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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KENNEDY KRITUS
SENATORIUS, KAIP IR JO BROLIS PREZIDENTAS, ŽUVO 

IEŠKODAMAS POPULIARUMO MASĖSE

Šūviai Californijoje ir 
juos pasekusi New Yor- 
ko senatoriaus Robert F. 
Kennedy mirtis sukėlė 
nemažo, lengvai supran
tamo, susijaudinimo ir 
kaltinimų, kad Amerikos 
visuomenė sunkiai ser
ganti. Nenoriu sakyti, 
kad Amerika ir jos soci
alinė tvarka neturėtų sa
vo problemų, tačiau apie 
tai negalima spręsti iš 
pavienių asmenų sunkiai 
suprantamų veiksmų.

Politinės žudynės lydi 
žmonijos istoriją nuo pat 
jos pradžios. Atsiminki
me tik, kad pirmam pa- 
sauliniui karui kibirkš
tis suteikė Austrijos- 
Vengrijos imperijos

• MINIOS ŽMONIŲ praeitą 
savaitgali lankė naujai supil
tą senat. Robert F. Kennedy 
kapą. Vien sekmadieni, nepai
sant lietingo oro, kapą aplan
kė virš 60.000 žmonių. Tą die
ną atsilankė Ir velionies šei
ma.

• LONDONE suimtasis Ja- 
mes Earl Ray, įtariamas dr. 
Martin Luther King nužudymu 
jau buvęs pastebėtas Londone 
gegužės mėn. Matytas kartu 
su kitu asmeniu, kuris taip pat 
saugumo organų ieškomas ne 
tik Londone, bet ir beveik visa
me pasaulyje. J.E. Ray suėmus 
kartu sekami visi pėdsakai, galĮ 
priversti prie organizuoto są
mokslo išaiškinimo.

J.E. Ray buvo suimtas Lon
dono aerodrome su dviem klas
totais kanadiškais pasais ir su 
užtaisytu ginklu, kuriam jis ne
turėjo reikiamo leidimo.

JAV vyriausybė pasiuntė | 
Londoną savo pareigūnus, kurie 
rūpinasi įtariamojo pervežimu 
t Ameriką.

• SENAT. ROBERT F. KEN
NEDY rinkiminės kampanijos 
vadovai šiuo metu dar nėra ap
sisprendę jungtis i kito kurio 
kandidato rinkiminę talką. Spau. 
doje iškelta mintis prakišti 
senat. Edward Kennedy j vice
prezidento postą nesusilaukė 
Kennedžių štabo pritarimo, pa
reiškiant, jog jauniausias Ken
nedžių brolis "teikia daug vil
čių tolimesnei ateičiai".

• GRĮŽTANT prie Vietnamo 
problemos, alijantų karuome- 
nės surasti komunistų doku
mentai rodo, kad karas didės 
savo {tampa ir apimtim. Viena
me iš tų dokumentų sakoma, 
kad "kol nebus atsiekta ryš
ki karinė pergalė, nieko nega
lima tikėtis iš diplomatinių ko
vų". Nenuostabu, kad Saigono 
miesto centras bombarduoja
mas artilerijos pabūklų ir ar
šios kovos vyksta kituose karo 
sektoriuose.

Instrukcijos komunistų ka
riams byloja "apie sunaikinimą 
iškamšinės Saigono vyriausy
bės ir išardymą P. Vietnamo 
kariuomenės". Tai galima at
siekti tik JAV kariuomenei pa
sitraukus.

•VENGRŲ LAISVĖS KOVO
TOJAI laisvuose kraštuose nu
tarė steigti savo parlamentą, 
apjungiant visų srovių kovoto
jus už Vengrijos laisvę. Parla
mentas šaukiamas spalio mėn. 
Montrealyje, Kanadoje, Apsi
jungę vengrų laisvės kovotojai 
tikisi susilaukti didesnio svorio 
laisvojo pasaulio sostinėse ir 
bendrame pavergtųjų tautų dar
be.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

sosto įpėdinio nužudy
mas Sarajeve, o pačio
je Amerikoje kulkos pa
kirto ne tik prezidentą 
Lincolną 1865 metais, 
bet dar du prezidentus 
prieš John F. Kennedy: 
prezidentą James Gar 
fieldą 1881 metais ir 20 
m. vėliau prezidentą Wil- 
liam McKinley. Pasikė
sinimų buvo ir prieš pre
zidentus Rooseveltą ir 
Trumaną.

Pasikėsinimai prieš 
valdančius asmenis yra 
daugiau suprantami, jei 
jų mirtis galėtų atnešti 
kokių permainų. Ameri
koje sunku to tikėtis. Ką 
pakeitė, pavyzdžiui pre
zidento John F. Kenne
dy nužudymas? Jo įpėdi
nis prezidentas Johnso
nas pravedė visus jo su
manymus įstatymda vys
tės srityje. Ir karą Viet
name jis praplėtė ne sa
vo iniciatyva, bet logiš
kai vykdydamas Kenne
dy pradėtą politiką.

Dar mažiau supranta
mas pasikėsinimas 
prieš senatorių Robertą
F. Kennedy, kuris, tiesa 
buvo Vietnamo karo prie
šininkas, tačiau šia pras
me jis niekuo nesiskyrė 
nuo kito kandidato sena
toriaus McCarthy. Ži
nia, jis galėjo būti pa
vojingesnis kandidatas 
būsimam respublikonų 
kandidatui negu senato
rius McCarthy dėl to, 
kad galėtų panaudoti di
desnius ūkinius resur
sus priešrinkiminei ko
vai ir iš viso buvo po
puliaresnis negu Mc
Carthy, ką įrodė Cali- 
fornijos pirminiai rin
kimai, kuriuos Kennedy 
laimėjo, nors labai nežy
mia 4% dauguma. Tokiu 
būdu nei Oswaldas, nu
šovęs prezidentą Kenne
dy, nei Sirhan Bishara 
Sirhan, nušovęs senato
rių Kennedy faktinai ne
galėjo tikėtis kokių ypa
tingų permainų Ameri
kos vidaus ar užsienio 
politikoje.

Tuo tarpu kaiOswal- 

Nebijokit! Aš tik noriu palinkėti laimės naujame gyvenime!

das savo paslaptį nusi
nešė į kapus, Sirhan, rei
kia tikėtis, galės at
skleisti daugiau savo mo
tyvų. Pirmas įspūdis 
yra toks, kad Sirhaną 
taip veikti paskatino 
Kennedy palankumas Iz
raeliui.

Ironiška, kad senato
rius Kennedy buvo bet ko
kios Amerikos interven
cijos į svetimus kraštus 
priešininkas, tačiau jis 
pasisakė už pagalbą Iz
raeliui.

Tiesa, čia situacija 
yra kiek kitokia. Čia ne
reikia Amerikos karių, 
bet tik ginklų ir ne do
vanai, bet už pinigus. Ta
čiau iš principo žiūrint, 
jei Amerika sutinka su 
komunistų agresija piet
ryčių Azijoje, kodėl jai 
turi rūpėti Izraelio liki
mas? Atsakymas čia sly
pi fakte, kad žydai su
daro stiprią jėgą šia
me krašte, su kuria kiek
vienas kandidatas į pre
zidentus ir šiaip kokį 
politinį postą, turi skai
tytis. Tokiu būdu, jei 
Kennedy logiškai laiky
tųsi nesikišimo princi
po, jis ko gero nebūtų 
Sirhano pašautas. Tai 
tik įrodo, kad politinia
me gyvenime negali vi
siems įtikti ir visados 
turi skaitytis su rizika, 
kad kam nors labai n epą 
tinki.

Kaip tik čia prieina
me prie svarbiausio, ma 
no nuomone, motyvo. 
Kennedy, ir prezidentas 
ir abu broliai senato
riai, nepaprastai atkak
liai ieškojo populiaru
mo plačiose masėse. Ir 
su labai gerais rezul
tatais. Labai sumani 
priešrinkiminė John F. 
Kennedy kampanija, ku
riai vadovavo brolis Ro
bertas, privedė prie iš
rinkimo JAV preziden
tu 1960 metais, nors 
prieš kokius metus ta 
galimybe niekas rimtai 
negalėjo patikėti. Dabar 
tik po to, kai senatorius 
McCarthy įrodė, kad 
tautoje yra nemažas pa
sipriešinimas Vietnamo

(Nukelta į 2 psl.)

Gegužės 30 — birželio 1 d. Clevelando |vykoIX-sis Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjun
gos suvažiavimas, kuriame dalyvavo virš 140 asmenų. Nuotraukoje viršuje suvažiavimo prezidiumas. Iš 
kairės: S. Barzdukas, dr. A. Butkus, Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir Architektų Są jungos pirmininkas J. 
Danys, kun. K. Žemaitis, J. Daugėla, suvažiavimo pirmininkas J. Jurkūnas, suvažiavimo rengimo komi
sijos pirmininkas dr. R. Kašuba, dr. A. Mažeika,č. Staniulis ir Č. MickOnas. Apačioje dalis suvažiavi
mo dalyvių. V. Pliodžinkso nuotrauka

SOVIETŲ ĮTAKOS SILPNĖJIMAS

RYTŲ EUROPOJE
Ne visos žinios apie 

politinius, ekonominius 
ar kultūrinius įvykius 
valstybėse ir šalyse už 
geležinės uždangos pa
siekia mus. Komunisti
nė cenzūra visada ran
da galimybių sutrumpin 
ti bei pagražinti praneši
mus ir tuo būdu vaiz
duoti gyvenimą iškraipy
tame veidrodyje. Tačiau 
nežiūrint komunistų pa
stangų iškraipyti tiesą, 
paskutinuoju metu vis 
labiau ryškėja Rusijos 
imperijos įtakos silpnė
jimas kitiems komunis-

G. VYŠNIAUSKAS 
Dirvos bendradarbis 

Vokietijoje

tų valdomiems kraštams 
rytų Europoje. Šis reiš
kinys nėra naujas, tačiau 
šiandien plėtojasi vis di
desniu mastu ir dar kar
tą pabrėžia tautų pastan
gas nusimesti Rusijos 
įtakos jungą ir eiti pa
čių pasirinktu keliu. 
Mums, lietuviams, ypa
tingai įdomu sekti šiuos 
įvykius, nes kiekvienas 
smūgis tarptautinei pa
vergėjo įtakai kartu yra 
ir mažesnis ar didesnis 
laisvės spindulys pajung
toms tautoms. Kad su
prasti ir reikiamai įver
tinti visus nepasiseki
mus komunistinėje sto
vykloje, būtina pasirem
ti sekančiais faktais.

Jau kuris laikas 
Maskva deda pastangas 
organizuoti bendrą visų 
komunistinių partijų kon
ferenciją. Tai būtų jau. 
trečias iš eilės pasitari
mas, kuriame rusai vėl 
mėgintų išgelbėti savo 
braškantį prestižą. Pas
kutinieji pasitarimai Bu
dapešte komunistinės 
konferencijos reikalais 
rodo, kad vadovaujantis 
Maskvos vaidmuo tampa 
vis silpnensiu. Už komu
nistinę konferenciją, įs
kaitant Sovietų Sąjungą, 

pasisakė 66 komunisti
nės partijos. Šiuo metu 
pasaulyje priskaičiuoja
mos 88 valdančios ir 
slaptai ar atskirai vei- 
kinačios komunistų par
tijos. Šis skaičius aiš
kiai rodo, kad 22 partijos 
nepritarė Maskvos rei
kalavimams bei jos pro
gramai. Jei turėti galvo
je, kad šios 22 organiza
cijos savo eilėse jungia 
daugiau kaip 25 milijo
nus pasaulinio komunis
tinio judėjimo narių (ofi
cialiais duomenimis 
šiuo metu pasaulyje yra 
50 milijonų komunistinio 
judėjimo narių), bus aiš
ku, kad svarstyklių lėkš
tė pasvyra visiškai Mask 
vos nenaudai. Įvairių ša
lių komunistų neprita
rimai vadovaujančiam 
Maskvos vaidmeniui pa
grindžiami tuo,kad rusai 
vis labiau nutolsta nuo 
svarbiausio komunistų 
tikslo — kovos su impe
rializmu. Sukūrę didžiu 
lę komunizmo imperiją 
rytų Europoje rusai ne
noromis patys tapo kitų 
šalių komunistų kritikos 
ir pasipriešinimo taiki
niu. Štai kodėl šių metų 
pabaigoje numatomos vi
sų kraštų komunistų 
konferencijos paruoši
mas susiduria su vis 
didesnėmis kliūtimis,

Budapešto pasitari
muose nedalyvavo Šiau 

(Nukelta į 2 psl.)
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rėš Vietnamo ir Kubos 
delegacijos, nors šių 
kraštų komunistai laiko
mi priešakiniais kovoto
jais su "imperializmu”. 
Pasitarimuose nedalyva
vo ir Kinijos atstovai, 
nors Mao Tse-tungo kli-

KENNEDY KRITUS
(Atkelta iš 1 psl.) 

karui, senatorius Rober
tas F. Kennedy nutarė 
tas nuotaikas praktiškai 
išnaudoti.

Bet toks nepaprastas 
veržimasis į priekįir sa
vęs be saiko reklama
vimas kai kada ir kai kan 
padaro nepaprastai blo
gą ir net papiktinantį įs
pūdį. Daugelis žmonių 
dėl to tik kiek pasibara, 
bet vienas kitas iš šim
tų milijonų griebiasi ir 
ginklo. Juo labiau, kad vy
rauja įsitikinimas, kad 
nusikaltėlis prieš žmo
nių įstatymus tėra tik li
gonis, reikalingas ne 
bausmės, o gydymo. Dėl 
visa to, pasikėsinimai 
yra palyginti lengvai su
prantami ir išaiškina
mi, nors jie ir nepakei
čia istorijos raidos ir, 
moraline prasme, nie
kada negali būti pateisi
nami.

Karas žmonijai yra 
įgimtas dalykas. Istori
ja moko, kad jaunajai kar
tai , nepatyrusiai praėju
sių karų vargų, subren
dus, ateina laikas nau
jam karui. Arba jo pakai
tams, kaip teroro veiks
mams.

VISI KELIAI VEDA Į CHICAGĄ

1968 metais liepos mėn. 7 dieną, 3 vai. po pietų
JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 

in-ji 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ

ŠVENTĖ
INTERNATIONAL AMPHITHEATRE

42nd and South Halsted Street
Bilietų kainos: $7, 6, 5, 4, 3 ir 2. LOŽĖS BILIETAS $10.00

LOŽĖSE YRA po 6, 8, 10 ir 12 vietų.

Gaunami MARGINIUOSE, 2511 W. 69th St., Chicago, III. 40629. Tai. PR 8*4585 
Paltu bilietai užsakomi, atsiunčiant lokį ar pinigini orderi su sau adresuotu 

voku Ir palto ženklu, iiuo pavadinimu ir adresu:

UTHUANIAN FOLK DANCE FESTIVAL 
2511 West 69th Street, Chicago, Illinois 60629

UŽSAKYMUI PRAŠOME PASINAUDOTI ŠIA ATKARPA:

Prašau prisiųsti__ _______________  bil. po_____ __________ dol.

Vardas ir Pavardė ___________________________________ _ ______

Telefonas ........................................... _................ .....-..............

Šventes išvakarėse, liepos 6 d., 8 vaL vaka*'’ 
GRANDIOZINIS BALIUS

Arlington Park Rače Track Club

Stalas — 10 asmenų. $6.50 asmeniui. 

Bilietai gaunami MARGINIUOSE

ka ir labai norėtų tapti 
šios ”kovos" idėjiniu va
dovu. Susumavus šiuos 
faktus, galima drąsiai 
pasakyti, jog rusų ban
dymai komunistines kon
ferencijas paversti vado
vaujančiu Maskvos įta
kos organu eina niekais. 
Šios konferencijos nebe
gali tapti tuo kuo buvo 
dar Lenino 1919 metais 
sukurtas Kominternas 
(III-sis Internacionalas)

**♦

Nemaža istorikų rytuo
se ir vakaruose yra lin
kę Kominterną laikyti 
įvairių kraštų komunis
tų Sąjunga. Tačiau tai ne 
visai atitinka tiesai. Jau 
1920 metais Kominter
nas buvo pasaulio komu
nistų partijos centru So
vietų Sąjungos tarny
boje. Nenuostabu, kad ši 
organizacija bolševikų 
pagalba tapo rusiškojo 
imperializmo įrankiu, 
kuris padėjo kontroliuo
ti kitų komunistinių par
tijų veiklą bei nukreipti 
jų siekius Maskvos nori
ma linkme. Šio įrankio pa 
galba Stalinas privertė 
veik visas Europos ko
munistų partijas lyg lė
les šokti pagal Krem
liaus muziką. Daugelis 
Europos komunistinių 
veikėjų, kurie buvo emi
gravę į Rusiją ir kurie 
mažu ėmė suvokti gro- 
boniškus bei diktatoriš
kus Maskvos siekius, Star 
lino įsakymu buvo likvi
duoti. Kremlius nepa
kentė jokių nukrypimų 
nuo jo nurodytos linijos 
nepakentė pasipriešini
mo jo vadovaujančiam 

vaidmeniui. Nuo 1935 
metų nebebuvo orga
nizuojami Kominterno 
kongresai ar pasitari
mai. Maskvos komunis
tai neberado jokio reika
lo tartis su kitų kraštų 
‘‘idėjiniais broliais". Jie 
reikalavo besąlyginio 
paklusnumo, vergiško 
pritarimo savai politi
kai.

1943 metais, atsi
žvelgdamas į savo są
jungininkus (Rooseveltą 
ir Churchillį) kovoje su 
hitlerine Vokietija, Sta
linas paskelbė Kominter
no likvidavimą. Pasibai
gus karui daugelis Ko
minterno veikėjų užėmė 
atsakingas vietas įvai
rių rytų Europos kraštų 
komunistinių partijų ei
lėse. Taip, pavyzdžiui, 
Lenkijoje viešpatavo Bie- 
rutas, Čekoslovakijoje - 
Gotvaldas, Vengrijoje - 
Rakoši, Rumunijoje - 
Anna Pauker, Bulgarijo
je — Dimitrovas, Pran
cūzijoje. — Thorez, Ita
lijoje — Tagliatti, jei 
suminėti keletą iš jų. Vi
si šie komunistai,parti
jų vadovai, išvengė sta- 
liniškojo ‘‘valymo’’ vien 
todėl, kad jie buvo išmo
kyti begalinio paklusnu
mo Stalinui. Jų perim
tos partijos buvo vi
siškai priklausomos nuo 
Maskvos ir nesipriešin- 
damos duso jos "broliš
kame" glėbyje.

Šiuo metu vaizdas ry
tų Europoje visiškai pa
sikeitė. Senieji komunis
tų vadovai jau išmirę,

I 
I 
I 
I 
I

jaunesnioji karta gi už
augo be paklusnumo 
Maskvai. Tačiau pasi
priešinimas Maskvos įta
kai, jos diktatoriškai po
litikai gimė ne šiandien, 
bet tuoj po antrojo pasau
linio karo. Kai pokarinė 
Rusija vis labiau ėmė 
plėtoti savo propagandą 
prieš buvusius sąjungi
ninkus Angliją ir Ameri
ką, kai visu įnirtimu bu
vo pradėtas šaltasis ka
ras, Stalinas vėl ėmėsi 
organizuoti naują komu
nistinę sąjungą Europo
je. 1947 metais buvo įs
teigtas taip vadinamas 
"komunistinės informa
cijos biuras", trumpai 
tariant — Kominformas. 
Nors šiam naujam Ko- 
minternui priklausė tik 
rytų Europos, Prancūzi
jos bei Italijos komunis
tų partijos, tačiau Sta
linas tikėjosi vėl sukū
ręs paklusnų Maskvos 
įrankį kitoms tautoms 
pajungti ir eksploatuoti. 
Vien optiniu pagrindu — 
rusai nenorėjo rodyti sa
vo tiesioginės įtakos — 
Kominformo centru buvo 
išrinkta Jugoslavijos 
sostinė — Belgradas. Ir 
vis dėl to skirtumas tarp 
Kominterno ir Komin
formo buvo labai dide
lis. Vos vieniems me
tams praėjus marša
las Tito atsisakė paklus
numo Kremliui. Komin
formo centras buvo per
keltas į Bukareštą, ta
čiau ardančios Jugosla
vijos įtakos nebebuvo 
galima sulaikyti: rytų Eu
ropos komunistinės par
tijos pamažu vadavosi iš 
Maskvos glėbio, vis dau
giau partijų vadovų savo 
žvilgsnį kreipė į vaka
rus. Ir tai suprantama. 
Bulgarijos, Čekoslova
kijos, Jugoslavijos, Ru
munijos, Vengrijos liau
dis norėjo pati organi
zuoti savo pramonę ir 
ūkį, gerinti gyventojų 
buitį, o ne metai iš me
tų atiduoti didžiulę duok
lę Maskvai. Prekybiniai 
ir ekonominiai santykiai 
su vakarais, nors ir ne
dideliu mastu, kaip tik 
leido pagyvinti šalių ūkį, 
plėtoti gerbūvį. Šalia 
ūkinių pagrindų vienas 
po kito didėjo ir politi
niai reikalavimai. Nie
kas nebenorėjo šokti 
pagal Kremliaus muzi
ką, tautos nebenorėjo pri‘ 
pažinti rusams aukščiau* 
siąjį prioritetą. Mask
va dar bandė gelbėti sa
vo pozicijas ir ėmė kal
bėti apie komunistinį 
"Commonwealth", bet ry
tų Europoje nebebuvo 
daug komunistinių vado
vų, kurie tikėtų Krem
liaus "meile". Kai Rau
donoji Armija kraujuje 
slopindama Vengrijos su
kilimą įžygiavo į Buda
peštą, buvo sunaikintos 
bet kokios iliuzijos apie 
Maskvos broliškumą, ne
savanaudišką paramą 
bei vadovaujantį vaid-
menį. Po Vengrijos įvy
kių Maskvos įtaka rytų 
Europoje sumažėjo dar 
daugiau. Savo politiką 
Kremlius galėjo negin
čijamai tęsti tik ten, kur 
slaptai ar atvirai galėjo 
remtis Raudonosios Ar
mijos ginklais.

♦♦♦

Taip be garbės sužlu
gus Kominternui ir Ko- 
minformui Rusija neteko 
ir savo įtakos pasaulio 
komunistų partijose. Ži
noma, bolševikai nenorė
jo taip paprastai netekti 
savo pozicijų ir įjungė 
didžiulę propagandinę

GERIAUSIAI PAILSĖSIT I’ER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

^AUDRONE
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425
Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 
(7 min. pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 22 D iki RUG
SĖJO MĖN. 15 D. ir jau DABAR priimami užsakymai.

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

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

i■■

mašiną naujiems vado
vaujantiems organams 
sukurti. Po pirmosios 
Rusijos atominės rake
tos ir pirmojo žemės pa
lydovo "Sputniko" star
to, 1957 metais buvo su
šaukta ir pirmoji aukš
toji komunistų konferen
cija Maskvoje. Konferen*. 
cijoje dalyvavo visų pa
saulio šalių komunistų 
atstovai ir net, o likimo 
šypsena!, Mao Tse-tung 
pripažino Sovietų Sąjun
gai, kaip labiausiai iš
vystytam komunistiniam 
kraštui, vadovaujantį 
vaidmenį. Jis tuo metu 
kaip tik buvo pasirašęs 
su Chruščiovu atomi
nės paramos sutartį. Čia 
ir vėl išryškėjo Maskvos 
dviveidiškumas; rusai, 
kurie šiandien taip sten
giasi priversti tautas pa
sirašyti atominių ginklų 
uždraudimo sutartį anuo 
met patys žadėjo Kinijai, 
jei reikės, į pagalbą atei
ti su atominiu ginklu 
rankoje.

Kai 1960 metais antro
joje komunistų konferen
cijoje buvo kalbama apie 
visapusišką paramą tarp 
komunistinių šalių, veik 
niekas nenorėjo prisi
minti, kad Kinija jau ne
pritarė Maskvos vado
vaujančiam vaidmeniui. 
Ginčai tarp bolševikinės 
Rusijos ir Mao Tse-tun
go • imperijų buvo jau 
įnirtingai vedami ir ne
reikėjo ilgai laukti, kai 
šios dvi valstybės tapo 
nesutaikomais priešais. 
Šie faktai aiškiai rodo, 
kad jei rusams ir pa
vyks sušaukti trečiąją 
komunistų konferenciją, 
nuomonių bendrumu ji 
nebus pažymėta. Dar dau
giau, vis platesni ne- 
rusiškųjų komunistų 
sluoksniai ir toliau sieks 
išsivaduoti iš Maskvos 
glėbio ir vesti savo ne
priklausomą vidaus ir 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių Įmonė , registruota 

U. S. Department of Justice 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
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2608 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tol. WA 5 * 2787 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tol. WA 5 • 2737 
3333 So. Halatad St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
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Priimami užsakymai automobilių, šaldytuvų, 
televizijos aparatų ir 1.1.

KREIPKITĖS Į mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun
tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos j Lietuvą. 

Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

užsienio politiką. Pasku
tinieji įvykiai Rumuni
joje ir Čekoslovakijoje 
rodo, jog rytų Europos 
kraštai vienas po kito 
bando nusimesti politi
nį ir ekonominį rusų jun
gą. Ypatingai tenka pa
brėžti Čekoslovakijos 
laikyseną, kuri, nežiū
rint visų Maskvos komu
nistų grasinimų ir rūgo- 
jimų, nutarė duoti dau
giau laisvių savo žmo
nėms, pasukti politinį, 
ekonominį ir kultūrinį gy
venimą ne rusų,bet savo 
pačių numatyta linkme.

**♦

Baigiant šiuos istori
nius ir politinius išve
džiojimus, negalima nu
matyti, kaip toliau vys
tysis gyvenimas rytų Eu
ropoje. Tačiau viena yra 
aišku — silpnėjanti So
vietų Sąjungos įtaka sa
telitiniams kraštams 
verčia rusus duoti žmo
nėms daugiau laisvės ar 
bent suvaidinti tokius ge- 
radėjus. Jei turėti gal
voje, jog geriausia vai
dyba yra ne tokia sėk
minga, kada trūksta sce
nos inventoriaus, bus 
aišku, kad šiuo atveju 
tokį inventorių gal at
stoti tik jungo palengvi
nimas. Šie visi faktai 
mums lietuviams dar la
biau sustiprina tikėjimą, 
jog ir pajungtoje Tėvynė
je nusišypsos vienas ki
tas laisvės spindulėlis. 
Gal būt tai bus tik men
kos laisvės, tačiau ne
pamirškime senos gyve
nimo išminties — kuo 
silpnesniu tampa paver
gėjas, tuo lengvesniu 
tampa jo primestas jun
gas. Laikas nenuilsta
mai dirba komunizmo ne
naudai.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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AR SEIMUI,
AR GYVENIMUI RUOŠTIS?

Mokyklose būdavo kalama (mokinių galvas, kad, 
girdi, ne mokyklai, o gyvenimui ruošiamasi. Senoji 
romėnų tiesa nepaseno, o tebegalioja. Galioja ji ne 
vien tik mokyklų mokiniams. Gyvenimui ruoštis, 
pasirodo, niekad nevėlu.

Artėjančių didesnių (vykių atvejais rengėjai 
kreipiasi į redakcijas prašydami paskatinančių 
straipsnių, tikintis sukelti skaitytojų didesnį su
sidomėjimą. Ar tai bus opera, šokių ar dainų 
šventė, ar kitas koks didesnis užsimojimas, reika
lingas skaitlingesnio žmonių sąskrydžio, reika
lingas ir spaudos paskato. Ir negali sakyti, kad 
spaudos žmonės į tai nereaguotų.

Paskatinimų nestinga ir artėjančio PLB Seimo 
atveju. Jau žinome, kad tam Seimui gerokas laikas 
ruošiamasi, jam jau sudaryta net oficiali progra
ma, jam ruošiamasi ir mūsų politiniuose kulua
ruose, nes gi bus renkama nauja valdyba. Seimu au
ga susidomėjimas ne tik JAV ir Kanadoje, bet ir 
kituose kontinentuose. Delegacijos atvyks net iš 
tolimosios Australijos. Programa rodo turėsiant 
eilę pagrindinių pranešimų, posėdžių, progų pasi- 
žmonėjimui.

Jei dar nebuvo pakankamai išsamiai mūsų 
spaudoje pasisakyta paties Seimo ir jo uždavinių 
reikalais, tai gal dar bus. Nusiminti nėra ko. Bet 
šios dienos įspūdžiais vadovaujantis ir turima me
džiaga naudojantis gauni (spūdį, kad ar nebus tik 
vėl akcentuojamas atstovų pasižmonėjimas, o to
limesnė PLB ateitis užkraunama ant busimosios 
valdybos pečių. Apie bū Simą ją valdybą sunku šiuo 
metu kas nors pasakyti, gal ji bus labai energinga 
ir atliks atžymėtinų darbų, gal paskęs eilinių parei
gų administravime ar pasitikėjime vieno žmogaus 
platesniais pečiais.

Bet grįžtant prie paties Seimo, dar vis jaučia
ma spraga, kurią užkišti turėtų žmonės su aiškes
ne ateities vizija, su konkretesniais planais atei
čiai. Laisvės kovos metais stengiamasi sukelti 
daugiau lėšų Lietuvos laisvės bylos suaktyvinimo 
reikalams. VLIK pirmininkas dr. K. Valiūnas ne kar
tą savo pareiškimuose yra pabrėžęs gana tiksliai, 
kur dar šlubuojama, kur dar turėtume sutelkti jė
gas. Bendruomenės sferose taip pat nestinga planų 
ir užsimojimų, gal tik stinga aiškesnės ir labiau 
sutelktos koordinacijos, visų tų planų planingumo.

Visuomenė atskirais atvejais yra parodžiusi 
šilto atsiliepimo ir net entuziazmo. Iš visuome
nės nuotaikų kartais nesunku atspėti, jog ir dides
ni užsimojimai gali susilaukti gausaus pritarimo, 
jei tie užsimojimai turi konkretų, įgyvendinamą ir 
prasmingą tikslą. Taip, kaip šiuo metu yra, gali
me tarti, jog PLB Seimas ruošiamas lyg vienos 
valdybos kadencijos pabaigtuvėms, o naujos sutik
tuvėms atšvęsti. Būtų gerai, kad nebūtų laukiama 
naujos valdybos deklaracijos, o pats Seimas išsiskir
tų iš kitų panašių seimų savo iniciatyva iškelda
mas tokius pagrindinius uždavinius, kurie turėtu 
paliekamos vertės ilgesniam laikui. Tie uždavi
niai gal padėtų apjungti platesnius visuomenės 
sluoksnius darbui ir talkai, o ne skaldymuisi ir 
niurnėjimui.

BUS RENČIAMI LITERATŪROS 
VAKARAI

Š. m. rugpiūčio mėn. 
pabaigoj į Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės 
seimą, įvykstantį New 
Yorke, iš Australijos 
Amerikon atvyksta rašy
tojas Pulgis Andriušis. 
Šiame krašte jis viešės 
porą mėnesių, nes Liet. 
Enciklopedijos leidykla 
Bostone leidžia tris to
mus jo rinktinių raštų.

Pulgio Andriušio at
vykimas Amerikon sukė
lė mintį ta proga su
rengti nors šešis ar sep
tynis literatūros vaka
rus didesnėse JAV ir 
Kanados lietuvių koloni
jose. Literatūros vaka

The Lithuanian Newapaper
Eatablished 1915

rų rengimo iniciatyvos 
imasi Lietuvių Enciklo
pedijos leidykla. Vakarų 
programą atliks rašy
tojai Pulgis Andriušis, 
Bernardas Brazdžionis, 
Antanas Gustaitis ir Sta
sys Santvaras. Tai tapa
ti ketveriukė, kuri prieš 
20 metų su literatūros 
vakarais po kelis kartus 
yra aplankiusi daugelį 
liet, tremtinių stovyklų 
Vokietijoj. Kadangi Pul
gis Andriušis laike 20 
metų tik vieną sykį te
pajėgė atvykti Amerikon, 
tai vargu kada nors šio 
sambūrio literatūros 
vakarai bus pakartoti.

GRAŽI BOSTONO LB VEIKLA
Š. m. gegužės mėn. 24 d. 

Tautinės Sąjungos namuo
se įvyko metinis LB Bos
tono apylinkės narių susi
rinkimas, kuriame pirm. A. 
Matjoška pranešė apie val
dybos nuveiktus darbus. Iš 
to pranešimo matyti, kad 
valdyba d Jg dirbo ir iš to 
susilaukė gražių vaisių. 
Valdyba turėjo apie 10 po
sėdžių ir keletą pasitarimų 
su kt. organizacijų atsto
vais. Pernai pravesti Lietu
vių Bendruomenės Tarybos 
rinkimai, kuriuose dalyvavo 
268 nariai. Buvo pasiųstas 
protestas Anglijos vyriau
sybei dėl užgrobimo Lietu
vos aukso, surinkta daug 
parašų, kurie buvo pasiųs
ti prel. Balkūnui tolimesnei 
akcijai, čia daug talkinin
kavo vietinio šaulių būrio 
pirm. inž. J. Stašaitis.

A. Matjoška nepailstantis vi
suomenės darbuotojas Bostone. 
Visuomenininko naštą neša apie 
30 metų. Paskutinius trejus me
tus sėkmingai vadovavo LB Bos
tono apylinkei.

Pernai amerikiečiai vete
ranai surengė Bostone eise
ną su šūkiu ”Remkime 
Amerikos karius Vietna
me”. Apylinkės valdyba ar
timai bendradarbiavo su 
amerikiečiais ir šioje eise
noje lietuviai dalyvavo or
ganizuotai su Lietuvos vė
liavomis ir atitinkamais šū
kiais. Moterys buvo pasi
puošusios tautiniais drabu
žiais, o skautai savo unifor
ma. Surengtas tragiškųjų 
birželio įvykių minėjimas,

Yra sudarytas minimų 
lit. vakarų toks provizo
rinis planas: š.m. rug
sėjo 27 d. literatūros va
karas įvyks Philadelphi- 
joje, rugsėjo 28 d. New 
Yorke, rugsėjo 29 d. Bos
tone, spalio 4 d. Cleve
lande, spalio 5 d. Toron
te ir gal Hamiltone, spa
lio 6 d. Chicagoje, spa
lio 19 d. Los Angeles. 
Jei kita kuri liet, kolo
nija norėtų minėtų ra
šytojų literatūros vaka
rą surengti, prašome 
kreiptis į Liet. Enciklo
pedijos leidyklą šiuo ad
resu: 361 West Broad- 
way, So. Boston, Mass. 
02127. Lit. vakarų admi
nistracija rūpintis ryž
tasi L.E, leidėjas J. Ka
počius.

Iki to meto, kol pra
sidės literatūrinė kelio
nė, jau bus išleistas Pul
gio Andriušio rinktinių 
raštų I-sis tomas. Bus 
pasirūpinta ir kitų auto
rių knygom, tai lit. va
karų lankytojai galės tas 
knygas įsigyti ir gauti ra
šytojų autografus.

Kitos liet, organiza
cijos, kurios apie tą lai
ką savo vietovėse planuo
ja rengti didesnius pa
rengimus, iš anksto yra 
prašomos minėtų datų 
neužimti, palikti jas 
tiems reto pobūdžio lit. 
vakarams. 

kuriame pagrindinę kalbą 
pasakė VLIKo narys Al, 
Budreckis. Rudenį sureng
tas Tautos šventės minėji
mas, kuriame kalbėjo VLIK 
pirm. dr. Valiūnas. Minėji
mas buvo labai sėkmingas.

Spalio mėn. valdybos pir
mininkas A. Matjoška pa
rengė ir patiekė valdybai 
svarstyti projektą, kaip tu
rėtų būti minima Lietuvos 
Nepriklausomybės atstaty
mo 50 metų sukaktis. Pagal 
tą projektą jubiliejinė su
kaktis turėtų būti minima 
per visus metus trim eta
pais: 1) Vasario 16 d. mi
nėjimas, 2) pamaldos už žu
vusius dėl Lietuvos laisvės 
katedroje — birželio mėn. 
15 d. ir 3) surengti lietu
viams ir amerikiečiams di
delį kultūrinį parengimą, 
šis projektas valdybos bu
vo priimtas ir greit po to 
susitarus su vietos ALT 
skyriumi buvo sušauktas 
bendras posėdis su ALT ir 
kt. organizacijų atstovais. 
B e n d ruomenės pasiūlytas 
projektas buvo priimtas ir 
sudarytas bendras ir visų 
organizacijų Komitetas Lie
tuvos jubiliejiniai sukak
čiai paminėti.

Buvo bandyta sustiprinti 
lietuvių parapijos chorą, 
kad rudenį galima būtų pa
statyti rašyt. St. Santvaro 
parašytą ir muz. J. Gaidelio 
sukomponuota kantatą "Ko
votojai”. Tam reikalui buvo 
išsiųsta 160 laiškų, kvie
čiant naujus asmenis į cho
rą. Deja, šis darbas nebuvo 
sėkmingas.

Lapkričio mėn. buvo at
spausdinta anglų kalba apie 
.2000 atsišaukimų pasirašy
tų žymiųjų amerikiečių apie 
Sovietų Sąjungos pasikėsi
nimus kitų tautų atžvilgiu. 
Visi buvo išplatinti univer
sitetuose ir amerikiečių 
tarpe. Pasveikintas Lietu
vių Enciklopedijos leidėjas 
J. Kapočius jam švenčiant 
60 metų gimimo sukaktį. 
Ta proga jo vardu Tautos 
Fondui įnešta 100 dol. Pa
sveikinta O. Ivaškienė. mi
nint jos 30 metų veiklos su
kaktį. Viso lietuviškiems 
reikalams paaukota 300 dol.

Apygardų atstovų suva
žiavime Clevelande Bostono 
apygardą atstovavo A. Mat
joška.

šiais metais valdybai bai
giant savo metinę veiklą 
buvo suruošta Tautinės Są
jungos namuose dail. Br. 
Murino meno paroda.

Po finansų sekretoriaus, 
Revizijos Komisijos ir Tau
tos Fondo atstovų praneši
mo, buvo pasidžiaugta val
dybos darbais ir pažymėta, 
kad norint dirbti, jo gali
ma visada susirasti, nes vi
suomeninis darbas yra pla
tus ir be ribų. Praėjusių 
metų valdybą sudarė: pirm. 
A. Matjoška, vicepirminin
kai: inž. Al. Lapšys, adv. J. 
Grigalius, Al. Martišauskas, 
prot. sekr. Br. Kruopis, ižd, 
St. Augonis, fin. sekr. H. 
Čepas, kartotekos vedėjas 
J. Bakšys ir Bliumas — 
koresp. Tenka pastebėti, 
kad per paskutinius trejus 
metus keitėsi valdybos na
rių sąstatas, bet pirm, vi
sada pasiliko A. Matjoška, 
gal dėl to tam pačiam as
meniui ilgesnį laiką stovint 
valdybos priešakyje ir pa
vyko išvystyti didesnę ben
druomenės veiklą.

Naujai išrinktai valdybai
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Lamom L. Thompson -- Bostono televizijos stoties WBZ vi
ceprezidentas, kurio dėka minint Lietuvos 50 metų nepriklauso
mybės atstatymo sukakti, buvo pagaminus filmas "Lithuania" ir 
vasario 17 d. buvo parodytas visoje N. Anglijoje. Siame 30 min. 
filme paminėta lietuvių tautos praeitis, dabartis ir jos kultūra. 
Šis filmas birželio 10 d. vėl buvo pakartotas. Pranešėjais buvo 
Ira Nottensen ir specialus sveCias Fr. Šidlauskas.

VISI KVIEČIAMI Į SUKAKTUVINĘ 
TAUTINĘ STOVYKLĄ

LSS švenčia savo gyvavi
mo 50 metų jubiliejų. Auk
sinis jubiliejaus vainikas — 
Tautinė stovykla. Seserija 
ir Brolija stovyklauja prie 
Custer, Mich., ”Rakas” sto
vyklavietėje, kurią Chica
gos skautams padovanojo 
vaistininkas Rakas. Vieta 
graži ir iš didesnių lietuvių 
gyvenamų vietovių lengvai 
pasiekiama.

Stovykla prasidės liepos 
8 dieną, tuoj po Tautinių 
šokių šventės. Seserijos sto
vyklai vadovauja vs. Mega 
Barniškaitė, jos pavaduoto
ja s. Jūratė Pečiūrienė, ko- 
mandantė — ps. Stefa Ged
gaudienė, adjutante — ps. 
Rita Baraitė, programos va
dovė vs. Alė Namikienė. 
Skaučių stovykla bus su
skirstyta rajonais, kurie at
vaizduos Lietuvos sritis — 
Aukštaitiją, Žemaitiją, Sū
duvą ir Dzūkiją. Stovyklos 
vadovybė gyvens "Vilniaus” 
rajone, sostinėje. Tautinės 
stovyklos programai skau
tės ruošiasi jau senai, štai 
ji: liepos 8 d. — pradinė 
diena, liepos 9 d. — stovyk
los diena, liepos 10 d. — 
Dzūkijos diena, liepos 11 d.
— seserijos diena, liepos 12 
d. — Žemaitijos diena, lie
pos 13 d. — tėvynės diena, 
liepos 14 d. — sukaktuvine 
diena, liepos 15 d. — Aukš
taitijos diena, liepos 16 d.
— senovės diena, liepos 17 
d. — Sūdavos diena, liepos 
18 d. — laisvės kovotojų 
diena, liepos 19 d. — drau
gystės diena, liepos 20 d. — 
paskutinė Tautinės stovyk
los diena.

Kviečiamos į stovyklą at
silankyti skaučių Seserijos 
šeimos narės, negalinčios

su mažu pasikeitimu per
ėmė vadovauti taip pat 
energingas visuomenininkas 
inž. Vasys. (k)

stovyklauti, skaučių tėve
liai ir bičiuliai. Iki malo
naus pasimatymo gražiame 
ąžuolyne. sesė S.

PADĖKAS UŽ PARAMĄ 
KNYGAI

I š s i u n tinėtas privatus 
mano kreipimasis į 237 
draugus ir pažįstamus pri
sidėti pinigine auka prie 
Kultūros Fondo, išleidžian
čio mano premijuotą istori
nę jaunimui apysaką ”Be 
namų”, ne mano valia pa
teko į spaudą ("Kario” žur
nalą). Tokiu būdu, šiam va
jui jau pavirtus viešu rei
kalu, laikau savo pareiga 
duoti viešą ir atskaitomy
bę.

Knygos išleidimui auko
jo šie asmenys:

Arbienė-Alė Rūta, $3.00, 
Augus Viktoras $10.00, Ber 
notas Stasys $10.00, Bort- 
novvsky Michael $20.00, dr. 
Zigmas Brinkis $10.00, Ga
šlūnai, Jurgis ir Viktorija 
$10.00, Gauronskai, Petras 
ir Marija $25.00, Gedgau
dai Česlovas ir Elena $10.00, 
Gilys Vladas $5.00, Gustai
tis Algirdas $1.00, dr. Ju- 
sionis Jonas $5.00, Kmitas 
Henrikas $10.00, Kojelis 
Juozas $3.00, kun. Kubilius 
Jonas, S. J. $10.00, Kulniai, 
Aleksas ir Laima $10.00, 
Markevičius Albinas $25.00, 
dr. Mironaitė $25.00, Motie
jūnas Jonas $3.00, Paltus 
Stasys $10.00, kun. Preik- 
šaitis Martynas $5.00, Rai
la Bronys $1.00, Vidžiūnas 
Jonas $5.00. Viso $216.00.

ši 22 asmenų suaukotoji 
$216.00 suma jau pasiųsta 
Kultūros Fondui (čekis Nr. 
298). Norintieji prisidėti 
prie knygos išleidimo dar 
gali pasiųsti savo aukas, 
tačiau jau Kult. Fondo var
du ir adresu (:2943 W. 59 
St., Chicago, Illinois 60629), 
pažymint, jog tai auka ”Be 
namų” knygai išleisti.

Visiems prisidėjus i e m s 
asmenims nuoširdžiai dėko
ju už paramą! Stengsiuos, 
kad jų pavardės būtų at
spausdintos knygoje.

Andrius Norimas

SURASKIT DIRVAI
BENT VIENĄ 
NAUJĄ 
PRENUMERATORIŲ
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NEW JERSEY 
LIETUVIŲ ŽINIOS

DIRVA

PIRKITE MAY’S ŠIANDIEN MIESTE 10 IKI 5:45. VISI ŠEŠI SKYRIAI 10 IKI 9:30. DUODAME IR IŠKEIČIAME EAGLE STAMPS

LB New Jersey Apygar
dos biuletenyje jaunimo 
įtraukimo j darbuotojų eiles 
reikalu rašoma:

— Kiekvienas esame pa
stebėję, kad LB veikloje da
lyvauja daugumoje vis tie 
patys žmonės. Turime pri
siauginę nemaža ir aukš
tuosius mokslus baigusio ir 
šiaip jau savarankiškai be
siverčiančio jaunimo, kuris 
į bendruomeninį darbą labai 
sunkiai jungiasi. Tokiai 
būklei užtrukus už kokio 
d e š i m tmečio pritruksime 
kas suktų bendruomeninės 
veiklos ratą. Solidarumo 
mokestį mokančių lietuvių 
skaičius mūsų apylinkėse 
ne tik kad neauga, bet kai 
kur net mažėja. Atėjo me
tas imtis visų įmanomų žy
gių į LB darbą įtraukti vi
sas jaunąsias pajėgas. Jei 
kuris jaunuolis ar jaunuolė 
pats dėl kurių priežasčių ke
lio į LB nesuranda, reikia 
stengtis įvairiomis įmano- 
mis priemonėmis jam pa
dėti tą kelią surasti, šito 
tikslo siekiant, atrodo, ver
ta būtų pabandyti parašyti 
atitinkamus laiškus apy
linkės ribose gyvenančiam 
jaunimui, pasikalbėti asme
niškai tuo reikalu, prašyti, 
įtikinėti.

Lietuvių Laisvės Kovų 
metai yra labai gera proga 
apylinkėms pajaunėti ir pa
ūgėti. —

ŠEŠTADIENINĖ 
MOKYKLA BAIGĖ 
MOKSLO METUS

Jaunųjų grupės suorga
nizuotoji šešt. mokykla š. 
m. gegužės 26 d. parapijos 
salėje suruošė jau antrųjų 
mokslo metų užbaigtuvės. 
Mokyklą lankė 44 mokiniai 
ir joje dirbo 9 mokytojai. 
Ir mokyklos vedėjas ir Tė
vų Komiteto pirmininkas 
mokyklos ateitimi neabejo
ja, tik visiems reikėtų pa
sistengti, kad ateinančiais 
mokslo metais ją lankytų 
didesnis skaičius mokinių.

Šventę pradėjo mokyklos 
vedėjas inž. Alg. Bražins
kas atitinkama kalba ir va
dovavo visai programai. 
Programą pradėjo darželio 
mokiniai pašokdami Sukti
nį ir Darželį. Duetu dekla
mavo Rasa Eitmanaitė ir 
Ričardas Jokūbaitis. Iš vy
resniųjų mokinių deklama
vo Danutė Kiaušaitė ir Aud
rė Karašaitė. Vyr. mergai
tės pašoko Blezdingėlę, Per

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po 
$1,000.00)

Mokamas už vieny metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAžEIKn

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

<k2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHAT J. KAZANAUSKAS, President

,o

*DuPont registruotas prekybos ženklas

JLZ.L. 7 STORKS

girią, girele ir Kepurinę. 
Mišri grupė pašoko šustą ir 
Rugučius, šokiams akordeo
nu pritarė Leonardas Kiau
šas. šokius paruošė ir jiems 
vadovavo mokytoja Audro
nė Bartytė. Mišrus mokinių 
choras padainavo: Ant kal
no karklai, Pasėjau kanapę, 
Grįšim, grįšim ir O, skam
bink per amžius. Vyr. mer
gaičių choras padainavo 
Kukuoja gegutė, Oi žiba ži
burėlis, šalia kelio vieške
lėlio, Lopšinę. Abu chorus 
paruošė ir jiems vadovavo 
mokytoja Jūratė Veblaity- 
tė-Lichtfeld, pianu palydė
jo Jul. Veblaitis. Pabaigai 
Alė Kvedaraitė ir Tomas 
Lora padeklamavo eilėraštį. 
Tėvų Komiteto pirm. Audė
nas padėkojo programos da

lyviams, svečiams ir nuola
tiniams mokyklos rėmė
jams ir talkininkams ir pa
kvietė visus prie vaišių sta
lų. Vaišės paruošė mokyk
los ponios, o jomis rūpinosi 
Tėvų Komiteto narės p.p. 
Didžbalienė ir Kvedarienė. 
Prelatas Kemėžis ir para
pijos mokyklos vedėja se
selė Vincencija buvo apdo
vanoti kukliomis dovanėlė
mis.

• Dešimtoji NJ Lietuvių 
Diena įvyks š. m. birželio 
16 d., sekmadienį, 1 vai. p. 
p. Royal Gardens parke, 990 
Hazelwood Avė., Rahvvay. 
švenčiant penkiasdešimtme- 
tines sukaktuves nuo Lie
tuvos Nepriklausomybės at
statymo, stengiamasi šią 

dieną kiek galima išskirti- 
niau pažymėti. Be šokių or
kestro Dienos dalyviai gir
dės lietuviškų plokštelių 
muziką. Programą atliks 
šešt. mokyklos mokinių cho
ras ir tautinių šokių šokė
jai ir apygardos tautinių 
šokių grupė "Baltija”. Lie
tuviškomis knygomis ir 
plokštelėmis galės apsirū
pinti spaudos kioske.

Lietuvių Bendru o m e n ė 
laukia, kad, nežiūrint oro 
sąlygų, šią sukaktuvinę Lie
tuvių Dieną aplankytų kiek
vienas senas ir jaunas lie
tuvis, nes erdvus sodas tik
rai visus sutalpins.

• Elizabeth apyl. susirin
kime buvo išrinkta tokios 
sudėties valdyba: Ant. Po

SUTAUPYKITE PIRKDAMI
MIEGOJIMUI MAIŠUS

6.99 ir 9.99
A. "Little Chief” Jr. dydžio maišas su
2 sv. Dacrono* polyesterio pluošto tū
riu. šiltas, lengvo svorio, nealergiškas. 
Beg. $11 ........................................6.99
B. ”The Dakotan” pilno dydžio maišas 
su 4 sv. sintetinio pluošto tūriu. Leng
vo svorio šilima, nealergiškas, atspa
rus uodams. 34x77” dydžio.
Beg. $17 ........................................ 9.99
Užsakykite paštu ar telef. 241-3070, 
Elyria 322-6304; Lorain 233-6141.

Sporting Goods, 2 aukštas mieste ir 
visuose May Co. 6 skyriuose

cius — pirm., Jonas švedas
— vicepirm., Juozas Stri
maitis — vicepirm., Kazys 
Bartys — sekr., Vincas Mi
siūnas ir Petras Lanys — 
ižd., Julius Veblaitis — 
spaudos reikalams,

• Paterson apyl. išsirinko 
tokią valdybą: Ant. Rugys
— pirm., Ant. Gudonis — 
vicepirm., Ant. Gelažius — 
sekr., Marcelinas Senulis — 
ižd., Angelė Stankaitienė — 
vicepirm. jaunimo ir mo
kyklos reikalams, Vyt. Gru
žas — Vasario 16 gimnazi

Tik per Angliją... Pigiau, greičiau, geriau, ga
lima pasiųsti dovanų siuntinėlius savo artimiesiems 
Lietuvoje.

Artėjant vasarai, dabar, jau pats laikas pagal
voti kokį dovanų siuntinėlį sudaryti ir pasiųsti savo 
giminėms, žemiau siūlome du specialiai paruoštus, 
praktiškus ir labai naudingus siuntinius.
VASARINIS 1968. 1.

Gėlėto, nepermatomo, storo nailono medžiaga 
dėl 4 suknelių, 3’Z» jardo vilnonės angliškos labai ge
ros vyriškai eilutei medžiagos, 3>/2 jardo, vilnonės 
angliškos moteriškai eilutei medžiagos, 1 terelyno 
bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 p. vy
riškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 
kojinių.
$75.00.
VASARINIS 1968. 2.

Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė 
medžiaga, S1/* jardo vilnonės angliškos puikios eilu
tei medžiagos, stora nepermatomo nailono medžia
ga dėl dviejų suknelių, 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški 
nailoniniai labai geros rūšies nailoniniai marškiniai, 
1 sv. šokoladinių saldainių, vyriškas arba moteriš
kas nailoninis lietpaltis.
$75.00.

Taip pat, į betkurį siuntinį galima pridėti že- 
miaus išvardintus dalykus, kurie yra visada nau
dingi ir laukiami Lietuvoje. Vilnonė skarelė $4.00, 
nailoninis itališkas lietpaltis $10.00, vyriški arba 
moteriški megstukai $12.00, •nailoniniai marškiniai 
vyriški $7.00, vyriškos arba moteriškos nailoninės 
arba vilnonės kojinės $2.00.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. SHO 8734.
Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos 

pats siuntėjas pasirenka iš kainoraščio arba užsako 
kas jam patinka. Taip pat. persiunčiame ir jūsų pa
čių supirktus siuntinius.

Mūsų sąskaitos duoda teisę į Income Tax suma
žinimą, jei siuntiniai yra siunčiami šeimai.

jos reik, ir Juozas Majaus
kas — BALFo reik.

• Eiizabetho apyl. iš savo 
iždo yra paaukojusi: skautų 
stovyklavietei $20.00, lietu
vių parapijos salės remon
tui $50.00, Rezoliucijų ko
mitetui — $25.00, šešt. mo
kyklai — $50.00 ir skaučių 
vietininkijai — $50.00.

• š. m. birželio 23 d. šv. 
Petro ir Povilo parapijos 
bažnyčioje, Elizabeth, bus 
iškilmingos pamaldos už žu
vusius partizanus ir Sibiro 
tremtinius.
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CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• Siekiantieji darbo pašte 

laiškų išnešiotojais ar įstai
gos tarnautojais prašomi 
kreiptis į centrinę pašto 
įstaigą, 4240 kamb. Pradi
nis atlyginimas 2,80 dol. į 
vai.

Prašymų blankai įteikia
mi iki liepos 9 d. Kandida
tai bus egzaminuojami.

• Vladas Dumčius, Aus
tralijos LB atstovas, viešįs 
šiuo metu Clevelande, Tėvy
nės Garsų radijo vedėjo 
Juozo Stempužio lydimas 
birželio 6 d. lankėsi Dirvo
je ir susipažino su laikraš
čio bei knygų leidimo dar
bais.

B u v odamas Clevelande, 
VI. Dumčius susirinko ne
mažai eksponatų Australi
jos lietuvių steigiamam 
muziejui, gavęs jų iš Sme
tonų šeimos, K. S. Karpiaus 
ir kt.

• Rita ir Rimvydas Min- 
kūnai susilaukė pirmojo sū
naus Dariaus Vinco.

Kapų puošimo dieną, gegužės 30, clevelandiečiai dr. Bridžius, 
laborantė Radzevičiūtė ir dr. Pautienis aplankė Ohio Lietuvių Gy
dytojų Draugijos buvusių narių trijų gydytojų Sukarevičiaus, Ke- 
siūnaitės ir Vaitėno kapus ir padėjo vainikus.

AMERIKOS 
PILIEČIŲ

6835 Superior Avė.

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve

lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis 
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOMES 
Vėsinamas oras Jūsų patogumui 

Delta E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos suvažiavime Clevelande prie registracijos sta
lo. Nuotraukoje iš kairės: E. Liutkienė, suvažiavimo moterų programos rengimo komisijos pirmininkė 
B. Juodikienė, N. Kašubienė, R. Premeneckienė, banketo bilietų platinimo komisijos pirm. A. Gedris ir 
Clevelande ALIAS skyriaus ir suvažiavimo visų rengimo komisijų vicepirmininkas dr. S. Matas.

V. Pliodžinsko nuotrauka

• Antano Olio dešimties 
metų mirties sukakties mi
nėjimą ruošia ALT S-gos 
Clevelando skyrius birželio 
22 d., 8 v. v. p. K. S. Kar
piaus namuose. Bus paskai
ta. Visuomenė kviečiama 
atsilankyti. Atskiri kvieti
mai nebus siuntinėjami.

LIETUVIU 
KLUBAS

Telef. 391-1143

• Finis Semestri — moks
lo metų užbaigimo proga 
pasilinksminimą - šokių va
karą ruošia Korp! Neo-Li- 
thuania birželio 14 d. (penk
tadienį, 7:30 vai. vak.) Čiur
lionio Ansamblio namuose.

• Vardinėms ir gimimo 
dienai lietuviški sveikinimo 
atvirukai gaunami Dirvoje’ 
Įsigykite ar užsisakykite 
rašant: Dirva, 6907 Supe
rior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

Atviruko kaina — 25 c.

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

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

TIK TIKRIEMS PIRKĖJAMS! 
SAVININKAI 

PARDUODA SKLYPĄ 
10,452 kv. pėdų. Brasil Rd. — i 
šiaurę nuo Lake Shore Blvd. Prie 

Naujos parapijos ir mokyklos. 
Tel. KE 1-4824.

(67-69)

MACHINE OPERATORS
MJLLS

SHEET METAL 
SAW SĖT U P 
WELDERS

Expandin^{ subsidary of national com* 
pany requires experienced personnel 
in Oak Park and Redford areas. Top 
rates, with overtime, excellent fringe 
benefita. Call Mr. Grubbe,

THE GROVER CO.
313 — 532-4104

63-69)

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763 

wante!d ist class 
TOOL .& DIE MAKERS 

PROGRESS1VE DIE OR 4 SLIDE 
TOOL1NG.

Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints & Close Tolerances.
Opportunities in well established Ely- 
ria Co. Steady work, paid holidays, 
retirement program. Siek benefita, 
profit aharing. Excellent opportunity. 

TIMMS SPR1NG CO.
Box 149 Elyria, Ohio

216 — 322-3781
(6.1-67)

IST CLASS SKILLED 
GRINDERS

Hyprolop—fst, 2d, 3d shifts 
O. J). Grinders—Ist, 2nd, 3rd shifts 

1. D. Grinders—2nd and 3rd shifts 
Inspectors—*lst shift 

Mušt have job shop experience 
also

Shipping & Receiving—Ist & 2d shift 
Steady work. Top wages & fringe 
benefita. Call Mr. Toth for an ap- 
pointment — 621-4363.

Universal Grinding Corp. 
2200 Scranton Rd. 

Cleveland, Ohio 44113 
o3-69)

CUTTER—MEN’S
CLOTH1NG

Experienced and apprentices. Steady 
work, 3 vveeks paid vacation, retire
ment & medical benefits. Apply in 
person.

LYON TAILORS
2320 SUPERIOR AVĖ.

CLEVELAND, OHIO
(60-68)

ARC WELDERS
AND

TRUCK BODY SPRAY PAINTERS 
APPLY IN PERSON 

REMKE, INC.
28100 Groesbeck Hwy. 

Roseville, (Detroit) Mich.
(61-67)

DRIVERS
SEMI FOR CITY DELIVERY 

and
OVER ROAD DRIVERS 

Union wages & fringe benefits. 
Apply Mon. thru Friday 
8:30 A. M. or 1:30 P. M.

REA EXPRESS
2500 Newark Detroit, Mich

(62-69)

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

KANADOS

LIETUVIAI

NAUJĄ KLB KRAŠTO 
TARYBĄ SUTINKANT

Kanados lietuviai šių me
tų gegužės 12 d. išsirinko 
naują Krašto Tarybą. Buvo 
pasiūlyta 49 kandidatai. Pa
lyginus su praėjusiais rin
kimais skaičius norinčių bū
ti renkamais sumažėjo 27. 
Pirmieji 30 asmenų dau
giausiai gavusieji balsų 
skaitomi išrinktais ir jie 
yra įgiję mandatą tvarkyti 
pagal KLB išleistus statu
tus visą Kanados lietuvių 
gyvenimą. Tai ne vien tik 
garbingos, bet gana sunkios 
ir atsakingos pareigos. Iš
rinktieji pagal gautą balsų 
skaičių išsirikiavo šia tvar
ka: dr. J. Yčas, kun. P. 
Ažubalis, D. Skrinskaitė, G. 
Rinkūnaitė, A. Rinkūnas, 
Stp. Kairys, G. Balčiūnas, 
J. Simanavičius, J. Karde
lis, P. Lukoševičius, G. 
Breichmanas, S. Čepas, E. 
čuplinskas, A. Viskontas, 
Aug. Kuolas, M. Ramūnie- 
nė, O. Indrelienė, K. Baro
nas, L. Skripkutė, P. Ru- 
dinskas, A. Jurkus, kun. P. 
Baltakis OFM, kun. B. Mi
kalauskas OFM, V. Garne- 
lienė, kun. A. Sabas, P. Le- 
lis, P. Januška, L. Tama
šauskas ir S. Barčauskas.

Imant atskiras lietuvių 
kolonijas, pirmauja Toron
tas su 17 atstovų. Toliau 4 
atstovus turės Montrealis, 
3 —- Hamiltonas, 2 — Otta- 
wa ir po 1 St. Catharines, 
Tillsonburg, Sudbury ir 
Windsor. Kaip prieš trejetą 
metų, taip lygiai ir šį kartą 
pasikartojo tas pats, kad su 
atstovavimu toliau Sudbu
ry į vakarus nepažengta. 
Visa vakarinė Kanada su 
keliais tūkstančiais lietuvių 
liko ir vėl kokia tai užuo- 
miršties sala, neįjungta į 
šio didžiulio krašto mūsų 
b e n druomeninį gyvenimą. 
Tačiau nebūtų galima sa
kyt, kad tuo reikalu nieko 
nebuvo daryta Krašto Val
dyba turėjo daug gerų no
rų, kad toji dalis Kanados 
lietuvių išstatytų savo kan
didatus ir aktyviai dalyvau
tų rinkiminėj kompanijoj. 
Bet, jie, reikia manyt, turė
dami ilgų metų patirtį ir 
nesėkmės, nepanoro kiek 
gausiau rodytis kandidatų 
sąrašuose. Jie išėjo vos tik 
su vienu kandidatu. Ir tai 
galbūt paskutinis mėgini
mas. Ne iš vienos vietos ir 
ne kartą yra tekę girdėti 
mažesniųjų kolonijų lietu-

HELP WANTED MALĖ
EXPERIENCED

PLASTIC EXTRUSION SĖT UP MEN 
and

EXPERIENCED PLASTIC INJECTION 
SĖT UP MEN.

Mušt be experienced in Colored Vinyl. 
For all shifts.

Steady work. Fringe benefits 
Send resunie to 

HOWELL INDUSTRIES 
1560 E. Milvvaukee, Detroit, Mich.

(67-86)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED MEN 

VERTICAL MILL HANDS 
LATHE HANDS

Mušt be able to sėt up work froni 
Blue Prints. Steady work. Overtime. . 
Apply in Person.

STELCO CORPORAT1ON 
18824 Mt Elliot Detroit, Mich.

(60-69)

M/F HELP

PUBLIC HEALTH NURSE General- 
ized program in city of 6.000, cent- 
ral Wisconsin. Generous salary. 
auto allowance, liberal fringe ben
efits. Eligibility for Wisconsin re- 
gistration and P.H.N. certification 
required. Contact Waupun Health 
Dept., 201 E. Main St., Waupun, 
Wi». (64-73)

HELP WANTED FEMALE

HOUSE KEEPER
TO CARE FOR 3 YR. OLD GIRL 

WHILE PARENTS WORK.
HOURS 8:45 A M TO 5:15 P. M. 
MONDAY THRU FRI. HGTS. ERA. 

371-0647
(67 68) 

vių nepasitenkinimą esama 
rinkimų sistema. Pav. gana 
veikli Londono lietuvių ko
lonija jau iš anksto lyg ir 
pramatydama galimą pra
laimėjimą, nesiryžo maišy
tis tarp didžiųjų. Kandida
tavimo reikalu mažųjų ko
lonijų lietuvių pažiūrą yra 
kėlęs pastarajame (1967 m, 
spalio 14-15 d.) krašto ta
rybos suvažiavime Toronte 
L. Eimantas. Kažin ar ne
vertėtų apie tai pagalvoti 
visiems, kurie mūsų bend
rus lietuviškos veiklos rei
kalus dar nėra paliovę bran
ginti ir vertinti.

Taip pat reikėtų paminė
ti dar vieną mažmožį, kuris 
veik nuolatos rinkimų metu 
kartojasi, tai įtaigoj imas už 
ką balsuoti, žinoma, tai da
ro pastebimai maža grupe
lė, kuri amžinai norėtų lai
kyti bendruomenę savo įta
kos sferoje. Sunku butų bet 
ką įtikinti, kad tuo keliu 
eidami mes stiprintume 
bendruomeninį solidarumą, 
ir iš jo išplaukiančius su
manymus bei pačią veiklą.

KLB krašto valdybos būs
tinė, reikia manyt, ir toliau 
pasiliks Toronte, nes ši apy
linkė išrinktų į tarybą na
rių skaičiumi yra pati vy
raujanti. Jai ir be pašalinės 
talkos nebus jokio sunkumo 
sudaryti iš patikėtų rinki
mais asmenų valdybą. O tai 
labai svarbu, nes priešingu 
atveju kiltų klausimas, ku
riam reikalui daromi rinki
mai ir kas toji taryba?

______  Pb

LIETUVOJE
VIS DAR LAUKIA 

BUTO...
Kažkam Vilniuje vis dar 

knieti garsintis, aiškintis 
ar teisintis dėl Drąsučio šo
vos grįžimo iš Amerikos. 
Gegužės 25 d. TIESA vėl 
rašo apie Drąsutį šovą ir 
apie jo aplankyti atvykusį 
brolį Algirdą. Prie abiejų 
brolių nuotraukos dedamas 
pasikalbėjimas su atgal į 
Ameriką grįžtančiu Algir
du, kur, tačiau, ir pradžioj, 
ir pabaigoj vis įtikinėja, 
kad Vilniuje liekąs brolis 
jaučiasi gerai. Pradžioj 
TIESA nuo savęs pažymi, 
kad D. šova ”Dirba skaičia
vimo mašinų gamykloje 
ekonomistu, rašo mokslinį 
darbą”. O gale jau Algirdo 
vardu užtikrina, jog ”šova 
patenkintas,: kad brolis 
gimtajame krašte gyvena 
neblogai, sukūrė šeimą, au
gina vaikus, šiomis dieno
mis rengiasi persikelti į 
erdvesnį butą”...

Apie tą butą tai D. šova 
jau — pasiskųsdamas — 
svajojo ir pernai, ir užper
nai ... Betgi Algirdas, įver
tinęs Drąsučio gyvenimo 
sąlygas "neblogai”, visiškai 
nepatvirtino Drąsučio skelb
tų pasakų apie Ameriką, 
Pasiekti teisę verstis veteri
narijos gydytojo darbu, ži
noma, buvę didelių, bet vis 
dėlto jas galima nugalėti ir 
"atsistoti ant savo kojų”. 
Nuosavai gydymo įstaigai 
įsitaisyti teko ir į skolas 
įlįsti, rizikuoti, bet — "da
bar jau turiu pelno”.

Šio pasikalbėjimo paskel
bimas TIESOJ lyg ir rody
tų, jog "grįžimo į tėvynę" 
propagandistai jau bus įsi
tikinę, kad iš Amerikos gy
venimo sąlygų baidyklę pa
daryti nesiseka, tad tenka 
trauktis į realistiškesnes 
pozicijas. (ELTA)

ATITAISYMAS
Dirvos 58 nr. tilpusioje 

K. Adomavičiaus užuojau
toje E. Kauševičienei per 
klaidą buvo paminėta "Mai
ronio Parko savininkė". 
Tikrumoje turėjo būti "šei
mininkė”.

S u i nteresuotus asmenis 
dėl įvykusios klaidos atsi
prašome.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

SUSITARĖ DĖL KNYGŲ 
LEIDIMO

Aplankęs p.p. Railus jų 
namuose, Vilties Valdybos 
pirmininkas Aleksas Laikū- 
nas ir Dirvos kolumnistas 
žurn. Bronys Raila aptarė 
visą eilę laikraščiui bendra
darbiavimo problemų ir su
sitarė dėl keletos Br. Rai
los knygų Vilties leidykloje 
išleidimo. Knygų paruoši
mas spaudai suplanuotas 
taip, kad jis vyks greta ben
dradarbiavimo Dirvai. Tai
gi, skaitytojai galės sekti 
nenutrūkstančias akimirkas 
ir kartu laukti atskirų lei
dinių.

APLANKĖ O. IR A. 
MIRONUS

K. ir Al. Laikūnai, lanky
damiesi Pacifiko pakrantė
je, aplankė Santa Monicoje 
neseniai naujuose namuose 

- Pranešame giminėms, bičiuliams ir 

artimiesiems, kad š. m. birželio 7 d. To

ronte, Canadoje, mirė mūsų motina 

MARIJA AUŠROTIENĖ.

Palaidota birželio 10 d. Toronte.

Apie tai pranešdami, pasiliekame 

begaliniame liūdesy.

Bronius ir Vytautas 
Aušrotai 
su šeimomis

Mūsų Tetai

MARIJAI AUŠROTIENEI

mirus, pusbroliams BRONIUI ir VY

TAUTUI AUŠROTAM^ ir jų šeimoms 

gilią užuojautą reiškia

Aleksandra ir Liudas
S a g i a i

PADĖKA

A. A.
LEONAS B U L G A R I S

1968 m. gegužės 9 dieną netikėtai paliko mus 
mūsų mylimas vyras ir tėvas. Palaidotas gegužės 
13 dieną, Holy Sepulchre kapuose, Detroite.

Didžio skausmo prislėgtos, mes pajutom di
džiulę užuojautą#ir paramą iš visų mūsų mielų 
bičiulių bei pažįstamų, ir tas teikė mums daug 
stiprybės bei nusiraminimo skaudžioj valandoj.

Tariame nuoširdžiausią padėką visiems mūsų 
mieliesiems bičiuliams bei pažįstamiems už gėles, 
Šv. Mišių aukas, aukas Lietuvių Fondui, užuojau
tas spaudoje, už lankymą koplyčioje ir gausų pa
lydėjimą į amžino poilsio vietą.

Dėkojam organizacijoms bei mokytojams, su- 
ruošusiems įspūdingą velionio pagerbimą koply
čioj ir už nuoširdžias kalbas.

Didi padėka priklauso šv. Antano parapijos 
kunigams už sukalbėjimą šv. rožančiaus koplyčioj, 
bažnytines laidotuvių apeigas ir už palydėjimą į 
kapus.

Taip pat iš širdies dėkojame laidotuvių direk
toriui ir grabnešiams už nuoširdų paskutinį patar
navimą velioniui ir suraminimą mūsų skausmo 
valandoje.

Stasė Bulgarienė ir dukterys — 
Rūta ir Dalia

Brangiai motinai Lietuvoje mirus,

BARBORAI PETKUVIENEI, 

jos šeimai ir artimiesiems reiškiame gilią užuo

jautą

R. ir J. čiuberkiai

11 .. 11 ——
VYTAUTUI O RIN T U I

mirus, gilią užuojautą jo žmonai REGINAI, duk

rai su šeima ir visiems artimiesiems reiškia

P. ir S. Balsevičiai

-=SSSSSSSSS=SS=ZSSI
A. A.

Skulptoriui VYTAUTUI RAULINAIČIUI
tragiškai žuvus, žmonai ALDONAI, VAIKU

ČIAMS, MAMYTEI ir BROLIUI reiškiame gilią 

j; užuojautą ir kartu liūdime

Genė ir Algimantas Markevičiui

įsikūrusius Oną ir Andrių 
Mironus. Andrius Mironas, 
dvigubas Dirvos novelės 
konkurso laureatas, pažadė
jo tolimesnį bendradarbia
vimą laikraščiui.

• Long Beach, Calif. Lie
tuvių Klubas, vykdydamas 
savo narių nutarimą, pri
siuntė Dirvai 10 dol. auką.

Klubo vadovybei ir na
riams už dėmesį spaudai dė
kojame.

• Algimantas Vasiliaus
kas, aktoriaus Kazio Vasi
liausko sūnus, birželio 5 d. 
baigė JAV karo laivyno aka 
demiją Anapoly, Md. įiškil
mes buvo nuvykę ir jaunojo 
leitenanto tėvai.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

• Beverly A. Žostautaitė 
birželio 2 d. baigė ”Mercy” 
mergaičių gimnaziją Chica
goje viena iš pirmųjų mo
kinių tarp 185 baigiančių 
mergaičių. Už pažangumą 
moksle priimta į National 
Honor Society. Be to, ji yra 
baigiančiųjų studenčių kny
gos vyriausia redaktorė ir 
už įdomų suredagavimą 
Knygų Leidyklų Draugija 
apdovanojo ypatingu pažy
mėjimu.

Žostautaitė gimusi Chi
cagoje 1950 m. liepos 17 d. 
1964 m. baigė šv. Petro ir 
Povilo parapinę mokyklą su 
gerais pažymiais. Pažymė
tina, kad ji taip pat lankė 
lietuvišką šeštadieninę mo
kyklą aštuonis metus. Pri
klauso lietuvių skaučių or
ganizacijai.

Linkime šiai gabiai ir 
darbščiai lietuvaitei tokios 
pat sėkmingos ateities jos 
toli mesniuose moksluose, 
kurių ji mano siekti odon
tologijos srityje Illinois 
Universitete.

Beverly tėvelis Jonas 
Žostautas yra Vilties Drau
gijos narys ir tautinių rei
kalų uolus rėmėjas.

DETROIT

IŠVYKA Į GAMTĄ
ALT S-gos Detroito sky

riaus valdyba birželio 16 
dieną, tuojau po pamaldų, 
gamtos grožiu pasidžiaugti 
ir grynu oru pakvėpuoti, 
rengia J. W. Adams vasar
vietėje, prie Tipsico ežero, 
pavasarinę išvyką.

Kviečiame visus detroi- 
tiškius ir artimųjų apylin
kių lietuvius.

Skyriaus nariams daly
vavimas privalomas. Pa
kvietimai atskirai nebus 
siuntinėjami. Bufeto vieto
je nebus.

Skyriaus Valdyba

• Dirigentas Vytautas 
Marijošius atsisakė toliau 
diriguoti Manchester Civic 
Orkestrui, pareikšd amas, 
kad jo pareigos Hartt mu
zikos kolegijoje nebeleidžia 
toliau imtis kitų įsipareigo
jimų. Hartt muzikos kole
gijoje dirig. V. Marijošius 
yra dirigavimo teorijos pro
fesorium ir muzikos depar
tamento direktorium.

Manchester Evening He- 
rald gegužės 17 d. laidoje 
rašo, kad orkestro vadovy
bė, ieškodama naujo diri
gento, labai apgailestauja 
V. Marijošiaus netekimo. 
Jam diriguojant orkestras 
buvo iškilęs į pirmaujančių 
simfoninių orkestrų eiles.

Laikraštis pažymi, kad 
Lietuvoje, Panevėžy, gimęs 
muzikas į JAV su šeima at
vyko 1948 m. ir jau 1950 
m. įstojo dirbti Hartt mu
zikos kolegijoje.

• ‘’Varpo” suvažiavimas 
įvyks birželio 22 ir 23 d. 
Pottawattamie vasarvietė
je, prie St. Joseph, Michi
gan.

Programoje bus: 1) dr. 
K. Karvelio paskaita-sim- 
poziumas ”Ideologinis ne
priklausomybės siekimo as
pektas”, 2) rašytojo Anato
lijaus Kairio paskaita-sim- 
poziumas ”Ar mūsų kūryba 
išeivijoje yra lietuviška?” 
ir 3) bendras pobūvis su 
menine dalimi.

Pirmosios paskaitos dis
kusijose dalyvaus Vliko pir
mininkas dr. K. Valiūnas ir 
įvairių politinių bei ideolo
ginių srovių vadovaujantie
ji asmenys. Antrosios pa
skaitos simpoziume kalbės 
prof. A. Augustinavičienė 
ir keli atskirų sričių meni
ninkai.

Į suvažiavimą pakviesti 
”Varpo” skaitytojai ir kiti 
suvažiavimo programa su
sidomėję asmenys. Suinte
resuoti asmenys dėl kvieti
mų prašomi kreiptis į 
"Varpo” administratorių 
adresu: 1214 N. 16 Avė., 
Melrose Park, III. Telefonas 
345-6106.

Suvažiavimą rengia Var
pininkų Filisterių draugija.

DAILININKŲ DĖMESIUI
Pasaulio Lietuvių Bend

ruomenės III-jo Seimo Ko
miteto Parodų Sekcija kvie
čia visus laisvame pasauly
je gyvenančius lietuvius 
dailininkus ir meną studi
juojančius asmenis daly
vauti savo darbais seimo

Kristijono Donelaičio lituanistinių mokyklų Chicagoje tėvų ko
mitetas. Sėdi iš kairės: Birutė Matutienė, Danutė Žukauskienė, 
Zina Pocienė. Stovi: Dr. Petras Rasutis, pirm. Stasys Liepas 
ir inž. Tadas Bukaveckas. Trūksta Janinos Janulevičienės.

V, Noreikos nuotrauka

metu organi zuojamoje 
skaidrių parodoje.

Šia paroda norima supa
žindinti seimo dalyvius su 
lietuvio meno kūryba ir jos 
šių dienų šakotumais.

į parodą bus priimami vi
sų krypčių ir šakų meno 
kūriniai, neatsižvelgiant į 
jų stilių, paskirtį, techniką 
ar medžiagą.

Be įprastinių technikų 
kaip tapyba, skulptūra, gra
fika, architektūra (projek
tai, maketai arba jos frag
mentai), taikomoji dailė, 
kilimai, vitražai, keramika, 
mozaika, įvairių paskirčių 
pastatų dekoravimai, mode
liai ar išpildyti projektai, 
taip pat gali būti rodoma 
įvairūs bandymai, įvairiose 
neįprastinėse medžiagose.

Parodoje kiekvienas dai
lininkas gali būti reprezen
tuojamas su 10 skaidrių bet 
kurioje arba keliose meno 
šakose. Kuriais darbais dai
lininkas nori save reprezen
tuoti paliekama jo nuožiū
rai.

Skaidrės turi būti stan
dartinio formato įmontuo
tos popierinio kartono rė
muose, kurio išorinis for
matas yra 2”x2” didumo.

Skaidrių parodai tinka
mumą peržiūrės ir klasifi
kuos parodos sekcijos su
daryta trijų dailininkų ko
misija. Skaidrių parodai su 
meno krypčių aptarimu yra 
skiriama 2 valandos.

Atrinktos parodai skaid
rės III-jo Seimo Komiteto 
yra iš dailininkų nuperka
mos mokant už skaidrę po 
vieną dolerį. įgytos skaid
rės lieka Pasaulio Lietuvių 
B e n druomenės nuosavybe 
su teise jas ir ateityje nau
doti.

Dailininkai, kurie nori, 
kad po parodos jo skaidrės 
būtų jiems grąžintos, pra
šomi duoti sutikimą Paro
dos Komitetui pasigaminti 
tų skaidrių kopijas. Skaid
rių persiuntimo išlaidas, 
sąskaitas pristačius, apmo
ka Parodos Komitetas. Ne
panaudotas parodai skaid
rės grąžinamos jų savinin
kams.

D a i Ii n inkai siųsd a m i 
skaidres, apie save prašomi 
suteikti šias žinias:

1. Gimimo vietą ir datą.
2. Išeitas arba einamas 

mokslas, kur ir kada.
3. Ar dirba savo meno 

profesijoje, jei taip, 
tai kur ir kokioje ša
koje?

4. Dalyvavimas parodose, 
kur, kokiose ir kada?

5. Jei žinios apie dailinin
ką yra Lietuvių Enci
klopedijoje tai pažy
mėti: žinios L. E.

6. Dabartinis pilnas ad
resas.

Šios žinios yra reikalin
gos parengimui išsamaus 
iliustruoto leidinio apie da
bartinę lietuvių dailininkų 
kūrybą.

Skaidrių paroda įvyks 
1968 m. rugsėjo mėnesio 1 
d. nuo 4:30 iki 6:30 vai. po 
pietų, Penntop South, Ho- 
tel (Statler-Hilton, N. Y.), 
32 and 33rd sts. and 7th 

Avė., N. Y. C., N. Y. 10001.
Skaidres ir žinias siųsti 

ne vėliau kaip iki 1968 m. 
rugpiūčio mėn. 15 dienos, 
šiuo adresu: V. K. Jonynas, 
182-37 Jamaica Avė., Hol- 
lis, N. Y. 11423.

V. K.Jonynas
PLB III Seimo Komiteto 

Parodos Sekcijos 
Pirmininkas

• Pavasarinėj dainų po
pietėj išgirsime Aleksiūną 
Juozą, Bajalytę Daną, Baro- 
naitytę Aušrelę, Burneiky- 
tę Zitą, Goodin Elizabeth, 
Kučėnienę Dalią, Naką Vy
tautą, Pavilčiūtę Audronę, 
Petersen Donna, Petreikytę 
Dalią, Rūtą Tadą, Senese 
Anitą, Serapinienę Teodorą 
ir Tautkutę Ritą. Jie išpil
dys solo dainas, duetus ir 
ištraukas iš operų: Ponios 
Tarnaitės — Pergolesi, Už
burtos Fleitos — Mozarto, 
Traviatos — Verdi, Mefis
tofelio — Boito ir Mavros 
— Stravinskio. Akompa
nuos Manigirdas Motekai- 
tis. Rengia sol. Iz. Motekai- 
tienės Dainavimo Studija. 
Jaunimo Centre, 5620 So. 
Claremont St., Chicago, š. 
m. birželio 16 d’, sekmadie
nį, 3 vai. p. p. Visuomenė 
maloniai kviečiama daly
vauti. Įėjimas nemokamas.

Aukos Dirvai
A. Vilėniškis, Richmond •• L 00 
V. Urbonas, Detroit...........2.00
V. Mieželis, Chicago........ 2.00
A. Gruzdys, New Haven ... 3.00
J. Vaičaitis, Akron............ 5.00
J. Paršeliūnas, Brampton 3.00
W. Žilinskas, Flushing .... 4.00 
M. Manomaitis, Boston ...20.00 
I. Mašiotas,Cleveland ..... 2.00
M. Brazauskas, Baltimore 2.00 
B. Dūda, Los Angeles..... 2.00
V. Gruzdys, Euclid........... 2.00
J. Vaičius, Santa Monica... 2.00
M. Šaltenis, Ingelwood ... 2.00
R. Vizgirda, Detroit ....... 2.00
V. Abraitienė, Cleveland 13.00
V. Jokūbaitis, Cleveland 2.00 
ALTS Los Angeles Sk. 25.00
A. Pesys, Dearborn .....  2.00
B. Užemis, Rochester .. 2.00
F. Braun, Chicago ........ 2.00
T. Bukaveckas, Chicago 3.00
A. Kisielius, Sidney ....... 3.00
J. Zimblys, Brooklyn .... 7.00
A. Kas'uba, Chicago ....... 2.00
S. Pažėra, Detroit ........ 2.00
V. Maslauskas, Cleveland 2.00
K. Palubinskas, Cleveland 2.00
A. Petrauskas, Dearborn 2.00
R. Veitas, Quincy .........  2.00
Long Beach Lietuvių

Klubas ...................... 10.00
J. šidagis, Detroit......... 2.00

VASAROTOJŲ DĖMESIUI
Nauja lietuviška vasar

vietė Cape Godo pušyne, ar
ti ežero. Iki Craigville jūros 
paplūdimio tik l>/2 mylios.

Dėl smulkesnių informa
cijų kreiptis: J. Ulpienė, 29 
Welles Avė., Dorchester, 
Mass. 02124. Tel. 436-5368. 
Po birželio 23 tiesiai į va
sarvietę 39 Hayes Rd., Cen- 
terville, Cape Cod, Mass. 
Tel. (617) 775-8110.
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