan- 
tas krašte, ir neverkiame, bet 
stipriname laisvajame pasaulyje 
Lietuvos laisvės kovą visu ryž
tingumu ir tautine vienybe.

Gyvendami Amerikoje, džiau
giamės jos laisve, bet kasdien 
jaučiame, jog tai yra svetima 
laisvė, kurioje sunku net pa
čiu savimi išlikti. Pavergtos 
tautos vergiją kasdien primena 
mūsų pačių likitninė dalia. Mes, 
kaip ir daugelis jau prieš porą 
šimtų metų, Amerikos krantus 
pasiekėme netekę laisvės sava
me krašte. Mes esame tas paverg
tųjų aidas, kuris turi šaukti pa
sauliui atviru žodžiu, belstis {po
litikų duris, kad jų sąžinės pabus- 
tų ir kad jie vergijos nešėjui ne
pataikautų, o mėgintų pavergtuo
sius išlaisvinti, kol patys nėra 
pavergti.

Tylėjimas yra prisidėjimas 
vergiją Įteisinti, nelaisvės pan
čius dar labiau suveržti ir kalė
jimų duris stipriau užtrenkti. Bet 
gi nepaslaptis, kad jau ir mūsų 
tarpe atsiranda ne vien tylinčių, 
bet ir kalbančių už pavergėjo 
švelnėjimą, liberalėjimą, siūlan
čių mums užmiršti sentimentus 
savam kraštui ir likusiai tautos 
daliai. Nežinia, kas verčia juos 
mesti kelią, dėl neaiškaus, ne
žinomo takelio.

Ten vyksta gilus pavergtos tau
tos dvasinis žalojimas. Blėsta 
žmogaus žmogui atvirumas, kaip 
visi atvykę pasakoja. Net gi tarp 
vaikų ir tėvų nyksta bet koks pa
sitikėjimas. Sunkiai Įsivaizduo
jame kokį mūsų pavergtos tautos 
brolio dvasios tragizmą slepia 
šie faktai.

Sovietinis okupacinis režimas 
krašte lietuviui kasdien primena 
vergo dalią, o laisvuosius lietu
vius Įpareigoja priminti savo 
kraštų vyriausybėms, kad jie tuo 
keliu ir toliau eina pasigrobda
mi vis daugiau žemių, vis daugiau 
žmonių paversdami vergais. Mū
sų pareiga Vakarams priminti, 
kad giliau pažvelgtų Į netolimos 
praeities komunizmo nežmoniš
kus kėslus ir veiksmus, Į jų agre
sinius ir imperialistinius žygius 
bei ateities planus.

Ta prasme didelių žygiųatlikti 
užsimojo mūsų patriotiškai su
brendęs jaunimas, jau suorgani
zavęs žygį ĮWashingtoną,orude- 
n{ numatęs atlikti visą eilę dar 
didesnių žygių bei darbų. Rem
kime juos ir prisimindami Jung
tinių Amerikos Valstybių nepri
klausomybės šventę, kurios dėka 
naudojamės laisve, stiprinkime 
ryžtą ir jokių pastangų negailė
kime atgavimui savo krašto lais
vės ir nepriklausomybės.

E. Čekienė

SPAUDOJE

Didžiojo New Yorko pašonėje 
yra Maspetho vietovė, kurioje 
prieš .pora metų pagal arch. J. 
Muloko projektą pastatydinta lie
tuviškos architektūros stiliuje 
parapijos bažnyčia, užimanti plo
tą tarp dviejų gatvių. Įėjimu iš 
gatvės Įruošta gana talpi ir gra
ži salė. Tai viena iš geresniųjų 
New Yorko lietuvių turimų salių, 
kuria pasinaudoja daugelis lietu
viškųjų organizacijų kultūri
niams parengimams bei minėji
mams. Šia sale naudojasi ir dai
lininko J. Bagdono tapybos kūri
nių parodos komitetas, kuris čia 
š. m. liepos mėn. 2 — 11 dieno
mis ruošia jo dailės kūrinių pa
rodą. Tai busantrojidail. J. Bag
dono tapybos paroda New Yorke.

Ruošiamos parodos proga ra
dau reikalinga dailininką aplan
kyti jo studijoje, pasidalinti min
timis modernaus meno bei šių 
dienų moderniosios kultūros 
apraiškų temomis.

Dail. J. Bagdonas yra vienas 
iš avangardinių lietuvių dailės 
kūrėjų, kuris savo originalią abs
traktinę formą bazuoja erdvine 
dinamika. Vos tik Įėjęs Į jo stu
diją, pasijunti lyg būtum patekęs 
Į erdvę, kurioje skrieja, lūžta, 
krinta Įvairiausių formų kūnai, 
sudarydami konfliktinės kovos 
situacijas. Bežiūrint daugumoje 
Į didelio formato drobes, gavosi 
Įspūdis, kad dailininkas yra atsi
dūręs konflikte su gamta ir dva
siniu pasauliu, todėl tiesiai ir 
paklausiau:

-- Ar individas, gal geriaupa- 
sakius — individas kūrėjas, gali 
būti konflikte su Įprastai vadina
mu realiuoju gyvenimu?

— Taip. Ne tik kūrėjas, bet 
ir kiekvienas žmogus yra nuola
tiniame konflikte tiek su fizine 
gamta tiek su visata. Žmogaus 
konfliktas su gamta ir visata yra 
natūralaus judėjimo dėsnio išda
va, kurio pasėkoje formuojasi 
chaosinės situacijos, kurios gali 
būti fizinės ir dvasinės. Teigi
mas, kad gamtoje nėra chaoso, 
kad viskas surėdyta matematiniu 
tikslumu, pagal kurį vyksta visas 
gamtos ir žmonių gyvenimas, yra 
neteisingas. Konfliktinio chaoso 
pasėkoje vyksta nuolatinis keiti
masis ir medžiagoje ir žmogaus 
dvasiniame pasaulyje. Konflikte 
ir kovoje su chaosu gimsta jėga, 
kuri žmogų verčia ieškoti kon
flikto priežasčių. Priežasties 
ieškojimas logiškai veda Į ieš
kojimo naujo, t. y. veda Į kū
rybą. Taip kūryboje atsiranda 
naujos idėjos, naujos toms idė
joms išreikšti formos, kurias 
mes vadiname stiliais, manie
romis, madomis, epochomis ir 
1.1.

Išeitų, kad ir šių dienų moder
nioji kūryba yra logiška išdava 
žmogaus kovos su gamta ir pačiu 
savimi. Bet daug kas sako, kad 
šių dienų modernioji dailė ir ki
ti naujų formų menai yra tik 
kontraversinis dalykas. Ką jūs 
apie taip manančius galvojate?

-- Tiesa, galvojančių, kad šių 
dienų modernioji dailė ir apskri
tai šių dienų moderniosios kul
tūros apraškos tėra kontraversi
ja, dar yra gana daug, bet kiek 
jų daug bebotų, jiems visiems 
tinka vienodas atsakymas: visi tie 
"daug" nesuvokia gamtos ir visa
tos dėsningumo bei evoliucijos 
logikos. Šių dienų dailę ir kitus 
menus kuria žmogus. Pagal tų 
"daug" teigimą išeina, kad žmo
gus nėra reali ir sąmoninga bū-

tybė, bet kažkokia kontraversinė 
substancija. Taip galvodami, pa
neigtume žmogų kaip sąmoningą 
būtybę, siekiančią apvaldyti

lygiai ir tiesiai iš studijos, ir 
norėdamas visų nuomones nebe
pajėgčiau surinkti. Bet artimes
nėj aplinkoj gyvenančių bei pa-

DaiL Juozas Bagdonas

laisvės, bet ne ’liberalizacijos'
AIDAI -- birželio mėn. (6) 

nr. pasirodė su redaktoriaus Juo
zo Girniaus vedamuoju, kuriame 
jis pabrėžia, kad "ne ’sukaktiš- 
kai’ prisimename, kad ŠĮ mėnesĮ 
sukanka 25 metai nuo Lietuvos 
nepriklausomybės užgniaužimo. 
Laisvės išplėšimo niekada nega
lima užmiršti: jis visą laiką lie
ka gyva žaizda".

Iškėlęs "apsipratimo su vergi
ja" pavojus, autorius peržvelgia 
Vakarų pasaulio apsipratimą su 
"Įvykusių faktų politika",Įsigalin 
čia "realizmo" pavidalu. Tai bė
gimas nuo tikrovės, prisidengus 
iliuziniu raminimusi: 'nėra jau 
taip blogai', arba 'jau nebe taip 
blogai*.

Anksčiau viltys buvo dėtos Į 
Vakarų pažadus išlaisvinti pa
vergtąsias tautas. Dabar jauten- 
ka griebtis kitų iliuzijų, šiuo at
veju t.v. ’liberalizacijos' mito.

"Visi šiokie tokie žingsniai Į

normalesnĮ gyvenimą, kuriems 
Vakarai tuojau pat entuziastiš
kai suteikė skambų ’liberaliza- 
cijos’ vardą, faktiškai ribojasi 
sovietinės imperijos šeiminin
kais -- rusais, kurie beveik per 
50 metų jau daugiau mažiau per
laužti Į komunizmą. Tačiau vi
sa ši ’liberalizacija' beveik ne
pasiekia pavergtųjų tautų. Užuot 
liberalizacijos, pavergtosiose 
tautose vykdoma vis intensyvesnė 
rusifikacija". Faktai rodo, kad 
Pabaltijo valstybėse rusai tebe
tęsia genocidinę politiką. Anot 
autoriaus "netenka kalbėti apie 
liberalizaciją ten, kur galutinai 
siekiama ne laisvės, o tik tos 
pačios vergijos Įtvirtinimo".

"Kaip visos pavergtos tautos, 
taip ir mes trokštame ne vergi
jos liberalizavimo, o tikros lais 
vės. Reikia Lietuvai laisvės, kad 
savame krašte lietuvis galėtų 
laisvai gyventi ir kurti -- būti

laisvas žmogus" baigia savove- 
damąjĮ J. Girnius.

chaosą, kad galimai daugiau ras
tų fizinės bei dvasinės ramybės 
ir žmogiško džiaugsmo. Juk tie 
"daug" ir tie, kurie kuria menus 
naujomis formomis, yra tokie pat 
žmonės su tomis pat prigimtomis 
savybėmis. Skirtumas tik nevie
nodame jų dvasinių galių išsivys
tyme ir nevienodame dalyvavime 
tame nuolatiniame žmogaus kon
flikte su gamta ir visata.

— Anksčiau J ūsų kūrybinė for
ma nebuvo abstraktinė. Kada pe
rėjote Į abstrakciją?

-- Pirmuosius bandymus abs
trakcijoje pradėjau bene 1952 m. 
Kolumbijoje.

— Kada Įvyko Jūsų pirmoji 
paroda čia, Juntinėse Amerikos 
Valstybėse?

-- Mano pirmoji tapybos darbų 
paroda JAV Įvyko 1961 metų va
sarą Baltimorėje. Buvau išstatęs 
abstraktinių ir vieną kitą pusiau 
abstraktinių darbų.

— Įdomu, kokios reakcijos su
silaukėte iš visuomenės? Juk tai 
buvo bene pirmoji lietuvių ma
tyta abstraktinės dailės paroda?

-- Baltimorės lietuvių visuo
menė, kiek prisimenu, buvo pa
kankamai santūri, perdaug "ne
rėkavo”.

-- O kas Įsigijo Jūsų kūri
nius iš vykusiosBaltimorėjepir
mosios abstraktinės dailės pa
rodos?

-- Kiek atsimenu, tojeparodo- 
je grynai abstraktinius mano kū
rinius Įsigijo Volertų, Bradūnų 
ir Dambriūnų šeimos.

-- Žinau, dailininke, kad Jūsų 
darbų parodos dar buvo suruoš
tos Los Angeles, Chicagoj, New 
Yorke, taip pat Kanadoj, taigi 
Jūsų kūriniai puošia daugelio lie
tuvių šeimų buveines. įdomu bū
tų žinoti, ar teko Jums girdėti, 
kaip tie Jūsų kūrinių savininkai 
vertina juos?

— Tiesa, jau didelis skaičius 
mano abstraktinės dailės darbų 
perėjo mano tautiečių nuosavy
bėn, kaip iš Įvykusių parodų,taip

žĮstamų nuomonės girdimos gana 
palankios. Neseniai su vienu ma
no kūrinio savininku turėjau tokĮ 
pašnekės}: "Žinote, dailininke, 
turiu prisipažinti, kad tuo metu, 
kai išsirinkau Jūsų studijoje pa
veikslą, aš jo nesupratau. Paė
miau jĮ tik dėl jo darnaus spal
vingumo. Po pusės metų aš taip 
su juo susigyvenau, toks jis man 
pasidarė gyvas, dinamiškas bei 
suprantamas, kad jokiu būdu ne
keisčiau Į bet koki realistinĮ 
paveikslą. Mano svečiai juo irgi 
žavisi". Vadinas, jei išsyk ir ne
suprantamas, bet akims patrauk
lus, tai vėliau susigyvenama ir 
pamilstama.

— Kiek kūrinių manote išsta
tyti šioje š. m. liepos 2 dieną 
atidaromoje Maspetho parodoje?

— Šioje parodoje manau išsta
tyti apie 70 savo darbų, kurių 
dalĮ sudarys ankstyvesniais me
tais tapytieji, — atsakė daili
ninkas Juozas Bagdonas Į pasku- 
tinį klausimą.

Atsisveikindamas dailininkui 
palinkėjau geros sėkmės ruošia
moje parodoje, o dabar linkiu 
laikraščio skaitytojams, kuriems 
tik leis galimybės, aplankyti šią 
turtingą patraukliais tapybos 
darbais dail. J. Bagdono korinių 
parodą.

Domas Penikas

BAIFO ŽINIOS
IMIGRANTAI Iš SOVIE

TINIO BLOKO
Visi gerai žino, kaip sun

ku ištrūkti iš 'Raudonojo 
Rojaus'. Tačiau, nežiūrint 
įvairiausių suvaržymų, kas
met iš Sovietinio bloko Į 
JAV atvyksta per 16,000 
asmenų; atvyksta tie, ku
riems pasiseka gauti užsie
nio paša. Iš pačios Sovietų 
Sąjungos ir jos okupuotų

kraštų Ameriką pasiekia 
per 8,000 asmenų; j jų tar
pą įskaitytini ir lietuviai, 
kurių kasmet atvyksta tik 
keli desėtkai. Kitų yra iš 
Lenkijos, Rumunijos, Bul
garijos, Vengrijos ir pan. 
kraštų. Sovietai beveik nie
kad neduoda leidimo išvyk
ti darbingiems, sveikiems, 
specialistams. Daug leng
viau išleidžiami senukai, 
vaikai, pensininkai, vykstą 
pas gimines.

Lenkai mažiau sunkumų 
daro, tačiau jų kvota ma
ža. Lenkijoj atsidūrę lietu
viai dabar visai nesunkiai 
gali atvykti j JAV, deja, 
jiems trūksta darbo ir buto 
garantijų bei pinigų laiva
kortei. Baltas stengiasi to
kiems padėti, yra net su
darytas 15,009 dolerių fon
das kelionės paskoloms 
teikti, tačiau nėra lengva 
norinčius atvykti kur nors 
įkurdinti, arba juos atrink
ti. Mat Lenkijoj nelengva 
lietuvį atpažinti, o jų ten ir 
be Suvalkų trikampio yra 
tūkstančiai. Dėl labai men
kų pragyvenimo šaltinių jie 
norėtų į JAV atvykti.

MANUS NIEKAS NEPAŽINO, 
KOL NEPASISAKIAU

Jei kas teigia, kad Sibire lie
tuvių tremtinių nėra -- sako ne
tiesą, arba visai nesidomi fak
tais.

O faktai aiškūs: dar daug, daug 
lietuvių yra Sibire, daug lietuvių 
ir dabar tremiama Sibiran ir kai 
kurie tik dabar, po 25 metų grįž
ta iš Sibiro.

Tik ką gautas Balfe laiškas 
iš buvusio gimnazisto, kuris 1941 
metais buvo Į Sibirą išgrūstas ir 
tik dabar grĮžo. Jis rašo, kad jo, 
grįžusio, nei sesers, nei broliai 
nepažino, kol nepasisakė kas 
esąs.

Sibiro tremtiniams, kurie ne
turi JAV artimų giminių ir ku
riems niekas nepadeda, Balfas 
siunčia paramos siuntinius. 1964- 
65 metais per 12 mėnesių buvo iš 
siųsta (Sibiran, Lietuvon ir Len
kijon) keli šimtai siuntinių ir tam 
reikalui išleista per 30,000 dole
rių.
EUROPOS LAISVŲJŲ LIETUVIŲ 
VYSKUPIJA

Jau daugeliui žinoma, kad J.E. 
Vysk. Pr. Brazys, MIC yra pa
skirtas laisvųjų lietuvių Europo
je vyskupu. Naujasis vyskupas tu
ri didžiulę vyskupijos teritoriją, 
gal dvidešimt tūkstančių sielų, ta - 
člau neturi ne tik katedros, kuri
jos, bet ir jokio kambario rezi
dencijai.

Jo Ekscelencija vysk. Pr. Bra
zys grĮžta Europon š.m. rugpiū
čio 6 d. Rugpiūčio 5 d. 7:30 v.v. 
New Yorko lietuviai rengia trem
tinių vyskupui išleistuves New 
Yorke, Woodhavene, šv. Tomo mo
kyklos auditorijoje.

Išleistuvių vaišes organizuoja 
New Yorko Balfo skyrius, kuriam 
talkina vietos organizacijos. Iš
leistuvėse galės dalyvauti visi, 
kurie norės ir kurie galės paau
koti naujam vyskupui bent penki
nę dolerių. Sotų maistą ir gal
vos gėralus tikimasi suaukos New 
Yorko lietuviai, prekybininkai.

RIŠYKLA NESUSKUMBA ĮRIŠTI 
SIBIRO MALDAKNYGĖS

Sibiro maldaknygė, albumo for
mato, Įrišama drobėje, viršuj 
aukso raidėmis Įspaudžiamas ori
ginalo pavadinimas "Marija, gel
bėk mus" ir angliškas vertimas 
"Mary Save Us". Įrišimo sunkus 
darbas kiek užsitęsia. Pirmie
ji 200 egz. jau išsiuntinėti; tikl- 
mąsi, kad visi pageidavimai bus 
patenkinti, K. L, J.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE

PARAMA-
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Grain Alcohol 190 proof U.S.P. 5th 1.89
2- Popular V.S.O.P. German Brandv 5th 1.98
8. Napoleon Imp. Freneh Brandv 5th 3.35
4. Zeller Schtvarze Katz 5th 1.29
5. Creme De Banana Liųueur 5th 3.19

6. ('kianti Import. Wine Full. (Jut. 0.98
7. Mav \Vine. Liebfraumilk German

\Vine ..........................................5th 0.98

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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dykai ir dabar, vasaros karš
čiuose, noriu aplankyti kiek dau
giau lietuvių kolonijų ir paprašy
ti jas paremti mūsų išlaikomą 
mokyklą.

-- Ar jūsų Castelnouvo mieste 
esanti mokykla yra tik salezie
čiams vienuoliams ruošti mo
kyklą?

— Ar jūs priimate tik lietu
viškai mokančius vaikus?

Lietuviai moksleiviai kartu su kitų kraštų moksleiviais lanko kun. Bosco gimtinę.

SALEZIEČIU GIMNAZIJA REIKALINGA PARAMOS
Birželio mėnesio pradžioje i 

Providence šv. Kazimiero klebo
niją atsilankė garbingas svečias, 
buvęs misionierius Kinijoje — 
tėvas Petras Urbaitis.OSB. Pro
vidence miesto parke, beveik dvi 
valandas bevaikščiodami, ap
tarėme įvairius lietuvių gyve
nimą liečiančius klausimus. Dau
giausiai kalbėjomės apie jam la
biausiai rūpimą reikalą, būtent: 
saleziečių išlaikomą lietuvių 
gimnaziją. Kadangi šis reikalas 
yra įdomus ir platesniai lietuvių 
visuomenei, čia noriu jį paskelb
ti.

— Kaip ir kuriam tikslui at
vykote į USA?

-- Atvykau į Ameriką prekiniu 
Olandijos, tarnaujančiu vienai 
italų įmonei,laivu. Kelionė į USA 
ir atgal man nieko nekaštuoja. 
Tai yra įmonės auka mūsų iš
laikomai mokyklai. Atvykau į USA 
prašyti lietuvių visuomenę padė
ti išlaikyti mūsų vedamąją Itali
joje lietuvių mokyklą.

-- Tėve, prisistatėte kaip bu
vęs misionierius. Kur ir kaip 
ilgai teko darbuotis misijose?

Vysk. P. Brazys tarp lietuvių mokinių Saleziečių gimnazijoje 
Romoje.

-- Išgyvenau misijose net 20 
metų. Ten teko išeiti mokslus 
ir vėliau darbuotis kaip misio-

Kun. Petras Urbaitls, atvy
kęs iš Romos saleziečių gimna
zijai aukų rinkimo reikalais. 
Šiais metais švenčia kunigystės 
25 metų sukaktį.

nieriui. Darbavausi Hong-Konge, 
Makau, Šanghai ir Canton pro
vincijose, kurios yra pietinėje 
Rytų Kinijos dalyje. Nelengvas 
ir pavojingas buvo darbas. Ypač 
sunkus jis buvo karo metu, nuo 
1937 m, iki 1945 metų. Tuo metu 
teko visko patirti ir pakelti, ta
čiau misionierius yra pasiryžęs 
ir papratęs viską dėl Dievo ir 
sielų išganymo pakelti. Kai Kini
ją užplūdo komunistai, beveik me
tus buvau uždarytas misijos kle
bonijoje. Po to buvau įmestas į 
kalėjimą. Gi jūs gerai žinote ko
munistų kalėjimus, tai apie juos 
nėra ko daug kalbėti.

— Kaip pasisekė patekti į lais
vę ir {laisvą pasaulį?

— Tai buvo ypatinga Dievo ma
lonė man. Matyt, Dievo Apvaizda 
numatė mane dar kitiems, ypač 
mūsų tautą liečiantiems dar
bams. Daugelis Mandžūrijoje gy
venusių lietuvių buvo atiduoti ru
sų komunistams ir žuvo Sibire 
ar rusų kalėjimuose.

-- Ką teko veikti, kai buvote 
priverstas apleisti savo misijas?

-- Kiek pailsėjus vyresniųjų 
buvau paskirtas darbuotis sale
ziečių išlaikomoje lietuvių gim
nazijoje Castelnouvo, Italijoje. 
Jau trylika metų darbuojuosi ten. 
Buvau pakartotinai kviečiamas 
grįžti į Hong-Kongo ir Makau mi
sijas, kurias dabar valdo anglai 
ir portugalai, bet prašiau savo 
viršininkus palikti mane prie lie
tuvių įstaigos, kuri irgi svarbi 
misijų sritis.

-- Ar pirmą kartą esate Ame
rikoje?

-- Ne. Jau trečią kartą. Kaip 
pradžioje minėjau, atvykau Į čia

liepos 7 d.

Vida Ribokaitė ir Eligijus Sužiedėlis susituokę Brocktone, Mass. 
V. Maželio nuotrauka

— Visiškai ne. Mes priima
me visus lietuvius vaikus l savo 

Jei kas baigęs mokyk- 
{ mūsų vienuoliją, mes 

džiaugiamės. Bet mes nesitiki
me ir neprievartaujame, kad vi
si pas mus {stotų. Turiu paste- 

kad apie 10 nuoš. mūsų mo
kinių yra protestantai.

— O ne. Pusė ateinančių pas 
mus vaikų beveik nemoka lietu
vių kalbos. Bet kadangi mūsų 
mokykloje ir šalia jos vyraujan
čia kalba yra lietuvių laiba, tai 
baigę mūsų mokyklą mokiniai vi
si gražiai kalba lietuviškai.

— Ar jūsų mokyklą baigę mo
kiniai gali stoti tiesiog į univer
sitetus?

— Kadangi mūsų mokykloje 
tenka būti tik penkerius metus, 
tai visi, kurie nori įstoti į Eu
ropos universitetus, dar turi lan
kyti Italijoje taip vad. liciejus. 
Čia Amerikoje jie gali lankyti, 
jei tik moka anglų kalbą, bet ko
kias kolegijas.

— Kiek kaštuoja jums vieno 
berniuko išlaikymas?

— Kadangi dabar Italijoje vis
kas yra brangu, tai vieno berniu
ko išlaikymas, neskaitant buto 
ir mokymosi priemonių, kaštuo
ja apie 540 dolerių metams.

Ar visi, dabar esantieji jūsų 
mokykloje berniukai gali užsimo
kėti?

PELNYKITE DIVIDENTUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

j DIVIDENTAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU
/O KETVIRČIAIS... investment 

SĄSKAITOMS.

— Kadangi mūsų mokiniai yra 
skurdžiai Europoje gyvenančių 
lietuvių pabėgėlių vaikai, tai tik 
labai mažas skaičius šiek tiek 
moka. Visi kiti nieko nemoka.

— Tad, kaip galite išsilaikyti?

— Išsilaikome tik dėl to, kad 
mes mokytojai darbuojamės vel
tui ir kad jūs mus paremiate. 
Deja, tos paramos šįmet neuž
teko. Patekome { skolas. Tikiuo
si, kad jūs padėsite mums ap
mokėti jas.

— šiaip reikalams esant, ką 
manote toliau daryti?

"SERVING YOU SINCE 1922”

Indėliai

— Tikimės, kad čia Ameriko
je neblogai gyveną tautiečiai pa
dės mums išsilaikyti. Kol jauni
mo yra, tauta dar nemirusi. O 
kad jaunimas nežūtų tautai, rei
kia padėti jam gyvuoti. Mano dar
bo pradžia yra džiuginanti ir tei
kianti vilčių. Tikiu, kad jo pabai
ga bus dar geresnė. (jm)

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1117 Se. I9th Court, Cicero. Illinois 60f»5G 
Juozas F. Gribauskas. sekretorius 

Chicago Phone: Area Uode 312; 212-1395;
Suburbau Phone: 656-6330.

AURELIJA BALAšAlTlENĖ

KELIO! | NIEKUR
"■ Novelė -------------------------------------- ----------

(17)
Ar Erika būtų galėjusi kada nors pasenti? Net pats 

laikas nebūtų išdrįsęs paliesti raukšlėmis jos baltos mar
murinės kaktos ... Ar aš mylėjau Eriką .. .

— ... Aš ją, kaip gyvą, įsivaizduoju, — ramiai tęsia 
kunigas. — žavinga savo kaprizuose, nors nepateisinama 
ypatybė būtų žmonoje; viliojanti savo žaidime su jūsų 
vyriška ambicija, vistiek iš tikrųjų rafinuota šantažiste, 
subtiliausiomis priemonėmis kurstanti jumyse pavydo 
jausmus. Jums ji atrodo kaip Novalio Mėlynoji Gėlė — 
nepasiekiama, nepaliečiama, tai vėl savo artumu aistrin
gai viliojanti... Jūs stebitės, iš kur arsenas kaimo kle
bonas, tiek daug apie meilę žinau. Moteris — Ieva ran
dasi visuose gyvenimo sluoksniuose. Intymaus meilės gy
venimo problemos man, tarpininkui tarp Dievo ir žmo
gaus. yra labai žinomos ir suprantamos... Bet grįžkime 
prie Erikos.

Aš bandau tamsoje iššaukti Erikos vaizdą ir prisi
minti jos akis. Negaliu. Matau gražų, tuščią, auksiniuose 
plaukuose įrėmintą veidą, be akių — kaip mano škicai . ..

— ... Erika, mano manymu, paraližavo jūsų asmenį. 
Net ir toks reikalavimas, kad nusiskustumėte savo barz
dą, tą savotišką vyriško savistovumo simbolį, man atro
do tironiškas ir be meilės.

.. . Kaip jis gali taip abejingai, taip šaltai nagrinėti 

mano Eriką? Mano barzda? Didelis dalykas! Pagaliau, 
mano amžiaus vyrai barzdų jau seniai nebenešioja. Aš 
tik norėjau būti originalus ir "įdomus”, skirtingas.

— ... Argi mylime žmogų su barzda ar be jos? Ar 
mylime žmoguje tik vieną kokią jo dalį? Lūpas, akis, 
plaukus? Ne. Mylime visą žmogų, visą sumą fizinių ir 
dvasinių ypatybių. Detalės nemažina ii- nedidina meilės. 
Tikrai mylinčioms akims jos visiškai nematomos. O ko
dėl negražios merginos išteka ir vadinamai "neįdomūs” 
vyrai veda? Kažkas juose yra, ką mylinti akis mato — 
ne veido bruožus, ne akių spalvą.

...aš bandau atsiminti tavo akis, Erika, žinau, kad 
dar negaliu nustoti tavęs mylėjęs, nors kunigas mano, 
kad tu buvai tuščia ir užsispyrusi.

— ...Erika žinojo jūsų nesugebėjimą drauge su ja 
lenktyniauti įvairiose sporto srityse, tačiau ji reikalavo 
neįmanomo. Argi jai nebuvo žinoma 'ūsų kilmė, jūsų au
gimo sąlygos, nepasisekimai, finansinės problemos? Tuo 
metu, kai ji jodinėjo ant savo tėvo lentyninių arklių, jūs 
pusbadžiu gyvenote Kaune, studi'uodamas ir tarnauda
mas. Ne stoka žinojimo, bet stoka širdies ią skatino jus 
kankinti, pabrėžiant jūsų trūkumus.. Kam reikalingos 
buvo jums fechtavimo pamokos? Kad sužeistumėte savo 
nepamainomas dailininko rankas? Kam ilgos valandos 
teniso treniruotei. kad tuo turim tos brangios valandos 
galėjo būti sunaudotos jūsų kūrybai? Kam malonaus 
pasijodinėjimo metu staiga būdavo išprovokuok mos lenk
tynės ir šokimai per kliūtis? Erika galėjo būti meisteris 
kiekvienoie iš šitu sričių. T’et ’i buvo taip auginta. Išau
gusi savaime suprantamo liuksuso, Erika neturėjo daug 
ko siekti. Ji per gyvenimą ėjo kaip bitutė, rinkdama me
dų. Ar ne?

Tai buvo tik retoriškas klausimas, nereikalingas at
sakymo. Auga keistas bendros pažinties ryšys — Erika, 
kunigas ir aš. Tik ne aš kunigą su Erika supažindinu, bet 
jis mane. Tarytumei iš mažytės fotografijos kas pieštų 
ios dideli portretą. Bet aš :uk laikiau ią savo glėbyje — 
dar gana jaučiu ios lūpų saldu skonį, jos plaukų kvapą. 

jos lankstaus kūno svaiginančią šilimą.
— Man atrodo, kunige. kad iūs perdaug juodomis 

spalvomis įsivaizduojate Eriką. Kaltas esu ir aš. nes bu
vau begaliniai ambicingas ir pats nuo įvairiausių praš
matnybių nenorėjau atsilikti. Norėjau įsigyti tai. ko ne
galėjau turėti ankstyvoje jaunystėje, o mano vardas ir 
pinigai man atidarė visas duris. Mano beprotiška meilė 
man buvo reikalinga, kaip oras gyvybei. Aš savo noru bu
vau jos vergas, jos užgaidų pildytojas. Bet visa tai man 
davė džiaugsmo . . .

...dabar aiškiau matau save, ir mano žodžiai kiek 
skiriasi nuo buvusios tikrovės. Ne tiek džiaugsmo davė 
man teniso ir fechtavimo pamokos, kiek jų pagalba ma
niau pril.vgsiąs tiems, kurie buvo apsupę Eriką jos kiek
viename žingsnyje. Baimės jausmas, kad galėčiau nustoti 
Erikos, iei nepajėgsiu Būti su ja kartu, vertė mane pra
leisti valandas fizinio Įtempimo prakaite. Erikai aš ne
galėjau imponuoti nei savo išvaizda, nei savo pinigais, o 
mano profesija jai nebuvo didelis stebuklas — jų vaišin
guose namuose nuolat viešėjo pasaulinio garso muzikai, 
aktoriai, mokslininkai, menininkai... Aš gal tik buvau 
pats naujausias ...

— Pasakykite man visai atvirai, ar iūs savo širdies 
gilumoje tikrai tikėjote, kad Erika už jūsų tekės? —- krin
ta status, šaltas klausimas.

— Tai]), tikčiau. — karštai užprotestuoju.
— Gal aš ir klystu abejodamas. Bet ar Erika, senos 

vokiečių aristokratų šeimos palikuonė. kurios meilės gi
lumu leiskite man. seniui, suabejoti, tikrai tekėtų už. dai
lininko. Juk visada menininkai, artistai, skulptoriai bei 
muzikai puošė tarptautinius salonus, bet išvardinki! man 
nors kelis, kurie vedė princeses, karalaites . . .

— Aš tikėjau, klebone, kad Erika už manės tekės. 
Aš jai galėjau duoti ir liuksusą, ir vardą, kad ir lietuviš
ką. Degeneriioiasi aristokratija ir nebe mezalijansas šian
dieną ištekėti grafaitei už menininko, net. filmu akto
riaus ...

(Bus daugiau)
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ANELĖ VALAITYTĖ GARSĖJA VOKIETIIOIE
Dirvos skaitytojams jau 

žinoma, kad Vokietijos lie
tuviai savo tarpe turi jau
ną, daug žadančią lengvojo 
žanro dainininkę Anelę Va
laitytę. Dar neseniai buvu
si Vasario 16 Gimnazijos 
auklėtinė, Valaitytė jau 
suskubo su žinomais daini
ninkais pasirodyti didžiuo
siuose Vokietijos ir Šveica
rijos miestuose, ji įvertinta

Vokietijoje pasižymėjusi dainininkė Anelė Valaitytė.

Heidelberge.
Buvo įdomu su ja pasi

kalbėti įvairiais klausimais 
bei patirti planus ateičiai. 
Paklausta, kada ji susido
mėjo dainavimu, atsakė;

— Muzika yra mane su
žavėjusi nuo jaunų dienų. 
Pačiu dainavimu susidomė
jau būdama visai jauna. 
Man lankant Vasario 16 
Gimnaziją dažnai svajoda
vau tapti garsia dainininke, 
nors tai tebuvo gražios sva
jonės — juk žinoma, koks 
tai sunkus ar net ir slidus

ATVAŽIAVĘ Į CHICAGĄ 
aplankykite 

”69” MENO GALERIJĄ 
VIRŠ 200 LIET. DAIL. 

PASKUT. DARBŲ

KAILIŲ PREKYBĄ
ĮVAIRŪS KAILIAI

”SPARTA” atstovybę 
RADĖJO, RAŠOMOS IR 

SKAIČIAVIMO MAŠINOS

MUZIKOS NAMUS
PIANAI IR VARGONAI

Valandos: 12-8 v. v. Tel 778-0505
Sav. STASYS ORENTAS

2612 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60629

VASAROS ATOSTOGAS
MALONIAI KVIEČIAME PRALEISTI

MEŠKOS VASARVIETĖJE
42 Beach Street
Monument Beach, Cape Cod, Mass. 
Tel. 759-3251 (Area Code 617)

Rami poilsiui aplinka, šiltas Atlanto vanduo, 
baltas paplūdimio smėlis, geras maistas ir malonus 
patarnavimas užtikrina užsitarnautą poilsį.

Laisvalaikio paįvairinimui;
• valtis — žuvavimui
• sail-fish buriavimui
• stalo -tenisas

Sezono pradžia birželio mėn. 19 d. Prašome re
zervuoti sau vietą iš anksto:

S. M. Lūšys,
88-01 104th Street, Richmond HilI 18, N.,Y. 
Tel. VI 9-1193 (Area Code 212).

I. Veitas,
72 Congress Street, Braintree, Mass. 02185 
Tel. 843-2146 (Area Code 617).

Sezonui prasidėjus kreiptis tiesiog į MEŠKĄ.

VYT. ALSEIKA, Vokietija

kelias...
— Kokie buvo jūsų pir

mieji žingsniai, ar dalyva
vote konkursuose?

— Atvirai pasakius, tik 
mano draugės, ypač Irena 
buvo pastebėjusios, kad tu
riu geresnį balsą negu ki
tos merginos. Toji Irena 

nuolat mane ragino pasiro
dyti viešai, išbandyti "lai
mę” dainavime. Jos prikal
binta išdrįsau pirmą kartą 
viešai pasirodyti Frankfur
to konkurse. Mano nuosta
bai ! pasirodžiau esanti lai
mėtoja. Tai buvo įvertinta 
Frankfurto spaudoje. Po to 
buvaiT pakviesta Heidelber
go studentų surengtam 
koncertui — ir čia buvau 
laimėtoja. Tuo metu tai 
gražiai aprašė Heidelbergo 
laikraščiai, na, o lietuviai 
studentai tuo buvo labai

• teniso aikštė
• vakare tėvams išvykus 

prižiūrimi vaikai.*

DIRVA

patenkinti. Dar teko dai
nuoti pasirodymuose Wies- 
badene, Karlsruhės ir dau
gelyje kitų vietų. Publikai 
man tenka pasirodyti nuo 
1964 m. pradžios.

Paklausta, kokiose meni
ninkų grupėse (šalia gast
rolių su Marika Roekk ir 
kt.) jai teko pasirodyti ir 
kur ji netolimoje ateityje 
turės progos viešai dainuo
ti, Anelė atsakė;

— Važinėjau su minėta
M. Roekk ir kt. grupe. Nu
matoma, kad teks dainuoti 
Muencheno televizijoje, bet 
apie tuos planus dar neno
riu skelbti. Dar galiu pri
durti, kad esu sėkmingai 
dainavusi Heidelberge su
rengtame, 1964 metais, 
tarptautiniame vakare. Pa
sirodžiau su lietuviškomis 
dainomis.

— O koks jūsų atliktų ar 
atliekamų dainų pobūdis, 
žanras? Kokios dainos jums 
"arčiau prie širdies”? Esa
te jauna, ar numatote to
bulintis ir kurioje srityje? 
Gal numatote ir miestą, 
kur būtų reikiamos sąlygos 
padirbėti dainavimo srity?

,— Mieliausiai dainuoju 
sentimentalias, labiau pras
mingas turinio atžvilgiu 
dainas, pvz. "Summertime", 
''Exodus” ir pan. šiaip, ma
no repertuare rastumėte 
įvairaus pobūdžio. dainų.

Dėl tobulinimosi, esu nu
mačiusi lavinti balsą džia
zo, musical, chanson srity
se. čia ir tinkamas mano 
balsas (kaip yra pastebėję 
kai kurie muzikai), paga
liau ir pats žanras populia
rus. Susidarius sąlygoms 
norėčiau šioje srityje tobu
lintis Muenchene, nes Ba
varijos sostinė yra vienin
telis miestas Vak. Vokieti
joje turįs tokią mokyklą.

Toliau jaunoji dainininkė 
buvo paklausta, ar ji norė
ti! pasekti kuriais nors so
listais ir, svarbiausia, koks 
jos aplamai tikslas meno 
pasaulyje?

— Klausiate — sekti? 
Nenoriu nieko sekti, noriu 
eiti savo keliu. Dėl tikslo, 
mano tokia nuomonė: jei 
šiuo tuo tapčiau, tai ir Lie
tuvos vardas būtų išgarsin
tas. Muzikos ar sporto sri
ty galima garsinti atitin
kamos valstybės vardą. To
kią kalbą geriausiai su
pranta jaunimas, o iš šian
dieninio jaunimo rytoj bus 
valstybių vadai.

— O kaip žiūrite į leng
vosios muzikos atlikėjų 
ateitį? Jei jums teks dar 
pasirodyti Vokietijos, o gal 
ir JAV-bių lietuviams, tai 
kokio pobūdžio būtų jūsų 
pasirodymai?

— Dėl lengvosios muzi
kos atlikėjų ateities man 
atrodo, kad šios muzikos 
įžymybės, lyg tos žvaigždės 
horizonte pasirodo ir... 
greitai pranyksta, savo vie
tą užleisdamos kitoms. Vis 
dėlto teigiama bent tai, kad 
vienoje srityje išgarsėjus 
jau atsiranda sąlygos "pra
simušti’’ kitur, kad ir filmų 
pasaulyje. Dėl prisistatymo 
lietuviams — dainuočiau 
pagal jų pageidavimus. Pa
vyzdžiui, Memmingene, kur 
man tenka gyventi, Vasa
rio 16-sios minėjime atli
kau lietuvių liaudies dainas.

Iš pasikalbėjimo su jau
nąja dainininke — lietuvai
te paaiškėjo, kad ji dainas 
atlieka, be lietuvių, dar ir 
vokiečių, anglų ir rusų kal
bomis.

Pabaigai tenka palinkėti 
kuo geriausios kloties bei 
sėkmės toliau besitobuli
nant. Tikėkimės, kad ateis 
metas, kai jaunoji Anelė 
pasieks savo tikslą — gar
sins lietuvių tautos vardą 
koncertinėse estradose, o 
gal, vėliau, ir filmo pasau
lyje?

Nr. 77 — 5

Debiutantės N. Zaba raus kaltė, D. Brazytė, C. Gedutytė, M. Vaišnoraitė, P. Murray, D. Kudirkai- 
tė, J. Mikšytė ir K. Mikšytė.

Gražiai praėjęs debiufaneiu balius
Gražus vasaros vakaras, 

puiki vieta — South Shore 
Country Club, gražiai pa
puošta salė, puiki muzika, 
maloni ir kultūringa lietu
viška nuotaika. Tokiam fo
ne prasidėjo Chicagos Lie
tuvių Moterų Klubo Ginta
ro balius. Pirmininkė Gied
raitienė, po Amerikos ir 
Lietuvos himnų, pasveiki
no svečius ir pristatė ba
liaus pirmininkę Aldoną 
Daukienę, kuri pakvietė 
garbės pirmininkę Juzę 
Daužvardienę toliau vado
vauti baliui. J. Daužvardie- 
nė pristatė debutantes, pa
minėdama kiekvienos bū
dingesnius veiklos bruožus. 
Kiekvienos debutantes tė
velis pristatė savo dukrą, 
grojant lietuviškų motyvų 
melodijoms,

Baliuje pirmiausia pasi
rodė Donna Brazytė, Cheryl 
Gedutytė, Diane Kudirkai- 
tė, Patricia Murray, Ma- 
ryellen Waišnoraitė, Nan- 
cee Zabrauskaitė, dvi sesu
tės Christine ir Jacąualine 
Mikšytės. Kiekvieną pasi

Debiutantės su Korp! Gintaro palydovais baliuje. Iš kairės: E. Balčiūnas, C. Gedutytė, G. Naučas, 
P. Murray, G. Barkauskas, C. Mikšytė, V. Miklius, M. Vaišnoraitė, J. Tamošiūnas, J. Mikšytė, R. 
Marčiulionis, N. Zabarauskaitė, R. Mačiulis, D. Brazytė, D, Kudirkaitė ir J. Domauskis.

V. Noreikos nuotrauka

DIRVOS PRENUMERATORIAMS 
PUIKI PROGA ĮSIGYTI AR 
PADOVANOTI LIETUVIŠKA KNYGĄ

TIK TRUMPAM LAIKOTARPIUI Vilties leidykla suteikia pro
gą Dirvos prenumeratoriams papigintai įsigyti šiuos rašytojų leidi
nius:
Vinco Ramono — DAILININKAS RAUBA — novelės — pardavimo kaina $3.00
Alės Rūtos — KELIAS I KAIRĘ — premijuotas romanas ......................... $3.00
R. Spalio — ALMA MATER — romanas ............................................................$5.00
B. Armonienės — PALIK AŠARAS MASKVOJE — atsiminimai iš Sibiro $3.00

VISAS 4 KNYGAS PERKANT AR UŽSAKANT Iš KARTO, MOKATE 
TIK 10 DOLERIŲ!

įsidėmėkite, ta nuolaida naudojasi tik Dirvos prenumeratoriai, perką ar 
užsisaką nurodytas knygas per Dirvą. Be to, toji nepaprastai didelė nuolaida 
veiks- Ė ik labai ribotą laiką.

Patartina paskubėti ir išvardintąsias knygas skubiai įsigyti ar užsisakyti ’ 
paštu, siunčiant čekį ar pašto perlaidą DIRVAI, 6907 Superior Avė., Cleveland, 
Ohio 44103.

sveikino su svečiais. Jų pa
sisveikinimas buvo toks 
nuoširdus ir jaudinantis. 
Tokios gražios, jaunos lie
tuvaitės su ilgom baltom 
balinėm suknelėm, ant kak
lo gintarinė širdelė, o ran
kose lietuviška trispalvė 
gėlių puokštė!

Po to buvusios debutan- 
tės Beverly Brazytė-Block, 
Virginia Bobinaitė, Mary 
Clark, Christine Gribaus- 
kaitė, Viktoria Kutchins, 
Patricia Phillips, Miriam 
Phillips ir Marilyn Sraules, 
įvedė debutantes į puikiai 
paruoštą "Sadutės” šokį.

Malonu, kad galima gra
žiai ir kultūringai pritaiky
ti mūsų lietuviškus papro
čius prie šiandieninių pro
gų*

Po vakarienės, G. Gied
raitienė įteikė stipendinin
kei — Lucijai Satkauskai- 
tei, klubo steigėjos Šat
kauskienės anūkei čekį iš 
Gintaro baliaus pajamų.

Jonas Byanskis su savo 
orkestru užgrojo suktinį, 

kurį šoko debutantes su sa
vo tėveliais. Gražiai ir kul
tūringai pasirodė Korp! 
Gintaro Jūrų skautai, kaip 
debutančių palydovai. Visą 
vakarą gražiai jaunimas 
linksminosi.

Malonu pastebėti, kad 
šiame baliuje vyravo puiki, 
lietuviška nuotaika. Su ma
lonumu buvo šokama suk
tinis, klumpakojis ir kiti 
lietuviški šokiai. Matėsi ne 
tik jaunesnių broliukų ir 
sesučių, bet ir senelių ir gi
minių. Be to, svečių tarpe 
buvo taip pat konsulariniai 
atstovai ir rinktiniai kita
taučiai svečiai.

Phillip Maxwell, Tribūne 
atstovas, dalyvaudamas ba
liuje, buvo taip sužavėtas 
mergaičių pasirodymu, kad 
pakvietė debutantes pasiro
dyti su "Sadute”, Chicago 
Tribūne Muzikos Festivaly
je, rugpjūčio 7 McCormick 
Place. Chicagos Lietuviui 
Moterų Klubo narės labai 
džiaugiasi, kad jų darbas 
buvo įvertintas tuo pačiu 
iškeliant ii- Lietuvos vardą 
svetimtaučių tarpe.
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"Blue Water Manor", p. Slivinų vasarvietėj prie Lk. George, N.Y. vasaroja lietuviai net iš tolimų mies
tų. Nuotraukoje dr. Šalnų, dr. Šukių iš Illinois ir Juodytės-Mathews šeimos iš New Yorko su vasarvietės 
savininkais Slivynais. V. Maželio nuotrauka

FILATELIJOS KAMPELIS
— Antanas Bernotas ------

JAV išleido šiuos naujus paš
to ženklus:

1. Birželio 15 d. --5 centų p. 
ženklą, kuriuo paminimas Mag- 
na Charta Libertatum 750 metų 
paskelbimo jubiliejus. Pašto ženk 
lo viršuje parodyta Įvairių vidur
amžių riterių eisena, apačioje — 
karališka karūna.

Magna Charta Libertatum (lot. 
Didžioji Laisvių Charta), pagal 
"Liet. Enciklopediją", yra žy
miausias viduramžių feodalinių 
teisių kodeksas, kur} sukilusieji 
Anglijos dvasininkai ir pasaulie
čiai didikai prievarta išgavo iš 
karaliaus Jono Bežemio (apie 
1167-1216) 1212 m. birželio 15-19 
dienomis. Nors karalius greit 
to akto atsisakė, bet jis buvo pa
tvirtintas jo Įpėdinio ir vėlesnių 
Anglijos valdovų net 44 kartus ir 
laikomas pačiu svarbiausiuvidur. 
amžių laikų teisiniu kodeksu,ap- 
rėžiąs neribotą valdovo galią ir 
nustatąs svarbiausius piliečio 
laisvės principus (kaip ui jo su
ėmimą, ištrėmimą, turto nusavi
nimą, jo nužudymą, jury komisi
jos sudarymą, kaltės Įrodymo pri- 
valumumą, ir kt.). JAV konsti
tucijos kūrėjai (T. Jeffersonas ir 
kiti) daugelĮ šios chartos princi
pų panaudojo JAV konstituciją kur 
darni.

2. Birželio 26 d. išleido 5 c. 
p. ženklą Tarptautiniams Bend
radarbiavimo Metams atžymėti.

♦♦♦

KANADA birželio 9 d. išleido 
5 centų p. ženklą, kuriuo pager
biamas dr. VVilfred Grenfell. Pie
šiny matome dr. Grenfell} prie 
vairo jo laivo Strathcona II, to
lumoje — ledo kalnas.

Dabar Turkijai priklausanti 
Karšo sritis apima 5572 kv. my
lių plotą, kurioje gyvena apie381, 
000 žmonių. Srities centras yra 
Karšo miestas su apie 14,000gy-

Sir Wilfred Thomason Gren
fell (1865-1940), anglų gydytojas, 
misininkas ir humanistas, gimė 
Parkgate, Cheshire, Anglijoje. 
Lankė Oxfordo universitetą ir 
Londono ligoninę. 1889 m. prisi
jungė prie Tautinės Karališkos 
Misijos Tolima jai Žvejybai ir su
organizavo Šiaurės jūrojepirmą- 
jĮ žvejų laivą - ligoninę. Nuo 1892 
m. lankėsi Newfoundlando ir Lab 
radoro pakrantėse Kanadoje ir 
čia suorganizavo padėti vietos 
žvejams ir eskimams visą eilę 
ligoninių, prieglaudų, misijos sto
čių ir net šiokių tokių dirbtuvė
lių. Vėliau kasmet savo laivu 
Strathcona II šias stotis aplanky
davo. Laikė Kanadoje, Amerikoje 
ir Anglijoje paskaitas apie savo 
misijas, o surinktus pinigus sky
rė jo Įkurtų ligoninių išlaikymui. 
1912 m. St. John’s mieste Įsteigė 
Karaliaus Jurgio V Jūrininkų In
stitutą, odaugelyješiaur. Amer.l- 
kos vietų International Grenfell 
Association. 1927 m. pakeltas Į

bajorų luomą. Iš aktyvaus darbo 
pasitraukė 1935 m. Parašė keletą 
knygų iš savo kelionių ir misijos 
darbų. — Pažymėtina, kad New- 
foundlandas 1941 m., kol dar ne
buvo prisijungęs prie Kanados; 
jam pagerbti taip pat yra išleidęs 
5 c. p. ženklą.

ŠVEDIJA išleido 4 p. ženklų 
seriją (dviejose grupėse), kuria 
pagerbiami 1904 m. Nobelio pre
mijos laureatai:

Jose Echegaray y Eizaguirre 
(1832-1916), ispanų dramaturgas 
ir valstybininkas — literatūros 
premija;

Frederic Mistral (1830-1914), 
prancūzų poetas -- literatūros 
premija kartu su Echegaray;

John William Strutt Rayleigh 
(1842-1919), anglų fizikas, argono 
atradėjas -- fizikos premija;

Sir VVilliamRamsay (1852-1916) 
anglų chemikas, Įvairių dujinių 
elementų atradėjas — chemijos 
premija;

Ivan Petrovič Pavlov (1849- 
1936), rusų gydytojas, fiziolo
gas — medicinos premija.

TURKIJA išleido du p. ženk
lus, kuriais paminima Karšo sri
ties 900 metų prijungimo sukak
tis. Ženkluose parodyta senovinė 
Karšo miesto tvirtovė ir poetas 
Alpaslan.

NEW JERSEY
LIETUVIŲ ŽINIOS

AUKOS 
STOVYKLAVIETEI

Elizabetho skautams rem
ti komitetas šiuo metu vyk
do aukų vajų sukėlimui pi
nigų Atlanto Rajono Skau
tų Stovyklavietės įsigiji
mui.

Labai džiugu, kad vietos 
ir apylinkių lietuviai , pri
tardami stovyklavietės įsi
gijimui, duosniai aukoja.

Tikima, kad visi, kurie 
dar nėra lig šiol prisidėję, 
neužilgo tai padarys ir sa
vo auka parems stovykla
vietės įsigijimą.

Auką galima įdėjus j vo
ką siųsti komiteto nariui
K. Jankūnui, 82 MacArthur 
Avė., Lodi, N. J. ar praneš
ti telefonu 351-7963 H. Bi- 
tėnui, FU 8-6537 S. Meilui, 
925-0092 S. Ramonui ir

ventojų. Karsas yra maždaugillO 
mylių Į Šiaurės rytus nuo Erze- 
rumo, Armėnijos pasienyje.

Karšo sritis priklausė Armė
nijai, žinomai jau iš Biblijos 
laikų. Sritį valdė Įvairūs valdo
vai, ji priklausė Įvairiems kraš
tams, kaip tai babilioniečiams, 
persams, vėliau romėnams ir Bi
zantijai. Čia siautėjo mongolai, 
o 1064 m. turkai, plėsdami isla
mo tikėjimą, čia galutinai Įsi
tvirtino. Kai carinė Rusija pra
dėjo savo ekspansiją Į Kaukazą, 
ji 1828 m. užėmė ir Armėniją. 
1878 m. San Stefano taika ir Ber
lyno kongreso susitarimu. Karšo 
ir Ardachano sritys buvo atimtos 
iš Turkijos ir prijungtos prie 
Rusijos. I Pas. karo pabaigoje 
kilus. Rusijoje revoliucijai, ir 
Kaukazo tautos sukilo ir nusi
kratė rusų jungo. 1918 m. Armė
nija tapo nepriklausoma respu
blika, bet vėliau bolševikai čia 
ėmė Įsigalėti ir jos atskiras da
lis Įjungė Į taip vadinamą Užkau- 
kazio respubliką. 1921 m. taikos 
sutartimi tarp Sov. Sąjungos ir 
Turkijos, Karšo sritis buvo per
leista Turkijai.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

Danguolė Masionytė ir Rimtautas Vizgirda susituokę Patersone, N.J, Nuotraukoje iš kairės: dail. V. 
Vizgirda, A. Masionienė, Danguolė ir Rimtautas Vizgirdai, O. Vizgirdienė ir A. Masionis.

V. Maželio nuotrauka

355-3324 J. Veblaičiui, kad 
atvyktų auką paimti.

Visiems už gautas aukas 
komitetas nuoširdžiai dėko
ja.

Iki birželio 15 d. gauta 
aukų:

Po 100 dol.: Bitėnas Hen
rikas, Kaspariūnai K. ir E., 
Kupinskas Pranas, Meilus 
Stasys.

Po 50 dol.: Normantai P. 
ir A., Dr. Petrauskas Sta
sys.

Po 25 dol.: Pocius Anta
nas, švedas Jonas, Vaičkus 
Jonas (Passaic), Veblaitis 
Julius.

Po 20 dol.: Ožalas Kazys.
Po 10 dol.: Damijonaitis 

Pranas, Didžbalis Juozas, 
Jagėlla Teodoras, Jarmas 
Alfonsas, Kačanauskas Al
girdas, Lukoševičius Pet
ras, Misiūnas Vincas, Ra
monas Stasys, Stukai A. ir 
B., šimkai (Gark), Šlepe
tys Pranas. Kiti aukojo, po 
mažiau. Viso surinkta 848 
doleriai.

* KUN. PETRAS TOTORAI
TIS, šventiškai pasveikintas pa
rapijiečių vardinių dienoje, iš
vyko trim savaitėm atostogų. JĮ 
pavaduos kun. dr. Paškus.

* PREL. IG. KELMELIS pa
minėjo savo 49-tas kunigystės 
metines.

* PIANISTĖ JULIJA RA- 
JAUSKAITE -ŠUŠIENE, po trum
pų atostogų, rengiasi savo mo
kinių koncertams ir savo būsi
mam koncertui -- muzikinei li
teratūrinei popietei jos vėsina
muose namuose liepos pabaigoje.

* RAŠYTOJA K. GRIGAITY- 
TE - GRAUDIENĖ, po savaitės 
atostogų, išleidusi sūnų Raimun
dą Į kariuomenę, lygiai, kaip O. 
B. Audronė, kurios sūnus Algi
mantas, kaip flight surgeon, jau 
ilgesnį laiką raižo padanges ir 
vandenynus, bando būti ištver
mingomis karių motinomis, ati
duodamos kūrybai ir skausmą ir 
džiaugsmą, o bėgamiesiems šei
mos reikalams namų šeiminin
kės kruopštumą.

Baltimorėj suruoštame Pabaltijo kraštų okupacijos minėjime kal
ba kongresmanas Samuel Friedel. Šalia sėdi Baltimorės ALT pir
mininkas T.G. Grasauskas ir kun. A. Dranginis.

Baltimorės Radijo Valandėlės nuotrauka

# M. D. GIEDRIKIENE IR 
D. KUNGIENĖ, darbščios ir sėk
mingos savo praktikoje bei kul
tūriniuose ar draugiškuose subu
vimuose, suprantama, talkinant 
inž. Giedrikiui, ar Juozaui Kun- 
giui.

Gražiai prasikūrę kiti newar- 
kiečiai, kaip ŠIŠAI, JANČIAUS
KAI ir kt., užimti naujų, gra
žių, ištaigingų namų statybomis, 
o K. TREČIOKAS, savo apdrau
dos Įstaigos pavyzdingu vedimu 
talkinan Gerulaičiui.

Vargonininkas KLEM. BAG
DONAVIČIUS, šalia vargoninin
kavimo, yra pasigėrėtinu spe
cialistu -- šildymo Įrengimo in
žinierium ir visiems greitai ir 
pasigėrėtinai gerai atlieka užsa
kymus.

RŪPINASI TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ GRUPE

Lietuvių Bendruomenės New 
Jersey Apygardos Valdyba, siek
dama Įtraukti vietos jaunimą Į 
lietuvišką veiklą, 1964 metų pra
džioje suorganizavo didžiausią 
New Jersey valstybėje Lietuvių 
Tautinių Šokių Grupę ir tuo bū
du atliko monumentalų lietuvy
bės ugdymo darbą. Į šią grupę, 
su entuziazmu Įėjo pradžios, vi
durinių ir aukštųjų mokyklų mo
kiniai -- iš viso 40 šokėjų. Šo
kius sėkmingai paruošė ir vi
sai grupei vadovavo pasišventu
si studentė Julija Vaičiūnaitė iki 
šių metų birželio mėn. Ji, ŠĮ 
pavasari baigusi studijas ir iš
tekėjusi, pasitraukė iš šių pa
reigų.

Si grakšti šokėjų grupė ne 
tik džiugino lietuvius Įvairiomis 
ir gausiomis progomis savo vals
tybėje, bet ir sėkmingai repre
zentavo lietuvius Įvairiuose tarp
tautiniuose pasirodymuose, kaip 
pasaulinėje New Yorko parodoje 
per Lietuvių Dieną ir New Jer
sey paviljone. Šiais metais gru
pė, specialiai pakviesta, šoko 
RCA paviljone spalvotos pro
gramos televizijos transliacijai 
ir New Jersey paviljone. Visur 
grupė darė gražų Įspūdį ir kėlė 
pasigerėjimą, vadinasi, ir mūsų 
žvalusis jaunimas davė savo Įna
šą kovoje dėl laisvės ir tauti
nių aspiracijų. Dar daugiau, jis 
per tautinius šokius Įėjo Į mū
sų tautinės kultūros orbitą ir 
atrado savą lietuvišką prasmę 

ir reikšmę, kur pats aktyviai ga
li pasireikšti.

Apygardos Valdyba, o ypačiai 
jos kultūrinių reikalų vadovas 
Leonardas Šimkus, ypatingai su
sirūpino šios grupės egzistenci
ja, kai nustojo patyrusios šokių 
vadovės. Naujoms šoklų vado
vėms paruošti, Valdyba pasiun
tė dvi studentes — Birutę Šim
kutę ir Jūratę Veblaitytę — J 
tautinių šokių kursus Dainavo
je. Tikimasi, Tautinių Šokių Gru
pę išlaikyti visų mūsų labui.

B. V.

LIETUVIŠKA 
VASARVIETĖ

BANGA
CAPE COD’E, MASS. 
GREAT MARSH ROAI), 
CENTERVILLE, MASS.

• Prie Atlanto vandenyno. 
Golfo I Srovės šildomo gar
saus Craigville Beach.

• Patogūs kambariai ir atskiri 
namukai, kur patiems gali
ma gamintis valgį.

• Skanūs lietuviški valgiai.
• Grynas pušų oras ir rami 

vietovė poilsiui.
• Svečiams be nuosavų auto

mobilių — transportacija j 
ir iš paplūdimio.

• Salia "Bangos” randasi eže
ras su paplūdimiu. Žuvavi- 
mo mėgėjams yra laivelis.
Norintieji puikiai praleisti 

atostogas prašomi su užsaky
mais kreiptis šiuo adresu:

A. Rakštys, 
BANGA,

Box 188, Centerville, 
Cape Cod. Mass.

Tel. (617) SI’ 5-4633.

DABAR GERIAUSIAS 
LAIKAS ĮRENGTI 

TVORAS JŪSŲ NAMŲ 
PUOŠNUMUI IR ŠEI

MOS SAUGUMUI.

Įrengiame tvoras, duris 
langus, stogelius, tureklius 
ir kitus įvairaus metalo, 
plastikos ir stiklo gaminius 
jūsų pagerinimui ir papuo
šimui.

KOSTAS 
BUTKUS

Telefonai: CHICAGO
LUdIow 5-6291,

bet kuriuo laiku, 
PRospect 8-2781 

rytais ir vakarais.
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

NAUJA DANTŲ 
GYDYTOJA

gBUBBBiimi ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ u ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■j

POBŪVIS PRIE EŽERO
ALT S-gos Clevelando skyrius kviečia savo narius su šeimomis, jų svečius 

■ ir bičiulius dalyvauti jaukiame pobūvyje prie ežero, kuris įvyks liepos 10 d., 
8 vai. vak. (šeštadienį), Rast Park Shore Club patalpose.

Į tą paežerio klubą važiuojantiems automobiliu lengviausia patekti važiuo
jant Lake Shore Blvd. ir sukant į ežero pusę East Park gatve. (East Park Dr. ■ 
yra sekanti gatvė nuo Neff Rd. į rytus).

Pobūvio metu veiks bufetas ir gros šokiams muzika.
ALT S-gos Clevelando sk. valdyba

tBBBI■■■■■■■■■■■S■■■■■■■■■■■■■■■■■BBBBBBI■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Dr. Giedrė J. Matas (Nat- 
kevičiūtė), D. D. S. baigė 
praktiką St. Luke’s ligoni
nėje ir nuo liepos mėn. 1 d. 
atidaro savo dantų gydy
tojos kabinetą, 11811 Sha- 
ker Blvd.

Dr. Giedrė yra pirmoji 
lietuvaitė, baigusi odontolo
giją Western Reserve uni
versitete ir dabar bus tre
čioji moteris, besiverčianti 
dantų gydytojos praktika 
Clevelande.

Dr. Matienė, tiktai perei
tais metais baigusi univer
sitetą, buvo priimta kaip 
pirmoji moteris į garbės 
Omicron Kappa Upsilon or
ganizaciją.

Dantų gydytoja Giedrė ir 
jos vyras,metalurgijos dak
taras,Stepas Matas yra ak
tyvūs lietuviškame gyveni
me. S. Matas, įvykusiame 
Filisterių Skautų Sąjungos 
suvažiavime buvo perrink
tas sąjungos pirmininku 
antrajai kadencijai.

Neseniai dr. dr. Matai 
persikėlė į nuosavus namus, 
Brecksville, Ohio.,

• Čiurlionio Ans. valdy
bos pirm. Vladas Plečkaitis 
su ponia ir Globė Parcel 
Service ištaigos sav. Rapo
las Valodka su ponia išvy
ko atostogauti į Floridą.

• Karolis Morkūnas, Dir
vos skaitytojas, su šeima 
išvyko atostogauti Į pieti
niu valstijų vasarvietes.

Ponia Morkūnienė turi

savo grožio salioną (EI— 
Louise Hairdressers) 553 
E. 185 gt. (naujosios para
pijos rajone).

• Dr. Algirdo Nasvyčio 
paskaita, turėjusi įvykti 
birželio 24 d. Womens Fe- 
deral Savings banko patal
pose, buvo atidėta dėl to 
banko prezidentės C. West- 
ronn mirties.

Paskaita įvyks, ketvirta
dienį, liepos 8 d., 7 vai. vak. 
Womens Federal banko pa
talpose, 320 Superior Avė.

Paskaitą rengia Ameri- 
can Council for Truth 
(ACT) organizacija.

• Birželio 30 d. Dirvoje 
paskelbtas pranešimas anie 
Liet. Teisininkų Draugijos 
Clevelando sk. dešimtmečio 
veiklos paminėjimą tenka 
atitaisyti ta prasme, kad 
minėjimas buvo daromas 
ne skyriaus dešimtmečiui, 
o Liet. Teis. D-jos visoje 
Amerikoje dvidešimtmečiui 
paminėti.

* ĮDOMIOS futbolo rung
tynes įvyks Clevelande, liepos 
15 d. 8:15 vai. vak. Žais 18 
kartų Vengrijos Čempionatą lai
mėjusi Ferencvaros (Budapešto) 
futbolo komanda su Primo Ha- 
milton F. C. (Kanados profesio
nalai).

Rungtynės įvyks Cloverleaf 
Speedway stadione (kampas US 
Rt. 17 ir Canal Rd.).

* CLEVELANDO ORKES
TRAS pradeda savo populiarios 
muzikos koncertų programą lie
pos 9 ir 10 d. koncertais Pub- 
11c Auditorium salėje. Koncer
tų serija pradedama populia
riausiais koriniais iŠ orkestro 
kelionės po Europą, įjungiant vi
są eilę europinių kompozitorių 
kūrinių.

Dirigentas Louis Lane. Kon
certų pradžia 8:30 vai. vak. Bi
lietus galima įsigyti Burrows 
krautuvėse ir Severance Hali ka
soje.

HOUSE FOR SALE 

RICHMOND HEIGHTS, 
1937 Skyline Drive.

4 bedroom. Wunderfull 
location.

BY OWNER. (77-78)

ĮMOW 5
LOCATIDNS

Pasikeitimai Neringos tunte

Naujoji Nerginos tuntininkė M. Barniškaitė su buvusia tuntininke 
V. Butkiene po perėmimo pareigų. J. Garlos nuotrauka

1965 m. birželio 28 d., Čiur
lionio Ansamblio namuose įvyko 
iškilminga sueiga, kurioje pasi
keitė skaučių tunto vadovybė. Bu
vusi tuntininkė ps. VI. Butkienė 
perdavė pareigas v. s. fil. Mėgai 
Barniškaitėi. Tuntininkės pava
duotoja paskirta ps. fil. Nijolė 
Kersnauskaitė, tunto instruktorė 
s. fil. Mockuvienė, tunto kores
pondentė s. fil Mirga Kižienė. 
Kitos tunto pareigūnės lieka tos 
pačios: tiekimo skyrius, iždinin
kė ps. fil. Birutė Juodikienė, ad- 
jutantė ps. fil. Gražina Garlai- 
tė, jaun. skaučių vadovės v. s. 
fil. Apolonija Šenbergienė ir vyr. 
skl. Aldona Kavaliūnienė, skaučių 
ps. fil. Irena Giedraitienė, vyr. 
skaučių ps. fil. Amanda Mulio- 
lienė.

Buvusiai tuntininkei nuošir
džiai padėkota už jos atliktą dar
bą ir rūpesčius. Dėkojo skautės, 
skautininkių draugovės seniūnė 
v. s. Lina Slabokienė ir tėvų 
Komitetas, įteikiant dovanų ir 
gėlių. Naujoji tuntininkė buvo su
tikta su gėlėmis ir gražiausiais 
linkėjimais ateities darbuose. 
Naujoji tuntininkė gautus žiedus 
pasidalino su visomis vadovėmis 
ir tėvų komiteto pirm. p. Staš- 
kūnu, kviesdama visas seses, ne
tik tėvų komitetą, bet ir visus 
tėvus J bendrą darbą.

Po iškilmingos sueigos, ku
rioje dalyvavo tunto skautės, va
dovės ir būrelis tėvų, įvyko nuo
taikingas mergvakaris greitu lai
ku ištekančiai tunto adjutantei

Gražinai Garlaitei. Mergvakarį 
pravedė v. s. fil. Apolonija Šen
bergienė.

* CLEVELANDO NERINGOS 
IR PILĖNŲ TUNTŲ vasaros sto
vyklos įvyks nuo š.m. liepos 
24 d. iki rugpiūčio 7 d. prie 
Pymatuning ežero.

Registruotis -- skautėms pas 
Birutę Juodikienę, 1794 E. 227 
St., tel. 531-8123 arba pas Mir
gą Kižienę, 18021 Hiller Avė., tel. 
531-8429.

Skautai registruojasi pas tun- 
tininką Vytautą Jokūbaitį, 13813 
Othello, tel. MU 1-9143. Tunti- 
ninkas bus kartu ir stovyklos va
dovas.

Skaučių stovyklos viršininkė 
bus Regina Nasvytienė, pavaduo
tojos: pirmąją savaitę Mirga Ki
žienė, antrąją- savaitę Amanda 
Muliolienė. Sanitarė ir progra
mos vedėja Birutė Juodikienė. 
Maisto tiekėja Rimgailė Nasvy
tienė, šeimininkė skaučių stovyk 
loje Z. Pliodžinskienė.

Registruotis kviečiame gali
mai anksčiau. Stovyklos mokes
tis toks, kaip ir pernai. Smulkes
nių informacijų bus spaudoje ir 
tėvai gaus laiškus.

Sesė Mirga

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į V. Gied
raitį tel. 944-6835.

Ali savings deposited through
JULY 15th earn

INSURED

from JULY 1sl
ICURRENT RATE)

Main Office: 813 EAST 185th STREET . 26000 LAKE SHORE BLVD. 
6235 ST. CLAIR AVENUE . 25000 EUCLID AVENUE

6135 VVILSON MILLS ROAD

Romutė Kreivėnaitė ir Leonas Dambrauskas-susituokę Philadel- 
phijoje. V. Maželio nuotrauka

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

Šv. Jurgio parapijoje
Turime keletą gerų vie

nos ir dvieju šeimų namų. 
Bonna, Hecker, Addison, 
Bavliss ir kt. Arti gero su
sisiekimo. bažnyčios, mo
kyklos. Nebrangūs, galima 
pirkti su mažu įmokei imu. 
Nedideli mokesčiai. Suinte
resuoti skambinkite.

E. 175 — Euclid Avė.
5 kamb. ant vieno aukš

to, yra vietos dar 2 kamb. 
antrame aukšte. Puikus 
dvigubas sklypas, garažas. 
$15,500.

Investavimui
2 dviejų šeimų namas ant 

vieno sklypo, arti St. Clair. 
$13,000.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

4 kamb., vonia ir gazinis 
pečius (viršuje). 6721 Bay- 
iiss Avė., netoli šv. Jurgio 
parapijos. Savininkė Mrs. 
Mary Hrastar.

Tel. HE 1-2339.
(75-78)

4 butai, kaina $10,500.

Didelis pareikalavimas 
vienos ir dviejų šeimų na
mų šv. Jurgio ir šv. Vito 
rajone. Norintieji parduoti 
skambinkite UL 1-6666.

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė ir Ant. 

Mikoliūnas
15969 Euclid Avė.

UL 1-6666

OPPORTUNITY

For a future with a well 
knoivn Midtvest Manul'ac- 
turing Firm. We are novv 
offering exclusive distribu- 
torships for a patented 
product. No competition. 
Factory trained personnel 
vvill assist you in, setting 
up a tried and proven ad- 
vertising and merchandis- 
ing program. 100*i> mark 
up. Investment guaranteed. 
Minimum investment 
$1,000. Maximum $14,000. 
Ali replies confidential. For 
information write Director 
of Marketing. P. O. Box 
14049, St. Louis, Missouri 
63178.

IJN1TED MARKETING 
COMPANY

6286 Bartmer Avenue 
St. Louis, Mo. 63130 

(70-83)

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs &. William J- Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

JAKUBS & SON
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I VILTIES DRAUGIJOS VAJŲ, vykdomą kartu su 
ALT S-gos valdyba, atsiliepė šie Vilties draugijos nariai,
padidinę savo įnašus:

P. Steikūnas, East Chicago, Ind. .........................$10.00
P. Janulaitis, Chicago, III.............................  $80.00
A. S. Trečiokas, Orange, N. J................................. $50.00
č. šadeika, Detroit, Mich.........................................$30.00
L. O. Glemžienė, M. D., Chicago, III. ...................$ 5.00
D. Kregždė, Cincinnati, Ohio .............................. $10.00

— o —
P. Janulaitis savo įnašu pasidarė dvigubu šimtininku. 
Dėkodami už atsiųstus įnašus, kartu prašome gerb. 

Vi'.ties draugijos narius įsidėmėti, kad padidinant savo 
įnašą, prašome užpildyti ir grąžinti baltąsias korteles. 
Spalvotos kortelės siunčiamos naujiems nariams įrašyti.

• Lietuvos Atstovas Wa- 
shingtone J. Rajeckas, da
lyvavo įvairiuose parengi
muose Chicagoje birželio 
12 ir 13 d.d., Pabaltiečių 
sąskrydyje Hartford, Conn. 
birželio 20 d., Free Europe 
Komiteto pirmininko John 
Chambers Hughes priėmi
me, New Yorke, birželio 23 
d. ir Free Europe Komiteto 
bei Philadelphijos miesto 
suruoštoje ceremo n i j o j e 
Congress Hali bei vaišėse 
birželio 30 d.

• Mikalojus Ivanauskas 
rengia savo dailės kūrinių 
parodą rugpjūčio 28, 29 ir 
rugsėjo 4 ir 5 dienomis Ci
cero (Illinois) miesto Theo- 

ki. Ivanausko medyje išdeginta "Mūza".

Reiškiu nuoširdžią pądėką visiems at

sisveikinusiems su rašytoju

EMILIU SKUJENIEKU.

Dėkoju už puikias gėles, atsisveikini

mo žodžius ir visas užuojautas, kurios ne

sustoja atėjusios.

Vilma Skujenieks

Mielam kolegai

VINCUI GRUZDŽIUI,

netekus motinos, nuoširdžią užuojautą reiškia

Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Draugijos 
Philadelphijos Skyrius

dore Roosevelt mokyklos 
salėj, 50th Avė. ir 15th St. 
sankryžoje, prie šv. Anta
no liet, parapijos bažnyčios. 
Lankymas visomis dieno
mis nuo 2 iki 9 vai. vakaro.

Parodoje bus išstatyti 
daugiau šimto darbų, kurie 
apims M. Ivanausko 30 me
tų kūrybos laikotarpį, jo 
kultivuotą deginimo techni
ką. šiai parodai rengiamas 
platus, gausiai iliustruotas 
su liepsnos tapybos istorija, 
raida ir technikos aprašy
mu.

• Didžiajame Chicagos 
Lietuvių Operos pastaty- 
— Giuseppe Verdi Reąuiem 
ir Bruno Markaičio — Vil

niaus Varpai prisiminti, 
yra išleistas, vietoj papras
tos to koncerto programos, 
įspūdingas leidinys. Pa
puoštas A. Kurausko ir T. 
Valiaus meniniais apipavi
dalinimais, leidinys prista
to ne tik koncerto progra
mos turinį, bet ir viso šio 
didžiojo parengimo esmę ir 
prasmę.

Angliškai ir lietuviškai 
parašyta dedikacija, parti
zanų laiškas Vakaruose at- 
sidūrusiems lietuviams, Re- 
quiem ir Vilniaus Varpų 
tekstai užbaigiami prof. VI. 
Jakubėno žodžiu apie kan
tatą.

Gale pristatomi progra
mos dalyviai, solistai, ren
gėjai ir rėmėjai.

Leidinį galima įsigyti 
Marginių krautuvėje (2511 
W. 69 St., Cricagoje).

• Lietuvių Fondo Tary
bos narių posėdyje (birže
lio 30 d.), LF Tarybos ir 
kartu valdybos pirmininku 
sutiko būti dr. Ant. Razma, 
gyv. Wilmington, Illinois.

Jam pavesta sudaryti 
valdybą ir skubiai prista
tyti Tarybai tvirtinti.

Nuo pat LF įsteigimo 
dienos valdybos pirmininku 
išbuvęs T. Blinstrubas ir 
valdybos nariai — dr. VI. 
Šimaitis, St. Rauckinas, iš
buvę valdyboj po 3 metus, 
Ant. šantaras, J. Vaičiūnas 
— po 2 metus, Br. Liškus, 
išbuvęs 1 metus, iš eitų pa
reigų pasitraukia.

Kol dr. A. Razma suda- 
rvs naują LF valdybą seno
ji valdyba atlieka LF eina
muosius reikalus.

• J. ir O. Rajeckai birže
lio 17 d. lankėsi Valstybės 
Departamente JAV astro
nautų rodomoj ir aiškina- 
moj filmoj ir vėliau prezi
dento Johnson astronautų 
garbei suruoštame priėmi
me Valstybės Departamen
te birželio 17 d.

JAV Nepriklausomybės 
Šventės proga J. ir O. Ra
jeckai dalyvavo priėmime 
Valstybės Departa mente 
liepos 4 d.

• O. Kajackienė lankėsi 
New Yorke birželio 8 d. 
tikslu aptarti lietuviškų 
kaimo vėstuvių lėlių išsta

tymą Better Living Center 
paviljone, Pasaulinėje mu
gėje.

BOSTON

• Vinco Krėvės veikalų 
inscenizavimą rengia ALT 
S-gos Bostono skyrius rug
sėjo mėn. 26 d., 3 vai. p. p. 
Lietuvių Piliečių Klubo sa
lės III-jo aukšto auditori
joje.

Ištraukas iš "Dangaus ir 
Žemės Sūnūs”, "Šarūno” ir 
"Raganiaus" išpildys Vyt. 
Valiuko vaidintojų trupė iš 
New Haveno.

Režisūra Vytauto Valiu
ko. Scenovaizdis dail. Alb. 
Elskaus. Muzika ir efektai 
Birutės Liogienės. Scenos 
technika Romo Vilko.

ALT S-gos Bostono 
Skyriaus Valdyba

JONINIŲ IŠKYLA

ALTS Bostono skyriaus narių 
tarpe jau susidarėtradicija kiek
vienais metais paminėti Joninių 
šventę ir pagerbti savo narius 
Jonus, kurių tarpe yra ir sky
riaus garbės narys Jonas Kas- 
mauskas, daug nusipelnęs sky
riui ir sąjungai.

šiais metais birželio 27 d. 
sekmadienį dauguma narių su 
šeimomis suvažiavo prie gražaus 
ežeriuko Palham vietovėje N. H. 
valstijoje. Automobilių virtinei 
nuo Tautinės Sąjungos namųBos- 
tone Į Palham vietovę vadovavo 
skyriaus ižd. A. Griauzdė. Pae
žerėje, tarp medžių buvo pasta
tyti sulai, ant kurių ponios pa
klojo užkandžius.

Skyriaus pirm. inž. J. Dačys 
tarė trumpą sveikinimo žodį Jo
nams ir apibūdino Joninių pras
mę.

Užkandžių metu buvo atlikta ir 
maža programėlė. Mažoji Biru
tė Adomavičiūtė, žinoma savo

A. L. TAUTINĖS SĄJUNGOS CHICAGOS SKYRIUS 
Š. M. LIEPOS 31 D. (ŠEŠTADIENI) RUOŠIA 

VASAROS BALIU
TAUTINĖS S-GOS CENTRO IR VILTIES D-JOS VALDYBŲ PRIĖMIMĄ, 

kuris įvyks Chesterton, Ind., Michigano paežerio naujausioje ir moderniausioje 
p.p. Jonynų vasarvietėje (sodyboje).

Programa: 6-8 vai. koktailis. 8-10 vai. vakarienė ir meninė dalis. 10 
vai. — šokiai Terasoje, grojant NEO-LITHUANŲ ORKESTRUI. Esant blo- 
gesniam orui, šokiai vyks erdvioje vėsinamoje salėje.

Visi svečiai kviečiami atvykti visai dienai pasinaudoti puikiu maudymosi 
baseinu bei gražia ir jaukia sodybos aplinka.

Vietų skaičius ribotas. Dėl rezervacijų skambinti p. šiaučiūniui telef. HE 
4-1979.

Chicagoje kvietimus galima įsigyti: 69 Meno Galerijoje, 2612 W. 69 St., tel. 
778-0505 ir Ciceroje d. V. Račkausko prekyboje, 5113 Cermak Rd., tel. TO 
3-5864.

A. L. Tautinės S-gos Chicagos 
Skyriaus Valdyba

menišku deklamavimu Bostono 
parengimuose, paskaitė Z. Ga- 
velio eilėraštį "Vakaras pa
rugėje". Jaunasis Jurgis Len- 
draitis akordeonu pagrojo porą 
muzikinių dalykėlių. Daug nuo
taikos visam Joninių minėjimui 
įnešė skyriaus garbės nario 
kompoz. Juliaus Gaidelio su po
nia atvykimas.

Kompozitorius akordeonu pa
lydėjo visas dalyvių sudainuotas 
mūsų liaudies dainas ir tuo pri
sidėjo prie jų gražaus skambė
jimo svetimo miško skliautuose. 
Programos užbaigai Ed. Cibas, 
A. Griauzdė ir J. Vizbaras pa
dainavo kupletus, kuriems refre
ną pritaikė komp. J. Gaidelis.

Gerai nusiteikę, kupini dienos 
įspūdžių ir atsigaivinę vasaros 
ore, apleidome svetingą paežerę.

J. V. Sūdavas

DENVER

* INŽ. ALGIS ALEKSIONAS 
atstovavo Denverio lietuvius vie
nos valandos televizijos progra
moje š. m. birželio mėn. 17 d. 
Dalyvavo taip pat latvių ir estų 
atstovai. Programa buvo parū
pinta Pavergtų Tautų Komiteto, 
kuriam vadovauja inž. Juozas 
Lataitis. Klausimų-atsakymų ir 
diskusijų formoje ši programa 
supažindino amerikiečių publiką 
su Pabaltijo kraštų padėtimi, ir 
buvo gerai išnaudota proga prieš- 
komunistinei veiklai.

* CAROLINE ZAWECKIS IR 
ALGIS VOSYLIUS atstovaus Den
verio lietuvius televizijos pro
gramoje liepos mėn. 9 d. Šioje 
programoje, kuri vyksta jau ku
ris laikas, bus diskutuojami Lie
tuvos reikalai. Ši programų seri
ja, išgauta per International Hou- 
se, duoda progos savo reikalais 
pasisakyti kiekvienai Pavergtų 
Tautų Komitetui priklausiančiau 
tautybei.

* VYTAUTAS GUZULįATTIS, 
dirbąs raketų tyrinėjimo srityje 
Martin kompanijoj Denveryje, šį 
pavasarį įsigijo magistro laips

Vytautas Guzulaitis (stovi dešinėje), neseniai Denverio universi
tete įsigijęs magistro laipsnį matematikoje, su žmona Barbora, sū
neliu, tėveliu ir broliu Rimu. A, Vaitaičio nuotrauka

nį matematikoje Denver Univer
sitete. šiai progai atžymėti buvo 
suruošta šeimyninė šventė gimi
nėms ir draugams, į kurią iš 
Omaha, Nebraska buvo atvykęs 
celebranto tėvelis Guzulaitis ir 
brolis Rimas Guzulaitis, kuris 
taip pat šį pavasarį įsigijo ba
kalauro laipsnį Omahos Univer
sitete.

* VIDA IR GIEDRIUS MEILAI 
iš Chicagos atostogavo Colorado 
kalnuose ir ta proga buvo apsis
toję pas inž. Algį ir Silviją Alek- 
siūnus.

* Muz. Mykolas Saulius ir so
listas Arnoldas Voketaltis atsto
vaus lietuvius Pavergtų Tautų 
Savaitės atidarymo meninėje da
lyje š. m. liepos mėn. 11 d. Pa
grindiniu kalbėtoju bus Colorado 
senatorius Gordon Allott. Tiki
masi, kad atsilankys ir daugiau 
garbingų svečių iš Colorado ir 
Washington, D. C.

NEW YORK
• Dariaus ir Girėno skri

dimo minėjimo iškilmės 
įvyks liepos 17 d., 3 vai. 
popiet prie Dariaus-Girėno 
paminklo, Lituanica Square 
Union Avė. ir So. -2nd St., 
Brooklyn, N. Y.

Invdkaciją sakys Apreiš
kimo parapijos vikaras kun. 
Antanas Račkauskas; him
nus giedos solistė Lionė Jo- 
dytė-Mathews; kalbas sa
kys visuomenininkai ir pa
reigūnai. Pagrindinis kal
bėtojas — Lietuvos gen. 
konsulas New Yorke Vy
tautas Stašinskas; anglų 
kalba -— adv. Steponas Bre- 
des, Jr.; Moterų Vienybės 
pirm. Helen V. Kulber, 
taipgi buvęs Lietuvoje avi
acijos karininkas dail. Jur
gis Juodis. Komiteto vardu 
kalbės: Bronė Spudienė, P.
J. Montvila ir Jonas šaltis.

CHICAGO
♦ URBANIEČIU SUVAŽIAVI

MAS. Iniciatorių grupė, suside
danti iš A. Bakaičio, R Dirvo- 
nlo, V. Germano, V. Kleizos, 
R. Korzono ir R. Mieželio, rū
pinasi 1953-1957 metais Illinois 
U-tą Urbanoje baigusių ar lan
kiusių sąskrydžiu. Jie stengiasi 
suruošti smagų ir turiningą bu
vusių urbaniškių lietuvių studen
tų susibūrimą, kuris įvyks spa
lio 16 d. Kadangi "homecom- 
mlng" futbolo rungtynių bilie
tai jau pradėti pardavinėti, re
gistracijos mokesčio po 11.00 dol. 
asmeniui ($5.00 už rungtynių bi
lietą ir $6.00 už kelionę auto
busu į Urbaną ir atgal) termi
nas yra iki liepos 15 d. Vėliau 
bilietai ir kelionė autobusu nebus 
garantuoti. Mokestį siųsti bei 
informacijos reikalais kreiptis 
į Raimundą Korzoną, 6401 S. Tal- 
man Avė., Chicago, III. 60629 
(Area code 312, tel. 778-6723).

KENOSHA

KVIETIMAS

Pavergtų Europos Tautų 
Savaitės proga, Kenoshos 
ir Racine Lietuvių Tarybos 
skyriai, ALB Kenoshos ir 
Milwaukee apylinkės, Wis- 
consino D.L.K. Kęstučio 
šaulių kuopa, rengia Wis- 
consino Lietuvių Dieną, ku
ri prasidės sekmadienį, lie
pos mėn. 18 d., 12 vai. p.p. 
Minkowskio ąžuolyne.

Speciali programa Pa
vergtoms Tautoms paminė
ti prasidės 4 vai. p. p.

Svečių patogumui baras 
ir virtuve pradės veikti nuo 
12 vai. p. p.

Jūs bei Jūsų draugai 
amerikiečiai, maloniai kvie
čiami atsilankyti į Wiscon- 
sino Lietuvių Dieną.

Savo atsilankymu parem- 
site lietuvių tautos kilniau
sius tikslus — atgauti mū
sų Tėvynei Lietuvai laisvę.

WISCONSINO LIETUVIŲ 
DIENOS PROGRAMA

šv. Mišios šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje, 9:30 v. 
ryte — Kenosha; šv. Gab
rieliaus parapijos bažnyčio
je 9 vai. ryte — Mihvaukee; 
Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje 9:30 vai. ryte — 
Racine.

Vieta: Minkowski ąžuo
lynas. 802 Sheridan Road 
(apie 2 mylios į šiaurę nuo 
Kenoshos).

Laikas: Sekmadienis, lie
pos 18-tą dieną, 12 vai. po 
pietų.

Punktualiai 4 vai. p. p. 
prasidės speciali programa 
Pavergtoms Tautoms pa
minėti.

”Queensmen” Drum and 
Bugle Corp. orkestras, ka
pelmeisteris William Perry.

Tautinių šokių šokėjai, 
v a d o v aujami Pranciškos 
Gramatienės.

Blogam orui esant, spe
ciali programa įvyks Lenkų 
Legijono Veteranų salėje 
(4902 — 7th Avė., Keno
sha, Wis.).
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