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Jono Kasmausko 80 m. sukaktis
Laikas neša mus per gyve
nimo skardžius, pelkes ir nuolat
sugrįžtančio pavasario pievas.
Neša su tokia sparnų jėga, ku
rios nei sulaikyti, nei pašauti
neįmanoma. Kai maždaug prieš
14 metų mes atvykom J JAV --
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Jonas Kasmauskas dar buvo
žvalus ir jaunas vyras, kurio,
kaip sakoma, buvo "visur pilna".
Netruko jis su nauja liet, atei
vių karta sumegzti ryšius, supras
ti juos ir kibti į gal kiek kitaip
organizuojamus darbus. Rodos,

tai buvo tik akimirka, o toj aki
mirkoj jau sudegė keliolika me
tų!...
Jonas Kasmauskas ir dabar gy
venimo nepeikia ir neniekina.
Tenka nugirsti, kad artimų bičiu
lių tarpe jis dar ir "velnio abrozėliais" persimeta, ir karčiosios taurę išlenkia, ir juoką pa
Cleveland, Ohio
sako, Pastaruoju metu rečiau
jis regimas viešuose tautiečių
susibėgimuose, bet tai nereiškia,
kad lietuviški reikalai jam jau bū
tų
anapus ribos. Kiekvienam
svarbiam susirinkime jį pamaty
si, maloniai su juo pasikalbėsi
se srityse, nors tai ir padidintų
ir jo nuomonę vienu ar kitu
biurokratizmą ir valdininkų kiši
opiu klausimu išgirsi. Sakoma,
mąsi į visas gyvenimo sritis. Už
kad gyvenimo patyrimai, tai žmo
tat — teigia respublikonų 'libe
gaus išminties atsarginiai lobiai.
ralai* — konservatyvus kandida
Savaime suprantama, Jonui Kastas negali laimėti masinių rinki
mauskui nestinga nei gyvenimiš
mų. Jei abu sparnai pasirodytų
kų patyrimų, nei išminties turto.
pakankamai stiprūs, respubliko
Vyras, kuriam gegužės 15 d.
nų kandidatais nebūtų parinkti nei
sukanka 80 metų am-iaus, gal
Rockefelleris nei Goldwateris.
negalėtų pasigirti, kad jo gyve
Tada atsirastų galimybės naujam
nimo kelias buvo lelijom klotas.
Michigano gubernatoriui George
1901 m. atvykęs į Ameriką, tai
Romney ar, ko gero, buvusiam vi
gi teturėdamas tik 17 metelių.
Jonas Kasmauskas matė nema
ceprezidentui Richardui Nixožai juodų ir apsiniaukusių die
nui, kurie abu laikomi daugiau vi
nų. Pamatė ir tai, kad be moks
durio žmonėmis.
lo šiame krašte toliau smuklės
Čia reikia pastebėti, kad nepai
durų nenueisi. Jis pradėjo lan
sant visų prezidento J. F. Kenne
kyti vakarinę mokyklą, įsigijo
dy ir jo patarėjų liūdnų prana
specialybę, ėmė dirbti medici
šavimų, JAV ūkinė būklė nėra
nos instrumentų įmonėj ir dir
bloga, nežiūrint ir to, kad dabar
bo ten iki to meto, kol buvo pa
tinė administracija iki šiol nieko
skirtas įmonės vadovu. Pats
nepadarė, kad ją pagerinus. Ne
įregistravęs 8 patobulintų me
blogas Ūkinio gyvenimo perspek
dicinos instrumentų patentus, Jo
tyvas liudija paskutinysis plieno
nas Kasmauskas įsteigė savo įmo
kainų pakilimas, nes kainos nebū
nę y Boston Instrument Co,,ir il
tų pakeltos, jei imonininkai jaus
gus metus jai vadovavo. Šiuo me
tų artėjantį Ūkinio gyvenimo ato
tu tos įmonės vadovas yra jo
slūgį. Jei jie, nepaisant didelės
sūnus, įsikūręs tuose pačiuose
vidaus ir užsienio konkurencijos,
namuose, kur tebedirba ir Liet.
kainas vis dėlto pakelia, tai reiš
Enciklopedijos leidykla. Nelai
kia, kad jie J ateitį žiūri opti
mės mūsų gyvenime yra lyg tas
mistiškai, o jie turi daugiau ga
Damoklo kardas. Mes niekad ne
limybių numatyti ateitį negu kas
žinojom ir niekad nesužinosim,
kitas. Jei tačiau ūkinėje srityje
JONAS KASMAUSKAS, švenčiąs 80 metų amžiaus sukakti.
kada tas kardas gali ant mūsų gal
nelauktina jokių ypatingų pakiti
vų nukristi. Nelaimės neaplenkė
mų, kandidatai į būsimus prezi
ir Jono Kasmausko šeimos namų.
dentus turi daugiau dėmesio skir
Jei neklystu, jis neteko dviejų sū
ti užsienio politikai.
nų, išeidama į Anapus, paliko jį
Tuo tarpu kai Goldwateris yra
ir jo mylima žmona. Atrodo, bu
žinomas griežtos užsienio politi
vo progų žmogui palūžti dvasia
kos šalininkas, Romney pažiūros
jonuos
gerai,
galės
pertransliuo
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ir kūnu. Jonas Kasmauskas vy
šioje srityje atrodo dar nėra ga
ti
televizijai
astronauto
Cooper
ERDVĖN antrąjį Telstar sateli
riškai lemties smūgius atlaikė,
lutinai nusistovėjusios, kiekvienu
kelionę
erdvėje.
tą, kuris,jeigu tik viskas funkciatveju -- jis jų dar neišryškino.« MASKVOJE TEISIAMAS ANG dar didesne energija kibdamas į
Nixonas ir Rockefelleris yra
LŲ PREKYBOS''ATSTOVAS, kai-’ liet.-tautinį darbą Amerikoj. Gal
smarkoki dabartinės administra
tinamas šnipinėjimu anglų ir ame dėl to kaltas gegužės mėnuo, ta
sai puikus medžių ir gėlių žy
cijos politikos kritikai. Rockefe "containment” -- t.y. išlaikymu rikiečių saugumo įstaigoms.
lleris kaltina administraciją ne -- neleidimu priešui užimti nau
• PREZIDENTO BROLIUI, dėjimo laikas, kurio šviesoj jis
tik dėl nuolaidų priešui --sovie jų pozicijų. Dwight Eisenhowerio TEISINGUMO SEKRETORIUI RO- išreiškia gimtąją Lietuvą, sken
tams, bet eina toliau. Jis kaltina administracija savo politiką ban BERT KENNEDY nepavyko įti dinčią neapdulkėjusiam pavasa
administraciją netinkama laiky dė sutapinti su žodžiu "libe- kinti negrų vadovybės Alabamo- rio žalume. Tas buvo gana se
sena su draugais bei sąjunginin ration” -- išlaisvinimu, kas ta je, kad liautųsi ruošę masines de niai -- Jonas Kasmauskas gimė
kais. Neseniai. kalbėdamas re čiau nevisai atitiko tikrenybei, monstracijas.
Birminghamo 1883. V. 15 Beržėnų dv. Šaukėnų
daktorių sąjungos skelbimų sky nes praktiškai niekas nebuvo iš mieste jau suimta virš 1000 neg vi., Šiaulių aps. Tačiau mūsų
riaus suvažiavime New Yorke, laisvinta. Busimieji kandidatai rų. Integracijos problema JAV būty daug kas yra reliatyvu, tad
jis kritikavo dabartinės adminis negalės pasitenkinti tiek vienu pietuose darosi kas dieną aštres ir minimą gimtadienį galim va
tracijos atominę politiką, sie žodžiu, bet turės išeiti su pla nė. Aštrūs susikirtimai juodųjų dinti senstelėjusiu įvykiu, galim
kiančią išlaikyti atominį mono tesne programa, ką Rockefel su policija, areštai ir neramu tarti, kad tie 80 metų tai irgi
polį JAV ir Sovietų Sąjungos ran leris, atrodo, jau pradėjo.
mai atsiliepia JAV prestižui už tik akimirka...
Savaime aišku, kad ir naujas sienyje, ypatingai gi naujai at
kose. Jis reikalavonuolatiniųpaJonas Kasmauskas Bostono
sitarimų su JAV draugais, kad prezidentas negali vienu mostu sikūrusiose valstybėse.
lietuvių visuomeninio gyvenimo
tuo būdu nustačius bendrą politi pakeisti visą užsienio politiką,
• JAV POLITINĖSE VIRŠŪNĖ
ką. Šiuo atveju Rockefelleris kiek lygiai kaip to negalėjo padaryti SE kalbama apie augantį Michi šachmatų lentoj nėra pėstininkas
pralenkė savo respublikonų 'ko ir dabartinis prezidentas, pvz. gano gub. Romney prestižą res — jis yra stambi ir pajėgi fi
gūra, liet, patriotinį darbą dir
legas* varžybose dėl kandida Berlyno klausime praktiškai ma publikonų partijoje. Kartu gar
banti su atsidėjimu, tvirta valia
žai
kas
pasikeitė
nuo
Eisehnotūros į prezidentus, nes neapsi
sėja kalbos apie jo kandidatūrą ir meile. 1916 m. čia jis buvo
werio
Dulles
laikysenos.
Reikia
ribojo administracijos jau pada
į JAV prezidentus 1964 m.
tarpe tų veikėjų, kurie įsteigė
rytų žygių kritika, be pasiūlė ir neužmiršti, kad ir J. F. Kenne
• FROL KOZLOV, tariamas
Ateities laikraštį. Jis minimas
dy
nesėdės
sudėjęs
rankas
ir
dar
savo receptą ateičiai, kuris gali
Chruščiovo posto įpėdinis, esą
gali prieš pat rinkimus, kaip jis sunkiai susirgęs ir dalinai para- ir kaip Lietuvių Amerikos Pi
pasirodyti populiarus.
liečių klubo steigėjas. Ta drau
jau padarė pereitum, spaliomėn. ližuotas.
gija, šiom dienom susilaukusi nau
Tenka pastebėti, kad kaip tei
Kubos krizės metu -- padaryti
• INDONESUA FORMALIAI
singai pastebėjo paskutiniame ką nors, kas sužadins simpati PRISIJUNGĖ BUV. OLANDUOS jo vedėjo Pr. M u č i n s k o, iki
numeryje TIME, visą užsienio jas jo naudai.
KOLONUI NAUJOJ GVINĖJOJ. šiol tebėra pati turtingiausia
politiką labai sunku nusakyti vie
Viena šiuo metu jau aišku: Iki perdavimo,tą teritoriją laiki Bostono lietuvių organizacija.
Jonas Kasmauskas buvo Lietu
nu žodžiu ar šūkiu. Kai Harry S. užsienio politika vaidins vis di
nai valdė JTO. Iki 1969 m. vieti
Trumanas,mirus F. D. Roosevel- desnį vaidmenį JAV prezidento niai gyventojai turės apsispręs vai Vaduoti S-gos Bostono sk.
tui, tapo prezidentu, jo užsienio rinkimuose ir tai gali išeiti vi ti, ar palikti Indonezijos valdžio pirmininkas, o nuo 1949 metų jis
politika buvo apibūdinama žodžiu sam kraštui į naudą.
je ar skelbti nepriklausomybę. yra aktyvus ALT S-gos Bosto
no sk. narys. Keletą metų jis
buvo to sk. pirmininkas, o 1956
m. buvo išrinktas garbės pirmi
ninku. Jonas Kasmauskas laiko
mas fundatorium namų, kurie
Amerikoj garsėja, kaip ALT
S-gos Bostono sk. namai. Jono
Kasmausko darbų pėdsakai yra
likę SLA, BALFo ir kt. liet, or
ganizacijų veikloj.

KANDIDATAI Į PREZIDENTUS
KLAUSANT KANDIDATŲ I PREZIDENTUS,
VIS DAUGIAU AIŠKĖJA, KAD JIE TURĖS
DAUGIAU DĖMESIO SKIRTI UŽSIENIO POLI
TIKAI IR IŠEITI NE TIK SU DABARTINĖS AD
MINISTRACIJOS ŽYGIŲ NEGATYVIA KRITI
KA, BET PATIEKTI PLATESNE PROGRAMĄ.
KĄ ROCKFELLER1S JAU IR PRADĖJO. — AT
RODO, KAD RINKIMAI NENORĖS PASITEN
KINTI TIK VIENU ŠŪKIU, BET NORĖS IR RE
CEPTŲ.KAIP IŠBRISTI Iš DABARTINĖS KOŠĖS

---------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS —---------Nors iki ateinančių prezidento
rinkimų dar visi metai ir ketvir
tis, jau dabar linksniuojamos įvai
rios kandidatūros ir jų galimy
bės. Aplamai imant, prezidentas
turi daugiau šansų būti išrinktas
antru kartu, negu jo priešai, dėl
tos paprastos priežasties, kad dėl
savo užimamo posto daugiau bū
na laikraščių pirmuose pusla
piuose bei televizijo^negu jo opo
nentai ir vien dėl to yra populia
resnis. Jo galimybės tačiau su
mažėja, jei jis savo kadencijos
metu pridaro klaidųvidaus ar už
sienio politikoje. Iki 2 D. karo
JAV, galima sakyti, galėjo gyven
ti izoliuotai nuo likusio pasaulio,
todėl vidaus politiniai sumetimai,
ūkinis stovis, galėjo nulemti rin
kimų eigą. Paskutiniuoju metu ir
eiliniam rinkikui vis daugiau aiš
kėja, kad užsienio politika yra ne
mažiau reikšminga, galinti nu
lemti viso krašto likimą, todėl

užsienio politika turėtų vaidinti
nemažą vaidmenį ateinančiuose
prezidento rinkimuose.
Iki šiol, nepaisant jo skyrybų ir
naujų vedybų,rimčiausiu respu
blikonų kandidatu buvo laikomas
New YOrko gubernatorius Nelson
Rockefelleris, kurį patys respu
blikonai vertina nevienodai. Vie
niems jis per daug 'liberalus*
bei linkęs už didesnę valstybės
kontrolę ir šiuo atveju beveik nie
kuo nesiskiriąs nuo dabartinio
prezidento J.F. Kennedy. Už tat
dešinysis respublikonų - konser
vatyvių sparnas mano, kad Ro
ckefelleris per mažai skiriasi
nuo Kennedy, kad galėtų laimėti.
Tuo tarpu kairysis respublikonų
sparnas mano, kad galimi dešinių
jų kandidatai, kaip pav. Arizo
nos senatorius Barry Goldwateris yra per daug konservaty
vūs. Masės yra linkusios už so
cialinį draudimą ir apsaugą viso

Šiandien ir rytoj
ČEKOSLOVAKUAI gegužės 9 d. "išlaisvinimo diena” iš
tikrųjų yra virtusi pasityčiojimu. Kai 1945 m. gegužės 9 d. so
vietų armija sunaikino paskutinį vokiečių pasipriešinimą ir
amerikiečių avangardas pasitraukė iš Prahos priemiesčių, kaip
tai buvo tarp sąjungininkų susitarta, Čekoslovakijoje atsirado
optimizmas. Grįžusiųjų tėvynėn, po 6 rhetų tremties, čekoslovakų demokratų pasiūlymai neatrodė fantastiški. Tevardinanttik
du garsius pasaulyje vardus, Benešo ir Masaryko, jie buvo nuo
širdžiai įsitikinę, kad jų tėvynė suvaidins svarbią misiją. Bū
dami slavais, o tuo pačiu giminingi rusams ir kultūriškai
suaugę su vakarais, jie tikėjo būsią tiltu tarp Rytų ir Vakarų.
Pergalės atmosferoje vykęs bičiuliavimasis tarp sovietų
ir amerikiečių vijo šalin bet kokį pesimizmą ir nepasitikėjimą
ateitimi. Wilsono dvasia buvo atgaivinta ir čekoslovakų politikų
širdyje ji spindėjo visa jėga.
Gegužės 9 gavo greit ironišką išlaisvinimo reikšmę. Trims
metams praslinkus po išlaisvinimo iš vokiečių okupacijos, Pra
ha buvo liudininke "išlaisvinimo" iš betkokios demokratijos.
Lygiai prieš penkiolika metų Čekoslovakijos parlamentas
paskelbė naują konstituciją ir kraštą pavertė komunistine res
publika, o po kelių dienų įvykdyti komunistinio tipo "rinkimai
parodė, kad nuo to momento Čekoslovakijoje tikroji laisvė liko
galutinai palaidota.

★

TAČIAU Čekoslovakijos komunistai turėjo sunkesnę pra
džią,negu jų draugai kituose Rytų Europos kraštuose.
Sovietinė okupacija, kitur turėjusi lemiamos reikšmės kraš
to subolševikinimui, čia greit dingo. Komunistams sudarė sunku
mų buvimas pokarinėj vyriausybėj tokių populiarių politikųzkaip
Benešąs ar Masarykas. Iš 26 ministerijų jie dar kontroliavo
tik 10. Pagaliau kitas nepatogumas, Čekoslovakija turėjo atvirą
sieną ,200 km., su Vakarų Vokietija, kas buvo dideliu atviru lan
gu j vakarus.
Bet visi tie nepatogumai komunistų buvo gudriai pašalinti
1948 m. puče, kuris buvo įvykdytas pagal žinomą komunistų re
ceptą. I svarbiausius postus jau nuo 1945 buvo insifiltravę ko
munistai, masės buvo mobilizuojamos melagingais šūkiais,
visur į vadovybę buvo išstatomi komunistams patikimi asme
nys, naikinama demokratų politikų reputacija ir imta fraternizuoti su neutraliaisiais, o paėmus valdžią jie visi iki vieno
buvo likviduoti.
Šitas receptas šiandien kartojamas Laose ir kitur.
Benešąs greit numirė, o Jan Masarykas, užsienių reikalų
ministeris, nusižudė iššokdamas pro ministerijos langą... Kiti,
kurie bandė pabėgti, buvo pagauti ir dingo iš politinės scenos.
Du didieji pučo organizatoriai vėliau irgi krito. Partijos
sekretorius Slansky buvo likviduotas kaip išdavikas, o partijos
galva Clement Gottwald po Stalino mirties išgyveno tik 9 die
nas... Jie išpildė komunistinę pareigą ir partijai daugiau buvo
nereikalingi...

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO

★
SIBIRE viename kolchoze diskutuoja žinią apie Chruščiovo
ketinimą pasitraukti iš politinio gyvenimo.
-- Aš nesuprantu, -- sako kerdžius savo draugui. -- Da
bar, kada komunizmo pastatas beveik užbaigtas, kada socialis
tinis mokslas pradeda triumfuoti, nejaugi jis visą tą garbę
paliks savo įpėdiniui? Kai tu manai?
— Aišku. Jis daro taip kaip aš, -- atsiliepė kitas ker
džius. -- Aš pažadu, kad mano karvės kitais metais duos 5
litrais daugiau pieno, o paskui paprašau būti perkeltu į kitą
kolchozą...
fvg)

-Kubos krizė buvo tik iliuzija... iliuzija... iliuzija...

ALT S-gos Bostono sk. val
dyba, vadovaujama Ant. Matj oš ko s, gegužės 11 d. 7 vai.
30 min. vak. savo nuomose ren
gia Jono Kasmausko 80metųamžiaus sukakties minėjimą. Ta re
ta proga sukaktuviniką sveikina
jauni ir seni, maži ir dideli Bos
tono lietuviai. Nuoširdžiai jį svei
kina ir šio rašinėlio autorius,
jungdamasis į visų bendrą linkė
jimą, kad dangaus saulė Jonui
Kasmauskui dar vis būtų maloni,
gaivinanti ir neleistų išakiųpradingti tam puikiam pavasariui,
kuris žydėjo ir kvepėjo tik prieš
80 metų...
St. S.
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JAU 30 REZOLIUCIJŲ LIETUVOS
LAISVINIMO REIKALU

Nors pradžioj vaidinimo cha
rakterių skirtingumas ne visur
išryškėjo, kai kurie vaidintojai
buvo nedrąsūs, pertyliai kalbė
jo, bet greit išsilygino.
Veikalo herojų vaidintojai da
vė stiprų, vieningą scenovaizdį
su patrauklia intriga. Be prie
kaištų reikia pažymėti -- visi ak
toriai buvo savo vietoje. Turint
galvoje sąlygas kuriose jiems
tenka dirbti, savo roles jie atli
ko gerai, rūpestingai. Tai didelis
nuopelnas režisorės prof. VI.
Sąbalienės.
Režisorė ir artistai susilau
kė nuoširdaus žiūrėtojų prita
rimo ir atsidėkojimo už meilę
scenos menui karštu ir ilgu plo
jimu.
Patartina ir kitose lietuvių ko
lonijose "Buhalterijos Klaidą"
pamatyti.
(jm)

JAV Kongresas, susirinkęs po tose, ir ši organizaciją turėtų
Velykų atostogų, vėl pajudino priversti sovietus pasitraukti iš
Lietuvos laisvinimo reikalą net Pabaltijo kraštų. Ta proga se
trimis naujomis rezoliucijomis. natorius Brewster patiekė Se
Dabar jau turime trisdešimt re natui rezoliuciją, akcentuodamas
zoliucijų.
tuos pačius punktus, kaip kad yra
Cezario Surdoko ir kitų Bal- pabrėžiami visos įneštose rezo
timorės lietuvių pastangos, pa liucijose, ir įtraukė ją į Conrodytos prieš kiek laiko, duoda gressional Record.
ir toliau puikių rezultatų. Kon
IT.
gresmanas Richard E. Lankford
yra jau trečias Maryland vals
tijos legislatorlus, įnešąs Pabal
tijo kraštų laisvinimo reikalu
rezoliuciją į JAV Kongresą. Ce
zario Surdoko žygio talkininkai
yra: prel. L.J. Mendelis, adv.
Tomas Gray-Grajauskas, dr. Ele
A
na Armanienė, Julius Šilgalis ir
latvių bei estų atstovai.
Rochesterio Dramos Mėgėjų
Kun. kleb. Jono Jutkevičiaus,
Athol, Mass., pastangomis jau Būrelis su savo vaidinimais retSovietinės raketos gadinamos "Stalino vargonais" arba katiušomis ne tik kėlė pragarišką muziką, antras kongresmanas įnešė re kartėmis pasirodo vietoje ir kai
bet taip pat turėjo stiprią naikinimo jėgą.
zoliuciją. Šį kartą yra jo paties myninėse lietuvių kolonijose.
kongresmanas Silvio O. Conte. Vaidintojams tenka nugalėti daug
Tėvas Jurgis Gailiušis, OFM, sunkumų: scena maža ir nepri
* PIRMA KART£ ISTORIJOJE
Tėvų Pranciškonų Provincijolas, taikinta vaidinimams, stoka mė
AMERIKIEČIŲ EKSPEDICIJA pa
jau palenkė visus Maine valsti gėjų vaidintojų, režisūros ir ori
siekė Everesto kalno viršūnę.
jos legislatorius Lietuvos bylos ginalios gyvenimui pritaikytos li
* KAI KURIE VAK. EUROPOS
teratūros.
Tačiau
pasiryžėliai
ne

reikalui. Abu Maine senatoriai
DIPLOMATAI stengiasi įtikinti
Margaret Chase Smith ir Ed- sustingsta ir nepalūžta.
Rochesteriečiai lietuviai spek de Gaulle, kad būtų naudinga pa
mund S. Muskie yra pažadėję
Tėvui Gailiušiui remti rezoliu taklius labai mėgsta ir juos gau simatyti su prezidentu Kennedy
Mirus Rooseveltui, siekusiam rinės reikšmės, jų artilerija buvo te buvo vienas prieš dešimt. cijų reikalą šimtu procentų. Šio siai lanko. Būrelio vadovybė su jo kelionės į Europą proga.
Kaip tai atsitiko, kad Vokieti mis dienomis antras Maine kon energingu pirmininku J. Jurkum
besąlyginio Vokietijos pasidavi silpna, karininkai neturėjo prity
* PRIDUODANT DIDESNĘ
mo, vokiečiai apsidžiaugė galvo rimo, dalinių sąstatai nepilni ir ja, stebinusi pasaulį savo laimė gresmanas Cli'ford G. Mclntire daro viską, kad vaidinimai su REIKŠMĘ
CASTRO VIZITUI
dami, kad dabar Amerikoje vir dėl stokos benzino tankai negali jimais, dabar lemiamam mūšiui įnešė rezoliuciją.
burtų žiūrovus bendram kultūri MASKOVJE, jis vadinamas "pir
šų paims antikomunistinės jėgos, judėti, o lėktuvai pasilikdavo že beturi tik saują kareivių? Ir kaip
mosios socialistinės revoliucijos
Visos šios trys rezoliucijos niam grožiui išgyventi.
po keturių metų sunkios kovos Ru savo turiniu yra labai artimos
kurios bus draugiškesnės Vokie mėje...
Balandžio 27 d. scenos mėgė Amerikos kontinente ambasado
Šiai armijos grupei, kuri laikė sija galėjo išstatyti tokią jėgą? šen. Tom Kuchel, kongresmano jai vaidino Vytauto Alanto 3-jų rium"! Tai kartu simbolizuoja
tijai. Tad reikėjo, kas bebūtų,
priešą tarp Vislos irBerlynojvaPriežasčių tam buvo įvairių. Glen Lipscomb ir kitų senatorių veiksmų komediją "Buhalterijos naują teritorinį ir politinį Chruš
Rytų fronte atsilaikyti.
Po Vislos ofenzyvos, rusai iš dovavo Heinrich Himmler, buvęs Armija, kurią Hitleris išstatė ir kongresmanų jau seniau įneš klaida”. Vaidinimo žiūrėti pri čiovo laimėjimą. Kuba alfahetivargę sustojo atsikvėpti prie vištų augintojas... Guderian,pri prieš Rusiją, tam tikru atžvil toms rezoliucijoms.
sirinko pilna salė publikos. Sa ne tvarka įrašyta į Kremliaus sa
Oderio. Atodrėkis iš mažos upės tyręs karvedys, buvo nušalintas, giu buvo silpna. Sukurta audrin
Rezoliucijų reikalu JAV-bių lėje matėsi ir iš kaimyninių ko telitų sąrašą.
padarė didelę kliūtį, už kurios o jo Vietoj pastatytas generolas go režimo, ji neturėjo tvirtų pa Senate kalbėjo 1963 metų balan lonijų svečių. Dalyvavo ir iš
* NEI PATYS KOMUNISTAI
vokiečiai suorganizavo gynimą Gotthard Heinrici, pastoriaus grindų ilgam karui. Hitlerio re džio 23 d. senatorius Daniel B. Colombijos atvykęs kun. Tamo NESITIKĖJO laimėsią 1 mil. bal
si. Bet jiems pridaryti nuosto sūnus, defenzyvinių mūšių spe voliucinė taktika tiko žaibo ka Brewster. Pasisakė už skubų ir šiūnas. "Buhalterijos klaida" -- sų daugiau, nei per praeitus rin
liai buvo nebepataisomi. Apie cialistas, sugebąs sutaupyti žmo rui, kai priešas neturėjo laiko pilną Lietuvos laisvės ir nepri įdomus, atjaustas lietuviška dva- kimus. Jų laimėjimai aiškinami
keturiasdešimt divizijų dingo. nių kraujo praliejimą.
ir vietos pasiruošti gynybai. Ru klausomybės atstatymą. Anot se • šia ir stiliumi kūrinys. Autorius, kai kurių katalikų įsitikinimu, kad
Kaip tokiu atveju išgelbėti Ber sijoje, priešingai, Hitleris su sa natoriaus Brewster, JAV-biųPre- talentingas dramaturgas, sugeba balsavimas už komunistus nebėra
Tūkstančiai tankų ir patrankų bu
vo prarasta. Vokietija priversta lyną? Priešais Heinrici buvo trys vo armija užsiangažavo iki pas zidentas turėtų iškelti Lietuvos vaizdžiai perduoti žiūrimą kū nuodėmė, kada Vatikane pri
iš nesamų išteklių sudaryti nau sovietų armijų grupės, kurioms kutinio kareivio, kuriems teko bylos klausimą Jungtinėse Tau rinį, realiu jo gyvenimu ir aiš imami aukšti rusų komunistų pa
vadovavo maršalai Rokosovski, pergyventi sunkias fronto sąly
ją armiją.
reigūnai.
kiu siužetu.
Priešas jau buvo 50 km. nuo Žukovas ir Konievas. Vokiečių gas. Hitleris užsispyręs neklau
sostinės, bet užsispyręs Hitle žvalgyba priskaitė, kad tai suda sė savo prityrusių maršalų pata
ris vis dar nenorėjo atitraukti iš rė apie penkiolika pėstininkų ar rimų, darė klaidą po klaidos. Ir
Pabaltijo ketvirti milijono savo mijų ir penketą šarvuočių armijų. štai, dabar amerikiečiai prie El Himmleris ir Doenitz žadėjo pa
kareivių. Ir Oderio mū?iui buvo Tiesiog į Berlyną nureiptoji Žu bės, o rusai prie Oderio. Tos dvi galbą, viso 137,000 žmonių arba
sudarytos divizijos iš paauglių kovo grupė turėjo apie 50 divi skirtingos pasaulio ideologijos dvyliką divizijų. Bet Heinriciui
16-17 metų arba senių, kovojusių zijų, artilerija su 20,000 patran pasiruošusios susitikti.
reikėjo ne žmonių rezervo, o
pirmajame pa'sauliniame kare. kų, 4,000 tankų ir 5,000 lėktuvų.
Oderio mūšiui Heinrici reika ginklų, kurių nebuvo.
Tos divizijos neturėjo jokios ka Tokiu atveju vokiečiai šiame fron - lavo pastiprinimų. Georingas,
Pagaliau naujas Heinrici nepa
sisekimas, Hitleris jam atėmė
keturias SS divizijas, kad davus
grupės "Mitte" vadui Schoerneriui. Veltui Heinrici prieštarau
ja. Hitleris išaiškino, kad rusai
puls ne tiesiog Berlyną, bet eis
Maloniu metu . . . kiekvienu metu . . . gėrėmis Stroh’s jūsų
per Drezdeną, kur susijungs su
amerikiečiais, tad Schoerneris
mėgiamoj alinėj. Ragauk, ką duoda alaus skoniui darymas
turės pakelti sunkiausį smūgį ir
ugnimi. Stroh’s visuomet yra geroje kompanijoje, švelnes
jam reikalinga didesnė parama.
Nieko nepešęs Heinrici grįžo į
nis, daugiau atgaivinąs stiklas alaus. Sekanti kartą vartok
savo štabą prie Prenzlau ir pra
dėjo organizuoti gynybą prieš
Stroh’s, Amerikos vienintelį alų, darytą ugnimi. Visuomet
tankus. Seni Volkssturm, neturį
SEVENTH & PARK AVENUES
ASBURY PARK, N. J.
geriausios rūšies . . . populiarios kainos visur.
net uniformos, ir su trumpom
PRospect
4-7788
kelnaitėm Hitlerjugend,mokinosi
Tilt STKOII BREWERY COMPANY, DETROIT 26, MICHIGAN
naudotis Panzerfaustu. Žmonės
Įvairiais metų laikotarpiais malonu visad
išvargę. Šeimininkės stovi ilgose
atsilankyti
gražiąjame Asbury Parke prie At
eilėse prie krautuvių, kad gavus
lanto
ir
pailsėti
apskritus metus veikiančiame
pagal korteles nedidelius maisto
viešbutyje ”Nida” 7-tos ir Park Avė. kampe. Tel.
davinius. Paskutiniosios cigare
tės, kurios neturi jokio tabako
PR 4-7788. švarūs kambariai, pigus ir skanus
kvapo, vadinosi Stambul.kasreiš"
maistas.
kia, sakė vokiečiai "StalinArmee
Prie viešbučio veikia restoranas ir baras.
Marschiert BerlinUnterdenLinViešbučio
salė išnuomojama įvairiems pobūviams.
den"... Visi pasakoja, kad rusai
Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusu.
paims Berlyną per vieną valan
dą ir dvi minutes ir skeptiškai
Savininkai P. C.
Mačiuliai.
žiūrėjo į statomas kliūtis. Mo L
terys rėkė ant vyrų: "Grįžk na
mo, senas kvaily, nes tai, ką tu
darai, nieko nesulaikys...” Visi
NEPAPRASTA DOVANA KNYGOS
gyventojai jau susigyveno su min
MYLĖTOJAMS!!!
timi, kad karas pralaimėtas. Bet
šias mintis neskelbė viešai, nes
R. SPALIO ALMA MATER ir ST. SANTVARO POEZIJOS
dar gali įvykti stebuklas. Ar Hit
RINKINYS AUKOS TAURĖ — ABI KNYGOS UŽ 5 Dol.!
leris neprižadėjo išgelbėti Vo
kietiją?...
Neatsižvelgiant j kylančius kaštus knygoms
Visi tikisi, kad anglai ir ame
leisti, Vilties leidykla, susitarusi su Lietuvių En
rikiečiai anksčiau rusų pasieks
ciklopedijos leidykla, nutarė praskinti kelią į kny
Berlyną. Nors anglo-saksai smar.
gos skaitytojus nepaprastu būdu — jungiant tuos
kiai bombardavo Berlyną, bet vi
du puikius beletristikos ir. poezijos leidinius Į vieną
si iki vieno vokiečiai buvo pasi
puikią dovaną.
ryžę išlįsti iš slėptuvių ir svei
Prašome pasinaudoti žemiau dedama iškarpa.
kinti juos kaip išlaisvintojus.
Rusai per Oderį pasistatė 23
tiltus. Jų patrankos buvo beveik
Siunčiu 5 dol. ir prašau prisiųsti R. Spalio
viena šalia kitos sustatytos visa
Alma Mater ir St. Santvaro Aukos Taurė šiuo
pakrante, bet vokiečių aviacija
adresu:
dėl trukumo benzino negalėjo pa
kilti ir bombarduoti.
Balandžio 15 į 16 naktį anglo
saksų bombonešiai, kaip kiek
vieną vakarą, atskrido daužyti jau
ir taip griuvėsiuose esantį Berly
ną. Staiga visi vokiečiai sukluso?
Priedų: čekis □
Rytuose pasigirdo tikra audra.
pinigai □
22,000 rusų patrankos pradėjo
šaudymą. Prasidėjo paskutinis
(parašas)
beviltiškas Vokietijos mūšis.
(Bus daugiau)

▲

Buhalterijos
klaida
Rochesteryje
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ŠŪVIAI UŽSIMERKUS
Salia biuletenių leidimo, svarbus Vliko informacinio darbo
baras yra į Lietuvą nukreiptos radijo programos. Apie jas Vlikas
taip sako:
"Visos laisvojo pasaulio radijo transliacijos lietuvių
kalba yra Lietuvoje girdimos ir mielai klausomos. Ne
nuostabu, kad sovietai jas, ypatingai Madrido, Vatikano
ir Romos radijo programas, be pertraukos trukdo. Klau
sytojai, tačiau, suranda būdų ir priemonių jas išgirsti ir
suprasti,"
Jei tikrai taip yra, tai nepaprastai puiku. Tik kuo toks tvirti
nimas paremtas?
Amerikoje net kongrese kilo skandalas dėl "tikrų" duome
nų apie radijo ir televizijos klausytojų bei žiūrovų skaičių. Yra to
kios "tyrimų institucijos", kurios sakosi žinančios, kiek milijonų
žmonių kuriuo metu Amerikoje sėdi prie radijo ar televizijos im
tuvų ir kokią programą klauso arba žiūri. Tuo remdamies didieji
pramoninkai sprendžia, kokias programas pirkti savo reklami
niams reikalams ir kiek verta mokėti. Bet paaiškėjo, kad tie duo
menys beesą tik "burbulai": niekas tikrai nežino, kiek kada klau
sytojų ištikrųjų yra. Radijas bei televizija šiuo požiūriu yra ne
apčiuopiami.
Jeigu toks dalykas neapčiuopiamas čia pat, tai ko vertas tei
gimas apie radijo klausymą ten, iš kur tik kada nekada vienas
kitas tokio klausymo patvirtinimas pasitaiko? Žinoma, galima vaiz
duotis, kad, jei ne visa Lietuva, tai bent dešimtys tūkstančių lietu
vių Lietuvoje visada yra apgulę radijo imtuvus. Bet gali būti ir
kitaip. Gal tik vienas kitas išgirsta, arba dažnai ir niekas neiš
girsta. Tai yra nežinia, o apie nežinią nieko tikra negalima pa
sakyti.
Bet radijo programų reikšmė glūdi ne tiek tame nežinomame
klausytojų skaičiuje, kiek jų turinyje. Jeigu spėjame, kad jas Lie
tuvoje gali nors šiek tiek lietuvių išgirsti, tai jos turi būt ver
tos klausyti.
Iš Europos siunčiamų radijo programų turinys Amerikoj irgi
beveik ištisai yra nežinia. Tad teatleidžia gerbiamasis Vlikas,
jei pasakysim atvirai, kad pasididžiavimai nėra tikras tų programų
vertingumo ir veiksmingumo {rodymas.
Pagrindo būti skeptikais dėl tokių pasididžiavimų visų pirma
duoda Vliko senai praktikuojamas Įtikinėjimas, anot kurio Vatika
no, Romos ir Madrido lietuviškosios radijo programos esančios
Vliko veiklos dalis. Ypač skeptiškai nuteikia Įtikinėjimai, kad Vli
kas "išlaiko tris radijo stotis". Nes iš tikrųjų Vlikas jokių radijo
stočių neišlaiko -- iš ko gi jis tą pajėgtų! -- o ir prie pačių pro
gramų turinio sudarymo tik iš dalies teprisideda. Iš tų "trijų sto
čių",. tik Madrido (minučių, ne valandų ilgumo) programą Vlikas
per savo pareigomis, galima sakyti, ir redaguoja, o Romos ir Va
tikano programos turi savus redaktorius ir savo politiką, kuri su
Vliko pageidavimais gali sutapti, arba ir nesutapti.
Antra, — kiek tik kada yra buvę gerų radijo programų, siun
čiamų Į "užfrončius”, jos visada aiškiai būdavo paremtos tiesiog
nuostabiu kalbančiųjų nusimanymu, kas dedasi tuose "užfrončiuose".
Kai tik pasitaikydavo koks "kalbėtojas Į nežinią", jis dažniausia
būdavo klausomas ne tik n e mielai, o su pasipiktinimu ir net
panieka.
O Vlikas štai pareiškė, kad dar tik "daroma žygių prie VLIK
Vydomosios Tarybos sudaryti dokumentacijos ir tyrimų centrą", tai
yra, būtiną ir nepamainomą pagrindą orientacijai, kas Lietuvoje
dedasi ir kaip visa tai vertintina. Vlikas sakosi būsią gerai, jei
pavyks tą padaryti. Bet jei nepavyks, ir kol tas tikrai dar nepada
ryta, tai per radiją J Lietuvą kalbėti Įmanoma tik remiantis "žirkllne" informacija ir vaizduote. Todėl sunku Įtikėti, kad taip susida
rytų vertos klausyti programos. Nebent laimingų išimčių atvejais...
Nes ir užsimerkęs šaulys kartais gali pataikyti.
Čia priekaištas Vlikui yra ne už tai, kad rūpinasi naudoti sutei
kiamas galimybes gyvu žodžiu kalbėti Į Lietuvą, bet už tai, kad nepagrĮstai dedasi patenkintas savimi ir tuo savuoju darbu. Už tai,
kad ištisą dešimtmetĮ neprisirengia, ar neranda reikalo tokiam dar
bui reikiamai "apsiginkluoti".
(vr)

SKAITYTOJU
V

LAIŠKAI
Verčiau pripraskim
Iz. Motiekaitienės pastaba
(Dirva, nr. 48), kad Lietuvos
himno žodžių kirčiai nesutampa
su muzikos kirčiais, be abejo, tei
singa. Yra eilė nesutapimų tarp
gramatinių ir meliodijos bei ei
liavimo ritminių kirčių. Bet pa
staboje yra nurodytų ir tokių neva
nesutapimų, kurių iš tikrųjų nėra,
o iš kitos pusės, dėl kaikurių ne
sutapimų nesiskundžiama.
Pirmojoj eilutėj "Lietuva",
"tėvynė" ir "žemė” čia (kaip ir
daug kur) pateikta vardininko
linksniu. Betgi (nepaisant, kaip
Kudirka originale būtų rašęs), čia
yra aiškus kreipimasis J Lietuvą.
Jei pirmoji eilutė skaitoma var
dininko linksniu, ne tik ši, bet ir
antroji eilutė nustoja prasmės.
J ei maldoje kreipiamasi Į Dievą,
nesakoma, "Viešpats, pasaulio kū

rėjas, tebūnie Tau garbė per am
žius", bet: "Viešpatie, pasaulio
kūrėjau". Ir Lietuvos himne pir
moji eilutė skaitytina ir rašytina
tik "Lifetuva, tėvyne mūsų, tu
didvyrių žeme," tai yra, su kir
čiu pirmajame skiemenyje ir pa
prasta e žodžiuose "tėvyne" ir
"žeme” bei kableliu, o ne tašku
eilutės gale.
Šitaip išsiaiškinus, pirmojo
žodžio kirtis puikiai sutampa su
muzikos kirčiu. Blogiau su kitu
žodžiu, kuriuo pastaboje nenusiskųsta. Tai "didvyrių", nes čia
gramatinis kirtis pridera pirma
jam skiemeniui, o eiliavime ir me
lodijoj jis patenka Į antrąjj.
Nesklandu ir su kitais pasta
boje nurodytais kirčiais, be ne
visur taip jau blogai. Pavyzdžiui
antro posmo pirmojoj eilutėj, kur
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LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA

VILNIŠKE KVISLINGIIA BEVEIK BE PERMAINŲ
Po kovo 17 dieną atlikto rin
kiminio vaidinimo Lietuvoje, Vil
niuje buvo susirinkę "išrinktieji"
Ir ta proga, tarp kitų vaidinimų,
buvo atliktas ir "vyriausybės at
sistatydinimo ir naujos vyriau
sybės sudarymo" vaidinimas.
Nepriklausomos Lietuvos val
džia -- vyriausi administracijos
ir Įstatymų leidimo vadovai -būdavo apie 15-17 asmenų: vienas
prezidentas, penki seimo pre
zidiumo nariai, ministeris pir
mininkas (kuris dažnai eidavo ir
kurios vienos ar dviejų ministe
rijų vadovo pareigas), kartais ir
ministerio pirmininko pavaduo
tojas, aštuoni ministeriai (tiek
buvo ministerijų) ir valstybės
kontrolierius. Jie būdavo vyriau
si Lietuvos valstybinių reikalų
sprendėjai ar sprendimų darymo
vadovai. Jų sprendimams nerei
kėjo iš kokių kitų vietų nei lei
dimų, nei patvirtinimų, nekalbant
žinoma, apie tarpvalstybinius
Įsipareigojimus, kurie tarp nepri
klausomų valstybių susidaro ge
ruoju, arba kartais ir ne visai
geruoju pasiektais sutikimais.
Dabar maždaug atitinkama ne
va suvereninės "Lietuvos TSR"
valdžia susideda iš 49 asmenų.
Tačiau tai yra jau kitokio po
būdžio "valdžia", kadangi jos
sprendimai iš esmės visais at
vejais yra priklausomi nuo aukš
tesnės — imperljinės--valdžios
leidimų, patvirtinimų, arba daž
niausia tiesiog Įsakymų. Šie49 as
menys, daugiausia lietuviai, dau
giausia gimę Lietuvos piliečiai,
yra savo noru (ar gal ir nenoriai
o tik iš reikalo) apsiėmę atlikinė
ti vietines valdymo pareigas už
imperijinę Maskvos valdžią ir
pagal tos valdžios nurodymus,
panašiai kaip pastarojo karo me
tu nelemtai pagarsėjęs Norvegi
jos Kvislingas, anuomet pasišo
vęs valdyti Norvegiją pagal Hit
lerio valdžios nurodymus.
Lietuvoje viršutinėse tokios
vietinės valdžios pareigose yra
nemažas būrys, todėl tai ir yra ne
"kvislingas", o ištisakvislingija.
Jie vadinami aukščiausių prezi
diumų pirmininkais ar nariais,
ministrais, valstybinių komitetų
ar tarybų pirmininkais, bet koki
bebūtų jų apibūdinamieji pavadi
nimai, vistiek jie ne vyriausia
krašto valdžia, o tik klusnūs imperijinės valdžios agentai. Todėl

žodžiams "Lietuvos tamsumus"
atitenka po du ritminius kirčius
(ant pirmųjų ir ant paskutinių),
nesklandumas išnyksta ypač, kai
chore bosai ryškiai "trinkteli" 1
"tamsumus") žodžiuose "Lietu
vos" ir "širdyse". Tas pats ir
trečiojoj eilutėj "žingsnis" yra
antrosios kirčiuotės (kaip ratas,
veršis, vaisius) ir daugiskaitos
galininke turi kirtĮ antrajame
skiemenyje, o ne pirmajame, kaip
I.M. siūlo keisti. Himne to žo
džio kirtis teisingai sutampa su
ritminiu kirčiu, nors pirmojo
skiemens gaida ir aukštesnė.
Paskutinėj eilutėj žodis "Lie
tuvos" gauna irgi du ritminius
kirčius, ant pirmojo ir ant pasku.
tiniojo skiemens, ir antrasis rit
minis kirtis sutampa sugramatiniu. Blogiau su "vienybe", nes čia
gramatinis kirtis lieka pakibęs
tarp ritminių. Tačiau melodijos
pobūdis nesklandumą neblogai iš
lygina.
Įsižiūrėję Į kitus himnus (kito
mis kalbomis), gana greit irgi
rastume Įvairių nukrypimų nuo
prozinio žodžių pavidalo, kaikur
ir kirčiuose, o ypač skiemenų
sujungimuose, žodžių sutrumpi
nimuose - - tokių, koki mūsų kalba
būtų net neĮmanomi arba bent la
bai sunkiai priimtini. Mūsų liau
dies dainose, grynai melodijos
sumetimais, pasitaiko aiškiai
prozoje nevartojamų kirčiavimų.
Mūsų himnas jau yra kiek tai
sytas kalbiniu požiūriu. Juk ori
ginale, pavyzdžiui, buvo "ant nau
dos tau ir žmonių gėrybės". Bet
toks, koks dabar yra, vargu ar to
liau betaisytinas. Kirčių nesklan
dumai giedotojų gali būti gana pa
tenkinamai išlyginti, jei bus gerai
tariamos kirčiuotiniųjų skiemenų
priegaidės, net ir ten, kur nėra
ritminio kirčio melodijoje.

V. Rastenis
New York

ir jų pareiginiai titulai, kartais
neišvengiamai reikalingi pavar
toti grynai identifikacijos su
metimais, niekad nereiškia to
paties, ką jie reikštų, kalbant
apie tikras valstybių valdžias.
Ir šioje apžvalgoje minimi kvislingijos pareiginiai titulai yra
vartojami tik ta, iš kalbamųjų
ypatingų aplinkybių išplaukiančia
prasme.

duotojai, kurie pirmininkauja to
sovieto kada nekada sušaukiamuo
se posėdžiuose. Tose retai ap
sunkinančiose pareigose visi as
menys nauji, bet pakeitimai pa
daryti irgi pagal tradicines tai
sykles. Posėdžių prezidiumo pir
mininkas buvo Vladas Niunka,
kai jis buvo partijos CK sekre-r
torius. Dabar Niunka jau išėjo
J mokslininkus ir redaktorius,
CK sekretoriate jo vietą užė
mė Antanas Barkauskas,
tai ji' jau ir sovieto pirmininkas.
Vienas iš pavaduotojų buvo rašy
tojas - kritikas Kostas Korsakas,
dabar jo vietoj rašytojas - kri
tikas ("politinis barėjas") An
tanas Venclova. Kitas buvo
pirmutinio Lietuvoje kolchozo
urėdų urėdas, partijos vadina
mo gamybinio komiteto sekre
torius Leonardas Žėšius.
Buvo dvi moterys -- Diržinskaitė - Piliušenko ir Aldona Mil
kevičienė. Dabar — Marija
Rožčenko ir Eugenija Jakucevi čienė.
(Bus daugiau)

toja jas, beabejo, galės atlikti ne
menkiau kaip profesorius, moks
lų akademijos prezidentas.
Kiti devyni nauji "prezidenti
jos" nariai, daugiausia partijos
sekretoriai iš rajonų, kurie, ži
noma, ir toliau pasiliks savo
kasdieninėse pareigose. Keičiant
asmenis, visdėlto lakytasi ir tra
dicijos. Vietoj Strelcovo — ševeliova. Vietoj generolo Ma
cijausko -- generolas Petro
Tas, kas valstybėse yra pri nis. Vietoj kauniečio, pasižymė
imta laikyti valstybės prezidento jusio statybos brigadininko, Sta
institucija, bolševikinėje rusų sio Maižrimo -- pasižymėjęs
imperijoje dabar vadinama aukš • statybos brigadininkas Mina R i čiausios tarybos (sovieto) prezi bakovas iš Vilniaus.
diumu. Tokį prezidiumą turi ir
Šalia "prezidentijos" yra dar ir
pati imperija, bet ji Įtaisė tokius
prezidiumus ir neva suvereninių kitas aukščiausio sovieto prezi
(bet kartu ir "sąjunginių") res diumas — pirmininkas ir pava
publikų vardu pagerbtose koloni
jose. Lietuva irgi yra paversta
respublikos vardu pavadinta ko
DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!
lonija, tad ir ji turi lyg ir par
lamentą -- seimą atstojantĮ aukš
KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI
čiausi sovietą -tarybą, turi ir lyg
PAS MUS!
ir prezidento funkcijas atlikinė•■A
jant} to sovieto prezidiumą. Toks
PINIGAI PADĖTI IKI KIEKVIENO MĖNESIO I5-TOS DIE
savotiškas "prezidentas" arba
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MĖNESIO DIENOS.
"prezidentija" yra ne vienas, o
net 15 asmenų, iš kurių tačiau
Zll/r»67 PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90
viešai dažniau pareigose mato
* /2
DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.
mas tik jo pirmininkas, sekre
ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME
torius ir protarpiais taip pat ir
PENSIONIERIAMS, KURIEM PROCENTAI YRA SVARBU
pirmininko pavaduotojai, kurių
GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.
esti vienas arba du. Kiti vienuo
lika "prezidentijos" nariųpaprastai pastebimi tik kartą per ket
verius metus, kada paskelbiamos
jų pavardės paskyrimo aktuose i r
kai ta proga laiksraščiuose Įde
damos jų nuotraukos. Tolesnis jų
vaidmuo pasilieka neapčiuopia
mas, nes jie taip "beprezidentaudami" pasilieka Įprastinėse
savo svarbiose arba ir visiškai
nesvarbiose pareigose.
ŠĮmet (balandžio 19), vilniškė
"prezidentija" savo užkulisinėje
dalyje pasikeitė labai žymiai: iš
paprastųjų vienuolikos narių tie
patys liko tik du — Sniečkus
ir Feliksas Bueliauskas,
Įžymus partietis ir buvęs mi
nistras, netekęs ministro rango
& LOAN ASSN.
ryšium su pramonės valdymo per
tvarkymu "sovnarchozo" siste
1447 So. 49th Court, Cicero 50, III.
ma. Bet keturiuose piešakiniuose postuose trys pasiliko tie pa
JUOZAS F. GRIBAUSKAS,
tys. Tai "nepakeičiamasis” Jus
sekretorius
tas Paleckis, pirmininkas,
Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone: 656-6330
beveik tiek pat Įsisenėjęs sekre
torius Stasys Naujalis ir toles
niems ketveriems metams Pa
leckio pavaduotoju paliktasis ra
šytojas Juozas - Albertas
Juodėnas - Baltušis. Iškri
to iš pavaduotojų profesorius
Juozas Matulis. Savo laiku buvęs
beveik "visur esantis", Matulis
pastaruoju metu ir kitur mažiau
besireiškia. Ir "Taikos gynimo
komitete", ir "Polit-Žinių" (dau
giausia ateizmo) skleidimo drau
gijoje jo vardas retokai bepasirodo, o enciklopedija lietuvių kal
ba, kurios vyriausiu redaktorium
Matulis buvo pasiskelbęs prieš
apie šešerius metus, nors pagal
planą ŠĮmet turėjo būti jau be
veik baigiama leisti, ne tik nepa
sirodė, bet apie ją jau visiškai
ir nebekalbama. Vietoj Matulio
antrąja Paleckio pavaduotoja yra
parinkta ElenaKazlauskienė, Seirijų vidurinės mokyklos
mokytoja. Šios "viceprezidentės"
pareigos yra tokio atsakingumo,
kad ir vidurinės mokyklos moky

/O

ST.

MOKAME

metinį dividendą už
visas taupymo sąs
kaitas.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS
REKORDAS...
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų 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 nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association
Chartered and Sup«rvi«»d by the United Statei Government

>202 W. CERMAK ROAD
Phone: Vlrginia 7-7747

•

CHICAGO 8, ILLINOIS
John J. Kazanautkas, Pre».
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Chicagiškės nuotrupos
KELETAS NEMOKAMŲ,PAT ARIMŲ, LIETUVIŲ SKY
RIAUS NEW YORKO PASAULINĖS PARODOS LAIS
VĖS PAV1LIJONE TVARKYTOJAMS Iš PANAŠIOS
CHICAGIŠKĖS VEIKLOS PATIRTIES
Jei nenori susinervinti, ne
skaityk lietuviškų laikraščių —
syk} patarė man vienas mūsų
visuomeniniam gyvenime žino
mas žmogus. Aš jo nepaklau
siau ir dabar gailiuos. Dėl to
kalta balandžio 29 d. Dirvos nu
merio pirmo puslapio žinutė apie
"Lietuvą Pasaulinėj parodoj".
Ten pranešamas džiugus faktas,
kad lietuviai gali dalyvauti Pa
saulinės Parodos Laisvės Pavil
jone. Puiki proga! Tai pranešus
toliau rašoma:
"Kad Laisvės Paviljono tvar
kytojams paprašius eksponatų,
lietuviai nepasirodytų tuščiomis
rankomis, Komitetas ypatingai
prašė eksponatų komisijos vado
vą kun. L. Jankų, kad nedelsda
mas pradėtų telkti eksponatus".
Ir ta vieta mane nemaloniai
sujaudino. Ne dėl to, kad ką nors
turėčiau prieš kun. L. Jankų. At
virkščiai, jis man daro gerą
{spūdĮ, Bet dėl' to, kad lietuvių
skyiaus organizatoriai jaučia
si kaip pirmieji žmonės šiame
pasaulyje, visai užmiršdami, kad
mes Chicagoje jau keli metai or
ganizuojame lietuviškus skyrius
chikagiškėje parodoje, (kuri, ži
noma, yra žymiai mažesnio mąs to). Dėl to nemažai pykomės, dėl
to nemažai diskutavome spaudo
je. Ir iš viso to visai nenorima
pasimokyti! Maža to. Galima už
miršti tą chikagiškj patyrimą,
bet tuo atveju reiktų prisiminti,
kad Lietuva jau yra dalyvavusi
eilėje pasaulinių parodų ir jų
lietuvių skyriaus tvarkytojai yra
... mūsų tarpe.
Kokių ’eksponatų’ gali susi
laukti kun. L. Jankus? Tautinių
audinių pavyzdžių, uniforminių
sagų, medalių ir keliolikos foto
grafijų, gimtosios žemės sau
jos? Ir ką jie atstovauja: gimto
jo krašto lietuvius ar politinę
emigraciją šiame krašte? Jei
norima parodyti Kaziuko mugės
eksponatus, tai gal ir geras ke
lias. Bet jei norima išreikšti
lietuvių laisvės ilgės} — toks
būdas netikęs. Reikia neužmirš
ti, kad gyvename darbo pasidali
nimo, specializavimosi laikais.
Vienas daro tą, kitas ką nors
kito.
Norint š{ tą suorganizuoti lie
tuvių skyriui, tam paviljonui vi
sų pirma reikia pasitarti su to
dalyko žinovais. Toli neieškant
galima būtų priminti, kad New
Yorke yra toks dailininkas V.
K. Jonynas, o Chicagoje turime
dail. A. Valešką, abu juodu yra
jau ruošę lietuvių skyrius (vie
nas Paryžiaus parodai, kitasBer
lyno). Abu yra dekoratyvinio
meno specialistai ir verčia
si ne tik lietuvių tarpe, bet ir
daug platesnėje JAV rinkoje. O
gal yra koks tos srities geni
jus ir iš jaunesniųjų menininkų

GEGUŽĖS 19 D. 12 vai. p.p.
Marijos Nekalto Prasidėjimo se
selių seimas Jaunimo Centre.

GEGUŽĖS 25-26 D. Filatelistų
Draugijos "Lietuva" ruošiama
Filatelijos paroda Dariaus- Gi
rėno 30 metų žuvimo sukakties
paminėjimui Jaunimo Centre.
GEGUŽĖS 26 D. Lituanistinių
mokyklų ir vaikų ansamblių pa
vasario šventė Bučio darže, Willow Springs, III.

GEGUŽES 19 d. 3 vai. p.p. To
tarpo? Visų pirma reikia su to
GEGUŽĖS 31 d. 8 vai. vakare
ronto Varpo choro koncertas ruo
kiu pasitarti ir pasitikėti jo pa
šiamas LB Kultūros Fondo Mari Šviesos-Santaros Kolegijos Chi
siūlymui, nes toks tikrai daugiau jos Aukšt. Mokyklos salėje.
cagos skyriaus susirinkimas K.
žino. Ir kai jis paruoš projektą
GEGUŽĖS 19 D. Alvudo ruošia Dirkio svetainėje. Programoje
ar planą, kuris turi būti sude
rintas su kitų tautų panašiais pro / mas piknikas vaikams Forest inž. Viktoro Bilaišio paskaita
Preserve Nr 4 (prie Kean Avė.) apie inžineriją.
jektais, tik tada kunigas L. Jan
kus turėtų įsijungti { darbą su
GEGUŽĖS 19 D. 11 vai. ryto
BIRŽELIO 2 D. Adv. Antano
jautriais laiškais. Jei yra pa Chicagos Skautininkių-kų Ramo Olio panekių metų mirties su
kankamo laiko, gal galima būtų vės sueiga Jaunimo Centre.
kakties minėjimas Jaunimo Cent
pasiturinčių tautiečių tarpe pa
GEGUŽĖS 25 d. Dail. Jadvy re. Ruošia ALTS Chicagos sky
ieškoti mecenatų, kurie panorė gos Paukštienės parodos atida rius.
tų parodai specialiai pagamintą rymas Čiurlionio galerijoje Jau
BIRŽELIO 2 D. Ateitininkų šei meno kūrini vėliau įsigyti savo nimo Centre.
mos
šventė Jaunimo Centre.
nuosavybėn ir tuo būdu apmokė
GEGUŽĖS 25 D. Pr. DielininBIRŽELIO 9 D. 3 v. 30 min.
ti to eksponato pagaminimo iš kaičio Ateitininkų kuopos šven
Antano Nako fortepijono muzi
laidas? Aš sakau 'meno* kūrin}, tė Jaunimo Centre.
nes tik menininkai gali atvaiz
duoti tautos laisvės troškimą,
sentimentą gimtajam kraštui. Tik
jie gali atvaizduoti dabart}, bet
Echo Valley
ne XVIII amžiaus originali ar
LIETUVIŠKA VASARVIETĖ
'sumoderninta’ tautodailė.
ATIDARYTA IŠTISUS METUS.
Ir dar vienas dalykas. Jei bus
Lietuviai savininkai
daliniama kokia propagandinė li
ELENA ir JULIUS GARMAI
teratūra, labai prašau, apsieikite
Visus maloniai kviečia atvykti
be ilgų straipsnių ir statistikos
Iš anksto kreiptis:
iš 1938 metų. Nuo to laiko jau
ECHO VALLEY
prabėgo 25 metai, gyvenimas ne
ECHO LAKE, PA.
stovi vietoje ir niekas neskaito
Telef.: AReacode:
keliolikos svarų sunkumu gau
tos parodos 'literatūros’ — už
tenka poros puslapių, kuriuose te
legramos stiliumi atvaizduojama
dabartinė Lietuvos padėtis. Tik
kas specialiai susidomės, to
kiam, žinoma, reikia patarnau
ti platesnėm informacijom.
(žč)

CH1CA60S PARENGIMU I
_ KALENDORIUS _J
GEGUŽĖS 11 D. Martyno Maž
vydo 400 metų sukakties minėji
mas Jaunimo Centre. Ruošia Pe
dagoginis Lituanistikos Institu
tas.
GEGUŽĖS 12 D. 4 vai. p.p.
S. Velbasio baleto studijos meti
nis koncertas Jaunimo Centre.
GEGUŽĖS 18 D. 2-val. p.p. Lie
tuvių Fondo narių metinis susi
rinkimas ir vakare pobūvis Jau
nimo Centre.
GEGUŽĖS 18 D. 8 vai. vakare
Chicagos Lietuvių Operos balius
Keymen’s Club salėje, 4721 W,
Madison.

NOVELE
Lapkričio popietę diena ėmė šalti, ir kada Jackus iš
žengė oran iš smagiai prikūrento kambario, jo kūnas at
liepė į pokštaujantį speigą nejaukiais virpulėliais. Jackus
stipriai susmaigstė aplink kaklą mėgstą šalikėlį, užsegė
porą palaidų sagų ir, kol šlepseno iki savo automobilio,
įsikišo į odinio švarko kišenes' rankas, kurias, kaip ir
nosį, gnybo vėsa.
— Reikia jau ir sniegučio. Reikia jau ir balto snie
gučio, — vapsėjo jis sau seno, vienišo žmogaus įjunkimu
švagždėti su savimi ir tikrinti savo nesudėtingas mintis.
Jis vylėse, kad pasnigus dings drėgnas, žvarbus lapkritinis šaltis,' kuris narsus skverbtis iki kaulų.
Dar tik vakar rudeninio dangaus žlugtas mirkdė
miestą. Lietūs gliurgė ir dundėjo srautais stogvamzdžiuose. Gatvės tv.ių.o. Piktai kliurkdamas vanduo taikstėsi į
rūsius pro laiptus ir angas. Dabar danguje išsipilė, kaip
sklendį aitvariukai, pragiedruliai ir visas platusis mies
tas atsigavo, pasijutęs gailingai permirkęs ir šąląs, nusmerktas slogoms, kosuliams ir čiauduliams. Ant namų
sienų, kaip stiklinės palaidinės, sustingo vakarykštės
čiurkšlės; ant medžių ir krūmų šakų užsimezgė kristali
niai ledo pumpurai; kai kur po stogų kraigais, lašas po
stingstančio lašo, kaupėsi ir kybojo dailūs varvuokliai.
Ir nenuovarga vėlyno lapkričio vėjas, nešąs ant savo besišerkšnuojančių sparnų žiemą, įniko skeryčiotis į šąlan

kos studijos mokinių koncertas
Jaunimo Centre.
BIRŽELIO 15-16 D.D. ŠviesosSantaros Kolegijos Chicagos sky
riaus išvyka "Gintaro" vasarvie
tėje, Union Pier, Mich.
BIRŽELIO 16 D. BALFo pik
nikas Bučo darže, Willow Springs
III.
BIRŽELIO 19 D. — Tarptauti
nės Prekybos Parodos atidary
mas. Lietuvos skyrių organizuo
ja Akademinis Skautų Sąjūdis.
BIRŽELIO 23 D. Tėvų Marijo
nų Bendradarbių Chicagos aps
krities piknikas seminarijoje Cla
rendon Hill, II..

BIRŽELIO 23 D. Gintaro balius
ruošiamas Chicagos Lietuvių
Moterų Klubo South ShoreCountry klube.
LIEPOS 7 D. n JAV ir Kana
dos Tautinių Šokių Šventė International Amphitheatre salėje.

LIEPOS 9 D. Marąuette Par
ko Namų Savininkų Lygos pikni
kas Bruzgulienės darže.
LIEPOS 20-21 D. Pabaltiečlų
lengvosios atletikos, plaukymo,
lauko teniso ir futbolo pirmeny
bės.
RUGPIŪČIO 31 - RUGSĖJO 1 D.
Amerikos Lietuvių Gydytojų Są
jungos 50 metų jubiliejinis suva
žiavimas Conrad Hilton viešbu
tyje.
RUGSĖJO 28 D. sol. Nerijos
Linkevičiūtės dainų ir arijų re
čitalis Jaunimo Centre.
SPALIO 12 D. - gyv. D. Bri
tanijoje lietuvių linksmavakaris,
B. Pakšto salėje.
SPALIO 26 D. 8 vai. vak. so
listės Aldonos Stempužienės kon
certas ruošiamas Santaros-Švie
sos Federacijos Jaunimo Centre.
LAPKRIČIO 17 D. Pianisto
Andriaus Kuprevičiaus koncertas
Jaunimo Centre.

POILSIS IR RAMYBĖ

DARIAUS - GIRĖNO LITUA
NISTINE MOKYKLA ruošia Mo
tinos dienos minėjimą, kuriame
{vairią programą išpildys moki
niai.
Kviečiamos atsilankyti moki
nių ir visos kitos mamytės, ku
rios būsite tinkamai pagerbtos.
Minėjimas {vyks gegužės 11
dieną 1:45 v. p.p. (šeštadieni)
mokyklos patalpų salėje, Gage
Parke Fieldhouse.

JURGIS GLIAUDĄ

(D

GEGUŽĖS 19 D. Bridgeporto
Lietuvių Jaunimo Tautinio An
samblio 10 metų jubiliejaus pasi
rodymas šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

1963 m. gegužės 8 d.

POCONO KALNUOSE.
Kur vakar dienos malonumai — tampa rytdienos
maloniais prisiminimais ...
Puikūs ir patogūs kambariai su televizija, radijo ir
voniomis, arba atskiri nameliai.
Modernus baras, didelis maudymosi baseinas ir ežerelis,
20 akrų miško, visokiausias sportas vasarą ir žiemą,
šokiai ir geras lietuviškas maistas.
Nuolaidos: organizacijoms, stovykloms, suvažiavimams.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE SAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

PARAMA

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

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
COCTAILS MANHATTAN OR
BARNETT PRANC. KONJAKAS ....... 5th $4.98
MARTINI kvorta ......................................... $2.98
GERMAN BRENDY ................................ 5th $3.98
CANADIAN WHISKEY ..................................... 5th$3.98LIEBFRAUMILCH vokiškas vynas ..... 5th $0.89
NAPOLEON FRENCH BRANDY ....... 5th $3.35
VODKA pilna kvorta....... .........................
$3.59
RICCADONNA ITAL. VERMOUTH 30 onz. $1.15
KRON BRANNV1N
BORDEAUX pranc. vynas....................................5th$0.98
AOUAVIT (švediška)
5th $3.98

čius žmones. Keleivių veidai rausvėjo, kojos smarkiau
spyrėsi, žmogus bėgo nuo vėjo ir šaldančios drėgmės.
Garas rodė keleivio dvasią stingstant ore, pačioj pano
sėje.
Lietuvių klubo susirinkimas buvo paskirtas ketvirtą
valandą po piet, ir kaip visad būdavo, Jackus atvyko prie
klubo durų bent visą valandą anksčiau skirto laiko. Pa
statęs savo laiko ir skaitlingų rudenų nualintą automobilį
už bent poros kvartalų (arčiau pastatyti nebuvo vietos),
jis nukumpsėjo tuos du kvartalus pėsčias. Eiti pasitaikė
pavėjui, todėl jis žengė šaligatviu lyg ir smaguriaudamas
šąlančiu oru ir guviu nenuovarga vėju. Po jo odiniu švar
ku priviso jo kūno šilimos; jo raudonas, platus, bobiškas
veidas buvo smagiai baksnojamas vėjo gūsių.
— Jie sugūžės vėliau, — švagždėjo Jackus savo min
tis. — Ir gerai padarys neskubėdami. Patalpa gaus sušilti.
Sustojęs prie metų gausos nuskriaustų klubo durų
ir besigraibydamas kišenėje rakto, jis dirstelėjo į pastato
sieną. Namas buvo senas. Vienišas ant ilgo ir siauro skly
po. Medinė siena, nežinia kada dažyta, buvo nepatraukli,
patrešusi, susirauplėjusi dėl atsilupusių dažų nuobirų.
Langų rėmai mediniai, aptrūniję, visai juosvi apačioje
dėl nuolatinio mirkimo liūtyse. Stiklai įgavo balandžio
kaklo vaivorykštines varsas, o po lietaus nelygiai nulyti,
lyg tebeverktų apdžiūvusiais purvinų čiurkšlių pėdsakais.
Visas tas vaizdas buvo nejaukus, liūdnas, kaip visad at
rodo pastatai, kurie susensta ir suvaikėja ir senatviškai
apsilpsta, kaip ir žmonės; kurie neprižiūrimi su meile,
nes priklauso visiems ir nei vienam.
— Visi iškumpsėjo, visi išbėgo iš čia, — garsiai
galvojo Jackus. — Paliko klubui tik keli iš kadaise tokios
šaunios lietuvijos. Ir iš tų kelių kuo ne visi nauji atsibastėliai, ne mūsiškiai.
Jackus akimirką galvojo, kaip kinta laikai. Miesto
ribos smarkiai prasiskleidė. Tai pakeitė ankstesnius gy
ventojų santykius. Gyvenimas sambūriais, lenkai su len
kais, lietuviais su lietuviais, pasibaigė. Visi kaž kur bėga
galvotrūkčiomis, kad rastų tolesnę, gal žalesnę vietą, žmo

nės brukosi į laukus, kur dar prieš keletą metų medžio
tojai, apsimovę ilgaauliais batais, užsimaukšlinę margas
kepures, šaudė striksinčius zuikius ir nepaslankias put
peles. Lietuvija dingo taip ūmai, lyg panirusi po ledu.
Buvo, ūžė, dardėjo ir trinksėjo, ir nebėra. Tokia jau visur
lietuvijos dalia, nekitaip ir šiame mieste. Į lietuvių sta
tytus namus kraustėsi kiti šeimininkai, negrai. Jų buvo
daug, jų užteko užpildyti visą tą sambūrini miestą, kur
kadaise net maži vaikai čiauškėjo lietuviškai. Tose pat
užeigose, kur koks nors Juozapas nuo Pašvenčių ar Pa
venčių po smagaus gurgšnojimo subatvakarį plėšė gerklę
kiek stygos išneša: ėjo mergos iš pavalkų— senis stvėrė
už padalkų, dabar atsibastęs iš kokios Virginijos ar Alabamos Joe kriokė ir maugė girgžliu, gomuriniu stenėjimu
I love my baby — I love her skin . ..
Bildėdamas atidaromomis durimis Jackus įžengė i
apitamsę, paniurusią patalpą, rūgščiai atsiduodančia pe
lėsiais ir pelėm. Atrodė, kad viskas čia —- sienos, baldai,
kiekvienas kampelis, kaip persenęs, iš gyvenimo išgrūs
tas žmogus, graudenasi dėl nučiuožusios jaunystės ir pa
lengva miršta apmaude. Viskas čia buvo sava Jackui, per
durų varstymo mirksnelį, minty apžvelgusiam trisde
šimtį metų, čion atžengė jis kadaise, labai kadaise, jau
nas, dar Lietuvos duonos nesuvirškinęs, dar iš panagių
Lietuvos dirvos neiškrapštęs, čia jis noko, į tikrus vyrus
ėjo, čia jis ir seno. O dabąr ateina senu pensininku ir klu
bo sargu ir prievaizda. Jis dabar vaikščiojanti, šlepsinti
klubo dalis. Jo pareiga parengti patalpą susirinkimui —
atvožti ląngus, o žiemą pašildyti. Kas suks čia galvą apie
šlavimą, dulkių Šluostymą, šveitimus ir plovimus. Praėjo
tie laikai. Dabar moterys neturi laiko, kaip ir vyrai.
— Beliko sauja. Sauja ir ateis, — švebeldžiavo Jac
kus. Tačiau jam buvo malonu ir ta sauja rūpintis, langus
atidengti, pečių pakurti, žmonių laukti, pirmam atėjus.
Buvo čia smagus šeimininkavimo pajutimas. — Ateis sep
tyni, ir bus pašlovintas, laimingas skaičius, kaip su juo
dukais kauliukus metant.
(Bus daugiau)
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E. CHICAGO

TAUTININKAI
POSĖDŽIAVO
ALT S-gos East Chicagos
skyrius balandžio 26 d. visuo
tiniame narių susirinkime svars
tė eilę atsiradusių klausimų.
Sąjungos seime skyriui atsto
vauti išrinkti delegatai I. Rimkūnienė ir R. Nemickas. Su išrink
taisiais kartu vyksta skyriaus
pirmininkas K. Pocius, kuris yra
dar ir centro revizijos komisi
jos narys.
Susirinkimas gvildeno nuomo
nes ir klausimus, iškeltinus sei
me. Jei seimas svarstytų {statų
keitimą, skyrius {pač {sakmial
nurodė savo delegatams tuo at
veju {nešti siūlymą išmesti iš
Sąjungos {statų posmą, kad 500
dolerių prašokančios skyrių lė
šos būtų perkeliamos { centro
valdybos kasą. Šis nuostatas sky 
riaus manymu pašalintinas dėl to,
kad jis varžo sveiką iniciatyvą.
East Chicagos lietuviųšv. Pran
ciškaus parapija gegužės pabai
goje mini 50 metų sukakti. Sky
riui pavesta dekoruoti parapijos
salę. Tam uždaviniui atlikti iš
rinkta komisija iš I. Rimkūnienės, V. Aukštuolio ir K. Domar
ko,
Susirinkimas nutarė skirti pi
niginės paramos: ALT S-gos cent
ro valdybai seimo rengimo rei
kalams $50.00; East Chicagos
lietuvių šv. Pranciškaus parapi
jai 50 metų sukakties minėjimui
$50.00; šokių šventei $25.00 ir
Nepriklausomybės Fondui $20.00
Valdybos pranešime pirm. K.
Pocius nurodė, kad šiemet iš
skyriaus narių suorganizuotas Va
sario 16 gimnazijos rėmėjų būre
lis. Į j{ lig šiol {sijungė 9 nauji
rėmėjai, anksčiau visai nedaly
vavę rėmimo talkoje.
Narys J. Rimkūnas pateikė su
sirinkimui kondensuotą, turinin
gą ir aktualią apžvalgą apie tam
tikrus laisvinimo kovos aspektus
ir perspektyvas.
Susirinkimui pirmininkavo K.
Pocius, sekretoriavo T. Mečkauskas.
(rp)

Vyt. Raulinaičio bareljefas"JūratėirKastytis".

• Korp! Neo-Lithuania
Clevelande maloniai kviečia
lietuvių visuomenę, dalyvau
ti
Vytauto
Raulinaičio
skulptūros ir tapybos darbų
parodos iškilmingame ati
daryme, kuris įvyks šešta
dienį, gegužės 11 d., 7 vai.
vak., Čiurlionio Ansamblio
namuose, 10908 Magnolia
Dr.

Vyt. Raulinaičio skulptūra "Miss Twistdrill".

Visos nuotraukos da
rytos Jono Garlos.
Vyt. Raulinaičio skulptūra "Mergaitė".

HARTFORD
Pavasario šventė
Kad ir nedidelė Hartfordo lie
tuviška bendruomenė, visgi per
dešimtmečius pasižymėjo kul
tūrine ir visuomenine veikla. Pa
vasariui išaušus, mūsų kultūri
ninkai ruošia pavasarinę meno
šventę. Gražų dviejų kantatų
"Demonas" ir "Lietuva” kon
certą sekmadien}, gegužės 19 d.
3 vai. p.p. Liet. Amer. Pi L
Klubo auditorijoj. Pirmą kartą
Hartfordo ir apylinkės lietuviai
išgirs komp. J. Gaidelio kūry
bos dvi kantatas.
Koncerto programą išpildys
garsusis Bostono liet, mišrus
choras, vadovaujamas komp. J,
Gaidelio ir solistai: Daiva Mongirdaitė, Stasė Daugėlienė, Sta
sys Liepas, Benedikt. Povilavičius ir pianistas V. Vasyliūnas,
Tai nepaprasta meninė staig
mena. Tokie koncertai, reteny
bė mūsų gyvenime.
New Yorke ir Bostone šie me
nininkai -- choristai ir solistai,
susilaukė gausių ovacijų, neabe
jojame, kad susilauks ir Hart
forde. Nenuostabu, kad meno mė
gėjai susidomėję rengiamuoju
koncertu. Spėjama, kad šis me
no koncertas -- dainų šventė,
sutelks daug lietuvių ir iš ar
timesniųjų lietuviškų bendruo
menių.
(vmk)

VYTAUTO RAULINAIČIO
SKULPTŪROS IR TAPYBOS

DARBŲ PARODA
Gegužes 11-17 dienomis,

Čiurlionio ansamblio namuose,
10908 Magnolia Dr.

Iškilmingas parodos atidarymas gegužes 4 d. 7 vai. vak.
Parodos lankymas — Pirmad. iki penktad. 4:30-9 v. v. šeštad. ir sekmad. 2-8 v. v.
Rengia Korp! Neo-Lithuania Clevelande

• Dirvoje galite Įsigyti
ar užsisakyti lietuviu bele
tristiką angliškai:
"Crosses”'. V. Ramonas
— 84.00.
"Lithuanian Folk Talės”,
Red. S. Zobarskas — $4.50.
"Lithuanian Quartet”, A.
Baronas, M. Katiliškis, A.
Landsbergis, L šeinius —
$4.95.

"Memoirs of a Lithua
nian Bridge”, V. Kudirka
— $2.00.
"Selected Lithuanian Stories", Red. S. Zobarskas —
$5.00.
Prisiuntus Čekį ar pašto
perlaidą, knygos nedelsiant
išsiunčiamos paštu.

Vyt. Raulinaičio "Kristausgalva" (aliejus).
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• Prelatas Pranciškus Ju
ras, Ladrenre, Mass., lietu
vių parapijos klebonas Lawrence, Mass., daugybės lie
tuviškų knygų macenatas,
tapo L. Fondo nariu ir su
tiko įeiti į LF vajaus komi
tetą.

• Jaunimui ir vaikams
literatūrą, lietuviškas pai
šymui knygas ir iliustruo
tas pasakas bei apsakymė
lius galite įsigyti ar užsisa
kyti Dirvoje.
"Al'gis Trakys ir Taksiu
kas šleivys”, A.. Gustaitis I
ir II dalis po $2.00.
"Gintaro Takais", Narū
ne — $1.80.
"Gulbė Karaliaus Pati”,
liaudies pasaka — $1.25.
"Daili Saulutė — Paišy
ba”, Z. Kolba — $0.50.
"Meškiukas Rudnosiukas”
— Vytė Nemulėlis — $2.00.
"Saulutė Debesėliuos”, L.
Žitkevičius
— $2.00.
Dail. J. Bagdonas, kurio tapybos darbų paroda šiomis dienomis buvo suruošta Detroite, tarp paro
"Velykų Pasakos", N.
dos lankytojų. Nuotraukoje iš kairės: Valiukonis, dail. J. Bagdonas, A. Gilvydis, ir p. Alantai.
J. Gaižučio nuotrauka Butkienė — $1.00.

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
poilsio valandas lietuvių garbei,
Vienintėlis Detroito lietuvių re yra tikrai nusipelniusi didžios
prezentacinis vienetas, kuris po visų lietuvių moralinės ir mate
puliarina mūsų vardą svetimųjų rialinės paramos. Gausus lietu
tarpe šauniais savo pasirodymais vių susibūrimas į jų rengiamą
ir kuriuo tikrai galime didžiuotis, pobūvį ir bus toji parama, skayra tautinių šokių grupė "Ši
lainė”.
"šilainė", norėdama savo in
tensyvaus darbo vaisiais pasi
dalyti su Detroito ir jo apylin
kės lietuviais, pasikvietusi iš
Hamiltono solistę L. Šukytę, šį
šeštadienį, gegužės 11 d., Det
roito Lietuvių Namuose rengia
dainų ir šokių vakarą, į kurįmaloniai kviečia visus lietuvius.
"Šilainės” vadovė G. Gobienė
ir toji jaunimo grupė, aukojanti
"ŠILAINE” MUS KVIEČIA

ninkas, B. Burba -- sekretorius,
J. Bagužis ir J. Balnionis -- pa
rengimų organizatoriai. Į. revi
zijos komisiją išrinkti šie šau
liai: J. Augaitis, S. Dryža, A.
Mateika ir P. Valentinas. Gar
bės teismas ‘usideda iš P.
Brundzienės, K. Kodaitienės ir
F. Motuzo. Kuopos reprezen
tantai: P. Brunzienė, F. Mptu-

Neolituanų
Pikūnas.

šventėje Detroite:

(SISSI)
Vokiečių gamybos filmas anglų kalba.

Vaidina pasaulio gražuolė Komy Schneidei“;

Kari Boehm ir kt. vokiečių filmų artistai.
Filmų spektakliai vyksta:

Penktadieni, gegužės 10 d., 8 vai. vak.

šeštadieni, gegužės 11 d., 5 vai. vak.
Sekmadieni, gegužės 12 d., 3 vai. p. p.
Filmas rodomas

EAGLE STAMPS ARE EXTRA SAVINGS

MAY’S

zas ir M. Šnapštys.
Š.m. balandžio mėn. 27 d. kuo
pa suorganizavo Lietuvių Namuo
se susiartinimo kavutę. Kuopos
ateities užsimojimai: šiais me
tais atgaivinti tradicines JONI
NES, įsigyti kuopos vėliavą, už
sisakyti St. Butkaus portretą ir
PAGERBSIME MOTINI
paminėti kuopos penkmetį, kuris
A.L.B. Detroito Apylinkės val
sueina š.m. gruodžio mėn. 21 d.
dyba šį sekmadienį, gegužės mėn.
Nusiskundžiama, kad daugelis
12 d., tuoj po pamaldų kviečia
narių nesumoka nario mokesčio.
visus lietuvius į Detroito Lie
tuvių Namus lietuvės motinos pa JAU NEBE UŽ KALNŲ
gerbti.
Taip. Jau nebe už kalnų ir
Kalbės poetė Marija Sims, o A.L.B. Detroito apylinkės ren
kitą programos dalį atliks mūsų giamas vakaras, kuriame pirmą
atžalynas -- šeštadieninė litu kartą pamatysime Detroito Lie
anistikos mokykla.
tuvių Namų scenoje rašytojo V.
Pradžia 1 vai.
Alanto naują dramos kūrinį "Ky
ŠAULIAI SNAUSTI NESIRENGIA la vėtra ūkanose". "Alkos" dra
mos sambūrio aktoriai (D. MiPirmojo Lietuvos Kareivio St, kaitė, K. Balys, M. Sajauskas,
Butkaus vardo Detroito Šaulių V. Ogilvis, A. Gladkausas ir R.
kuopa šiems metams išsirinko Sukauskas), režisuojant J. Pusnaujus vadovaujamus organus. dešriui, intensyviai veikalą re
Valdybą sudaro šie kuopos šau petuoja nuo pereitų metų rudens.
liai: J. Petrulionis — pirminin Jų darbo vaisius ir V. Alanto
kas, J. Kinčius -- vicepirmi kūrybinius polėkius išvysime
ninkas, J. Mačiulaitis -- iždi rampos šviesoje šio mėn. 25 d.
K. Jurgutis

KAIP TIK LAIKU

Naujausių stilių
priėmimams sode ar
gegužinėje dabar
įsigytinos May Co.

Panelėms dydžiai 10 iki 20
Moterims dydžiai
14’/2 iki 24'/z
Ieškant vėsių, madingų suknelių, puošiančių išvaizda
apsipirkinėjant, mes subūrėme didelę kolekciją pui
kių medvilnės suknelių jūsų pasirinkimui. Kiekviena
individuoliai stilizuota, kreipiant dėmesį į darbą ir
į detales.
STILIUS A. švelnus sukūrys lygių spalvų mezgi
niais apsiūtų, kampuotomis apykaklėmis ir dviem
giliomkišenėm. Dydžiai 10 iki 20 ir 1414 iki 24’4.
STILIUS B. Lygių spalvų aukštutinėmis
dalimis, pasteliniu spalvų sijonukais. Pri
taikytu liemeniu. Megztu chambray aqua,
mėlynos ir ružavos spalvos. Dydžiai tik 10
iki 18.
STILIUS C. Megztų eilių vėsios seersucker
populiariuose stiliuose su 2 parankiom ki
šenėm sijone. Rudos ir baltos ar juodos ir
baltos spalvos. Dydžiai 12 iki 20, 1414 iki
2414.

APARTMENT FOR RENT

STILIUS D. Populiarios A linijų per
sikeitimas suteikiąs įdomumą sujun
gus dviejų tonų linine medžiaga. Gali
būti dėvima su diržu ir be jo. Baltajuoda, balta citrininė ar balta aqua
spalvų. Lygios spalvos: juoda, citrini
nė ar aqua, mažų, vidutinių ir didelių
dydžių.
Pritaikytos pixie skarelės_____ $1.00

4024 E. 26 NEWBURGH Htgs.
area, 4 Rooms down $70.00, 4'
Ropmg up 865.00 all utilities
paid for except eleetric. Quiet,
elean apt. Basement, yard. Telephone: BR 1-2900 — IM 7-7080.
(68)
HOUSE FOR SALE

NEWBURGH HGTS., 4024 E.
26. By pwngr, (2) 4 Room suite.
(?) 2 Room suite. Private Baths,
gas furnace. Mušt sacrifice.
$15,460. Telephone: 883-9856 —
after 6 P. M. IM 7-7080.
(68)

BASEMENTS

MEDVILNĖS
SUKNELĖS

tinanti dirbti ir aukotis.
Po programos linksmi šokiai,
grojant geram orkestrui, ir vai
šės, veikiant turtingam bufetui.
Programos pradžia 7 vai. 30
min.

Užsakymai telefonu ir paštu
priimami...
Skambinti CHerry 1-3070

Keturi Dautartai dalyvavę gegužės 5 d. Naujosios parapijos choro
ruoštame talentų vakare Clevelande.
V. Pliodžinsko nuotrauka

filmų

6 5 g t. kampas.

Vėsios, patogios,
individualiai stilizuotos

Smalinskai, Majausklenė ir J.
J. Gaižučio nuotrauka

C a p i t o 1

teatre Clevelande, Detroit ir W.

MOTINOS DI]

MALONUS TAUTIETI,
.Atkuriant Nepriklausomą
Lietuvą, jos valstybininkų
ir visuomenininkų priekinė
se eilėse stovėjo generolas,
daktaras Vladas NagiusNagevičius.
Kas gi nežinojo Lietuvos
Karo Muziejaus, jo rožių
sodelio ir mūsų Tautos šven
tovės — Nežinomo Kareivio
paminklo! Kas nėra matęs,
ar girdėjęs vėliavos nulei
dimo iškilmes, palydimas
mūsų Laisvės kovų invalidų
skardžiais trimitų balsais.
Visa tai gen. Nagevičiaus
gyvenimo kūriniai, tapę
Lietuvių Tautos brangia
nuosavybe.
Tačiau nedaugeliui tėra
arčiau pažįstamas to kil
naus vyro gyvenimas, dar
bai ir jos kovos.
Kviečiame visus įsigyti p.
V. Nagevičienės išleistą
knygą: Vladas Nagius-Nagevičius.
V. Nagevičienė rašo:
”Mano didžiausias troški
mas būtų, kad kiekvieno susipratusio ir Tėvynės lais
vę . branginančio tautiečio
šeimos knygynėlyje rastųsi
vietos šiam leidiniui. Jame
daug istorinės medžiagos
ras ir jaunoji šeimos kar
ta".
Užsakymus knygai, kar
tu su šešiais doleriai siųsti
šiuo adresu: V. Nagevičie
nė, 2281 Woodmere Dr.,
Cleveland 6, Ohio, arba Dir
va, 6907 Superior Avė., Cle
veland 3, Ohio.

FOREVER MY
LOVE

BASEMENT DAYTIME DRESSES
DEPARTMENT... THE MAY
COMPANY, DOWNTOWN AND
ALL BRANCHES
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East Cleveland
Erdvus 1 šeimos namas,
j pietus nuo Euclid gt., 4
mieg. II aukšte, užbaigtas
ir šildomas II aukštas, geri
kilimai. Prašo $22,000. Ap
žiūrėkite ir darykite pasiū-

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
4 Dirvos vakaras, d;
jo žodžio koncertas,
praeityje.
Porū šimtų žiūrovų Slovenian salėje mišriomis
nuotaikomis sekė artistiš
kai perteikiamus lietuvių
rašytojų kūrinius. Pirmojo
je dalyje žiūrovų tarpe bu
vo jaučiamas lūkestis dides
nio įvairumo. Jis atėjo su
programos antrąja dalimi
ir nuotaika pakilo Pūkelevičiūtei, Veselkai ir Baraus
kui pertiekus ištrauką iš
Aukso žąsies.
Dirvos vakare išpildę meninę programą aktoriai: L. Barauskas, Birutė Pūkelevičiūtė, Z. Lapinas,
Aktoriai buvo apdovano
V. Pliodžinsko nuotrauka
ti gėlėmis ir gausiomis pub V, Vaičiūnaitė ir K. Veselka buvo apdovanoti gėlėmis.
likos katutėmis.
Programos pradžioje bu kartais, į masinį Clevelando
vo paskelbtas Dirvos nove visuomenės subuvimą. Ta
lės konkurso laimėtojas — čiau ir šį kartą Dirvos bi
rašytojas Jurgis Gliaudą ir čiuliai ir rėmėjai nepagailė
pristatytas į koncertą iš jo laiko atsilankyti ir tra
Chicagos atvykęs konkurso diciniai palaikyti gerą va-,
mecenatas Simas Kašelio- karo nuotaiką.
Malonu, kad nestigo sve
nis.
čių
ir iš tolimesnių miestų.
Po programos svečiai šo
Visiems,
prisidėjusi c m s.
ko, svečiavosi ir dalinosi
prie
šio
vakaro
pasisekimo,
Įspūdžiais, vaišinami gra
Dirvos
kolektyvas
taria
žaus būrio uoliųjų Dirvos
nuoširdų
ačiū.
parengimų talkininkių ir
talkininkų.
NEPAMIRŠKITE
Gaila, kad šis Dirvos vaATNAUJINTI
kai as-koncertas, Clevelan
do organizacijų parengimų
PRENUMERATA
jūroje neiškilo, kaip kitais
Dirvos novelės konkurso mecenatas Simas Kašelionis, išChicagos
(kairėje) su Dirvos redaktorium Jonu Palukaičiu ir Vilties d-jos vi
cepirmininku Vincu Rasteniu.
V. Pliodžinsko nuotrauka

• Dr. Alfonsas Marius veiklai ir jų kultūrinėms
su ponia gegužės mėn. 5 d., pastangoms.
šiomis dienomis, per mo
savo artinųjų kolegų ir bi
kesčių
inspekcijos pareigū
čiulių tarpe atšventė 20 m.
ną,
Tėviškės
Garsų radijo
vedybinio gyvenimo sukak
valandėlės
vedėją
Juozą
tį.
Stėmpužį, Ralph. J. Perk
• Florijonas Saukevičius. užsiprenumeravo Dirvą.
aktyvusis Clevelando dzū
kas, lietuvių senosios kar
tos veikėjas, gegužės 4 d.
Parduodamas namas
gausios savo šeimos tarpe
atšventė keleriopą sukaktį 6 kambarių ranch, pilno
— 73 m. gimimo dieną, var dydžio rūsys, 50x200. Kai
dines, 53 m. gyvenimo Ame na — $21,500.
Tele. 531-8175. (54-56)
rikoje ir 3 metai pensinin
ko gyvenimo.
Veikliam ir nuoširdžiam
Visais namų, automobilių
Florijonui linkime sveika
ir kitais apdraudos reikalais
tos ir ištvermės!

• Ralph J. Perk, naujojo
Clevelando mokesčio ins
pektoriaus pagerbimui, pik.
William Holsinger vadovau
jamas visuomenės organi
zacijų atstovų komitetas š.
m. birželio 8 d. SheratonCleveland viešbutyje ruošia
iškilmingą vakarienę.
Ruošos darbuose aktyviai
reiškiasi ir tautinių mažu
mų organizacijos, nes Ralph
Buvusi Neringos tuntotuntininkės. A. Balašaitienė, gegužės 5 d. iš* J. Perk kreipia ypatingą
kilmingoe sueigoje perdavė tuntininkės pareigas ps. Amandai Mulio- dėmesį tautinių mažumų
lienei.

V. Pliodžinsko nuotrauka

kreipkitės į vienų iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve
lande.
Mūsų "Stock Casualty
Co’s” duoda 15-25% nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.
Mūsų ”REAL ESTATE”
įstaiga yra narys "NORTHWEST MULTIPLE LISTING SERVICE”.
ATSTOVAS

VYT. SENKUS
WO 1-6820

M. A. SCHNEIDER CO.
2710 Lorain Avė.,
Cleveland, Ohio

šv. Jurgio parapijoj
3 miegamų, 1 šeimos ge
rame stovyje, kaina $11,500.

E. 71 St. — St. Clair
2 dviejų šeimų namai ant
vieno sklypo 6-6; 5-5; 4
nauji gaso pečiai, variniai
vamzdžiai, garažas. Moder
ni virtuvė ir vonia atnau
jintame 6 kamb. savininko
bute. $21,800
Investavimui
6 šeimų mūrinis, $25,£!'<>.
3 šeimų, garažai, $10,00(1.
4 šeimų — $10,800.
10 šeimų — 2 krautuvės
$42,500.
Lietuvis bendradarbis
Alg. Dailidė
13229 Superior Avė.

UL 1 6666
$6,900 PILNA KAINA

• Ieškoma moteris valy
mui, 1 dieną į savaitę.
Skambinti — ER 1-1545
tarp 4:30 ir 6 vai. vak. Cle
veland Hts.
(53, 54)

• Parduodamas automo
bilis — 100 de luxe 1959 m.
modelis.
Skambinti tel. MU 1-9008
po 6 vai. vak.

HELP WANTED MALĖ
DARBAS KAPINĖSE

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

4024 E. 26 NEWBURGH Htgs.
area, 4 Rooms do.w.n $-70.00, 4
Rooms up $65.00 all utilities.
paid for except electric. Quiet,
elean apt. Basement, yard. Telephone: BR 1-2900 — IM 7-7080.

(68)
HOUSE FOR SALE

NEWBURGH HGTS., 4024 E.
26. By owner. (2) 4 Room suite.
(2) 2 Room suite. Private Baths,
gas furnace. Mušt sacrifice.
$15,460. Telephone: 883-9856 —
after 6 P. M. IM 7*7080.

Lake Shore East 332 gt.
4 kambarių, vieno aukšto,
fCS'i
50x100 pėdų sklypas su pri
vataus paplūdymio privile
EUCLID—OWNER
gijom. Kreiptis pas Daną
čipkiene. tel. 944-2167.
3-bedroom colonial: Holy Gross
WM. BYRNE — REALTOR Parish; low 20s. KE 1-5366.
(53, 54)
MU 1-6100
United Multiple Listing
$5-,000
Service
6-room single*, large lot; garagcs.
of Superior, clone 7lst »hop(52, 53, 54) South
ping center. EN 1-7716 or EN 1-5389.
NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
PRENUMERATĄ

4-Bedroom, hoiue by ow»er, $15,900,
new carpeting. Through out storiu.-,
screens, large double lot laudncuped.
near beach. VZonderful fucihtica fui
children 8c adulls. Wll 2-5364.
(53, 5 4. 55 i

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
ACCOUNTSINSURED
TO $10,000.00

SUPERIOR
HOME AND

REMODELING LOANS
IN TOWN OFF1CE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

I.icensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
6621 Edna Avenue
EN 1-1763

936 East 185 St.
KE 1-7770

ŠV. KAZIMIERO LITUANISTINES MOKYKLOS

VAKARAS
1863 m. gegužės mėn. 11 d. 7 vai. vak.

Naujosios parapijos salėje.

Programoje: V. VENCLAUSKO parašytas vaidinimas

VILNIAUS

LEGENDA

Dekoracijos ALGIO MULIOLIO.
Bilietai gaunami prie įėjimo, vaikams įėjimas nemokamas.
Graužės 5 d. iškilmingoje Clevelando skaučių sueigoje s. A. Balašaitienė (kairėje) sveikina naujai
pakeltąsias paskautininkes ir vyr. skautininkę: paskautininkę A. Gelažytę, vyr. skautininkę M. Dundu-

raitę ir paskautininkę N, Kersnauskaitę.

V. Pliodžinsko nuotrauka

Geras bufetas, šokiai.

KUR ATOSTOGAUTI?

PI RVA
1963 m. gegužės 8 d.

Nr. 54

KAS IR KUR?
VILTIES DRAUGIJOS
VALDYBA POSĖDŽIAVO
CLEVELANDE

Atvykus iš New Yorko
Vincui Rasteniui ir iš Pittsburgho inž. Bruteniui Vel
tui į Clevelandą, gegužės 5
d. Vilties valdyba turėjo
posėdj, kuriame aptarė ar
tėjančio suvažiavimo reika
lus. Buvo nustatyta suva
žiavimo dienotvarkė, aptar
ta įstatų pakeitimui reika
lingos sugestijos, kurias re
feravo įstatų komisijos at
stovas teis. Stasys Lazdi
nis. Tai]i pat posėdyje buvo
sutarta dėl pranešimo na
riams redakcijos. Praneši
mas su apyskaita bus iš
siuntinėtas nariams prieš
suvažiavimą.

• New Yorko Balfo nau
joji valdyba balandžio 30 d.
buvo susirinkusi posėdžiui
ir pasiskirstė pareigomis.
Valdybai sutiko vadovauti
Jonas Šlepetys, vicepirmi
ninkais bus E. Kulber ir M.
Virbickienė. Skyriaus se
kretorium J. Jankus, o iždą
(arti 10,000 dolerių metinė
apyvarta) tvarkys V. Do
vydaitis. Iždo dokumenta
ciją prižiūrės: V. Alksni
nis, K. Bačauskas ir J. Zarauskas.
Naujoji valdyba pasiryžo
birželio mėn. pravesti na
rių vajų ir ta pat proga paiekoti Balfo šalpai aukų.'
kuriomis Balfas gelbsti bai
siųjų trėmimų aukas Sibire.
• Balfo Centras balan
džio mėn. gavo tik 4,612 do
lerių, o išleido 6,020. Didžio
ji išlaidų dalis, per 2,0110
dolerių, buvo tremtinių šal

pai V. Vokietijon. Sibiro lie
tuviams išsiųsta 13 medžia
gų siuntinių, Lenkijon 77,
Vokietijon 5. Lenkijon dar
pasiųsta 18 vaistų siuntinė
lių. Lietuvių šalpai įvai
riuos kituos kraštuos išleis
ta per 400 dolerių. Stam
besnieji aukotojai Balfui
balandžio mėn. buvo Philadelphia $1,00°, Scrantonas168, N. Chicago 34, Clevelandas 200, Utica 54, Providence 55.

• Prelatas Jonas Balkūnas, Maspetho, N. Y., lietu
vių parapijos klebonas, di
delis visuomenės veikėjas,
tapo L. Fondo nariu ir su
tiko įeiti į LF vajaus komi
tetą.

NEW YORK
Diskusijos apie jaunąją
kartą
šj šeštadienį, gegužės 11
d., 7 vai. vak., Festival res
torano salėje, 40 E. 26th,
Manhattan, įvyks diskusijų
vakaras tema — Jaunoji
karta, jos galimybės ir už
daviniai.
Skirtingi stebėtojai (Da
lia Bulgarauskaitė, Juozas
Miklovas, Saulius šimoliū
nas ir Vytautas Valaitis,
moderuojant Leonui Saba
liūnui) nagrinės jaunosios
lietuvių kartos bendruosius
kultūrinius, politinius, vi
suomeniškus ryšius.
Šokiai ir pasilinksmini
mas pasibaigus diskusi
joms. įėjimas: 2 dol. auka.
Rengėjai: New Yorko San
tara.
Visuomenė, ypač jauni
mas, maloniai kviečiami at
silankyti.

Kolegą DALIĄ JUKNEVIČIŪTĘ - MACKU-

Geriausiai pailsėsti per
atostogas garsiame savo
pušynais ir šiltų jūros van
denų paplūdymais CAPE
COD KURORTE, vienoje iš
gražiausių lietuviškų vasar
viečių.
JANSONŲ viloje ”AUDEast Bay Rd.,
ape Cod., Mass.
428-8425.
Vila AUDRONĖ ir atski
ras namelis "AUDRUTĖ”
Šiemet svečių patogumui
dar patobulinti ir pagražin
ti, atidaroma vasarojimui
nuo birželio mėn. 15 d. iki
rugsėjo mėn. 15 d.
Visi maloniai kviečiami
atvykti praleisti atostogas,
nes puikus atviros jūros paplūdymis (vos 7 min. pės
čiom), graži ir jauki aplin
kuma, patogūs kambariai,
geras ir sveikas lietuviškas
Korp! Neo-Lithuania garbės filisteris J. BachUnas sveikina naujai pakeltuosius seniorus, apdo maistas ir malonus patar
vanodamas knygomis. Nuotraukoje iš kairės: J. Bachunas, Vitalis Šeputa, Zita Petravičiūtė, Mamertas navimas suteiks Jums tik
Janukaitis ir Audronė Vaitiekaitytė.
A- Plečkaičio nuotra a rą poilsį ir ramybę ir su
stiprins sveikatą.
Iš anksto dėl užsakymu
kreiptis: Ed. Jansonas, 15
Rosedale St., Boston 24,
Mass. Tel. 288-5999.
Po birželio 15 d. Audronė
Jansonas — 87 East Bay
Rd., Osterville, Cape Cod,
Mass. Tel. 428-8425.
(53, 54, 55)
Balandžio 27 d. Detroito neo-

DETROITO
NEOLITUANIĮ
ŠVENTĖJE

lituanai šventė 40 metų sukakties
minėjimą.
Minėjimą atidarė
Korp! pirmininkas inž. Mindau
gas Gilvydis, pakviesdamas su
sirinkusius sugiedoti Lietuvos
Himną. Šventės {žanginę kalbą
pradėjo Korp! Garbės nario Mai
ronio žodžiais: "Idėjos jei di
džios nemiršta, kaip žmonės..."
Toliau, trumpais žodžiais atpa
sakojo Neo-Lithuania užsibrėž
tus tikslus ir atliktus bei atlie
kamus darbus.
Pabrėždamas, kad atgijusios
Korp! Neo-Lithuania atžalos stip
riai leidžia šaknis j globotinių
žemę: stiprindama tautinio su
sipratimo ir lietuviškos savi
garbos jausmo atsakomingumą.
Vienas iš įspūdingiausią mo
mentų buvo juniorų kėlimas {se
niorus. Su visomis Korp! tradi
cijomis, giedant Lietuva brangi,
buvo pakelti šie juniorai { senio
rus: Vitalis Šeputa, Zita Petra
vičiūtė, Mamertas Janukaitis ir
Audronė Vaitiekaitytė.
Pakeltąją vardu kalbėjo Vita
lis Šeputa, primindamas priesai
kos žodžius ir pasižadėdamas vi
sų pakeltųjų vardu dirbti dėl tė
vynės. ,

- Korp! Neo-Lithuania pirm. M. Gilvydis atidaro Detroite sueigą, mi
nint korp. 40 metų sukaktį Nuotraukoje iš kairės: A. Vaitiekaitis, A.
Banionis, D. Gilvydienė, M. Gilvydis, J. Gaižutis ir J. Gilvydis.
A. Plečkaičio nuotrauka

Čia pat jaunuosius korporantus gėlėmis apdovanojo Korp!
Neo-Lithuania Centro Valdybos
Kultūros reikalams atstovė filisterė Sofija Adomaitienė. Trum
pomis kalbomis į pakeltuosius kai bėjo: filisterė S. Adomaitienė -Centro Valdybos Vardu, inž. Jo
nas Jurkūnas Korp! Neo-Lithu
ania Chicagoje vardu, V. Griškelis skautų akademiką vardu
ir pabaigai, garbės filisteris J.
Bachunas, sveikindamas primi
nė niekur nesigėdyti lietuvių var
do ir, kur tik galima^jj tinkamoj
pagarboj garsinti.
Ta pačia proga juos apdova
nojo lietuviškomis knygomis.
Raštu sveikino Dirvos Vyr.

Redaktorius Jonas Čiuberkis
ir telegrama Korp! Neo-Lithu
ania Clevelande. Sueiga baigta
studentą himnu Gaudeamus. Po
iškilmingo posėdžio buvo persi
kelta Į vaišią salę Į kurią susi-

ir pažįstamą iš jaunosios ir vy
resniosios kartom.
Meninę programą išpildė chicagietė Nerija Linkevičiūtė. Jos
dainos (nešė tikros šventės nuo
taiką. Dainininkė šventės daly
vių buvo labai šiltai sutikta ir
plojimu tikrai nesigailėta.
Svečią nuotaika buvo pakili,
nors daug kas pasigedo žadėtojo
Neo-Lithuania orkestro.
Atšventus 40 metų bendro ir 5
metus skyriaus gyvavimo su
kakti, linkime Detroito neolituanams sustiprėti ir dar tvirtes
niu žingsniu žengti užsibrėžtu

VIENĘ bei artimuosius, mirus tėvui

ROMUALDUI JUKNEVIČIUI,
užjaučia ir kartu liūdi

Leonas Sabaliūnas ir
Saulius šimoliūnas

Solistė Nerija Linkevičiūtė, P. Gaižutienė, R. Vaitiekaitienė ir V.
Jurkūnienė (gilumoje A. Vaitiekaitis) neolituanų šventėje.

Brangiai Geradarei, sudariusiai į JAV įva
žiavimo sutarčių ir padėjusiai čia įsikurti,

A. A. VIKTORIJAI
VILKAUSKIENEI-MARČIŪNAITEI
mirus, jos sūnų JUOZĄ ir marčią ELENĄ V1LKAUSKUS, o taip pat jos seseris ir brolius, gyv.
JAV ir Lietuvoje ir visus gimines giliai užjaučia

Inž. J. Jurkūnas, inž. A. Petravičius, inž. N. Miškinis ir dr. M.
Miškinienė neolituanų šventėje Detroite.
J. Gaižučio nuotrauka

Patalauskai ir žiedai

Mūsų brangiam prieteliui

A. Žiedas, S. Virpša, Žiedienė, K. Šeputa, Daugvydienė, Seputienė,
ir K. Daugvydas neolituanų šventėje Detroite. J. Gaižučio nuotrauka

TALKA EGLUTEI

Inž. VYTAUTUI SIRUTAVIČIUI
mirus, jo žmoną ir dukreles nuoširdžiai užjaučia
me ir drauge liūdime
Bronė ir Povilas Dagiai

Korp! Neo-Lithuania garbės filisteriai dr. E. Gurskytė-Paužienė ir J. Bachunas Detroito neolitu
anų šventėje. Sėdi iš kairės: Virpšaitė, dr, E. Gurskytė-Paužienė, V. Pauža, S. Adomaitienė ir J.
Bachunas.
J. Gaižučio nuotrauka

Dailininkų prielankumas Eg
lutei yra labai didelis. Gegužės
ir birželio mėnesių Eglutės pus
lapius puoš dailininkų: M, Ambrozaitienės, P. Kaupo, Marčilionienės, A. Rūkštelės pieši
niai. Šalia jų -- atžalėlės: And
rius Balukas ir Rima Krutulytė, Meno Instituto mokiniai.
Rašytojai Nijolė Jankutė, Gra
žina Tulauskaitė, Jonas Minelga,
Vyt. Kasniūnas, Stasys Džiugas,
Danutė Bindokienė, Aloyzas Ba
ronas pažadėjo duoti savo kūrinių
gegužės ir birželio mėn. Eglutei.
Tiems dviems numeriams me
džiagą stengiasi parūpinti Eglu
tės vaikų laikraščio Talka Chica
goje.
Žurnalisto Vyt. Kasniūno pa
sakojimus, kuriuos jis mielai
sutiko kas mėnesi paruošti mū-,
sų vaikų laikraščiui Eglutė, ilius
truos dail. Povilas Kaupas.

