’Jądas i-icckauskaa
4222 Euclid Str.
E.Chicago,Ind«

t Lietuvos nacionalinė I
Mažvydo bibliote^' Į

Nr. 40

Balandis-April 5, 1963

A
A

i

;>i

.

■

i

y
■

1

i/

■/

i

Cleveland, Ohio

*■
Į

Izraelio agentų veikla
VĖL fDOMI ISTORIJELĖ DIDŽIŲJŲ ĮVYKIŲ
PARAŠTĖJE — MAŽOS VALSTYBĖS AGENTAI
GRIEBĖSI NELEGALIŲ PRIEMONIŲ SAVO
KRAŠTO SAUGUMO PATIKRINIMUI — JŲ PA
GAVIMAS IŠŠAUKĖ ... ADENAUERIO VYVYRIAUSYBĖS tJžPUOLIMĄ.

--------- Vytautas Meškauskas ---------šios savaitės pradžioje
pasaulinę spauda apibėgo
žinia, kad atsistatydino Iz
raelio slaptosios tarnybos
viršininkas. Toji tarnyba
taip slapta, kad to viršinin
ko pavardė nebuvo paskelb
ta, lygiai kaip nežinia, kas
ateityje jai vadovaus. Izra
elis maža valstybė, tokia pat
ir jos slaptoji tarnyba, —
taigi, ko čia rūpintis? Iš
tikro gi žinovai teigia, kad
Izraelio slaptoji tarnyba
yra trečioje vietoje, ji yra
veiksmingesnė ir daugiau
žino negu pagarsėjusi D.
Britanijos Secret Service ar
Prancūzijos generalinio šta
bo antrasis skyrius. Tų ži
novų teigimu, geriausią ir
daugiausiai kaštuoja n č i ą
slaptąją tarnybą turi So
vietų Sąjunga, antroje vie
toje eina JAV, išleidžian
čios tam reikalui šimtus mi
lijonų dolerius, trečioje —
Izraelis. Izraelio žvalgybos
viršininkai gali visados pa
siremti žydų solidarumo
sentimentu. Izraelio slapto
ji tarnyba, pagrobdama Ar
gentinoje Eichmaną ij& jį
pristatydama į Izraelį, pa
rodė didelio noro veikti vi
sai nesiskaitydama su tarp
tautinės teisės nuostatais ir
papročiais. Pasisekimo Eichmano byloje padrąsinta, to
ji tarnyba griebėsi kito la
bai patriotiško, bet lygiai
sunkaus uždavinio, kuris ir

privedė prie visos tarnybos
sukrėtimo ir viršininkų pa
keitimo.
Visa tos dramos atomaz
ga praktiškai prasidėjo ko
vo 2 d. visų šnipų rojuje
Šveicarijoje, Bazelio mieste.
Tai dienai buvo užaliarmuota visa Šveicarijos slaptoji
tarnyba. Bent 20 jos agentų
buvo sukoncentruota sena
jame ”Drei Koenige” vieš
butyje, kur kiekvienam
kambaryje, po kiekvienu
stalu buvo įtaisyti mikrofo
nai. Visa tai tam, kad sekti
vienos jaunos panelės ir dar
jaunesnio jos brolio pokalbį
restorane su dviem viduti
nio amžiaus vyrais. Pokalbis
trūko apie keturias valan
das — kiekvienos jo žodis
buvo įrašytas juostelėn.
Abu vyresni vyrai po jo
tuojau išvyko į Zuerichą,
kur tuojau buvo areštuoti.
Lakoniškas prokurat ū r o s
pranešimas skelbė, kad bu
vo suimti Otto Joklik, 42 m.
iš Salzburgo (Austrijoje) ir
Joseph Ben-Gal, 33 m. iš
Tel Avivo. Kaltinimas: prie
vartavimas (noetigung) vo
kiečių piliečių. Tie piliečiai:
25 m. teismo sekretorė Heidi Goercke iš Freiburgo ir
jos 21 m. brolis. Jų tėvas —
raketų specialistas Paul
GoercJke — jau keli metai
tarnauja Egipto Nasseriui.
Mat, kai arabai įsitikino,
kad jie,nepaisant savo mil-

RUOŠIAMASI PLB SEIMUI
Tai antrasis P. L. B-nės
Seimas, kuriam ruošiantis,
techniškieji darbai šį kartą
atitenka Kanados lietu
viams, nes Seimas įvyks
Toronte (rugpjūčio 29 —
rugsėjo 1 d.).
Iš atsiųstos programos
matosi rengėjų ryžtas Sei
me atlikti ne vien tik rei
kiamus organizacijai for
malumus (valdybų ir komi
sijų pranešimai, statutų
priėmimai, naujos valdybos
rinkimai), bet svarstyti ir
apsispręsti klausimais, ku
rie, kaip siūlų kamuoliai,
sukosi, verpėsi, bet kad pa
naudoti audiniui, dar liko
ir mazgų išnarplioti.
Be B-nei būdingų temų
nagrinėjimui ir svąrstymui,
jautriausia bene bus tema
— P. L. B. vaidmuo Lietu
vos laisvinimo darbe. Ne
mažiau siejasi ir lėšų telki
mo klausimas lietuviškai
PLB veiklai finansuoti.
Pastarasis klausimas bu
vo praleistas negirdomis
pirmąjame PLB seime New
Yorke ir J.” J. Bachuno tuo
klausimu referatas ir sugestijos nebuvo pabotos,
Neveltui tas klausimas ir
būsimam Seimui parūpo,
nes be lėšų PLB gali likti
diskusijų klubu, kaip ir dau
gelis kitų organizacijų.
Seime numatytas ir pa• grindinis referatas: Lietu
vių tautos likimas laiko ir
istorijos perspektyvoje.
Būdinga, kad programoje
neišvardinami nei referatų,

nei paskaitų autoriai, Gal
tai atsargumas, rastas reikalingu, prisimenant Kul
tūros Kongreso patirtį.
Seimo metu numatytoji
kultūrinė, religinė, pramo
ginė, sportinė ir propagan
dinė programa taip pat yra
plati, bet atrodo, gerai su
planuota, nors joje dar gali
kai kas ir pasikeisti.
Jei ne vien rengėjai, bet
visi, kuriems rūpi PLB pla
tūs veiklos laukai, ateis į
Seimą rimties ir atsakomy
bės jausmo vedini, Seimas
galėtų virsti viena įspūdin
giausių ir mūsų ateičiai
lemtingu įvykiu.

žiniškos persvaros žmonė
mis, ginklu negali nugalėti
mažos Izraelio valstybės,
Nasseris per savo tautietį
Šveicarijos pilietį Hassan
Sayed Kamil Zueriche įstei
gė "Mechanical Corporacion” (Meco), kuri trumpu
laiku pasamdė Vokietijoie
ir Austrijoje 250 vokiečių
raketų specialistų, kurie
Egiptui turėjo sukurti ste
buklingą raketų ginklą, ga
lintį sutriuškinti Izraelį,
šiandien Egiptas jau turi
vidutinio nuotolio raketas,
tačiau be atominio užtaisų,
todėl jo veikimo rezultatai
nėra labai baisūs. Savaime
aišku, kad tai nebuvo pa
slaptis Izraelio slaptajai
tarnybai, kuri griebėsi prie
monių, kad vokiečius atbai
dytų nuo bendradarbiavimo.
Pereitų metų liepos 7 d.
Westfalijoje, Vokieti joje
buvo susprogdintas skren
dantis lėktuvas, kuriuo tu
rėjo skristi Meco šefas Kamil. (žuvo jo žmona Helena,
37 m. Mecklenburgo prince
sė). Rugsėjo 11 d. Muenchene buvo pagrobtas ir grei
čiausiai nužudytas raketų
specialistas dr. Heinz Krug,
lapkričio pabaigoje Egipte
dirbantieji vokiečiai gavo
siuntinius iš Hamburgo, ku
riuos atidarant sprogo bom
bos, užmušusios 5 egiptie
čius ir sunkiai sužeidusius
du vokiečius, š. m. vasario
20 d. buvo kėsintasi nušauti
Loerrache ^Badene) rake
tų specialistą dr. Hans
Kleinwaechter. S u p rantama„ kad ir vokiečių policija
nuvokė kame reikalas. Už
tat kai Heidi Goercke gavo
šaukimą atvykti į Šveicari
ją pasimatymui, atsisakius
grąsinimu ją nužudyti, vo
kiečių policija paprašė Švei
carijos policijos talkos. Vi
sas reikalas pasidarė viešas.
Izraelio seime opozicija
reikalavo, kad Ben Gurion1
vyriausybė nutrauktų dip
lomatinius santykius su ...
Vokietija, nors toji neturi
jokių legalių priemonių už
drausti užsienyje gyvenan
tiems savo piliečiams dirbti
kam jie nori. ”Jei Izraelis
buvo priverstas griebtis* ne
paprastų priemonių prieš
nepaprastai žiaurių ginklų
grėsmę — gynė liberalinis
Izraelio laikraštis ”Haaretz” savo valstybės slaptąją
tarnybą — tai atsakomybė
už tai krinta ant federalinės
Vokietijos respublikos vy
riausybės’,’ Adenauerio vy
riausybė, kuri yra labai
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Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos valdyba. Sėdi iš kairės: vicepirmininkas Antanas Senikas, sek
retorė Emilija Čekienė, pirmininkas Vytautas Abraitis. Stovi: vicepirmininkas dr. Bronius Nemickas
ir iždininkas Povilas Ališauskas.
G. Peniko nuotrauka

ALT SĄJUNGOS SEIMUI ARTĖJANT
Kaip sena lietuvių imigracija
Amerikoje, taip senos ir jų or
ganizacijos. Viena iš jų,tai Ame
rikos Lietuvių Tautinė Sąjunga,
kuriai šį pavasari sueina 14 metų
nuo tautinės minties įvairiais var.
dais anksčiau pasivadinusių orgjų apsijungimo, kada buvo išrink
ta viena bendra vadovybė -- ALT
S-gos Taryba ir pirmoji Sąjungos
Centro Valdyba. Tai {vyko 1949 m.
'■ gegužės 22 d.
Tautinės Sąjungos veikla sie
kiama tęsti ankstyvesnių JAV lie
tuvių kartų tautinės veiklos tra
diciją, tolerancijos religijos da
lykuose, ugdymo ir palaikymo
lietuvių tautinio susipratimo ir
lietuviškos kultūros vertybių
Amerikos
lietuvių tarpe, rė
mimas lietuvių tautos pastangų
atstatyti bei išlaikyti savam kraš
te nepriklausomą Lietuvos vals
tybę, apsaugojančią pagrindines
žmogaus teises bei laisves.
ALT S-ga ugdė savo nariuose
pasiaukojimą bendriesiems tau
tiniams reikalams, solidarumą ir
organizacinę drausmę viešame
veikime, deramą pagarbą reiškia
kitokioms nuomonėms, kai gina
mi savi nusistatymai bei pažiū
ros tautinių, religinių ar kitų vi
suomeninių grupių santykiuose ir
viešose diskusijose. Taip sako
mūsų Sąjungos {statai. Artinan
tis Seimui juos tenka prisiminti,
apsvarstyti ir pergalvoti, ar vis
kas teigiamai vykdoma, ką patys
savo noru esame įsipareigoję.
ALT S-gos veikla yra plati ir
ji nesiriboja vien savo org-jo;
rėmuose, bet aktyviai reiškiasi
ir bendrinėje JAV lietuvių veik
loje: PLB-nėje, ALT, BALF,Lie
tuvos Nepriklausomybės Talkoje,
Lietuvos Nepriklausomybės Fon-

jautri Vakarų viešosios
nuomonės spaudimui, aiški
nosi, kad jos teritorijoje
esančios įmonės negamina
nieko tokio, kas specialiai
būtų reikalinga abc (atomi
niam, bakteriologiniam, che
miniam) kariavimo būdui.
(Nukelta | 2 psl.)

— Kodėl mes turime ginčytis dėl priemonių? Svarbiausia tai Vakarus uždaryti tenai...

E. ČEKIENĖ

ieškojimo gyvenime bei viens ki
tame tik grožio ir gėrio, kuris ap
de, kur Sąjungą atstovauja iš na saugoje nuo visų nesveikų, sle
rių tarpo deleguoti ar išrinkti giančių ir visa griaunančių aplin
kos veiksnių, kurių netrūksta ir
asmenys.
Prie bendrinių Sąjungos darbų mūsų laikais.
Artėjantis Tautinės Sąjungos
tenka priskirti netolimoj praeity
suruoštus didžiulius sąskrydžius Seimas, kuris (vyksš.m. gegužės
Washingtone, kurie sutraukdavo 31, birželio 1 ir 2 dienomis, bus
tūkstančius žmonių, jų tarpe daug geriausia proga aptarti organiza
jaunimo, daug Amerikos valdžios cinius reikalus, suglaudinti gre
atstovų, kurie susipažindavo su tas ir bendromis jėgomis dar di
Lietuva politiniai ir kultūriniai, desniu ryžtu žengti I bendrąjį mū
o didžioji JAV spauda plačiai ap sų visų tikslą -- tautos gyvybės
rašydavo ir išgarsindavo po visą išlaikymą ir jai laisvės atgavi
mą.
kraštą.
Jie matydavo tomis progomis
suruoštas parodas, girdėdavo muzikos kūrinius ir nekartą turėjo
progos {sitikinti, kad tuose dai
lės ir muzikos kūriniuose atsis
pindi lietuvio siela, kuri, nežiū
rint sunkių persekiojimų sovietų
okupuotoj Lietuvoj, tebėra laisva
• PREZIDENTAS KENNEDY
ir trokšta tik vieno: išsivaduoti
balandžio 3 d. spaudos konferen
iŠ komunistinės priespaudos,
cijoje pareiškė, kad anti-Castro
grąžinti Lietuvą (jai priklausan
kubiečių puolimą: ir sovietų lai
čią vietą laisvųjų ir demokratinių
vų skandinimai gal| dar labiau
valstybių tarpe, vėl bendradar
(tempti jautrią ir pavojingą padė
biauti su Vakarųpasauliu, kuriam
ti Karibų jūroje.
lietuvių tauta priklauso pagal sa
• CASTRO ATSIPRAŠĖ JAV
vo istoriją ir kultūrą, anot Dipl.
VYRIAUSYBŲ, jo lakūnams "per
Šefo St. Lozoraičio žodžių,pasa
klaidą" apšaudžius amerikiečių
kytų vieno sąskyrdžio metu.
laivą. Valstybės departamentas
Tokių didžiulių suvažiavimų dė- tą klausimą laiko baigtu. Beliko
ka plačiai nuskambėdavo Lietu tik keistis notomis su Kremlium,
vos vardas, atsiskleisdavo nors aiškinantis, kas kaltas dėl pagydalelė tiesos ir mūsų tėvynę gau vėjusios anti-Castro kubiečių po
biančios tamsos laisvam pasau grindžio organizacijų veiklos.
liui. Jie, iš esmės būdami kultū
• MEKSIKOS PREZIDENTAS
rinio pobūdžio, pajudindavo i r Lie A.L. M ATEOS pareiškė suvaržy
tuvos laisvės klausimą.
siąs komunistų tranzitą, jei kitų
Tokių sąskrydžių rengimo ypa
kraštų vyriausybės štampuosią
tingas nuopelnas priklauso ALT
keliauninkų pasus štampu "ne
S-gos veteranams, gaila, daugu tinka kelionei | Kubą".
moj pasitraukusiems iš gyvųjų
* NEW YORKO GUBERNATO
tarpo: adv. Antanui Oliui, dr. M.
RIUS IR RESPUBLIKONŲ KAN
Colney, Juozui Cinkui ir mūsų tar DIDATAS Į JAV PREZIDENTUS
pe dar tebedirbantiems: dr. S.
Nelson Rockefeller atsidūrė ne
Biežiui, J. Bachunui, K. Karpiui,
malonioj situacijoj, paaiškėjus,
V. Abraičiui ir daugeliui vėliau
kad artimiausi jo bendradarbiai
{ š| kraštą atvykusių ir greit įsi
(velti Į didžiulę kyšininkavimo
jungusių naujųjų ateivių.
byląARGENTINOS LAIVYNO SUKI
Mūsų išeivijos, taigi ir ALT
S-gos, svarbiausias uždavinys LIMAS baigėsi nepasisekimu. Su
yra kultūrinis augimas, be kurio kilimas buvo pradėtas baiminan
neįmanomas tautinės ištikimybės tis, kad vyriausybė pati nesuge
ir lietuvybės išlaikymas. O ge bėsianti numalšinti augančią perai žinome, kad tautinės gyvybės ronistų įtaką ir galimą Perono
išlaikymui svetimam krašte di gr|žimą Argentinon.
♦ PRANCŪZUOS ANGLIAKA
džiausias ginklas yra lietuviško
ji spauda, radijas ir organizaci SIŲ STREIKAS PASIBAIGĖ ir de
Gaulle vyriausybė galės lengviau
jos.
Tautinės minties žmonės Ame atsikvėpti, tačiau dar daug pro
rikoje tą gerai suprasdami lei blemų lieka neišspręstų, algų
džia savo laikraštj Dirvą, išeinan klausimą keliant kitoms darbi
čią tris kart savaitėje, kuri bai ninkų sąjungoms (unijoms).
* SOV. SĄJUNGOJE PUOLA
gia žengti J 50 metų sukakt|. Dir
vai leisti ALT S-gos narių pas MAS JAUNAS POETAS JEVTUtangomis yra įsteigta Vilties ŠENKO, prancūzų savaitiniame
Draugija, kuriai šiuo metu vado žurnale L’Express paskelbęs sa
vauja dr. V. Ramanauskas -- vo "ankstyvą autobiografiją".
Literaturnaja Gazeta (dėjo Žu
pirm., V, Rastenis, B. Veitas,
vicep., A. Mackevičius ižd. ir kovo kaltinimus, kuriuose jis
randa, kad Jevtušenko iškraipęs
J. Čiuberkis reikalų vedėjas.
Amerikos Lietuvių Tautinė ne tik literatūrinio, bet ir soci
Sąjunga savo skyrių ir narių alinio Sov. Sąjungos gyvenimo
skaičiumi JAV-se yra viena iš faktus.
Gi Jevtušenko rašo, kad "so
didžiausių ir stipriausių org-jų
vietų
žmonės geriau dirba, nei
ir S-gos vadovybės, kurią šiuo
metu sudaro: Vytautas Abraitis analizuoja. Didvyrišku užsispy
-■» pirm., Antanas Senikas ir dr. rimu, retai užtinkamu istorijoje,
Bronius Nemickas -- vicep., E. jie statė jėgainę po jėgainės, fa
Čekienė -- sekr. ir Povilas Ali briką po fabriko. Jie dirbo piktai
šauskas -- iždininkas, didžiuoju sukandę dantis, kad mašinų, trak
rūpesčiu yra- išlaikyti ją tokią torių ir buldozerių Ūžesys užslo
ir ateity, kad, kaip mūsų ideo pintų pro spygliuotų vielų užtva
logas Tumas-Vaižgantas sako, ne ras prasiskverbianti šauksmą Iš
nustotume šviesaus optimizmo ir Sibiro koncentracijos stovyklų."
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DIENA, KADA ANGLIJA BUVO IŠGELBĖTA
Atmosferinės sąlygos Anglijos
puolimui nebuvo tokios palankios,
kaip Prancūzijos invazijos metu.
RugpiŪčio mėnuo buvo lietingas.
Ofenzyva, turėjusi {vykti 5 dieną,
buvo atidėta 8, o vėliau 12 dienai.
Bet ji prasidėjo tokiose sąlygose,
kurios davė optimistiškų vilčių.
Pirmą dieną anglai neteko 90 lėk tuvių, numušdami 28 vokiečių.
Kitomis dienomis sunaikintų lėk
tuvų skaičius buvo 5 prieš 1 pro
porcija vokiečių naudai. Churchil
lis skelbdavo visad perdėtą nu
muštų vokiečių lėktuvų skaičių.
Bet tai nereiškia, kad vokiečių
aviacija neturėjo nepasisekimų.
Stukas arba smogiamieji lėktu
vai, kurie pasirodė gerai Lenki
joje ir Prancūzijoje, tiko labiau
terorui, negu medžiaginių nuos
tolių pridarymui ir Anglijoj neat
siekė lauktų rezultatų. Rugpitl
čio 15. nepasisekimai buvo tokie
dideli, kad Stukas buvo išimti iš
kovos. Antras nusivylimas byvo
su Messerschmidt 110, dvimo-

toriniais naikintuvais. Pasirodė,
kad jų greitis buvo mažesnis už
Spitfires.
Rugpitlčio pabaigoje tačiau ko
vos rezultatai buvot'iš 1,515 nai
kintuvu anglai prarado 791, tai yra
pusę. Vokiečiai iš 1,464 prara
do tik 169 naikintuvus ir neteko 184
bombonešių priešui pridarydami
milžiniškų nuostolių, kaip tai-vi
siškai sunaikindami 18 aerodro
mų ir dalinai 26. Pusė darbo in
vazijos pasiruošimui buvo at
likta. Skeptikai pradėjo raudo
nuoti dėl savo skepticizmo. Dar
truputį ir Anglija bus parklup
dyta.
Per tą laiką Hitleris išsprendė
armijos ir laivyno ginčą. Jis pri
pažino, kadadm. Raeder buvo tei
sus dėl išsilaipinimo Lyme {lan
koje sunkumų. Trumpai suglau
dus, invazija turėjo būti vykdoma
grupės A. Bet puolimo data dar
Anglijos karalius George IV
palikta nenutarta. Apie grupę B, su karaliene vizituoja darbi
vadovaujamą maršalo von Bock, ninkus , dirbančius prie Buck{sakymų knygose sakoma, kad ji inghamo rūmų pataisymo po
vokiečių bombardavimo...

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI
PAS MUS!
PINIGAI PADĖTI IKI KIEKVIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MĖNESIO DIENOS.
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PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90
DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME
PENSIONIERIAMS, KURIEM PROCENTAI YRA SV ARBU
GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.

& LOAN ASSN.
1447 So. 49th Court, Cicero 50, III.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS,
sekretorius
Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone: 656-6330

rugsėjo 17 d. perkeliama {Rytus,
kas reiškia, kad vykdant "Jūros
liūto" planą, užsimezgia "Barbarossa" puolimo prieš Rusiją pla
nas.
Rugsėjis jau artėjo. Su Londono
puolimais orinis karas pakeitė
formą.

Vietoj laukto rezultato, kad
anglų pasipriešinimas silpnėtų,
jis sustiprėjo. Vokiečių laivyno
pasiruošimas invazijai buvo už
baigtas. Gestapo irgi užbaigė sa
vo paruošiamuosius darbus. Bu
vo sudaryti sąrašai asmenų, ku
rie, pradedant Churchilliuzturėtų
būti tuojau pat suimti. Tūlas dr.
Dix, SS pulkininkas, buvo paskir
tas Anglijos gestapo viršininku.
Spaustuvėse jau buvo baigti spaus •
dinti Didžiojo Londono Feldkommandantur plakatai, grasi
nant gyventojus represijomis,
atentatų atveju prieš vokiečių
kariškius. Invazija, kaip mato
me, buvo paruošta iki mažiausio
taško.
Rugsėjo 14 Hitleris pas save
sušaukė armijos vadus ir arti
miausius bendradarbius. Plačiai
apimančioje kalboje, skraidyda
mas nuo Londono iki Maskvos,
nuo Tokijo iki Washingtono, galu
tinai priėjo išvados, kad nežiū
rint priešo susilpnėjimo.invazijai dar pilnai nepasiruošta. Rei
kia dar kokių penkių dienų gra
žaus oro. Tad Hitleris nutarė
palaukti dar iki rugsėjo 17 d., kad
galėtų pasakyti galutiną žod{. Iki
to laiko bus matyti, kaip anglai
pakels smarkiausius smūgius...
*♦*

Vokiečiai laukė, kad anglai, iš
gąsdinti bombardavimų ir nepa
tenkinti savo vyriausybe, sukils.
Bet svajonės neišsipildė.
Pagal vokiečių statistiką,anglai
jau nebeturėjo lėktuvų, tiek daug
jų buvo numušta... Pas vokiečius
irgi buvo negeriau. Jų naikintu
vas ME 109 tegalėjo skirti kelio
nei 75 minutes ir 20 minučių kau
tynėms. Viena vokiečių eskadri
lė iš 12 lėktuvų nukrito La Manche sąsiauryje dėl trūkumobenzino, nes norėjo kautynes pratęs
ti keletą sekundžių.
Garsusis vokiečių karo lakūnas
Adolf Galland turėjo drąsos Goeringui pasakyti, kad jo lakūnai
nieko geriau nebegali padaryti,
nes lėktuvai blogi.
-- Duokit mums Spitfires,tada
pamatysit,ką mes galime!
Rugsėjo 15, kai turėjo {vykti
invazija, anglų radijas paskelbė

ALT S-gos skyriaus nariu mų remontui, o mėty veikla
užbaigiama N. Mėty sutiki
susirinkimas
mu, kuris visada ruošiamas
ALT S-gos skyriaus na savo namuose.
rių visuotinis susirinkimas
Be to, visi nariai ragina
šaukiamas balandžio mėn. 5 mi aktyviai dalyvauti sud., 7 vai. vakare savo na batvakariuose, kurie ruošia
muose. Yra daug svarbių mi kiekvieno mėn. trečiąjį
reikalų, bus svarstoma atei šeštadienį su įvairia kultū
nančių metų darbų planas, rine programa.
todėl visus narius prašome
būtinai dalyvauti.
12 mėty sėkmingoje
prekyboje
ALT S-gos skyriaus veikla
Amerika yra didelis gali
Kovo mėn. 27 d. ALT mybių kraštas tiems, kurie
S-gos Bostono skyriaus val moka tomis galimybėmis
dyba savo posėdyje nustatė pasinaudoti. Vienas iš to
šių metų veiklos planą. Ypa kių laimingųjų yra Bostone
tingas dėmesys atkreipia gyvenantis Vytautas Stel
mas į namų išlaikymą. Sky mokas.
riaus namuose vyksta daug
kultūrinių parengimų, jie
reikalingi didelio remonto.
Tam reikalui artimiausioje
ateityje numatoma paleisti
laimėjimams dailininkų —
Bagdono, Kamantauskienės
ir Janušo skirtus paveiks
lus. šiam reikalui Lietuvių
Enciklopedijos leidėjas J.
Kapočius padovanojo daug
vertingų knygų. Jaunimui
numatoma parodyti filmą
"Lietuva — Europos krep
šinio nugalėtojas”. Surengti
gegužės mėn. motinos die
nos minėjimą, o birželio —
Jonines. Rudens sezonas
pradedamas Tautos šventės
minėjimu, kas jau yra vir
Vytautas Stelmokas.
tę tradicija, kad ALT S-gos
Bostono skyrius kiekvienais
metais rengia šį minėjimą.
1949 m. atvykęs į Bosto
Toliau numatoma surengti ną pradėjo dirbti vienoje
minėjimą prisiminti prieš nekilnojamo turto pardavi
400 metų Myk. Daukšos pa mo įstaigoje pardavėju.
rašytos pirmosios lietuviš 1957 m. kartu su a. a. dr.
kos knygos. Apie lapkričio Bruno Kalvaičiu įsteigė
mėn. surengti banketą, ku nuosavą nekilnojamo turto,
rio pelnas būtų skirtas ria- įvairių draudimo rūšių ir
pajamų mokesčių atskaito
mybės įstaigą, Baltic Realestate and Insurance Agenkovos rezultatus. Anglai neteko cy vardu, 389 W. Broadtvay,
26 lėktuvų ir vokiečiai 195... Tiek
So. Boston. Mirus Br. Kal
jų gal niekad nebuvo numušta.
vaičiui, liko tos įstaigos sa
Daugiausiai 60. Bet ne nuostoliai,
vininku-, kurią sėkmingai
o stipri anglų rezistencijos dva
plečia ir toliau. Tokiu būdu
sia nulėmė Hitlerio sprendimą.
nesenai sukako 12 metų,
Rugsėjo 17 jis {sakė invaziją ati
kaip V. Stelmokas yra ne
dėti "sine die". Ir taip Seeloewe
kilnojamo turto prekyboje.
planas buvo užmirštas.
V. Stelmokas 1944 m.
Kitame numery: DIENA, KADA
baigė Vilniaus universiteto
VOKIETIJA NUSTOJO BŪTI NE
ekonominį fakultetą, 1955
NUGALIMA...
m. prekybinės administraci
jos skyrių. Jis yra Bostono
Realestate Board nariu.
Versdamasis prekyba, V.
Stelmokas
nepamiršta ir lie
(Atkelta iš 1 psl.)
tuviškųjų reikalų. Yra bu
čia reikia priminti, kad Iz vęs L. Bendruomenės Bos
raelio valstybė praktiškai tono skyriaus pirmininku,
gyvena iš Vakarų Vokieti daug dirbo ir dabar tebe
jos reparacijų už nužudytus dirba BALFe, Laisvės Var
žydus. Tos reparacijos jau po valdyboje, L. Bendruo
baigiasi ir Izraelio tolimes menės Bostono apygardos
nis likimas priklausys tik sekretorius, Dorchest e r i o
nuo užsienio, ypač Ameri Amerikos Lietuvių Piliečių
kos žydų paramos, kuri toli klubo finansų sekretorius, o
gražu nėra nei neišsiamia- praėjusių metų rudenį di
ma nei pakankama. Ben Gu- dele balsų dauguma tapo iš
rionas, kurio asmeniniai rinktas Amerikos Lietuvių
santykiai su Adenaueriu Piliečių Draugijos So. Bos
yra labai.geri, atsisakė nu tone finansų sekr., kas pa
traukti diplomatinius san rodo, kad V. Stelmokas turi
tykius su Vokietija. At didelį pasitikėjimą senosios
virkščiai, atleisdamas savo ir naujosios emigracijos lie
slapt.tarnybos virš., jis lyg tuvių.
Linkime V. Stelmokui ir
siūlo daryti mainus už tai
pageidaudamas iš Adenau
erio vyriausybes viso gali
mo moralinio spaudimo j sa
vo piliečius nepadėti Egip
to apsiginklavimui.

Izraelio...

(pm)

Padėka
Po sunkios ir pavojingos
ligos vėl atgaudamas svei
katą, nuoširdžiai dėkoju dr.
Stasiui Jasaičiui, su nepa
prastu rūpestingumu mane
gydžiusiam, draugiškai glo
bojusiam ligoninėje ir na
mie, parodžiusiam didelio
pasišventimo ir artimo mei
lės atsidūrusiam nelaimėje.
Esu taip pat nepaprastai
dėkingas visiems savo bi
čiuliams, kurie mane lankė
ligoninėje, sveikino, guodė,
kėlė nuotaiką ir draugiškais
patarnavimais šį sunkų me
tą pagelbėjo man ir mano
šeimai.
Nuoširdžiausias ačiū vi
siems ir iki pasimatymo vėl
šviesaus gyvenimo aplinkoj!
Jūsų
Jonas Vasiliauskas
Bostonas.
PINIGAI I USSR
PILNAI GARANTUOTA

PRISTATOMA PER 2 SAV.
PRASYK PLATESNIŲ
INFORMACIJŲ

GRAMERCY
SHIITING Co., Ine.
744 BROAD STREET
NEVVARK, NEW JERSEY
Laisniuota ir pilnai bandyta

Tel. MU 9-0598

HOUSE FOR SALE
NEWBOUGH HGTS., 4024 E.
26. By owner. (2) 4 Rooms suite.
(2) 4 Rooni suite. Private Bath,
gas furnace. Mušt sacrificc.
$15,400. Telephone: 883-9856 —
after 6 P. M. IM 7-7080.
(68)

APARTMENT FOR BENT
4024 E. 26 NEWBOURGII Hgts.
aera. 4 Rooms down $70.00. 4
Rooms up $65.00 all utilities
paid for except electric. Quick
clean apt. Basement, yard. Tele
phone: BR 1-2900 — IM 7-7080.
(6fO

SAVINGS DEPOSITS
RECEIVED THROUGH
APRIL 10th
WILL EARN INTEREST
FROM APRIL 1st

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

PARAMA-

toliau sėkmės prekyboje, o
taip pat lietuviškame vi
suomeniniame darbe.
Religinės muzikos konceras
Kovo mėn. 24 d. Jordan
Hali — miesto koncertų sa
lėje buvo suruoštas religi
nės muzikos koncertas, ku
ris sutraukė apie 700 klau
sytojų. Pirmoje dalyje prel.
Juras tarė sveikinimo žodį,
o po to jungtinis choras iš
Belmonto amerikiečių ir
Cambridge lietuvių chorų
atliko A. Dvorak ”Stabat
Mater”. Dirigavo John Bavicchi, vargonais pritarė
Vytenis Vasiliūnas, solis
tais buvo keturi amerikiečiai-tės. Antroje dalyje bu
vo išpildyta nesenai muz. J.
Kačinsko parašytos koncer
tinės mišios skirtos pami
nėjimui 700 metų sukakties
nuo Lietuvos karaliaus Min
daugo krikšto, šias mišias
išpildė Belmonto amerikie
čių ir So. Bostono lietuvių
parapijos jungtiniai chorai,
kuriems dirigavo muz. John
Bavicchi, vargonais grojo
Vytenis Vasiliūnas, prita
riant Melrose amerikiečių
simfoninio orkestro pučia
mųjų instrumentų orkestui, dirig. J. Kačinskas.

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

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
BARNETT PRANC. KONJAKAS ...... 5th $4.98
GERMAN BRENDY ............................. 5th $3.98
CANADIAN WHISKEY ........................ 5th $3.98
VODKA pilna kvorta......................
$3.59
KRON BRANNVIN
AOUAVIT (švediška) ...................... 5th $3.98

COCTAILS MANHATTAN OR
MARTINI kvorta .........................................$2.98
LIEBFRAUM1LCH vokiškas vynas
5th $0.89
NAPOLEON FRENCH BRANDY
5th $3.35
RICCADONNA IT AL. VERMOUTH 30 onz. $1.15
BORDEAUX pranc. vynas................
5th $0.98

GtN

MOSES cieavelano

' Crust Cornpantjl
k_____

1963 m. balandžio 5 d.
M
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SKAITYTOJŲ

LAIŠKAI

DIPLOMŲ KLAUSIMAS
DETROITE

cijos keisti.
Jei kas yra kuo nors, tegu bū
Jau kelintas kartas Dirvoje iš na visam pasauliui aišku, kad tai
keliamas visai lietuvių visuome diplomuotas žmogus.
Ši vertinga, nuo lenkųpaeinan
nei skaudus, svarbus ir skubiai
keistinas faktas, kad Detroite ti tradicija turi būti puoselėjama
veikia lietuvių žurnalistų sky jei ne kam kitam, tai tam, kad su
rius, kuriame nėra nė vieno mažinus konkurenciją.
diplomuoto žurnalisto. K. Jur
Deja, kaip Detroito pavyzdys
gutis paskutiniame savo raši
rodo, mūsų kultūrinis nuosmūkis
nyje nustebo, l<ad nėra didesnės jau tiek toli pažengė, kad net ir
reakcijos spaudoje ryšium su jo paprasti vargo mokyklos spaudos
iškeltais faktais.
bendradarbiai skverbiasi { spau
Lietuviai yra lėti iš prigimties
dos skiltis, kuria lietuviškas
ir, nėra abejonės, kad netrukus draugijas ir drjsta vadinti save
pradės svarstyti šią problemą žurnalistais. Reikėtų
tučtuojau
visa mūsų spauda, radijo valan tuo susirūpinti mūsų atitinkadėlės, Washingtono diplomatiniai miems veiksniams ir nustatyti
veiksniai ir pan.
aiškias kategorijas.
Tebūnie tad šis laiškas "pir
Siūlyčiau sekančias klasifi
moji salvė" bandant išrišti š( kacijas:
klausimą.
PECKELIS — laiškų rašytojas.
Jau esame {pratę nuo žilos se
RAŠEIVA -- Biedni koresponnovės tituluotis skambiais prie
dėliais. Nereikėtų tad šiostradi- dencijų rašytojai, netur{ nei ga-

likimo pavergtų tautų talka mūsų
laisvės kovos jėgas sustiprintų.
Bendrai veikiant visokeriopa po
litinė akcija būtų svaresnė ir
veiksmingesnė. Atstumdami anas
tautas nuo bendros kovos, silpni
name gi ir savąją kovą --dėl
siekia pavergta Lietuva, to paties Lietuvos. Mes atstumiame armi
drąsiai ir garsiai linkime ir pa jas ir ginklus, kurie, lemiamą iš
vergtai Ukrainai ir kt. Dvigubo laisvinimo kovą kovojant, sutau
masto strategija sugr|š bume pytų mūsų tautai daugel kraujo ir
rangu. Ižeisdami Ukrainą mes gyvybių.
atstumiame stipriausi ir veiks
Argi skambiais vardais pasi
mingiausi savo laisvės kovos part
puošusios mūsų institucijos to ne
neri, natūraliausi draugą. Tai ne supranta?
siderina nei su mūsų interesais,
•••
nei su moraliniais principais nei
Nusilenkę trims ultimatu
su logika.
mams, praradome viską. Jeigu
Mūsų laisvinimo kovos politi anuomet atrodė, kad nusilenkda
ka nebūtinai turi sutapti visais mi jėgai, tačiau, apsidraudę su
taškais su Valst. -Departamento tartimis, daug ką galėsime išgel
politika. Ten pučia visokių vėjų bėti -- tai šiandien jau nebetu
ir kartais mūsų reikalui nepa rime daugiau ką prarasti, todėl
lankių. Valst. Departamentui ieš
ir lankstytis — gana. Dr. A. Tri
kant susitarimų su Maskva, kiek
mako principas "Reikia būti at
vienas Rusijos skaldymo primi sargiems" — nebegalioja. Savo
nimas jam iššaukia galvosop(. principais turime kilti aukštyn,
Natūralu, kad ir Kongreso nuta
jeigu tik pajėgiame atsistoti ir ko
rimas jam sudarė nepatogią staig voti. Atsistoti tai pajėgsime, o
meną. Tačiau atsimintina, kad
taipogi ir kovoti, nes gerą ginklą
Valst. Dep-to politikos kryptis ir turime, tik laukiame vadų leidimo
pareigūnų asmeninė sudėtis kei juo naudotis. Tas ginklas tai —
čiasi. Todėl ne čia yra keliavepagarba moraliniams princi
dė žvaigždė ^vedanti {išlaisvini
pams.
mą, bet Kongreso nutarimas, ku
Moralinių principų gerbimas
ris yra pastovus, principinis, ne
ir, pagal juos, išlaisvinimo kovos
keičiamas, tolygus Laisvių Dek vadovavimas, yra tikroji kovos
laracijai.
vėliava. Vadovaujantieji tai ko
Nors JAV Prezidentai savo vai veiksniai turėtų ją aukštai
Pavergtųjų Tautų Savaitės kas iškėlę nešti, o mes visi,laisvė
metinėse proklamacijose ir ne je esantieji, turėtume, kaip rite
išvardina vardais visų pavergtųriai --be baimės ir dėmės -tautų, kaip Kongreso nutarime, ją sekti.
tačiau Kongreso nutarimo tai ne
Jeigu Valst. Dep-to pažiūra
nuvertina ir jo reikšmės nesuma būtų skirtinga nuo mūsų laisvės
žina, nes Prezidento proklamaci kovos kelio, tai, kalbantieji lais
ja išplaukia iš Kongreso nutari vinimo veiksnių vardu, neturėtų
mo ir (pareigojimo Prezidentui, o
tos kovos vėliavos nuleisti, het
ne atvirkščiai.
rizikuodami netekti gero atlygi
Todėl L. Laisvės Komiteto nimo už pataikavimą Valst. De
pirm. V. Sidzikausko aiškinimas, partamento vingiuotai politikai.
kad Prezidento proklamacijoje,
Pavergtose Europos Tautose
ne{vardinant pavergtų tautų, o pa (PET) Lietuva turėtų iškelti pra
sitenkinant sąvoka "Captive Na- plėtimą pavergtų tautų šeimos,
tions” teliečia tik PET (Paverg priimant {ją nariais visas Rusi
tos Europos Tautas), arba ACEN jos pavergtas tautas, kurios dėl
(Assembly of Cpative European laisvės kovoja ir narystės siekia,
Nations), yra klaidinantis, nessą
pagal Kongreso nutarimo dvasią
voką "Captive Nations" yra pla
ir raidę.
tesnė negu ACEN ir ji, bendrąja
Pastovūs, tiesūs ir drąsūs mo
prasme, apima visas Kongreso
ralinių principų gynėjai, tolimo
nutarime išvardintas pavergtas je perspektyvoje, dažniausia lai
tautas, o ne vien devynias PET
mi, nes, galop, esti {vertinami ir
(ACEN). Iš to seka, kad Paverg
susilaukia “pagarbos ir pagalbos.
tų Tautų Savaitės minėjimus de
Svyruonėliai gi, pagal {vairiųvėra rengti ir juose solidariai daly jų kryptis besilankstydami, pap
vauti visoms pavergtoms tau
rastai susipainioja savo sieki
toms, pagal Kongreso nutarimo
muose ir, prarasdami pagarbą,
dvasią ir raidę ir tuo nebus pa
netenka nei paramos nei pagal
žeistas bet kurios tautos valsty
bos. Lietuvos laisvintojams lin
bingumo statusas.
kėtina tiesaus, visokiems vėjams
Kongreso nutarimo reikšmė
atsparaus, principų kelio.
mūsų veiksnių arba nutylima, ar
ba iškreipiama. Jame išvardinant
Aiškumo dėlei pareiškiu, kad
Lietuvą, Latviją, Estiją, Lenki
ją, Čekoslovakiją, Vengriją, Ru neabejoju paminėtų asmenų pat
muniją, Bulgariją ir Albaniją, riotizmu. Visus gerbiu kaip aukš
drauge su Gudija, Ukraina, Gru tos kokybės politikus- patriotus.
zija, Turkestanu ir kt., visuo Tikiu, kad visa jųpolitinė-visuomenei pristatoma kaip pažemini meninė veikla yra paremta jų įsi
mą Lietuvos valstybingumo. Toks tikinimais, siekiant gero Lietu
baiminimasis yra neįtikinamas, vai. Tačiau tebemanau, kad da
nes nepagrindžiamas rimtais bartinis kursas yra klaida. Klys
ti gali visi. Skirtumas tiktas, kad
{rodymais.
mažųjų žmonių ir klaidų pasėkos
Kalbant apie valstybingumą, tai
nereikšmingos, gi atsakingų pa
tenka prisiminti, kad Gudija 1918
reigūnų klaidos gali būti su dide
m. pasiskelbė nepriklausoma ir
lėmis ir lemiančiomis pasėko
Lietuva, bene pirmoji, ją pripa
mis.
žino. Ukraina buvo nepriklauso
Būdamas skirtingos nuomonės
ma 1917-20 m. Ukrainos valsty
ir negaudamas patenkinamo atsa
binis gyvenimas siekia toli pra
kymo pasikalbėjimuose bei posė
eityje. Gruzijos ir Turkestano
džiuose, jaučiu pareigą, taipogi
tautų valstybingumas siekia dar patriotinę, kelti viešai mano abe
prieš mūsų erą (Kristaus gimi jonę: Ar tiesus mūsų laisvės ko
mą) laikus, ligi galutino Rusijos vos kelias?
pavergimo 19 šimtmetyje. Gru
zija vėl buvo nepriklausoma ir
Lietuvos bei Sovietų Rusijos pri
pažinta 1918-21 m., kai iš naujo
Sovietų buvo pavergta, sulaužant
sutartj.
Kai šiandien Afrikos tautoms
pripažjstama nepriklausomybė,
tai kokiu moraliniu pagrindu ta
teisė neigiama Rusijos paverg
toms tautoms? Ir kieno neigia
ma? O gi Lietuvos reprezentan
tų, to paties pavergėjo kruvinai
skriaudžiamos tautos atstovų.
Žinia, kad nesame pakankamai
stiprūs vieni, be kitų talkos, nu
galėti Sovietų tironiją ir išlais
vinti Lietuvą. Aišku, kad bendro

AR TIESUS MOŠŲ LAISVĖS KOVOS KELIAS?

JAV Kongreso 1959 m. vien
balsis (!) nutarimas paskelbiant
Pavergtųjų Tautų Savaitę ir {pareigojant Prezidentą kiekvienais
metais paskelbti Pavergtųjų Tau
tų Savaitės Proklomaciją, ligi
Subscription per year Sll.00. Single copy 10 cents.
Rusijos imperializmo pavergtos
Editor-in-ehief Jonas Čiuberkis.
tautos išsilaisvins, arba bus iš
Redaguoja:
laisvintos iš Sovietijos vergijos,
Jonas čiuberkis, Vytautas Gedgaudas ir Jonas P. Palukaitis.
laikytina tikra Dievo dovana mi
Redakcinė kolegija: P. Bastys. E. Čekienė, A. Laikantis.
nėtoms tautoms.
R. Mieželis, V. Rastenis ir St. Santvaras.
Minėtame Kongreso nutarime
Prenumerata metams $11.00, pusei metų $6.06. Dirva išeina:
yra {vardintos vardais visos pa
pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais,
vergtos tautos: turinčios sateli
išskyrus šventes.
tinį statusą, buv. nepriklausomo
mis tarp abiejų Pasaulinių Karų
(Lietuva), buv. nepriklausomo
mis trumpesni laiką ir laisvės
neatgavusios nuo carų Rusijos
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos pirmininkas Vytautas Ab pavergimo.
Šiuo nutarimu JAV Kongresas
raitis yra pareiškęs, kad Sąjunga nėra vien tik politinė organizaci
ja. Jos darbo ir veiklos sritin {rikiuotos veik visos gyvosios visuo pirmą kartą istorijoje pasisako
menės pasireiškimų sritys. Ir jei pažvelgtų kas | Sąjungos nuveik už Sovietų Rusijos imperijos su
tus darbus ir { jos ateities planus, matytųsi visų visuomeninio gy skaldymą { atskiras nepriklauso
venimo sričių jungtis, kurių politinė prasmė {gauna platesnę ir gi mas valstybes ir morališkai Įsi
lesnę aptarti, kur srovė neplaukia siaurąja praktiškosios adminis pareigoja j{ remti. Šis nutarimas
tracinės politikos vaga. Tad neveltui ALT S-gos darbuose, o taip pat sustiprina laisvės vilt{ visoms
ir jos narių veikloje iškyla platus, gyvas, šakotas ir {vairus pasi Sovietijos jungą nešančioms tau
toms ir skatina jas visas bendrai
reiškimas.
sukaupti pastangas siekti išsi
O
laisvinimo. Tai yra neišsemia
Tačiau atrodo, kad vertėtų sustoti ties klausimu, ar kartais tas pla
mas vilties šaltinis pavergtųtaučiai besišakojąs organizacinis medis nereikalingas didesnio dėmesio
tų laisvinimo institucijoms, bei
ir didesnio susidomėjimo šaknimis, pačiais struktūros pamatais, sa
paskiriems veikėjams. Tačiau
vo syvų ištekliais ir jų panaudojimo tikslingumu ir planingumu.
Sovietijos valdovams iššaukiąs
Netektų čia išeiti naujais planais ir sumanymais. Š{ kartą užteks
tik priminti, kad yra dar nejvykdytų ir nebaigtų vykdyti planų, pa nepaprastai jautrų susierzinimą
veldėtų ar savo laiku užsibrėžtų {gyvendinti. Yra užsibrėžtų darbų, (prisimintina N. Chruščiovo jau
kurie vyksta, kurie daromi be pertraukos, tik jie reikalingi dides trumas tuometiniam viceprezi
dentui R. Nixonui lankantis Mask
nio dėmesio ir talkos.
Štai, jau ne šios kadencijos metu buvo nutarta išleisti Prezidento voje).
Sekant minėtu nutarimu JAV
Antano Smetonos monografiją. Nutarimas išleisti knygą nesunku pa
Prezidentas
kas metai liepos
daryti, bet tą nutarimą {gyvendinti -- jau kitas reikalas. Čia ne vie
na valdyba (velta. Čia yra autorius, yra leidėjas, yra ir kas tą knygą mėn. paskelbia Pavergtųjų Tautų
Savaitės Proklamaciją. Yra susi
privalo atspausdinti.
kūręs
tos savaitės minėjimo cent
Nutarimas buvo padarytas ne vieno žmogaus, bet kolektyvo. To ko
lektyvo uždavinys, ne vien tik (sipareigojusių asmenų, pasidomėti, ar rinis ir lokaliniai komitetai, ku
viskas ir visų padaryta pagal to entuziastingo nutarimo dvasią. Ir ka rie tuos minėjimus praveda dera
da tūkstantinės duodamos ir šen ir ten, ar nevertėtų pagalvoti, kur mu būdu.
JAV Kongresui pasisakius už
pirmoje eilėje jos priklauso, — irgi tų nutarimų dvasioje.
Sovietijos suskaldymą Į tautines
O
valstybes, {domu yra sugretinti
Savo laiku buvo nutarta sustiprinti ir padidinti Vilties b-vės kapi lietuviškųjų laisvinimo veiksnių
talą. Inž. Eug. Bartkaus kadencijos metu ALT S-ga entuziastingai ėmė pažiūrą šiuo klausimu.
si žygių, davusių labai apčiuopiamųvaisių. Tųžygiųdėka šiandien tu
«««
rime turtą, kurio dėka išeina Dirva, yra leidykla, leidžiamos knygos.
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
Tai nėra vieno nutarimo {vykdymo reikalas, bet darbas, reikalingas
nuolatinio dėmesio.
nimo Komiteto (VLIK) pirminin
Tuo tarpu matome, kad ne visi ALT S-gos skyriai pakankamai dė kas dr. A. Trimakas, 1960 m. lie
mesio yra paskyrę šiam tikslui. Skyrių {našų disproporcija siekia nuo pos 16d. politinėje apžvalgoje, at
1.250 dol. iki 10 dol. O aišku, kad ta disproporcija neatvaizduoja skyrių pasakotojoje 1960 m. rugsėjo 8 d.
pajėgumą, o tik dėmesio nevienodumą.
Drauge Nr. 210, tarp kitko, sako:
Atrodo, kad bent po 100 dol.kiekvienas ALT S-gos skyrius turėtų "... Lietuvos Rytai -Gudai ir Uk
turėti {nešęs Vilties draugijai, kiekvienas skyrius privalėtų turėti ne raina -- gali lemti Rusijos atei
po vieną, o po penkis sprendžiamus balsus Vilties draugijos reikaluo ti ir mūsų saugumą. Tačiau mū
se.
sų padėtis skirtinga nuo ukrai
niečių.
Mes esame turėję savo
O
valstybę,
yra mūsų atstovybės.
Mes girdime ir skaitome apie laureatus, jų pagerbimus. Tuo pačiu
pagerbiama, iškeliama lietuviškoji kūryba, jos vaisius -- knyga. Bet Bet laisvės neiškovojus nederė
ne vieni laureatai dirba. Lygiai, kaip meno paveikslus savo butuose tų kalbėti apie Rusijos skaldy
mą. Reikia būti atsargiems". Pa
turi ne tik juos laimėję parengimų metu.
Turime ir mes savų, laureatų ir ne laureatų,kūrinių vertų didesnio našios mintys sakomos 1960 m.
rugsėjo 12 d. Draugo Nr. 214
dėmesio.
Štai, ALT S-gos veikėjas, tos srovės prityręs kūrybingas ir visa (E.) rašinyje "Pavergtųjų Euro
pusiškai iškilus žmogus -- Stasys Santvaras, išleido poezijosrinkinĮ pos Tautų seimo organizacijos ir
veiklos klausimais", kuriame
Aukos Taurė.
teigiama,
kad Pavergtųjų Tautų
Viltis yra išleidusi R. Spalio knygą Alma Materztinkamą dovanoti
musų studijuojančiam jaunimui. Pasirodė V. Ramono Dailininkas Ra u- Savaitės Komiteto organizuoja
ba, nebereikalinga rekomendacijų. Pasirodys daugiau leidinių, vertų muose minėjimuose lietuviams
dalyvauti nedera, kad nepažemin
jaugiau dėmesio, nei dulkių leidyklos lentynose.
O kas atsitiktų, jei ALT S-gos skyriai rastų galimu tas knygas, ti valstybingumo statuso.
1960 m. vasarą New Yorko Lie
savųjų autorių ir savų leidyklų išleistas, parodyti savo nariams taip,
kaip eilė kitų knygų keliama { padanges kitų organizacijų. Kas atsi tuvių Tarybai svarstant dalyvavi
tiktų, jei visi nariai rastų galimu pajusti moralini pasitenkinimą, pa mą Pavergtųjų Tautų Savaitės
Komiteto organizuojamoje de
pildžius savo literatūrini kamputj savųjų leidiniais?
Manyčiau, kad ne daug tai pareikalautų pastangų. Tuo labiau, kad monstracijoje, Pranas Vainaus
tokių "dienotvarkės punktų” iki šiol beveik niekas nepriminė, o jie kas pasisakė prieš ir, kalbėda
mas Vliko, PET., bei Lietuvos
verti didesnio dėmesio ir naudingi. Tik -- šiek tiek iniciatyvos...
Laisvės Komiteto (tikrovėje tai
(j.č.)
beveik tas pats, nes visų trijų
institucijų branduolius sudaro tie
patys asmens) vardu {tikinoTa
rybos daugumą šios demonstraci
jos neremti, kad joje dalyvau
jant drauge su ukrainiečiais ir
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kitais,nepakenkti mūsų valstybin
gumui. Praktiškai, jaunimo orga
nizacijoms paremiant, asmeniš
kais kontaktais, telefono pagalba
apie 200 asm. lietuvių grupė demonstracijon įsijungė, tačiau ga
lėjo būti gausingesnė, jeigu Tary
bos autoritetu būtų paremta ir pa
skatinta.

Giliau {žvelgus { aukščiau ci
tuotą dr. A. Trimako pasisaky
mą, pažymėtina teigimų prieš
taravimas. Jeigu "Gudai ir Uk
raina gali lemti mūsų saugumą",
kas yra {tikėtina, tai kodėl "ne
derėtų kalbėti apie Rusijos skal
dymą"? Rusijos okupuotieji mū
sų'kaimynai tikbūdami laisvi gali
turėti lemiamos mūsų saugumui
reikšmės. Taigi, jųjų išsilaisvi
nimas yra mūsų interesuose ir
mes turėtumėm pilnu nuoširdu
mu jųjų išsilaisvinimo pastan
goms pritarti ir jas remti. Bet
tai būtų pritarimas Rusijos skal
dymui, kas Vliko pirmininkui ne
priimtina. Išeitų, kad esame Vli
ko skatinami atsisakyti nuo mūsų
saugumą lemiančio veiksnio, Ru
sijos nedalomumo naudai.'
Bandant aiškintis šios pažiū
ros tikslingumą Lietuvos inte
resų požiūriu, 1962 m. rudeni Vli
ko sesijoje, Lietuvos Laisvės Ko
miteto pirm-kasV. Sidzikauskas,
užgirdamas dr. A. Trimako nuo
monę, ją dar pagrindė ir JAV
Valst. Departamento pritarimu.
Šiai temai iškilus iš naujo N. Y.
krikščionių demokratų suruošta
me Lietuvos laisvinimo tema se
minare, Apreiškimo parapijos
salėje Brooklyne, ir prileidus,
kad toji Lietuvos laisvinimo po
litikos kryptis yra klaidinga, at
sakymą davė prelatas J. Balkūnas, kuris, pats būdamas šali
ninku Rusijos suskaldymo {lais
vas tautines valstybes, pareiškė,
esą mūsų laisvinimo institucijų
lyderiai negali reikšti skirtingas,
negu Valst. Departamento, nuo
mones dėlto, kad pastarasis
jiems moka atlyginimą. Tai labai
{domi informacija.
Dar vienas galimas atsakymas
mūsų veiksnių politikos krypties
mjslei atspėti tai — lenkų egzilų "hipnozė" mūsiškiams. Prisi
mintinas čia dar taip nesenai
Vliko geidimas pasirašyti su len
kais bendravimo sutarti, netgi
nutylint Vilnių. Yra žinomas len
kų priešingumas Ukrainos nepri
klausomybei, nes lenkai svajoja
apie prieškarines Rytų sienas.
Atsistačius laisvai Ukrainai len
kų svajonės išnyktų, na ir atsver
tų Lenkijos dominavimą Rytų Eu
ropoje. Čia mūsų politikams pri
simintina, kad Lenkijos Rytų sva
jonių apimtyje yra ne tiktai
Lvovas, bet ir Vilnius.
Kad ’mūsų padėtis skirtinga
nuo ukrainiečių. Mes esame turė
ję savo valstybę, yra mūsų at
stovybės*, tai yra didelėtiesa, ją
visi aukštai vertiname. Tačiau
pritarimas ukrainiečių ir kt. iš
silaisvinimui negi mūsųvalstybingumo teises susilpnintų? Dau
giau tikėtina, kad sustiprintų,
bent pavergtųjų tautų tarpe, pla
nuojant bendrą išsilaisvinimo ko
vą prieš bendrą priešą.
Vėlionio prof. K. Pakšto pažiū
ra buvo tokia: Kas {tikins pasau
lio galybes leisti Ukrainai nepri
klausomybę ir, tuo būdu ją at
plėšti nuo Rusijos, tas bus didy
sis žmonijos geradaris; nes be
Ukrainos, Rusijos agresyvumas
bus neįmanomas.
Rusijos skaldymui yra priešin
bumų, nei vaizduotės;
REKLAMOS IEŠKOTOJAS — gi ne tik rusai -bolševikai,bet ir
tie kurie rašo ilgus straipsnius "baltieji" rusai - nacionalistai,
kurie, kad ir būdami antikomupasirašydami savo pavardę.
DIPLOMUOTAS ŽURNALIS nistais, tačiau žavisi Rusijos
TAS --visi, kurių kvalifikacijos plėtra. Jųjų Jtaka žymiai jaučia
ir diplomai bus oficialiai patvir ma ir šio krašto Valst. Departa
tinti kurio norsfhisvinimo veiks mente. Skaldymui priešingi ir
lenkų egzilai; nes, išsilaisvinusi
nio.
Kol šios kategorijos bus per Ukraina palaidotų Lenkijos pre
svarstytos ir gairės nustatytos tenzijas { Vilnių ir Lvovą. Ta
sekančiame kultūros kongrese, čiau , kaip suderinti su Lietuvos
tiek Detroito, tiek ir kitų vieto interesais Vliko pirm, pritarimą
vių bendradarbiai turėtų susipras šiai pažiūrai? Juk tai netiesiogi
ti ir pakeisti skyrių vardus viena nis pasisakymas prieš Ukrainos
iš aukščiau išvardintų vaizdingų ir kt. nepriklausomybę.
•««
kategorijų. Arba pasikviesti vie
Egzilų santykiavimas laisvame
toje gyvenančius diplomuotus žur
nalistus vadovauti--tai būtų šven pasaulyje nepaliks be pasėkų.
ta ramybė. Šie galės pravesti su- Laisvės dienai išaušus jis bus
•si rinkimus, tuo paliekant papras prisimintas. Egzilai kalba ir
tiems daugiau laiko rašyti {laik veikia už savo pavergtas tautas
ir jų vardu. Todėl, tas santykia
raščius.
Tadas Mickus vimas turėtų būti pagristas mo
Los Angeles ralės dėsniais, pav.: Ko nori ir
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APIE KATALIKŲ BAŽNYČIĄ

TNJBO

Mano privatinė patarėja ir sek kratiškumo pažymėjimą, {galinan Nusileidžiu šitam {statymui ir aš,
retorė lietuviškiems reikalams ti {važiuoti { Ameriką senukui, ir einu, kaip ir visi, iškilmingo
— kitaip sakant, mano dukra — penkiasdešimts metų kovojusiam mis progomis { bažnyčią (Ne tik
perrašiusi paskutinius laiškus už laisvę, 1905 m. revoliucio einu, bet ir kitus bedievius -- to
Dirvai, užprotestavo, sakydama, nieriui. -- Mano sąmonėje yra kius Radauskus, pavyzdžiui,--nu
kad aš per daug vietos juose ski ne viena, o dvi Katalikų Bažny sitempiu). Šitokiomis sąlygomis,
riu literatūriniams klausimams čios.
lietuvybė vaisina katalikybę. Re
ir per mažai politikai.
ligija iš to nieko nepelno: ji ir to
Kai prieš porą metų PrancūPakalbėkim tad apie politiką.
liau lieka tradicija, formalizmas,
_zijos parlamentas nubalsavo pa
Jau kuris laikas tautiečiai manęs
žodžiai, gestai, giesmės, rami
šalpas privačioms katalikų mo
klausinėja, ar aš parašiau Dirvai
sąžinė, snaudulys.
kykloms paremti, pirmas kolega,
apie popiežiaus Jono XXIII su
Reikėtų gi, kad būtų atvirkš
kuris atskubėjo pas mane su pro
teiktą palaiminimą Adžubejui.
čiai. Reikėjų, kad katalikas, dėl
jektu pasiųsti visų Turkijos pran
Atsakydamas, jog ne, nuolat turiu
to, kad jis katalikas, norėtų būti
pasiaiškinti, jog nerašau todėl, cūzų mokytojų vardu viešą pro lietuviu. Kad jo tikėjimas būtų tik
kad nežinau, ką rašyti, kad neži testo telegramą, buvo katalikas, tai troškimas tikėti, tiktai baimė
nau, ką apie š{ reikšmingą ges giliai praktikuojantis katalikas. netikėti, kad jis būtų nuolatinės
Tokių katalikų akyse Bažnyčios
tą reikia lietuviškai galvoti.
visko kvestionavimas, dvasinė
Vakar, pagaliau, susirinko pas atskyrimas nuo Valstybės, di būklė, kurianti vertybes. Toks
džiausia paslauga, Prancūzų val
mus mažas būrelis lietuvių. Jų
turtingas katalikas turėtų ir Lie
tarpe Stasys Lozoraitis, jr.,švie. džios suteikta katalikybei. Dar tuvai ko duoti. -- O šiuo metu,
žiai sugrjžęsiš Amerikos. Jis tu- daugiau: tokie katalikai ne tik tiek krašte (bet tai ir normalu),
G. Peniko nuotrauka
r{s {spūdį, sako, kad amerikonai, sako, bet ir rašo spaudoje, kad tiek ir tremtyje lietuviškoji ka New Yorko skaučių iškilmingoje sueigoje.
tiek lietuviai, tiek ir nelietuviai, Dievas, tur būt, jiems atsiuntė talikybė, reikia pripažinti, gyve
esą gerokai sukrėsti šio vizito. bedievius jų sielų išganymui.
Ir čia jau perspektyvos visai na savotiškame ghetto. Per šiuos
Jis asmeniškai manąs, kadšĮpokeliolika tremties metų teko man
litinį gestą reikia vertinti nei keičiasi. Katalikas, kuris su kartais dalyvauti, kartais tik pa
pranta,
įsisąmonina,
kad
pasau

New Yorke skautės buvo su tų New Yorko ir apylinkės skau Palangos vietininkija ir New Yor
giamai; tai gal{ tiktai sumažinti
lyje katalikų yra mažiau, negu kurstyti nemaža nepatenkinto, rengę šventę skaučių Neringos tų
New Yorko ir apylinkės ko Tauro tuntas. Po mugės sekė
katalikų rezistencinę dvasią Lie
kiniečių, nebegali būti tokiu ka maištaujančio jaunimo sąjūdžių: tunto penkmečiui paminėti ir vė skautų vadovų, bei grupė tėvų ir meninė dalis, kurią išpildė šokė
tuvoje.
Šviesa, Santarvė, Darbas... Ir nei
svečių. Sueigos metu, perskai ja Elena Kepalaitė. Diena buvo il
-- Na, o ką Prancūzijoje jau taliku, kokių aš lietuvių tarpe ne viename iš jų nesutikau lietuvio liavai šventinti.
Šventė buvo pradėta mišiomis čius vėliavos aktą krikšto tėvai ga ir visi skautai ir svečiai skirs
nimas galvoja apie š{ vizitą? -- mažai sutinku. Lietuvių arba is kataliko, neatsimenu nei vieno
užklausiau Perkūno Liutkaus, jau panų. Kennedy gali pasiskolinti kataliko, kuris nužemintai ateitų Apreiškimo parapijos bažnyčio perdavė naująją vėliavą Nerin tėsi namo jau gerokai sutemus,
no diplomuoto teisininko ir stu iš Karolinos virvutę, {duoti ant ir pasibarškintų { duris, prašy je dalyvaujant uniformuotoms gos tunto tuntininkei Rimai Bru o Vyriausioji Skautininkė dar tu
rą jos galą ponui McNamara ir
žinskienei. Kelios kandidatės da rėjo pasitarimą su vietos skaudentinio sindikalizmo lyderio.
damas priimamas. Ir štai po ke skautėms ir svečiams. Vėliavos
-- Prancūzai daugumoje nieko šokdinti ant jos pusę Europos. liolikos jau tremties metų lietu šventinimo apeigas atliko Nerin vė jaunesniųjų skaučių ir skaučių čių-tų vadovais.
New Yorko skautėms toji die
apie ši vizitą nemano, atsako jis Bet jau dešimts metų, kaip Ame viškai kultūrai formuluoti, jai ke gos tunto dvasios vadovas kun. {žodžius, o keturios vyr. skautės:
mums. -- Tik vieni komunistai rikos valdžia daro spaudimą {Is lius rodyti katalikai tesurąnda Jonas Pakalniškis, o krikšto tė G. Noakaitė, R. Vilkutaitytė, R. na pasiliks ilgai atmintina. Jos
nepatenkinti ir pyksta ant Chruš paniją, kad toji pripažintų teisę vieną dr. J. Grinių. -- Ne,kata vai buvo P. Levickienė ir J. Au Kulytė ir A. Vilpišauskaitė buvo {rodė, kad penkių metų darbas ne
dėnas. Po to Apreiškimo para Vyriausios Skautininkės apdova nuėjo veltui: tuntas išaugo, su
čiovo: jis jų kovingumą mažina, laisvai praktikuoti savo tikėjimą likybė nevaisina lietuvybės.
pijos salėje {vyko iškilminga Ne notos garbės žymenimis. Nerin stiprėjo dvasia ir žengia tolyn
išbraukdamas Katalikų Bažnyčią 40.000 Ispanijos protestantų -Užtat
ir
kyla
klausimas:
ar
ne
ir nieko iš to neišeina.
ringos ir Tauro tuntų sueiga, ku gos skautes sveikino Vyriausioji lietuviškos skautijos keliu.
iš atvirų priešų skaičiaus.
Nesu Brazdžionis, ir nešaukiu geriau būtų, kad popiežius duotų rioje dalyvavo Vyriausioji Skau Skautininkė, Vyriausias Seseri
(S)
Genys margas, svietas dar marLietuvos
Bažnyčiai
dar
vieną,
gal
gesnis, -- kaip mėgdavo sakyti { kovą... prieš tikėjimą. Apie tai jau paskutinią progą atgimti, save tininke O. Zailskienė, atvykusi iš jos dvasios vadovas ir rajono va
Pranas Dulevičius: Amerikoje ir kalbos negali būti. Kaip sakiau, surasti, leisdamas jai ir toliau Chicagos, LSS Vyriausias Dva deiva, palinkėdami, kad savo nau
Visais namų, automobilių
noriu tiktai išsiaiškinti. Noriu
sios vadovas kun. St. Yla, Atlan ją vėliavą išpuoštų skautės gra
katalikai nepatenkinti popiežiumi,
ir kitais apdraudos reikalais
tiktai pasakyti, kad pagarba, nuo eiti tylos ir kančių keliu. Per to rajono Vadeiva V. Pileika, žiais veiklos žiedais.
Europoje komunistai nepatenkinti
kreipkitės į vieną iš seniau
pelnai nekrenta tiesiai iš dan aspera ad astra. Tyloje kartais pirmoji skaučių tunto New Yorke
Po sueigos, apatinėje salėje
Chruščiovu.
pasigirsta žodžiai. Kančioje kar
gaus,
kad
jie
turi
būti
nusipelny

sių apdraudos {staigų Cleve
tuntininkė A. Cekienė ir eilė ki- vyko bendri skautų, tėvų ir sve
Taip man besiklausant, atėjo
tais gimsta mintis.
ti,
užsidirbti.
Prancūzijos
Kata

lande.
čių pietūs. Pietų metu neringie{kvėpimas, ir staiga pasidarė
likų
Bažnyčia
verta
pagarbos,
o
Mūsų ”Stock Casualty
tėms
daug
gražių
linkėjimų
ir
aišku ką aš pats apie tą kompli
Co’s” duoda 15-25% nuolai
{domių minčių pareiškė tuntodvakuotą reikalą galvoju. Linktelė Lietuvos -- kažin?
Kyla mintis: ar ne pats Dievas
dos geriems mašinų vairuo
sio vadovas kun. J. Pakalniškis,
jau ir sutikau su Stasiu Lozorai
tojams.
tėvų komiteto pirmininkas inž.
čiu jr., tiktai, žinoma, dėl visai atsiuntė Lietuvos Katalikų Baž
nyčiai šį bandymą, kaip bausmę
J. Butkus, Palangos vietininkė G.
kitų priežasčių. Pasiaiškinu.
Mūsų ”REAL ESTATE”
O pasiaiškinti labai sunku, nes už jos išdidumą? Ar neper anks
Bartytė, vėliavos krikšto tėvas
įstaiga yra narys ”NORTHiš viso sunku lietuviškai kalbėti ti popiežius nori nutraukti š{ ban
Juozas Audėnas ir v.s. Ona Zails
WEST MULTIPLE LISTapie Katalikų Bažnyčią. Apie ją, dymų kelią? Ar nereikėtų, saky
kienė. Viršutinėje salėjebuvo pa
ING SERVICE”.
tiesa, šimtai tūkstančiųtomųpri- sim, dar kokių poros dešimčių
ruošta Kaziuko mugė. Mugė kuk
ATSTOVAS
rašvta, bet žinojimas čia nieko metų, kad lietuvis katalikas iš
li, nes neringietės tik antri me
moktų
būti
kataliku,
kad
jis
pra

VYT.
SENKUS
nepadeda. O pagrindinis sunku
tai ją ruošia, tačiau tenka ste
WO 1-6820
mas, tur būt, tame, kad aš, kaip kaitu ir krauju išsikovotų sau tei
bėtis jaunų rankų darbštumu ir
prancūzų visuomenės narys, apie sę būti kataliku. Kad jis atprastu
džiaugtis, kad šiais metais mu
M. A. SCHNEIDER CO.
Bažnyčia galvoju vieną dalyką, o dalinti kitiems "doro elgesio" pa
gė buvo dar {domesnė ir turtin
2710,Lorain Avė.,
kaip lietuvis, visai kitą. Kaippran- žymėjimus, o krikščioniškai nu
gesnė už pernykštę. Savo stalus
Cleveland, Ohio
cūzų visuomenės narys aš turiu leidęs galvą, eitų pas valkatą, pas
turėjo ir kaimyninė Elizabetho
draugų katalikų, netgi nemažai, skurdžių nusižeminęs prašyti ka
pažymėjimo. Kad,
skaitau, kad jie tokie pat pado talikybės
rūs žmonės, kaip ir nekatalikai, užuot kitus koliojęs bolševikais,
kad katalikų tarpe yra netgi la jis kantriai lauktų tos valandos
bai gerbtinų asmenybių. Skaitau, -- prancūzų kunigai jau jos su
Sutaupos
įneštos
kad kovos su Katalikų Bažnyčia laukė -- kada kiti, iš nesuprati
iki balandžio 10 d.
klausimas neaktualus, kad ji net mo ar blogos valios, ims ji pat{
tam tikra prasme teigiamas reiš pravardžiuoti bolševiku. Ir tik ta
neša
nuošimčius
kinys visuomenės gyvenime. Kaip da gal ateis valanda, kaip tam
n nuo balandžio 1 d.
lietuvis -- tai jau visai kitas rei prancūzų kunigui - darbininkui,
— l'< įnašui pilkalas. Negaliu užmiršti, kad pir išmestam iš Bažnyčios už per di
' u niems metams —
mas žmogus, iškoliojęs mane,ke deli draugavimą su komunistais,
31ą'', jei laikoma
turiolikos metų gimnazistą, "bol kada jis galės pasakyti: Vieš
trumpesniam lai
patie,
aš
gal
klydau,
gal
aš
susi

ševiku" užtai, kad aš jo paklau
kui, mažiausia ket
siau, ar Ispanijos Bažnyčia nėra dėjau su Tavo priešais, bet už
virčiui metu.
perdaug turtinga, -- buvo kuni tai Tavo Bažnyčios veidas iš nau
jo
švarus.
gas, man gimnazijos kapelionas,
Tačiau grįžkim pagaliau prie
kurio pavardė dažnai minima tarp
šventųji j ir kankinių. Negaliu už lietuviškos politikos. Katalikybė
miršti išpažinties kortelių, pri ir lietuvybė, nuo pat Atgimimo lai
ELENA KEPALAITE, išraiškos šokio šokėja, labai gerai {vertin
valomai reikalaujamų iš visų mo kų, buvo labai painiai sunarplio
kinių. Neužmiršiu, kad dar Vo tos Lietuvoje. Šito mixed grill re ta {vairiuose pasirodymuose svetimųjų tarpe, balandžio 21 d. atliks
zultatas: dar ir dabar viešpatau programą New Yorko Skautams Remti Komiteto rengiamame baliu
kietijos lageriuose jaunas kuni
PILNAS BANKO PATARNAVIMAS
gėlis su motinos pienu, nenu jąs tremtyje, o dalinai ir Lietu je, Lietuvių Piliečių Klube Maspethe. Be to, programoje pasirodys
džiūvusių nuo ję lūpų, turėjo pa voje, toksai nerašytas įstatymas: ir J. Matulaitienės vadovaujama tautiniu šokių grupė. Komitetui va
MBMOKR r«D««Al OKROSIT INSURANCK CONFORATION
,
inž. Juozas Butkus.
sirašyti doro elgesio ir derno- jei tu lietuvis, tai tu ir katalikas. dovauja

NEW YORKO SKAUČIŲ ŠVENTĖ

į

NATIONAL BANK

MUTUAL FEDERAL DENDROVĖS
REKORDAS...

metinį dividendą už
visas taupymo sąs
kaitas.

įsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nuo 1905 metu pergyvenom karus, ekonomines
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.
Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite
savo, banko knygutę.
Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association
Chartarod and Suparvitad by
2202 W. CERMAK ROAD
Fhana: Vlrginia 7-7747

United Stata* Governmant

•

CHICAGO 8, ILLINOIS
Jahn J. Kaianautka*, Fra*.

New Yorko lietuvių moterų komitetas, pirmininkaujamas Aleksandros Kazickienės, neseniai New
Yorke suruošęs madų parodą, iš kurios gauta gryno pelno 1,050 dol. nepardavinėjant alkoholinių gėri
mų. Tai graži auka Vasario 16 Gimnazijai. Nuotraukoje parodos rengimo komitetas su viešnia iš Chi
cagos. Sėdi iš kairės: E. Baltrušaitienė, M. Varnienė, J. Vytuvienė, S. Abraitienė, A. Kazickienė, chicagietė P. Vaitaitienė, F. Ignaitienė ir J. Matulaitienė. Nuotraukoj trūksta O. Valaitienės ir M. Žukaus
kienės.
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STASIO BARO TRIUMFAS CHICAGOJE
ju prologu, tuojau sudarė
jai reikalingą nuotaiką, nuo
taiką tragedijai po klaunų
kaukę, Pagelbiniuose vaid
menyse geros buvo Alvina
Giedraitienė ir Roma Mas
Visiems tiems tautie
Algirdas Brazis trumpiau tienė (Liucija ir Lola — C
čiams, kurie abejoja ar ’ap- pasirodęs pirmoje operoje, Rusticana), Julius Savri
siinoka’ statyti operas, Chi antroje, pradedant garsiuo- mavičius (Peppe) ir debiu
cagos Lietuvių Opera savo
naujais pastatymais š. m.
kovo 30 d. Studebakerio te
atre davė triuškinantį atsa
kymą; TAIP! Turbūt ma
žai yra tautiečių, kurie ne
būtų girdėję Stasio BaroBaranaųsko koncerti nėję
estradoje, tačiau, patikėkit
man, jie dar neturi tikro
supratimo apie jo balso
gražumą ir stiprumą, jei jo
dabar negirdėjo Cavalleria
Rusticana ir Pajacuose. Tik
operoje išsiskleidžia visas
dainininko talentas, ir tai
Baras dar sykį įrodė,
tikras tenoras — nuo loty
niško žodžio tenere: laiky
ti — išlaikęs abi operas tik
roje aukštumoje. Jis suža
vėjo publiką kaip Turiddu
pirmoje operoje, ją visai pa
vergė kaip pajacas Canio.
Besidžiaugiant Baru čia
pat negalima užmiršti ir
puikių jo partnerių abejose
operose: Danutės Stankaitytės (C. Rusticana) ir Prudencijos Bičkienės (Paja
cai). Stankaityte jau seniai
gėrisi Lietuvių Operos lan
kytojai, Bičkienė mūsų ope
ros pastatymuose pasirodė,
berods, tik pirmą kartą ir,
E. Meškausko nuotrauka
"Juokis Pajace’...* -- Stasys Baras
aišku, nenuvylė.
CHICAGOS LIETUVIŲ OPEROS CAVALLERIA RUS
TICANA IR PAJACŲ PREMJERA PRAĖJO MILŽINIŠ
KU PASISEKIMU. — STASYS BARAS DAR NIEKA
DOS TAIP GRAŽIAI NESKAMBĖJO, O KITI DALY
VIAI NENORĖJO ATSILIKTI.

Nedda -- Prudencija Bičkienė

Saulius

Pakilios muzikos garsai, iš pilkas negu kitur. Man regis,
balansuotas minčių ir žodžių de kad jaunime, kaip ir turi būti,
rinys, disciplinuotas menas, jis yra gyvesnis ir tikresnis. Al
mokslinės įžvalgos -- tai vis pa girdas Greimas Prancūzijoje ne
vyzdžiai žmogaus kultūros, kuri įžiūrėjo tviste jokios kibirkšties,
perduodama iš kartos į kartą ir o tik gryną seksualumą. Ir čia
kuri lygtai suamžina patį žmogų. Amerikoje to paties pobūdžio euTačiau taip pat iš kartos į kar ritmika, besisukanti masinių ma
tą yra perduodama arbitrariškų dą sūkuryje: vakar buvo Elvis
tradicijų jungas, vengimas bet ko Presley, jau Šiandien Chubby
didingo ar net vien naujo. Tarp Checker saulė leidžiasi ir sutų dviejų polių kiekvienas am kamasi pagal bossa nova. Tačiau
žius, kiekviena tauta, kiekviena jaunystėje pasisukama, pauliavotantas Leonas Sodeika (iš žmonių grupė ir net šeima turi jama, net pabėgama iš namų ir
garsiosios dainininkų gimi savo įtampą. O ta įtampa turi laisviau pagyvenama Greenwich
nės) Silvio, abu Pajacuose, savo pobūdį ir spalvą: vienur, Village konformistiniame nekonOperos choras, kuriam šj kaip praeito amžiaus pabaigos formizme, bet vėliau ištekama
kartą talkininkavo dar vy Paryžiuje, ji buvo kultūros pra kol dar galima surasti vyrą ir
čių choras, buvo įprastinėje siveržimo linkmė, kitur, kaip iškeliaujama gyventi J New Yor
aukštumoje. Tikiuos, kad šiandieninėj Rusijoj, ji yra kul ko provinciją ar j Los Angeles,
tūros užgniaužimo kryptis, ta kur uždarbiai geresni. Ne visi tu
sekančiuose dvejuose spek čiau dažniausia ta įtampa yra pil ri norą, laiką, talentą, pašauki
takliuose choras bus dar ge kose spalvose, ką mes vadiname mą kam nors daugiau. Ne šiaip
resnis, nes turėjo tik vieną kasdienybės pilkuma. Beje, joks sau Ortega y Gasset vadino šj
repeticiją su orkestru. Tuo atradimas ir jokia naujovė yra amžių masių amžium. Tokių am
nenoriu pasakyti, kad kas pastebėti, kad lietuvių išeivių žių jau daug buvo praeityje. Gal
nors buvo blogai. Nieko pa kultūrinė įtampa nėra jokia iš būt, šiandien naujovė tik ta, kad
našaus. Choristai dainavo ir imtis, ji lygiai tiek pat pilka anksčiau tebuvo tik viena Isidora
vaidino tikrai pakelta dva kaip ir ją supanti amerikietiška Duncan, o šiandien pagal schosia ir puikioje nuotaikoje. aplinka. Kartais gal kiek daugiau, lastikus potencija gali tapti aktu
ir tūkstančiai merginų gali Ie
Tik, žinoma, tobolųmui nė kartais gal kiek mažiau.
/tampa
ir
jaunatvė
yra
beveik
vos
kostiume šokti savo išraiš
ra ribų.
sinonimai. Todėl tos įtampos kos šokius. Bet ir tai nebe nau
Gausiai susirinkusi publi ženklų tenka ieškoti jaunoje kar jovė. Nuo 1920 metų, gal būt,
ka nesigailėjo katučių ir toje. Pas mus tai reikštų -- žvelg- tas pats tempas...
Visdėlto yra skirtumas tarp
ovacijų solistams, chorui ir ti į čia jau subrendusios ar dar
bebręstančios
kartos
gyvenimą.
1920
metų ir dabarties. Antras
operos meno vadovui diri
gentui Aleksandrui Kučiū- Aną dieną Antanas Klimas, fron pasaulinis karas neišgelbėjo de
tininkų suvažiavime New Yorke, mokratijos. Bent tokia nuotaika
nui. Publika nematė, tačiau pareiškė, kad įtampos tarp kar Vakaruose.
Gal būt, 1920 metų
turi būti dėkinga sekan tų nėra ir tai yra gerai, nes su entuziazmas dabar atėjo Azijon
tiems svarbiems pastatymų tariama dėl pagrindinių Lietuvos ir Afrikon. Vakarai valdomi di
kalt ininkams: režisoriui laisvinimo tikslų. Gal būt, jis bu džiulių politinių mašinų; gal
Kaziui Oželiui, dailininkui vo ir labai tikslus apie užtenka niekad anksčiau nebuvo tiek daug
Vytautui O. Virkau, sukū- mos įtampos nebuvimą, nors nevi- biurokratinių voratinklių. Jauni riusiam geras dekoracijas, si tuo džiaugiasi (Klimui buvo ne mas kaip tik jaučiasi juose pagau
chorvedžiams; Alice Ste- aišku, kodėl Vytautas Kavolis dėl tas ir apgautas. Prieš kelis metus
phens, Alfonsui Gečui ir to taip nerimastauja) ir tos įtam jos neramioji dalis Amerikoje iš
Faustui Stroliai, akompa pos nebuvimas nebūtinai dar reiš ėjo vienan begalima n protestui -E. Meškausko nuotrauka niatoriui Alvydui Vasaiciui. kia sutarimą ar pritarimą Lietu atsisakymu nuo valdžioje neįma
vos laisvinimo tikslams, ką dar nomų pakeisti voratinklių, nepai
Negalima nepa minėti daugiau abejonėm iššaukė 1941 symu naujai susidariusios vidu
Chicagos Lietuvių Operos metų sukilimo minėjimas, kur jau. rio klasės papročių, U,S. News
valdybos: Algirdo Trinkū nimo kaip ir nebuvo. Kiekvienam and World Report, Time, Life ir
no, Sofijos Džitigienės, Vla valia kalbėti kaip nori, ir ši tei t.t. aprašymų, apleidimu univer
lygiai priklauso Klimui.
sitetų kursų ruošiančių automa
do Stropaus, Margaritos sėBesimaišant
jaunime ir stebint tus, žodžiu: beatnišku keliu. Bet
Monkienės, Aldonos Bar- jo gyvenimą savomis akimis (o ir tai išvirto į madą ir protes
kauskaitės, Viliaus Juškos. gal būt 29 metai dar manęs ne- tas
nebuvo toks galingasjtaip ti
Vytauto Kupcikievičiaus bei priskyrė vidurinei kartaij vis kėtasi. Sis tas išliko, kaip kad
Broniaus M a c iukevičiaus, dėlto jaučiasi įtampa tarp kartų, Village Voice savaitraščio gyvas
kurie su Vytautu Radžium tam tikra kova už kultūrą ir lais balsas, off Broadvvay teatras,
priešakyje savo nenuilsta vę. Beje, visas lietuviškas kul vienas kitas poetas. Ir tai buvo
ma veikla iv neužgestančiu tūrinis gyvenimas išeivijoje yra autentiška šių laikų kūryba
entuziazmu sudarė reikalin pilkas, tačiau vienur jis mažiau Amerikoje.
Lietuvių jaunimo tarpe kultū
gas sąlygas visam operų
rinė
įtampa turėjo daugiau visuo
grožiui išskleisti. Su dėkin
meninį ir politinį aspektą. Jau
gumu publika perskaitė ir
nimas nenorėjo priimti su ta pa
geradarių: mecena
tų, rėmėjų bei aukotojų są bilietus pajamų neužtenka. čia stoiką, kaip tai padarė vyres
nioji karta išeivio padėties ir surašą, atspausdintą progra Suma sumarum; bravo, bra- ja surišto savo paties veido netu
vissimo!
Nemuzikas
moje, nes vien už parduotus
rėjimo. Jis pats pirmasis pradė
jo Amerikoje bruzdėti, steigti
visą kontinentą apimančią Lietu
vių Studentų Sąjungą, ruošti su
VINCO RAMONO
važiavimus, stovyklas, redaguoti
laikraščiuose savo atskirus skysiur ir t.t. Gal būt, tai buvo
viena iš pagrindinių priežasčių,
kad neužilgo ir vyresnieji pradė
Novelių rinkinys, išleistas Vilties. Gaunamas
jo domėtis savo vaikų lietuvišku
pas visus knygų platintojus. Kaina — 3.50 dol.
mu, atkurti senas organizacijas
ir piršti jaunimui savo idėjas.
Dirvos prenumeratoriai, užsimokėję už 1963
Tačiau
vien tiksusiorganizavimu
m. 11 dol. knygą užsisakę per Dirvą, gauna už
ir bruzdėjimu nehuvo įmanoma
2.50 dol.
atrasti savo paties veidą. Daug
daugiau klausimųbuvo iškelta ne
E. Meškausko nuotrauka

DAILININKAS RAUBA

Arlekinas -- Julius Savrimavičius

E. Meškausko nuotrauka

Šimoliūnas

gu buvo galima atsakyti. Ir jau
tresniuose jaunimo sluoksniuose
buvo susidurta labai nuogai su iš
eivio problematiška ir kartais net
labai tragiška padėtim. Kas skai
tys mus, jei lietuviškai rašysim?
Kokia nauda iš lietuviško darbo,
jei jis ne vien tik neefektingas,
bet gal ir nereikalingas? Pagaliau,
kas yra būti lietuviu ir žmogum?
Organizacijos pradėjo irti ir bruz
dėjimas nykti. Iš visuomeninės ir
politinės plotmės buvo veržiama
si į menus, filosofiją, visuome
niškų reikalų nagrinėjimą iš so
cialinių mokslų tarsi objektyvių
rėmų; gi visuomeniniuose ir po
litiniuose reikaluose bandyta da
ryti kritišką pervertinimą. Visa
tai buvo ir yra vidinė būtinybė
ir sudaranti jaunimo kultūrinį
įnašą. Kaip ir po beatnikų vėtros,
taip ir pas mus po visuomeniškos1
darbuotės,išliko įmintos gilesnės
pėdos. Štai yra retai pasirodan
čios Metmenys, štai yra Algi
mantas Mackus ir naujas Margu
tis, štai buvo parodytas entuzi
azmas naujesnei kūrybai, kaip
kad Girniaus, Katiliškio, Škėmos
ir kitų.
Išeivių jaunimo pagrindinis
kultūrinis pasireiškimas šian
dien yra diskusijos uždaruose ra
teliuose, taip sakant, tikinčiųjų
tarpe. Tačiau diskusijos yra kri
tiškos ir net labai kritiškos. Ne
retai po tokio išsikalbėjimo koks
nors individas, kurio idėjos min
čių pasidalinimo prizmėje išblė
so, ne vien tik apleido savo drau
gų ratelį, bet visiškai pabėgo iš
lietuviško gyvenimo. Tose kalbo
se ieškoma tikrumo ir prasmin
gumo. Gyvai diskutuojamos nau
jos lietuviškos ir nelietuviškos
knygos, premijos literatams,
straipsniai laikraščiuose, politi
niai išsivystymai pas mus ir vi
same pasaulyje. Niekas nėra pri
imama a priori ir viskas turi bū
ti savo paties peržiūrėta ir su
draugais perkalbėta. Tų ratelių
visgi nėra daug, ber kur jie yra,
ten jie yra gyvi. Nelabai norima
to naujai surasto privatiškumoir
intymumo išduoti plačiai visuo
menei. Bet kartu yra ir kita prie
žastis. Praktika parodė, kad Į
jaunimo diskusinius posėdžius vi
suomenė visvien nesirenka, nors
yra ir kviečiama. Jau antras ar
trečias mėnuo kaip stengiamės
New Yorke suorganizuoti jaunimo
viešas diskusijas apie savo kar
tos veidą, bet organizavimas vyks
ta labai sunkiai, nors panašaus
pobūdžio diskusijos vyksta priva
čiai kas savaitę.
Tie minimi rateliai ir yra tai,
kaip susi redaguoja Metmenys,
Margutis, kaip nutariama re
aguoti į vieną ar kitą reiškinį lie
tuviškame ir aplinkos gyvenime,
kur yra skaitoma nauja kūryba ir
kur diskutuojami bendrieji tiks
lai. Gal būt prie sienos pastątytas lietuviškas jaunimas savo
identiteto ieškojimo kelyje kitaip
ir negalėjo pasielgti, kaip tik at
sparos ieškodamas J save pana
šių tarpe. Beje, jis buriasi ir
ne vien diskusijų rateliuose.
Būnant Kalėdų šventėms Detroi
te užsukau į studentų šokius nau
juose Lietuvių Namuose. Aišku,
(Nukelta į 6 psl.)
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Hamiltono lietuvių parapijos choras su vadovu Vaclovu Verikaičiu.

HAMILTONO LIETUVIAI
Lietuviška daina anglų
publikai
Aušros vartų parapijos
choras, vad. sol. Vacį. Verikaičio, šiais metais atliko
eilę programų. Tai Delhi,
Ont., Vasario 16-sios minė
jimas, Hamiltono bendr.
v-bos Vasario 16-sios minė
jimas, A. V. parapijos šv.
Kazimiero minėjime. Gal
į s p ūdingiausias pasirody
mas įvyko š. m. kovo mėn.
26 d., kur lietuviška daina
suskambėjo, grynai angliš
kai publikai. Tai Aklųjų In
stituto rengiama kviestinių
svečių vakarienė. A. V. par.
choras dalyvavo grynai lab

daros tikslu, sutelkiant lė
šas nelaimingųjų išlaiky
mui.
7 vai. vak., esant pilnai
salei publikos, iš lietuvių
grupės, pirmiausia scenoje
pasirodė sol. Vacį. Verikai
tis išpildydamas solo 3 da
lykus. Po to, publikai plo
jant scenoje pasirodė cho
ristai. Su mūsų dainos
reikšme klausytojus supa
žindino Martinkutė. Čia ji
nepamiršo paminėti, kad vi
sas mūsų ilgesys yra ski
riamas dainuojančiai gra
žiajai Lietuvai. Buvo išpil
dyta 6 liaudies dainos, ku
rios publikos buvo palydė-

tos gausiais plojimais. Už
baigus savo
programą,
vakar, rengėjų v-bei buvo
išreikšta graži padėka cho
rui, o apleidžiant sceną,
publika buvo paprašyta atsi
stoti, pagerbimui.
Žibutės Jurėnaitės piešinys "Mūsų tėvynė", kuris drauge su kitų vaikų piešiniais buvo išstatytas
Didysis Hamiltono dien Alvudo suruoštoj Chicagoje vaikų piešinių parodoje.
raštis įsidėjo didelę nuo
trauką su parašu: ”Members of the Lithuanian Mix1962 metais meisteriu išėjo
ed choir under direction of
Chicagos Aras. 1961 metais
Vaclovas Verikaitis”. Solis
vicemeisteris buvo Cleve
tui ir chorui akomponavo
lando žaibas. 1960 metais
torontietė pianistė D. Skrinžaidynes laimėjo Worcesteskaitė.
rio Vytis. B-klasės jaunių
1962 metais laimėjo Chica
Neorganizuoti sportininkai
gos Lituanica, o 1961 me
Atsidarius medžioklės se
tais — Clevelando žaibas.
zonui, daugelis šios sporto
(Jaunių A-klasė yra tarp-16
srities mėgėjų patraukia į
ir
18 metų, žemiau 16 metų
apylinkės miškus išbandyti
yra
B-klasė).
savo laimę, šiaip, atrodytų,
Moterų
krepšinyje domi
kad medžiotojų pas mus
nuoja
Kanada.
1961 metais
nėra, bet susirinkus būre
laimėjo
Toronto
Vytis, ant
liui vyrų, jau tenka išgirsti
Alvudo suruoštame Chicagoje Vasario 16 minėjime vaikai
rą
vietą
—
Toronto
Aušra,
pašnekesį apie medžioklę
suvaidino Po svetimu dangumi.
A. Stelmoko nuotrauka
tas
pats
buvo
ir
1961
me
bei "laimikį”. Kaip papras
tais.
Mergaičių
klasėje
1961
tai, visi medžiotojai yra
ir 1962 metais laimėjo Auš
"melagiai” ir pasakodami
ra,
1962 metais antroje vie
savo medžioklės nuotykius,
toje
liko Clevelando žaibas.
žymiai pagražina. Visgi,
Krepšinyje Clevel a n d o
bent 50 7< yra ir teisybės ir
žaidynėse galės dalyvauti
reikia patikėti. Yra net ir
sporto klubai, kvalifikavęsi
tokių azartišku medžiotojų,
a
p y g audinėse varžybose.
kad turėdami iš darbovietėą
gyvenime
šaka.
Ja
prakti

Balandžio
20,
21
dienomis
Tinklinyje
dalyvavimas vi
”day off”, nežiūrint kaip
blogos oro sąlygos, saulutei Clevelande įvyks šiaurės kuoja visi be išimties mūsų soms komandoms laisvas.
Amerikos Lietuvių žiemos klubai. Įdomu bus sekti ge
fN)
tekant, jau sukinėjasi pa Sporto žaidynės. Bus lenk riausių mūsų klubų varžy
miškėje. Skalikai su triukš tyniaujama krepšinyje ir bas ir geriausių mūsų krep
mu vargšus gyvulėlius ke tinklinyje. Laukiama suva šininku pasirodymus. Kaip
lia iš guolių neįprastu laiku. žiuojant virš 300 sportinin jau spaudoje buvo minėta,
Girdėti, kad kitose apylin kų.
yra galimybių, kad ateinan
kėse medžiotojai yra net
Krepšinis yra pati popu čių žiemą mūsų geriausių
susiorganizavę i klubus. Tai liariausia lietuvių sporto krepšininkų rinktinė galės
labai gražu. Tokiu būdu,
aplankyti net tolimą Aus
bendrai per susirinkimus
traliją.
aptariama šios sporto gali
1962 metų varžybose vy
mybės, bei pasidalinama su vyresniųjų priimta. Jog tai būtų rų klasėje keturi krepšinio
kitais savo pasisekimais bei tos kritiškos kibirkšties užgniau finalistai pasiskirstė sekan
nesėkmėmis. Kartais būna žimas. Jaunimas nebijo pavojų. čiai: Pirma vieta — Wagražių atsiliepimų spaudoje, Ir jei jis užtenkamai talentin terbury — Gintaras, antra
licipattd
apie pasisekusias "zuikių gas ir drąsus, gal kas pras — Chicagos Neris, trečia —
Rate
vakarienes”, vieno ar kito mingo ir išsivystys. Pagaliau Toronto Aušra, ketvirta —
klubo. Ar ne laikas jau būtų7 toks buvo jaunuolis partizanas Clevelando žaibas. Water• 813 EAST 185TH STREET
ir Hamiltono medžiotojams Juozas Lukša ir jo bei jo bend burio Gintaras turi stiprią
rininkų auka, beviltiška ir be
• 6235 ST. CLAIR AVENUE
veikti organizuotai, įtrau prasminga vienu metu, bet gal komandą. Gintariečiai lai
• 25000 EUCLID AVENUE
kiant ir žvejus. Dirbant laiko perspektyvoje taps tikrai mėjo iš eilės 1961 , 1960 ir
• 26000 LAKE SHORE BLVD.
kartu, būtų išnaudojama kūrybingu herojišku ir labai rei 1962 metų varžybas. 1959
sėkmingiau abi sporto rū kalingu veiksmu. Tebūna tad su metais laimėjo Detroito Ko
šys bei sezonai. Dabar gi, tinkamos diskusijos dėl 'trečio vas.
pasibaigus medžioklės sezo fronto"atvirai ir kritiškai. Aną
Jaunių klasėje 1961 ir
nui, pasidžiaugiama tik pri dieną Bronys Raila išbarė Le
siminimais bei nuotrauko oną Sabaliūną, kad pastarasis
mis.
V. P. suabejojo pirmojo griežtos kri

SPORTO DIENOS

Your
Savings EARN

Trys Hamiltono medžiotojai po sėkmingos medžioklės." Stovi
iš kairės: K. Sinkevičius. J. Mačiukas ir P. Brazas.

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms j bet kurią
SSSR dalį............................................... Licensed by Vneshposiltorg

SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS
------ GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:
• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue ................... AL 4-5456
NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street ............... CH 3-2583
BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue ............... EV 4-4952
BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue ............... Dl 5-8808
ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street .................... CH 9-6245
BOSTON 18, Mass. — 271 Shavvmut Avenue ................ Ll 2-1767

• SOUTH BOSTCN, Mass. 359 West Broadway Tel. 26Š-0068
TL
• BUFALLO 6. N. Y. — 332 Fillmore Avenue
CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ........... BR
CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ............ WA
CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road .......... TO
DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue ................ VI
GRANO RAPIDS, Mich. — 606 Bridge St., N.W........ GL
HAMTRANCK, Mich. — 11333 Joe. Campau .............. TO

6-2674
8-6966
5-2737
1-1068
1-5355
8-2256
7-1575

• HARTFORD, Conn. — 132 Franklin Avenue .... Tel. 233-8030
• ’RVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė........... ES 2-4685

• YOUNGSTOWN 3, Ohio, 21 Fifth Avė.
• YONKERS, N. Y., 235 Neppeohan Avė....

RI 3-0440
GR 6-2681

LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1- 2994
LAKEWOOD, N. J. — 126 - 4th Street ........................ FO 3-8569
NEVVARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue ............ B( 3- 1797
NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė. ................ LO 2- 1446
PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street ........................ MU 4- 4619
PASSAIC, N. J. — 176 Market Street ......... .............. GR 2-6387
PHILAOELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė......... PO 5- 5892
PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Careon Street ....... HU 1-2750
SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street .......... Fl 6- 1571
VVATERBURY, Conn. — 6 John Street ...................... PL 6-6766
VVORCESTER, Mau. — 174 Millbury Street .............. SW 8-2868
VINELAND, N.J. — W. Landis Avė., Greek Orthodox Club Bldg.

Apie jaunąją
kartą...
(Atkelta iš 5 psl.)
buvo labai daug twisto. Bet labai daug buvo ir tango, ko neiš
girsi pas amerikiečius dvide
šimtmečius. Net ir tame ana
chronizme, matomai paimto iš
tėvų, šokantys lietuviukai ir
lietuvaitės sudaro savo grupę,
bando išskirti ir paženklinti save
savo pačiu aš. Beje, pirmykštis
kelias ir antrasis turi bendrų
bruožų, nors nėra to paties pa
tvarumo ir, gal būt, ne lygios
prasmės.
Diskusijų rateliai rankos pa
mojavimu neatmetė taip vadina
mo ''trečiojo fronto" minties. Ši
mintis buvo tam tikra naujovė jr
visos diskusijos buvo sekamos
ne vien tik gyvai, bet net gyvy
bingai. Gal būt, būtų galima at
imti iš kūdikio degtukus, bet neĮmanoma iš sau galvojančio jau
nimo reikalauti, kad jis būtinai
tik taip galvotų, kaip kad buvo

tikos prasmingumu prieš kultū
rinio bendradarbiavimo su kraš
tu skatintojus. Man regis, kad
jaunimas tetrokšta tik kritinio
atvirumo. O tai ir yra geriausia
{tampa tarp kartų. Ir jis pilnai
kompetetingas susidaryti savo
nuomonę ir pradėti savo akciją.
Po visų ilgų diskusijų rateliuose
per kelis metus viena tikrai ži
nau: jaunimas yra labiausia jaut,
rus dėl savo laisvės savaip elg
tis ir savaip galvoti. Jis nėra
naivus, kad papultų priešo agen
tams { rankas, bet kartu jis nepa
sitenkina senais keliais ir ieško
savo būdų prasmingesnei lietuviš
kai veiklai Amerikoje. Jog santy
kiai su kraštu yra visiems sunki
problema ir mes turime parody
ti daug sugebėjimo ir Įžvalgumo,
bandydami naujus kelius. Būtų
perdaug pilka kitaip gyventi ir
kažin ar užgiriama pasilikusių
Lietuvoj.
Tebūna šios pastabos, neišsa
mios ir neišdailintos, savotiš
ka informacija apie lietuvių jau
nimo jautrųjį sluoksnĮ. Dėl savo
uždarumo rateliuose ne viskas
apie jĮ šiandien žinoma ir ne
viskas prasiveržia plačion visuomenėn.

Veiklūs Sao Paulo. Brazilijoje,lietuviai Henrikas Valavičius
ir ponia.
J. Šatoriaus nuotrauka.
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* ŠV. JURGIO PARAPIJOS
KOMANDA, nugalėjusi šv. Povi
lo krepšininkus iš Akrono, lai
mėjo CIO krepšinio turnyro lau
rus. Toledo mieste įvykusiame
turnyre clevelandiečiai laimėjo
41-36 pasekme. Komandoje pasi
žymėjusių tarpe buvo V. Juras ir
A. Venclauskas.

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJU
• Andrius ir Ingrida Raulinaičiai praeitą šeštadienį kovo

30 d., dalyvavę National Federation of Music Clubs festiva
lyje, Kent, Ohio, iš 400 daly
vių jury komisijos buvo atžy
mėti piano kategorijose aukš
tais atžymėsimais. Andrius sa
vo grupėje gavo medalį ir gar
bės pažymėjimą, o Ingrida
aukštesnėje grupėje garbės pa
žymėjimą. Šiame muzikos fes
tivalyje kasmet dalyvauja mu
zikos mokyklų, klubų ar pri
vačių mokytojų paruošti moki
niai nuo 8 iki 16 m. amž. ir tik
pora dešimtys gauna garbės
pažymėjimus. Pažymėtina, kad
skulptoriaus Vytauto ir Aldo
nos Raulinaičių vaikai jau ant
ri metai festivalyje atžymimi
garbės pažymėjimais.

MARGUČIŲ KONKURSAS
Š.m. balandžio 21 d., per At
velykį, 3 vai. p.p. Naujosios Pa
rapijos salėje ruošiamas margu
čių konkursas. ALRK Moterų Są
jungos 36 Skyrius kviečia visus
šioje margučių popietėje daly
vauti ir kartu prisiminti gražius
mūsų Velykų papročius. Kviečia
me ypatingai jaunimą, kuris turės
progos savo lietuviškus margu
čius pademonstruoti ir gražius
papročius išlaikyti gyvus jauni
mo tarpe. Už gražiausius ir bū
dingiausius margučius yra numa
tytos 3 premijos. Premijoms skirti komisiją sudaro: dail. V. Stan
čikaitė-Abraitienė, V. Butkienė,
A. Giedraitienė, O. Karpienė ir
muz. A. Mikulskis.
Konkurso reikalu smulkesnių
žinių prašoma kreiptis pas p.
Ignatavičienę tel. 53-2446.

ji. Moderniška vonia ir vir
tuvė. J pietus nuo Euclid
Amerikos Lietuvių Tarybos Avė., Christ The King para
Clevelando Skyriaus Valdyba reiš pijoje. Sklypas 40x150.
Skambinti telef. 451*1117.
kia nuoširdžią padėką visiems,

PADĖKA

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
ACCOUNTSINSURED

TO $10,000.00

rui, solistams ir varg. muz. Pr.
Ambrazui už įspūdingą giedojimą
iškilmingų pamaldų metu. Taip
pat R. Brazaitienei.
Vengrų gen. J. Kovacs už svei
kinimą Clevelande pavergtų tau
tų koordinac. komiteto vardu. Lat
vių ir estų atsilankiusiems į mi
nėjimą atstovams.
Visiems, davusiems skelbimus
išleidžiamai programai Vasario
16-sios minėjimo proga.
Vaišių parengėjams: Urbona
vičienei, Zagarskienei.Tarutienei, Ciuprinskienei, Žitkutei,
Neimanienei, Pr. Maineliui, A.
Baliui, J. Inčiūrai, J. Šlapeliui;
rūbų saugotojams: "Bičių” skil
ties skautės ir "Budžiams" ir
visiems kitiems.
Nuoširdi padėka Clevelando
liet, visuomenei, kuri savo atsi
lankymu užpildė salę ir parodė
vieningumą.
Taip pat ALT Clevelando sk.
valdyba nuoširdžiai dėkoja vi
siems aukotojams už suteiktas
aukas, kurios bus persiųstos ALT
centro valdybai, Lietuvos laisvi
nimo reikalams.
Tolimesnis aukų rinkimas dar
tęsiamas. Aukos galima įteikti
sk. iždininkui L. Leknickui ar ku
riam kitam valdybos nariui. Tųaukotojų pavardės vėliau bus pa
garsintos spaudęje.
J. PAUTIENIUS.
ALT Clevelando Sk. Valdyba

Sv. Kazimiero Lituanistinei Mo
kyklai ir jos vedėjui mok. Juozui
Žilioniui, Tėvų Komitetui ir jos
pirmininkui Simonui Laniauskui už turiningą ir gražų "Kalnų
giesmės" pagerbimą.
Dėkoju magistrei Aldonai Augustinavičienei už gilią ir ele
gantišką romano analizę, pianis
tei Birutei Smetonienei už gied
rą muziką, solistui Juliui Kazė
nui už gražias ir nuotaikingas
dainas, muz. R. Brazaitienei už
akompanavimą, Z. Peckui už ryš
kų romano ištraukos skaitymą ir
V. Žilionytei už vadovavimą pro
gramai. Nuoširdus ačiū moki
niams už brangią ir prasmingą
dovaną.
Dar kartą dėkoju visiems mane
sveikinusiems ir visiems atsi
lankiusiems į pagerbimą. Ypač
malonu buvo sutikti atvykusius iš
toli -- mielus dr. K. Vyšniauską
ir jo šeimą ir dr. J. Balčiūną.
Taip pat ačiū geroms širdims
ir darbščioms rankoms už pui
• Parduodamas vienos
kias vaišes.
V. Kavaliūnas šeimos namas. 5 miegamie

kurie vienokiu ar kitokiu būdu
prisidėjo prie Vasario 16 minė
jimo pasisekimo.
Nuoširdi padėka: klebonui kun.
B. Ivanauskui ir kelbonui kun. An
gelaičiui už atnašautas šv. Mišias
už žuvusius ir kovojančius dėl
Lietuvos laisvės ir nepriklauso
mybės. Taip pat kun. P. Dzegoraičiui ir kun. Grigoniui.
Buv. žemės ūkio ministeriui J.
Audėnui, atvykusiam išNew Yor
ko ir minėjime pasakiusiam pa
grindinę kalbą. JAV kongresma* CLEVELANDO SIMFONINIS nui Charles A. Vanik už pasakytą
ORKESTRAS, vadovaujamas di pagrindinę kalbą ir pažadėjimą
rig. Robert Shaw, balandžio 11 remti visas įneštas rezoliucijas,
ir 13 d. 8.30 vai. vak. patieks kad Pabaltijo išlaisvinimo klau
nepaprastai turtingą ir įvairią simas būtų iškeltas Jungtinėse
programą, įjungus chorą ir eilę T autose.
Čiurlionio Ansambliui ir jo
solistų.
Koncertai prasidės pirmą kar dirig. Al. Mikulskiui už išpil
tą Clevelande statant Poulenc‘o dymą meninės programos tele
"Gloria", šešių dalių religinio po vizijoje vasario 17 d.
Chicagos Vyčių chorui ir jo
būdžio kūrinį, dalyvaujant pagar
vad.
dirig. F. Stroliai už atvy
sėjusiai solistei Adelei Addison.
Koncertų programoje įtraukta kimą iš Chicagos ir išpildymą me
ir Faurė "Reųuiem" op. 48, solo ninės dalies kalbamo minėjimo
dainuojant baritonui Thomas dieną.
Šv. Jurgio liet, parapijos cho
Paul.

SUPERIOR
SAVINGS
HOME AND

REMODELING LOANS
IN T0WN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

UŽSAKYKITE GĖLES TELEGRAFU
Gėlės visoms progoms —• vedyboms, laidotuvėms ir t.t.

FRIENDLY FLOWER SHOPPE

BETTER LAWNS AND
GARDENS CO.,
V. Apaniaus vadovaujama,
atlieka sodininkystes patar
navimus ir patarimus. Be to
galite nusipirkti pievoms
trąšų, chemikalu, sėklų ir
įvairių augalų. Prie progos
užsukit ar naskamhi^kit
12518 Lake Shore Blvd.
Cleveland 8, Ohio.
Tel. PO 1-5614.
GERI NAMAI PRIE
NAUJOS PARAPIJOS
East 185 gt. rajone

• Didelis vienos Šeimos 4
miegamieji, 2 garažai.
• Dviejų šeimų dupiex,
atskiri skiepai, garažai, ge
rų plytų, tik 12 metų se
numo.
• Komercinis plytų pa
statas, 2 butai, 2 krautu
vės, 4 ofisai, nebrangus.
• East Park Dr., 3 mie
gamųjų, reikia remonto,
tuščias jau.
• Vienas miegamas že
mai, 2 aukštai, 2 garažai,
neperdideli kambariai.
• 4 miegamųjų namas, 2
garažai, su labai dideliu
sklypu.
• Plytinis dviejų šeimų,
4 garažai, labai didelis skly
pas.
• Arčiau šv. Jurgio para
pijos 4 šeimų — pigus.
Norintieji pirkti ar par
duoti kreipkitės i
EAST SHORE REALTV
Juozas Mikonis — Realtor
United Multiple Listing
780 E. 185 St.
IV 1-6900
Namų tel. KE 1-2190

VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI
Atdara: nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Sekmad. nuo 10:30 -1:30

Telef. namų 431-6558
Krautuvė? — 431-6339

6901 Superior Avė.
Cleveland 3, Ohio
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE (SLA)
Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo
1886 m. ir jau atšventė savo DEIMANTINĮ JU
BILIEJŲ.
1
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė
organizacija lietuvių tarpe turi daugiausia narių
ir- valdo didžiausj kapitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR AP
DRAUDOS, bet stoja nariu j SLA, nes žino —
1) kad SLA apdrauda gera, geresnės nėra, 2) SLA
apdrauda pigi, nes savitarpinės pagalbos pagrindu
veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, o
stengias savo nariams teikti visokeriopą pagalbą
ir fraternalinę globą, 3) SLA apdrauda yra saugi,
nes paremta dideliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo
$100.00 iki $10,000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jauni
mui ir šeimos apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalė apdrauda reikalinga šiais
laikais kiekvienam.
SLA ligoje pašalpa tuo svarbi, kad ligos -at*veju narys ją gauna pats.
SLA galima gauti apdraudą nuo gimimo die
nom iki gilios senatvės.
SLA kuopos yra visose žymesnėse lietuvių
kolonijose, jos teikia žinias apie apdraudos ir
įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo į
SLA Centrą:
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 West 30 Street New York 1, N. Y.
PRIVALO PARDUOTI!!!

3 miegami) mūrinis bungalow, rūsys, papildomas
šeimai kambarys, 1'/? gara
žo.
RE 1-9470

IŠNUOMOJAMAS
3 kamb. butas su vonia ir
2 spintom rūbams. Naujos
grindys visuose kambariuo
se. Apačioje ir fronte. Tei
rautis, einant iš kiemo —
1249 E. 61 gt. Prie šv. Jur
gio bažnyčios.
(37, 38, 39, 40)
VYRESNIO AMŽIAUS
MOTERIS,
kalbanti lietuviškai ir sutin
kanti gyventi kartu, reika
linga prie motinos palaikyti
kompanijai. Maistas ir bu
tas kartu.
Skambinti PO 1-5711.

PAMPERED
PARDUODAMI GERI
NAMAI

FUNERAL HOMES
Deliu E. Jakubs & William J. Jakubs

I.icensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
6621 Edna Avenue

EN 1-1763

936 Eaat 185 St.

KB

WHEN YOU SLEEP ON A

SEALY POSTUREPEDIC
the.’ nn morni'Hi DacKu hp

ittn'ss

See lt today st

Benedict Bukauskas
Clarence Zweigart
Factorv Distributors
3503 Št. Clair Avė.

MECHANIKAS
Nedelsiant priimamas ge
rai rekomenduotas vedęs
vyras sunkvežimių remon
tui ir priežiūrai. Patyrimas
sunkvežimių remonto dar
buose pageidautinas. Nuo
latinis kompanijos augimas
užtikrina pastovias paja
mas su galimybėmis pakilti.

Kreipkitės į Personnel
Department

United Parcel
Service Ine.
4901 Lakeside Avė.

DARBAS KAPINĖSE

Beadford Heights. Rimta
pora, butas su baldais, alga.
Skambinti Cleveland,
MO 3-8308.

DE VLIEG OPERATORIUS
Privalo būti patyręs
Antroji pamaina.

THE ELWELL-PARKER
ELECTRIC CO.
1205 St. Clair

UT 1-6200

Turret Lathe operatorius

Bendram namų ruošos
darbui 2 dienas i savaitę ir
1 dieną įstaigai. Ieško dir

3A, W ir S čiokeris, turi su
gebėti pats nusistatyti, tik ant
rai-pamainai. Geras valandinis
atlyginimas ir draudimas. Pri
ėmimo valando 8-4.

banti pora be vaikų.

Arti susisiekimo, puikios
darbo sąlygos.
Tel. 884-4913.
IEŠKOME
$300-$500
į savaitę
Lake

S-P. Mfg. Corp.
CH 8-6141

30201 Aurora Rd.

MAŠINISTAS
Patyręs Įrankių sandėlio ma
šinistas. Geros darbo sąlygos.
Draudimai, pastovus darbas.
Priimame tarp 8 vai. ryto iki
5 vai. p. p.

JACO PRODUCTS
2150 St. Clair

Phone: 861-3151

Lorain Apskrityse

A: Naujas gaminys Clevelande. Di
delis pareikalavimas. Tai reiškia di
delę savaitinę komisija). Ateikit ir pa
žiūrėkit j mūsų algų raportus!
B: Nereikia vaikščioti. Pasimatymai
šutytu komi musų ištaigos. Jums tai
nieko nekainuoja.
C: Geros išsimokėjimo sslygos, be
jmokėjimo,
pasiūlymai
neatmetami
(koks, lai sapnus)!

TEKINTOJAS
Reikalinga pastovus ir patyręs
tekintojas (die maker). Geros
darbo sąlygos, draudimai, pasto
vus darbas. Primame tarp 8 vai.
ryto iki 5 vai. p. p.

JACO PRODUCTS
2150 St. Clair

Phone: 861-3151

D: Pilnutinė apmokymo programa
lengvai išmokti (jei žinote, kaip
kalbėti)! Yra vietų ir nepilnam laikui.
E. Prieinami postai vadovybėje
tinkamam jimogui. Apklausinėjama
penktadieniais 9-3 vai. ir šeštudii;
niuis 9-1 vai., 6656 Puai- Re..

4 šeimų namas (4 ir 4-,
kaina — tik $10,500. Savi• CAR HOPS
vininkas išvyksta į Europą.
• CASHIER
Turime įvairiausių namų,
• HOSTESS
2, 4 ir 8 šeimom. Dauguma
• WAITRESSES
jų šv. Jurgio ir 185 gt. ra Immediate openings for qualijonuose. Vienos šeimos ir fied applicant. Salary, meals,
dviem šeimom, su krautu uniforms furnished. Apply in
vėmis ir su D 3 bei D 5 gė person to Mr. Dunlap after 4
rimams leidimais.
P. M.
JOSEPH GLOBOKAR
REALTY
986 E. 74th St.
HE 1-6607

HELP WANTED MALĖ

REIKALINGA MOTERIS

Interstate Marketing Ine.

JAKUBS & SON
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

HELP WANTED FEMALE

Cuyahoga

(.38, .39, 40)

YOU'LL FEEL

KANADOS KAMPELIS (aliejus)

Kenny King’s
Family Restaurant
5836 Mayfield Road

HOUSE FOR SALE
NEWBOUGH HGTS., 4024 E.
26. By owner. (2) 4 Rooms suite.
(2) 4 Room suite. Private Bath,
gas furnace. Mušt sacrifice.
$15,460. Telephone: 883-9856 —

after 6 P. M. IM 7-7080.
(68)

APARTMENT FOR RENT

4024 E. 26 NEWBOURGH Hgts.
aera. 4 Rooms down $70.00. 4
Rooms up $65.00 all utilities
paid for except electric. Quick
clean apt. Basement, yard. Tele
phone: BR 1-2900 — IM 7-7080.
(68)

Nh 40

KAS IR KUR?
•Pianisto Andriaus Kup
revičiaus koncertas kovo 31
d., Town Hali, New Yorke,
praėjo su dideliu pasiseki
mu. Aplodismentams nesi
baigiant pianistas buvo pri
verstas kartoti net tris kar
tus.
A. Kuprevičius atliko jau
ketvirtą savo koncertą toje
pat salėje, globojant Columbia Artists Management
Ine. Kaip ir kasmet žmonių
susirinko virš 600 lietuvių
ir kitataučių. Koncerto or
ganizacijai itin daug pasi
darbavo dr. M. Žukauskienė.
Po programos jam buvo
suruoštas priėmimas Baltic
Freedom Houše patalpose,
k'ui- dalyvavo apie 80 asme
nų.
• Lietuvių Veteranų Są
jungos "Ramovė” Chicagos
skyrius savo metiniame na
rių susirinkime 1963-tiemsmetams išrinko naują val
dybą, kuri pareigomis pa
siskirstė sekančiai: Anta
nas Rūkštelė — valdybos
pirmininkas, Kazys Leknickas — vicepirmininkas,
Juozas Bagdžius — kultū
ros reikalų vadovas, Zeno
nas Samuolis — iždininkas
ir Jurgis Stankūnas — se
kretorius.

• Ped. Lituanistikos In
stitute pradedamas dėstyti
naujas kursas: Tautybės
samprata ir tautinė indivi
dualybė. šiam kursui skai
tyti pakviestas kun. Vytau
tas Bagdanavičius, MIC.
Paskaitos pradedamos ba
landžio 6 d., 12 vai. 30 min.,
ir tęsis (šeštadieniais) iki
birželio 8 d. Paskaitas gali
lankyti ir svečiai.
• BALFo direktorių suvažiąvimas įvyks balandžio
20 d., šeštadienį, 10 vai. ry
to, BALFo Centro patalpo
se, 105 Grand St., Brooklyne, New York.
DIRVOS NOVELIŲ KON
KURSUI PRISIŲSTŲ NO
VELIŲ SĄRAŠAS

1. Petrusė Rakštis — Sąs
kaita.
2. Ketvirtadienis — ZPR
— III.
3. Pilkasis Brolis — Išsi
laisvinimo autorius.
4. Pumpuras — Pavasaris
šiapus kelio.
5. Milą 18 — (prašo ne
skelbti novelės pavadi
nimo).
6. Vasaris — Renesansas
Žemaitijoje.
7. Pr. Vėtra — Attalla.
8. Rampa — Lošėjų rate
lis.
9. Gintaras — Laukinis
žmogus.
10. Jurgis Patamsis —
Skausme išvargęs žie
das.
11. Ku-Ka — Gandralizdis.
12. Margutis — Profeso
rius.
13. Jonas Pabradys — San
taka.
14. Migla — Pėdos.
15. Adomas Klevinis — Pa
sivažinėjimas ligi dan
gaus.

1963 m. balandžio 5 d.
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ
ATSTOVĖ ATVYKSTA
Į JAV

Besi sieloj ant lietuvybe
dažnai užmirštame, kad tą
lietuvybę negalime įspraus
ti į siauras ribas. Mes visi
trokštame, kad jinai kles
tėtų, kad lietuviai kūrėjaikultūrininkai ir populiarin
tojai pertiektų tuos didelius
lietuviškus dvasios turtus
plačiausiu mąstu. O tai bus
įmanoma tik tada, kai lietu
vį nuo lietuvio nepajėgs iš
skirti nei 1 vandenynai, nei
milžiniški nuotoliai. Tik ar
timas bendravimas įgalins
lietuvybei suleisti tvirtai
šaknis svetimoje aplinkoje.
V a d o v a ujantis šiomis
mintimis, man yra malonu
pranešti, kad šį rudenį iš
Australijos atvyksta sol. G.
Vasiliauskienė, pajėgiausia
Australijos lietuvių daini
ninkė. Numatoma suruošti
eilę jos dainos rečitalių-koncertų, kurie įvyktų nustaty
tomis dienomis sekančiuose
miestuose:
Cleveland, Ohio — rug
sėjo 28 d.
Toronto, Canada — spa
lio 5 d.
Hamilton, Canada — spa
lio 6 d.
Rochester, N. Y. — spalio
12 d.
Boston, Mass. — spalio
13 d.
New York, N. Y. — spa
lio 19 d.
Philadelphia, Pa. — spa
lio 20 d.
Bąltimore, Md. — spalio
26 d.
Detroit, Mich. — lapkri
čio 2 d.
Chicago, III. — lapkričio
9 d.
Omaha, Nebr. — lapkri
čio 16 d.
Los Angeles, Cal. — lap
kričio 23 d.
Kviečiu išvardi n t u o s e
miestuose esamas lietuvių
organizacijas įsijungti j šių
koncertų suruošimą. Visais
o r g a n izaciniais reikalais
prašau kreiptis į J. J. Bachunas, Tabor Farm, Sodus,
Michigan. Platesnės infor
macijos apie sol. G. Vasi
liauskienės pasiro d y m u s
bus praneštos vėliau.
J. .T. Bachunas
• Neakivaizdinio lituanis
tinių dalykų dėstymo II se
mestrą su būriu naujų stu
dentų Pedagoginis Lituanis
tikos Institutas pradėjo nuo
vasario 1 d. Neakivaidiniam
kursui eiti galima regis
truotis bet kada, nes semes
trinė programa netapdinama su kalendoriniu semes
tru. Informaciniais reika
lais kreiptis šiuo adresu:
5620 S. Claremont Avenue,
Chicago 36, III.

Korp! Neo-Lithuania Philadelphijos skyrius balandžio 21 d. švenčia korporacijos 40 metų sukaktį. Ta
proga ruošiamas iškilmingas minėjimas ir balius. Į š{ pavasarinį subuvimą kviečiami visi iš Philadelphijos ir kitų miestų. Nuotraukoje skyriaus valdyba. Sėdi iš kairės: pirm. P. Mitalas, juniorų magistrė
R. Buinytė, vicepirm. V. Gruzdys. Stovi: sekr. D. Matonytė, arbiter elegantiarum J. Matonis ir ižd. V.
Didelytė.
V. Gruzdžio nuotrauka

NEOLITUANU ŠVENTĖ PHILADELPHIJOJE
Prieš nepilnus metus įsi
steigęs Korp. Neo-Lithua
nia skyrius, Philadelphijo
je, š. m. balandžio mėn.
švenčia Korporacijos 40 me
tų gyvavimo sukaktį.
šventė pradedama balan
džio mėn. 21 d. šv. Andrie
jaus bažnyčioje, 10 vai. 30
min. mišiomis už mirusius
korporantus. Pamaldų me
tu bus šventinama Korpora
cijos vėliava. Mišių metu
giedos operos solistė Juzė
Augaitytė. Tolimesnė šven
tės programa įvyks balan

džio 27 d., 7 vai. vak. Ritz
Hali — 629 Hunting Park
Avė., kurios metu bus iškil
mingas posėdis, vėliavos
įteikimas, fil. prof. J. Pūzino žodis, sveikinimai, jumo
rams spalvų uždėjimas, me
ninė dalis — atliekama korporančių: B. Pumpuolytė —
smuikas ir A. Kaulinytė —
piano. Po to, bendras pobū
vis.
Į šią šventę kviečiami
Philadelphijos ir jos apy

• Pranas Narvydas, žino
mas New Yorko lietuvių vi
suomenės veikėjas, ilgesnį
laiką sunkiai sirgęs, jau
sveiksta ir palengva prade
da vėl įsijungti į lietuvišką
judėjimą.
• Meška ir Meškiukas,po
puliari lietuviška vasarvie
tė prie Atlanto, Cape Cod,
Mass., pavasariui atėjus,,
jau pradėjo pasiruošimo!
darbus ateinančiam vasa
ros sezonui. Remontuojama,
dažoma — viskas vasarojar.čių svečių patogumui.
Numatoma gyvas sezonas
šią vasarą. Jau galima už
sisakyti vietas ir rezervuoti,
kambarius šeimoms ir pa
vieniams asmenims. Sezo
nas pradedamas birželio 15
dieną, iki sezono pradžios
vasarojimo reikalais kreip
tis šiuo adresu: S. M. Lū
šys, 88-01 104th St., Rich
mond Hill 18, N. Y. Telef.
VIrginia 9-1193.

• Mirė Marcelė Milauskienė, gyv. Brockton, Mass.
Liko vyras Petras ir sūnus
Antanas su žmona ir anū
kais. Velionė buvo nuoširdi
• "Lietuvių kalhos sin
lietuviškų reikalų rėmėja ir
daug pasidarbavusi padėda taksė”, parašyta kalbininko
ma naujai atvykstantiems Leonardo Dambriūno, jau
išspausdinta. Išleido Peda-t
lietuviams įsikurti.
goginis Lituanistikos Insti
tutas Lietuvių Tautinio
Akademinio Sambūrio ir
Lietuvių Fondo lėšomis, šis
Dantų gydytojai
bendrinės lietuvių kalbos
mokslo veikalas reikalingas
JULIJAI DAMIJONAITIENEI
ne tik Instituto studentams,
Lietuvoje mirus, jos sūnui Dr. VYTAUTUI DA
einantiems tą kursą, bet ir
MIJONAIČIUI ir dukteriai GIEDREI ŠIRMENIEapskritai kiekvienam rašto
žmogui. Knyga gaunama
NEI ii’ jų šeimoms nuoširdžią užuojautą ieiškia
Ped. Lituanistikos Institu
te, 5620 S. Claremont Avė.,
Gydytojų Korporacija
Chicago 36, III., ir pas lietu
Fraternita Lithuanica
viškų knygų platintojliS.
Kaina $2.50.

linkių jaunimas ir suaugu
sieji. Įėjimas — 5 dol. Mok
sleiviams ir nedirbantiems
studentams — 4 dol. Įėji
mas į šokius — 2 dol. Bilie
tus prašome įsigyti iki ba
landžio mėn. 21 d. pas: 1)
P. Mitalą — 7322 Oak Avė.,
tel. ME 5-2579; 2) V. Gruz
dį — 1025 Wingohocking
St., tel. GL 7-1533; 3) D.
Matonytę — 872 N. Woodstock St., tel. CE 6-7923; 4)
V. Didelytę — 4518 N. 12th
St., tel. GL 5-2860 ir pas ki
tus korporantus.
Šventės pravedimas ir
juniorų paruošimas į senjo
rus padalinio valdybą verčia
įtemptai padirbėti. Turėta
keletas bendrų sueigų, ku
riose išklausyta fil. prof. J.
Puzino paskaitos apie kor
poracijų istoriją ir apie
svetimų kalbų atsiradimą
Lietuvoje. Taip pat fil. V.
Gruzdžio paskaita, Vasario
16 d. proga, apie Lietuvos
nepriklausomybės atstaty
mą. Taip pat turėta ir ke
letas juniorų sueigų. Junio
rų paruošimu rūpinasi V.

Gruzdys, o juniorių R. Bui
nytė ir D. Matonytė. Į se
njorus numatoma kelti 10
juniorų-ių.. Džiugu prisi
minti, kad į Korporacijos
eiles, įsijungia ir jau bai
gusieji universitetus ir šios
šventės metu 2 bus pakelti
į senorus — filisterius, tąi
inž. J. Stelmokas ir kalbi
ninkė R. Klemaitė.
Šiuo metu Korporacijos
valdybą Philadelphijoje su
daro: pirm. P. Mitalas, vi
cepirm. V. Gruzdys, sekr.
D. Matonytė, juniorų ma
gistrą R. Buinytė, ižd. V.
Didelytė ir arbiter elegan
tiarum J. Matonis.
Malonu taip pat prisimin
ti, kad korporantai nėra vie
ni ir jiems talkininkauja ir
juos remia Philadelphijos
visuomenė. Kas dar neįsi
jungė į jaunimo auklėjimą
lietuviškoje dvasioje, tas
galite atlikti, dalyvaudami
Korporacijos šventėj. Kvie
čiami visi į pirmą pavasa
rio subuvimą ir jaunimo
šventę Philadelphijoje.
P. M.

pasitraukus dviems asme
nims; pirm. V. šarkai ir
sekr. J. Paskui, buvo papil
dyta dviems kandidatais —
J. Gaižučiu ir Adolfu Simo
naičiu. Dabar Namų Drau
gijos Valdybą sudaro šie
asmenys: J. Gaižutis pirm.,
Alg. Atkočaitis vicepirm.,
Ad. Simonaitis sekretorius,
Ant. Petrauskas finansų se
kretorius ir Tom. Ciunka
iždininkas. A. Musteikis ko
optuotas informacijos rei
kalams.
Valdybos didžiausiu rū
pesčiu yra padaryti Lietu
vių Namus — visų lietuvių
namais. Reikia visų lietu
vių nuoširdaus dalyvavimo.
Reikia, kad kiekviena lietu
vių šeima taptų Lietuvių
Namų draugijos nariais.
Reikia įnešti tik 100 dolerių
ir esi pilnateisis L. N. Drau
gijos narys, dalyvaująs pil
nu teisėtu balsu visuose
rinkimuose ir gali būti ren
kamas į valdomuosius or
ganus.
Įmokėkime visi, kurie dar
nesame nariais. Įmokėti ga
lima ir dalimis, po 10 dole
rių kas mėnesį ir per 10
mėnesių būsi namų šeimi
ninkas. -Įmokėti galima
kiekvienam suminėtam val
dybos nariui, ar specialiai
įgaliotiems pinigų rinkė
jams.
Tad visi detroitiečiai tap
kime savųjų Lietuvių Namų
Draugijos nariais.
A. M.

NEW JERSEY

Įspūdinga meno popietė
Kovo mėn. 17 d. jaukioje
Julijos ir Leono šiušių rezi
dencijoje, Highland Parke,
įvyko literatūros bei muzi
kos popietė. Programą išpil
dė: rašytoja — laureatė
Kotryna Grigaitytė - Graudušienė, solistas Liudas
Stukas, aktorius Juozas Boley - Bolevičius ir garsioji
fortepijono pažiba pianistė
Julija Rajauskaitė-šiušienė.
Kadangi koncertas įvyko
privačiame bute, tai ir pa
kviestų klausytojų skaičius
buvo ribotas. Tačiau daly
vavusiems buvo reta ii- ma
loni proga pasigėrėti mūsų
menininkų išpildomais kūri
niais. Programos metu ra
šytoja Grigaitytė skaitė sa
vo naujausius premijuoto
sios knygos kūrinius. Liu
das Stukas, fortepionu paly
dint Rajauskaitei, padaina
vo šešias dainas ir aktorius
Juozas Boley skaitė įvairių
lietuvių
poetų
kūrinius.
tro visuotinis narių susi Koncerto programą prane
rinkimas. Jame, kaip ir vi šinėjo Julius Veblaitis.
sad, lietuviai mėgsta pa
Pagaliau paskuti n i ą j ą
reikšti savo išmonę, savo programos dalį išpildė pati
pageidavimus, kartais su šeimininkė pianistė Julija
audrelė. Bet ir vėl gražiai Rajauskaitė. Ji atliko šešis
nulyja ir lietuviška veikla kūrinius, pradedant Bacho
subujoja.
— Silotti preliudu vargo
Toliau Pusdešris darė re nams ir baigiant Liszto bei
peticiją naujo V. Alanto Debussy kūriniais. Klausy
parašyto veikalo, kuris bus' tojai buvo sužavėti nepa
pastatytas gegužės mėnesį. prastai aukšto lygio mūsų
menininkės veikalų išpildy
Tiek daug buvo - visokių
parengimų, jog Namų drau mu. Iš tikrųjų ,pianistė Ra
gijos direktorių tarybos jauskaitė yra didelio masto
ir plačios apimties muzikė,
valdyba posėdžiams buvo
priglausta namų prižiūrėto šiuo metu ji turi fortepijo
no studiją, kurią lanko gra
jo privačiame bute.
Namų draugijos valdyba, žus būrys mokinių, tame
tarpe ir grupė jaunų lietu
vių. Po koncerto visi klau
sytojai maloniųjų šeiminin
kų buvo gražiai pavaišinti
ir skirstėsi namo su pui
kiausiais įspūdžiais. JPV

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
Deroito lietuviai savuose
namuose
Niekur nėra taip gera,
kaip savo namuose, sako
lietuviai. Ir iš tikrųjų, savi
lietuvių namai,. kaip bičių
avilys, nuolat užimtas, štai,
praėjusį sekmadienį mūsų
skautai, skautukai ir jų tė
veliai, kaip tos bitelės ūžė,
bėgiojo, tratėjo Kaziuko
mugėje. Kiek čia įdėta dar
bo ir sielos, kad tik gražiau
ir geriau pasirodyti. Motu
tės maitino atsilankiusius
su lietuviškais valgiais ir
skanumynais.
Čia taip pat vyko Detroi
to lietuvių
organ. cen

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
PRENUMERATĄ

GARDAUS MAISTO
SIUNTINIAI 1
VISUS KRAŠTUS
PRISTATOMA PER 3-4 SĄV.
PILNAI GARANTUOTA
PRAŠYKITE SĄRAŠŲ IR
KAINORAŠČIŲ.

Rezoliucijoms remti komiteto finansų komisija (lietuvių sekcija).
Sėdi iš kairės: V. Kazlauskas, A. Markevičius, A. Dabšys, pirmi
ninkas dr. P. Pamataitis ir ižd. J.A. Petrauskas. Visi lįetuviai kvie
čiami paremti finansiniai komiteto veiklą. Auką siųsti: komiteto iždininkui Jurgiui Petrauskui, 3442 Madera A ve.. Los Angeles 39, Calif.
L. Kančausko nuotrauka
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