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Kennedy ir Vokietijos problema
ARTĖJANTI JAV PREZIDENTO VIEŠNAGĖ
VOKIETIJOJE GALI TURĖTI DIDELĖS ĮTA
KOS ATEITIES VAKARŲ VOKIETIJOS POLI
TIKAI. — KADANGI KALBOS APIE BENDRĄ
ATOMINĘ GALYBĘ DABARTINĖM SĄLYGOM
ESANT NEGALI PRIVESTI PRIE TEIGIAMŲ
REZULTATŲ, KENNEDY ASMENINĖ LAIKY
SENA GALI PASTŪMĖTI VOKIEČIUS IEŠKOTI
BENDROS KALBOS SU SOVIETAIS.

-------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS -----------

ir jos dalys, turėdamos atomi
nius ginklus savo žinioje, gali
juos panaudoti savo susi jungimui
o tai reikštų visuotiną karą.
Tik sujungta Vokietija gali bū
ti traktuojama kaip lygus part
neris ir užtat, anot Lippmanno,
visų pirma reikia siekti Vokie
tijos suvienijimo. Tai buvę neįma
noma laike Adenauerio kancleriavimo, tačiau Adenauerio die
nos esančios suskaitytos, o kai
dvi Vokietijos sieks susivieniji
mo, Chruščiovui ir jo įpėdiniams
bus nebeįmanoma sulaikyti to pro
ceso.
Sutinkant, kad bendros atomi
nės jėgos įgyvendinimas esamo
mis sąlygomis vargu ar įmano
mas ir prasmingas, kartu reikia
pastebėti, kad amerikiečiai, įsi
leidę su sovietais į Vokietijos su
vienijimo biznį, gali tik ištumti
Vakarų Vokietiją iš savo šali
ninkų tarpo, kas ilgainiui galėtų
privesti prie jėgos balanso so
vietų naudai.
,
Deja, Lippmannas nėra vienintėlis, kuris taip samprotauja. Jo
pažiūros yra artimos daugeliui
New Frontier veikėjų. Ir savaime
aišku, kad tokios pažiūros iš
amerikiečių pusės ragina ir vo
kiečius peržiūrėti savo laikyse
ną. Tiesa, Adenaueris ir jo drau
gai stengiasi paveikti būsimą
kanclerį Ludwigą Erhardą, kad
tas laikytųsi Adenauerio užsienio
politikos linijos, bet iš kitos pu
sės eilė krikščionių demokratų
o ypač vyriausybės koalicijos
partnerės, liberalų - laisvų de
mokratų partijos politikų tei
gia, kad naujoji Erhardo vyriau
sybė turėtų išsiaškinti ir eyeu-w.B
tualauš Vokietijos susivienijimo
galimybes, jei tokios būtų, nes to
kios pastangos ne tik nepriešta
rautų Kennedy administracijos
norui, bet kaip tik ją patenkintų.
Kuri pusė laimės, priklausys nuo
Kennedy vizito ir jo asmeniško
nusistatymo, jei jis tokį turi.

tie laivai turėtų panaudoti savo
atominius ginklus prieš Sovietų
Sąjungą, amerikiečiai vis tiek
norėtų palikti savo prezidentui.
Tokiu būdu tikimasi iš vienos
pusės patenkinti vokiečių preten
zijas J pirmos klasės valstybę,
iš kitos pusės — praktiškai pa
likti tą pačią būklę. Vokiečiai į
tokias derybas mielai leidosi, nes
jie tikėjosi laikui bėgant išside
rėti, kad sprendimą dėl ginklų
panaudojimo padarytų ne vienas
JAV prezidentas, bet Europos
valstybės balsų dauguma. Reikia
turėti galvoje, kad JAV ir toliau
turės savo pačių atominį arsena
lą ir, aišku, teisę jį naudoti pa
gal savo nuožiūrą. Klausimas
čia sukasi tik apie palyginti ma
žą kolektyvinį atominį laivyną.
Didelis lietuvių bičiulis prancūzas gen. Raymondas Schmittleinas, prieš karą profesoriavęs V.D.
Jei tačiau ir tas kolektyvinis
Universitete Kaune, dabar Prancūzijos parlamento antrasis pirmininkas, po karo Vokietijoje užimda
laivynas vis tiek priklausys nuo
mas aukštą postą daug padėjo mūsų tremtiniams, kaip tai įsteigiant Freiburge meno insitutą ir kt.
JAV prezidento nuožiūros, tai sa
Praeitą mėnesį viešėdamas Amerikoje, aplankė savo seną pažįstamą dail. Vytautą K. Jonyną. Nuo
traukoje Raymond Schmittlein ir V, Jonynas prie vitražų Notre Damė Sisters vienuolyne Wiltone,
vaime aišku, vokiečiams nėra
Conn. Šiame vienuolyne V. Jonynas yra sukūręs 16 didelio formato vitražų, apimančių 3,400 kv. pėdų
daug prasmės vien dėl formos
plotą ir didžiules 12 pėdų aukščio skulptūras, vaizduojančias 12 apaštalų. Šį darbą V. Jonynas laimėjo
prisiimti didelę išlaidų dalį.
tarptautinio konkurso keliu.
Vyt. Maželio nuotrauka
Būdinga, kad tokios 'atominės'
politikos beprasmiškumą įžiūrė
jo Walter Lippmann ir ją pavadi
no bandymu vokiečius '{skiepyti*
nuo noro turėti savo atominę jė
gą. Jis nemano, kad toks {skie
pijimas pasiektų savo tikslą. Jei
aukojo savo anti-infliacinę poli
JURGIS ŠATORIUS,
Brizolos ir jo šalininkų kelia
norima vokiečius traktuoti kaip
tiką.
Ryšium su Šiais metais į
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triukšmas
bei
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lygius, tai reikią išsiaiškinti, ko
valstybės iždą numatomomis pa
jungų demagogiški pareiškimai,
Brazilijoje
dėl Vakarų Vokietija šiandien ne
jamomis buvę nuspręsta neleisti
reikalaujant išvaikyti parlamen
gali turėti savo atominius gink
kelti algas daugiau kaip 40% nuo
tą ligi balandžio 15 d., jeigu pas
lus, tuo tarpu kai D. Britanija
tarasis nepriims tam tikrų žemės akredituotus raudonųjų atstovus Jų dabartinio lygio. Tačiau šis
ir Prancūzija turi. Tai ne todėl,
reformą liečiančių įstatymų, agi taip pat nesudarė įspūdžio, kad antiinfliacinis barjeras jau su
kad vokiečiai turėtų kentėti už
profsąjungos yra visagalės. Tie griuvo: yra leista kelti atlygini
tatoriams nedavė lauktų vaisių.
Hitlerio kaltes, bet todėl, kad Vo
sa, kalbų buvo visokių, net to mus net ligi 6O%! Žinia, tuos al
Taip pat ir gegužės 1 d. su įtem
kietija buvo nugalėta, okupuota ir
kių, kaip reikalaujančių skalpų gų pakėlimus teks išlyginti biu
pimu
lauktoji
manifestacija
Rio
padalinta. Ji lieka padalinta, nes
finansų ministro Dantas, pramo džete arba priverstinėmis vidaus
de Janeiro mieste, kurioje pro
keturios okupacinės valstybės ir
nės
-- Balbino ir karo -- Kruel. paskolomis arba naujais papildo
fesinės
sąjungos
buvo
pasikvieabi Vokietijos dalys nepajėgia su
Atsėit šis triumviratas kliudąs mais mokesčiais. Aišku, kad biu
• PO PREZIDENTO KENNEDY tusios prezidentą Goulart bei vi
sitarti dėl susivienijimo. Bet pa
džetines skyles, kaip ir anksčiau,
dalinta Vokietija esanti nesveika IR KANADOS PREMJERO PEAR" sus prie Brazilijos vyriausybės •Brazilijos pažangai...
privalės užkamšyti privatūs biz
Vidaus
politiški
reikalai
pir

SON pasitarimų, kaip ir buvo
mąjį privertė nulenkti Dantas, nieriai. Tai yra pirmoji kapi
laukta, neįvyko jokių sensacingų
finansų ministerio galvą. Jornal tuliacija, kiek tai liečia trime
pasikeitimų abiejų kraštų santy
do Brasil apie šią finansinę dra čio plano įgyvendinimą".
kiuose. Kanada tik vykdys senus
Nėra jokios abejonės, kad nu
įsipareigojimus ginklavimosi sri ti 92,5 dolerio kursą, kad pri mą gegužės 4 d. taip rašė: "Vy
tyje, leidžiant JAV laikyti atomi traukti JAV turistus, gi JAV ka riausybė nustojo autoriteto, pa matomi algų pakėlimai dar labiau
Gražus birželio mėnuo lietuvių tautos istorijoje paženklin
nius ginklus Kanados teritorijoje. pitalo investicijos ir toliau mie siduodama viešosios opinijos sužlugdys kruzeiro verte, kurią
tas tragiškais įvykiais. 1940 m. birželio mėn. 15 d. Sovietų Są
Pearson pasižadėjo susilaikyti lai laukiamos.
spaudimui algų padidinimo klau nuo 1963 m. balandžio 23d. ofici
junga, sulaužydama visas tarp jos ir Lietuvos sudarytas sutar
• 74 JAV KARIAI ŽUVO Viet- sime. Šis spaudimas yra buvęs aliai nužemino ligi 600 už vieną
nuo prekybinių santykių plėtimo
tis, karine jėga okupavo Lietuvą ir primetė lietuviams baisųjį
su Kuba. Kanada stengsis išlaiky- Namo kovose su komunistais. toks stiprus, kad vyriausybė pa dolerį (ligi tos datos vienas dole
komunistinį rėžimą. Lietuva neteko laisvės. Prasidėjo skurdas,
ris kainavo 475 kruzeirus).
vargas ir rusiškai-bolševistinis teroras.
Diskutuojant Brazilijos žemės
Metams praslinkus, 1941 m. birželio 13-14 d. lietuvius su
reformą čia daug išliejama po
krėtė naujas okupanto paruoštas smūgis -- pradėtas pačios tau
pierinių dažų, daug girdėti graž
tos fizinis naikinimas. Nakties metu, tūkstančiai ramių Lietuvos
bylystės, bet nuo to žemės re
gyventojų, miestuose ir kaimuose, buvo ginkluotų okupantų ap
forma dar nepajudėjo iš vietos.
supti ir suimti. Lopšiuose begulį kūdikiai ir paliegėliai seneliai
Paskaitykite, ką apie tai rašė
buvo sugrūsti į gyvulinius vagonus. Ligoninėsegulį ligoniai ir tie
dienraščiai O Jornal ir Correio
nebuvo palikti ramybėje. Tėvai atskirti nuo vaikų, žmonos nuo vy
da Manha savo gegužės 4 d.
rų, sunkiai įsivaizduojamose sąlygose, buvo išgabenti nežinomam
laidose: "Yra absoliutiškai klai
likimui J kalėjimus, į koncentracijos stovyklas, į tolimas ledinuo
dinga tikėti, kad Brazilijos že
to vandenyno sritis, kur varge ir kančiose didžioji jų dalis baigė
mės ūkio problemos būtų galima
savo dienas. Saujelė mūsų brolių ir seserų teliko gyvų ir dabar
išspręsti išskirstant didžiąsias
iš jų laiškų ir vieno kito čia atvykusių, sužinome, jog lietuvių
žemės nuosavybes."
kapais nusėtas Sibiras, Altajaus kraštas ir kitos Rusijos sritys.
Felipo Coelho, Pernambuco
Tie baisūs sužvėrėjusių bolševikų veiksmai amžiams neiš
valstijos fed. parlamento narys
dils iš lietuvių tautos kančių istorijos.
priminė, kas įvyko Cabrobo sri
Aprimus karo veiksmams ir okupavus Lietuvą vėl bolševi
tyje, kur žemė buvo išdalinta ir
kams, buvo pakartoti tie patys nusikaltimai -- vėl tūkstančiai
parduota lengvomis sąlygomis
mūsų tautiečių išvežta mirti ir tūkstančiai nužudyta krašte.
jos neturintiems Ūkininkams. Di
įvairiomis formomis ir priedanga, neva savanoriškiems
džioji šių ūkininkų dalis yra pri
darbams ir t.p. okupantas vykdo lietuvių tautos naikinimą iki
versta nuo žemės atsisakyti, nes
šiai dienai.
jie neturi minimalių priemonių
Kad nuslėpti savo nusikaltimus,okupantų agentai laisvame
įsigytai žemei kultivuoti. "Be
pasaulyje dar stengiasi apšmeižti mūsų veikėjus.
techniškos ir finansiškos para
Mes, laisvėje būdami* negalime tylėti dėl okupanto vykdomo
mos, be trąšų ir įrankių, be mi
lietuvių tautos naikinimo.
nimalių higienos ir kitų buitinių
Amerikos Lietuvių Taryba kviečia visas patriotines organisąlygų, žemės nuosavybė nieko
zacijs ir plačiąją lietuvių visuomenę ruošti tų tragiškų įvykių pa
neduoda" — rašė O Jornal.
minėjimus, pagerbti žuvusius mūsų tautos kankinius, pasmerkti
Į šį socialinių reformų koncer
okupantą ir faktais nušviesti jo nusikaltimus, prašyti JAV vyriau
tą įsijungė ir Brazilijos vysku
sybę daryti žygius sustabdyti lietuvių tautos naikinimą ir užtarti
Šiuo metu Clevelande, Čiurlionio ansamblio namuose vyksta dail. Vytauto Raulinaičio skulptūros ir pai. Savo gegužės 4 d. vedama
kankinamai Lietuvai atgauti laisvę ir nepriklausomybę.
tapybos darbų paroda, kurią per pirmasisas dvi dienas aplankė keletą šimtų žmonių ir buvo parduota jame "Vyskupų Balsas", Correio
Suburkime savo jėgas minėdami šias tragiškas lietuviams
12 darbų. Paroda atidaryta kasdien nuo 4:30 iki 9 v.v. ir šeštadienį nuo 2 iki Sv.v. Parodos uždary da Manha rašė: "Brazilijos Ro
dienas ir negailėkime savo pastangų nei aukų kovoje už lietuvių
mas įvyks šį sekmadienį gegužės 19 d. Nuotraukoje Vilties d-jos p-kas dr. V. Ramanauskas, nupirkęs mos katalikų vyskupų konferen
tautos vergijos pašalinimą.
cijos paskelbtoji deklaracija išbareljefą "Jūratė ir Kastytis", parodoje kalbasi su dail. V. Raulinaičiu (dešinėje).
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS VALDYBA
J. Garlos nuotrauka
(Nukelta į 2 psl.)

Birželio antroje pusėje pre
zidentas J.F. Kennedy viešės Vo
kietijoje ir ta proga aplankys Va
karų Berlyną. Šį sovietų apgultą
miestą prezidentas Kennedy no
rėjo vizituoti vienas, be Vakarų
Vokietijos kanclerio Konrado
Adenauerio palydos. Gudrusis
kancleris tačiau surado išeitį.
Į Berlyną jis nuskrisiąs atski
rai, dar prieš prezidentą, ir pre
zidentą ten pasitiksiąs. Atsisaky
damas kartu su Adenauerio skris
ti J Berlyną, prezidentas nori pa
brėžti atskirą VakarųBerlyno sta
tusą, nesusijusį su Vakarų Vo
kietija, tuo tarpu Adenaueris, at
virkščiai, nori pademonstruoti
politinį vieningumą.
Kad suprasti tų protokolinių
formalumų reikšmę, pravartu at
siminti, kad Adenaueris siekė
Vakarų Vokietiją neatjungiamai
sulieti su Vakarų Europa, kam jis
turėjo visišką Eisenhowerio laikų
Valstybės Sekretoriaus J.F. Dul
les pritarimą. J.F. Kennedy pa
tarėjai tos politikos naudingumu
Jungtinėm Amerikos Valstybėm
kiek abejoja, bet kadangi Aden
aueris kitos politikos nenori,
Valstybės Departamentui neli
ko nieko kito, kaip toliau laiky
tis jau nusistovėjusios krypties.
Naujų rūpesčių sukėlė atominio
apsiginklavimo klausimas. Jei
Prancūzija gali turėti savo ato
minius ginklus, kodėl jų negali
turėti Vakarų Vokietija? Kad to
kio klausimo pastatymo išvengus,
buvo sugalvota, kad Europos vals
tybės turi turėti bendrą su ame
rikiečiais atominę jėgą. Iš pra
džių buvo siūloma sudaryti tokią
jėgą iš povandeninių laivų su
mišriom įgulom, vėliau iš van
dens paviršium plaukiančių laivų,
tačiau galutiną sprendimą, kada
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Trys didieji Churchillis, Rooseveltas ir Stalinas, neatsiklausdami paliestų tautų, Jaltoj pasidalino
pašau’į...
■
.

KAIP ĮVYKO PIRMASIS PASAULIO PASIDALINIMAS
Šiuo metu, kada vėl. kalbama
apie naujas galimybes susitarti
su Maskva, prieš 20 metų pada
rytas susitarimas tarp Stalino,
Churchillio ir Roosevelto įgauna
naują prasmę.
Nuo to laiko, kai Amerika ir
Sovietija į savo rankas sukoncen
travo svarbiausias naikinamą
sias priemones, Europa vėl bai
minasi dėl naujo pasaulio pasi
dalinimo. Ta baimė padidėjo, kai
du didieji.Chruščiovas ir Kenne
dy, nepasitarę su sąjungininkais
"sutvarkė" Kubos krizę.

Sovietai visą laiką siekė pasau
lio pasidalinimo. 1938 metais jiestengėsi užsitikrinti savo pozici
jas Pabaltijy. Nesusitarus su
anglais ir prancūzais, jie pradė
jo derybas su vokiečiais. Ribbentropas, atvykdamas į Maskvą, at
sivežė žemėlapį, kuriame buvo
nubrėžtos įtakos zonos ir kiek
viena pusė ant to žemėlapio pa
sirašė. Tokiu būdu Kremlius gavo ukrainiškas Lenkijos žemes,
Pabaltijo kraštus, Besarabiją ir
dalį Suomijos.
Po paliaubų Prancūzijoje, Hit
leris bandė likusį pasaulį pasi
dalinti su Churchilliu, bet pasta
rajam atsisakius, iš naujo pasi
suko Į Staliną, kuris užsinorėjo
Rumunijos Bukovinos, niekad ne
priklausiusios carams.
1940 m. lapkričio mėnesį į Ber
lyną atvykusiam Molotovui Hit
leris pasiūlė naują Europos pa
sidalinimą. Kremliui' buvo pa
siūlytos teritorijos Indijos oke
ano kryptimi ir Suomija. Bet Mo
lotovas turėjo didesnį apetitą ir
laikėsi savo reikalavimų, jog vie
nas vokiečių pasakė, "Tai ne di
plomatas, o matematikas".
Už kelių dienų Maskva suformu
lavo savo reikalavimus: be to, ką
Berlynas siūle, Rusijai turėjo
priklausyti Bulgarija ir bazė
Dardaneliuose. Hitleris jau bu
vo apsisprendęs pulti Rusiją, tad
į Molotovo reikalavimus nieko
neatsakė.
Po metų Stalinas iš nauio iš
kėlė pasidalinimo klausimą. Bet
šį kartą jo suokalbininku buvo Ang
lijos užsienio reikalų ministeris
Edenas, pasidaręs Rusijos sąjun
gininku. Stalinas pasiūlė pasirašti savitarpio pagalbos paktą,
kuriame būtų nubrėžtos Sovietų
Sąjungos vakarinės sienos, tokios
kokios buvo sutartos su Ribbentropu. Mainais Stalinas sutiko
Anglijai leisti steigti savo bazes
Belgijoje, Olandijoje, Norvegi
joje, Švedijoje, ir net, jei Pran
cūzija netaps didele valstybe, už
imti Dunquerque ir Boulogne.
Ar galima buvo sutikti su to
kiais mainais, kai neseniai dar
pasirašė Atlanto charterį, pas
merkiantį perleidimą teritorijų,
neatsiklausus gyventojų? Įstoję
karan dėl Lenkijos, dabar paten
kinus Stalino reikalavimus, reikš
tų atplėšti trečdalį jos teritorijų.
Bet anglai ilgai neprotestavo.
Bijodami, kad rusai galės pasi
rašyti taiką su vokiečiais ir ne
norėdami, kad politiniai klausi
mai sunkintų karines problemas,
visus teritorialinius klausimus
pasiūlė atidėti pokariniam laikui,
kam pritarė ir amerikiečiai.

Reikia tik prisiminti, kokioj pa
dėty tuo laiku buvo sąjungininkai.
Visuose frontuose prieš vokie
čius ir japonus jų armijos trau
kėsi, tad derėdamiesi su Rusija,
tikėjosi pagerinti savo karines
pozicijas ir sutiko, kad Rytų
Europos išlaisvinimas priklau
sytų rusams.
Nuo 1942 m. pradžios anglai
nurašė rytinę Lenkiją. Juk jie pa
tys buvo pasiūlę 1919 m. Kurzono liniją, kurią Stalinas ir Ribbentropas paėmė susitarimo pagrindan dalindamiesi Europą 1939
metais. Londonan pasitraukusi
Lenkijos vyriausybė laikėsi iliu
zijos, kad Lenkija, būdama tarp
nusilpusios Rusijos ir sutriuš
kintos Vokietijos, pasidarys vie
na stipriausių valstybių šioje pa
saulio dalyje.
1943 m. balandžio mėn. JAV
valstybės sekretorius Summer
Welles pareiškė: Kokie bebūtų

1963 m. gegužės 15 d.

no liniją ir pritarė sudarymui Len
kijos tautinės vienybės komiteto,
praplečiant Liublino komitetą. Bu
vo numatyti laisvi rinkimai, bet
siena su Vokietija palikta nenubrėžta. Vos tik vakariečiai grįžo
namo, rusai atsisakė į Liublino
komitetą priimti tuos lenkų lyde
rius, kuriuos siūlė vakariečiai.
Jie net pasipriešino įsileisti į
Lenkiją sąjungininkų stebėtojus,
kas girdi, reikštų "negerbimą
lenkų tautos"...
Churchillis, rašydamas Roose.
veltui, pastebėjo, kad tapome liu
dininkais nepasisekimo ir viskas
griūna, dėl ko buvo susitarta. Ke
letą dienų prieš mirtį, Rooseveltas telegramoj Stalinui priminė
pavojingą padėtį. Veltui. Prie
šingai, buvo sužinota, kad komu
nistai areštavo svarbiausius len
kų rezistencijos vadus, nekomunistus.
Harry Hopkins.Rooseveltopil
koji eminencija, kurį prezidentas
Trumanas, vos įsitaisęs Baltuose
Rūmuose, pasiuntė į Maskvą išly
ginti sovietų - amerikiečių santy
kius, vis dėl to sutarė su Stali
nu, kad Mikolajczyk, egzilinės
lenkų vyriausybės pirmininkas,
Liublino komitete gaus vicepir
mininko vietą ir taip praplėstas
komitetas buvo pripažintas Len
kijos vyriausybe. Bet vakariečiai
jau nedrįso reikalauti, kad būtų
pravesti Lenkijoje laisvi rinki
mai. Po pusantrų metų komunis
tai buvo pilni Šeimininkai vyriau
sybėje ir Mikolajczyk vėl turėjo
pasitraukti į užsienį.
Tačiau sąjungininkai dar prie
šinosi kitiems sovietų teritorialiniams reikalavimams. Roose
veltas galvojo, kad Stalinas sutiks
po karo paskelbti plebiscitą Pa
baltijo kraštuose. Jaltoj iš Stali
no išgirdo, kad toks plebiscitas
buvo 1940 metais, tuoj po prijun
gimo. Vis dėl to Rooseveltas at
sisakė nusileisti tokiam rusų
sprendimui. Bet ką daugiau jis
galėjo daryti, kaip juridiškai ne
pripažinti prijungimo prie Rusi
jos tų trijų Pabaltijo kraštų (Lie
tuvos Latvijos ir Estijos).

mūsų sentimentai Lenkijai, ji pa.,
ti turi sukurti taiką su Sovietų
sąjunga.
Po to prasidėjo atsitraukimas
ir 1943 m. lapkričio mėn. Tehe
rane Stalinas gavo Lenkijos dalį
rytuose, kompensuojant lenkus
vakaruose Vokietijos sąskaiton.
"Negali būti jokio palyginimo su
Pripet pelkėmis (atiduotų Rusi
jai), -- sušuko Churchillis. —
Lenkai būtų bepročiai, nesutikda
mi su tokiais mainais".
Bepročiai ar ne, bet lenkai ne
sutiko. Rezultate sovietai oku
puotoje Lenkijos teritorijoje įkū
rė tautinį išlaisvinimo (vadinamą
Liublino) komitetą, kurio sovie
tams parsidavęs prezidentas
Bierut, lenkų tautos vardu ru
sam* pasiūlė- Lwovo provinciją.
Po ilgų derybų, kurios buvo per
trauktos Katyno drama ir Varšu- c
vos sukilimu, trys didieji susita
rė Jaltoje. Jie pripažino Kurzo-

jį pasikvietė. Tačiau tą dieną pre
zidentas atliko puikų patarnavimą
Brazilijai ir jos dirbantiesiems.

Brazilijoje...
(Atkelta iš 1 psl.)
šauks daug karštų ginčų. Vysku
pai remia žemės reformą, su
tikdami su privačios nuosavy
bės atėmimu socialinių interesų
labui. Jų nuomone, savininkams
nebūtina už nusavintą turtą mo
kėti grynais pinigais, kaip tai yra
numatyta konstitucijoje, bet ga
lima atlyginti valstybės paskolų
lakštais" Šis sensacingas pareiš
kimas yra pasirašytas trijų kar
dinolų ir visų arkivyskupų.
Valstybės prezidentas, po savo
viešnagės Čilėje ir Urugvajuje,
jausdamas savo autoriteto dides
nį svorį, atrodo, kad pradeda suk
ti kiek į dešinę. Žinia, kad tuo,
nėra patenkinti jo šalininkai iŠ
profesinių sąjungų. Jie buvo pasi
kvietę Jango (prezidentą šiuo po
puliariu vardu pakrikštino laik
raščiai) J gegužės 1 d. manifes
taciją Bandeiros aikštėje, Rio de
Janeiro mieste. Apie prezidento
kalbą šiame mitinge "Diario de
Noticias" taip rašė: "Preziden
tas pasirinko ypatingą būdą nepa
tenkinti savo kairiuosius šalinin
kus, kurie spiria jį taip kalbėti,
kad šie prezidento pareiškimai
agitatorių būtų galima panaudoti
savo propogandai sustiprinti. Ta
čiau prezidento gegužės 1 d. kal
ba buvo be feierverkų ir labai
nuosaiki. Prezidentas patarė dir
bantiesiems siekti savo reikala
vimų įgyvendinimo demokratinės
sistemos rėmuose. Jis patarė ne
sinaudoti subversija, netvarka,
kas juos apkaltų totalitarinio re
žimo pančiais."
Tai nebuvo kalba, kurios Jaukė
ir kuri būtų patikusi tiems, kurie

•_JAV SAUGUMO ORGANAI
ĮSPĖJA, kad yra rimto pagrin
do susirūpinimui dėl Kubos ap
siginklavimo. Spėjama, kad ra
ketos ir bombonešiai yra pa
slėpti uolose, be to, povandeni
nių laivų bazės galinčios būti
įrengtos be didesnių ir ilgų pa
siruošimų. Be to, ir rusų karių
Kuboje esama daugiau, nei byloja
oficialūs skaičiai.
• REVOLIUCINIS ĮKARŠTIS
HAITI RESPUBLIKOJE auga va
landomis, prezidentui Duvalier at
sisakius apleisti savo postą, jo
kadencijai šiomis dienomis pasi
baigiant. Esamose sąlygose apie
rinkimus nėra ko ir kalbėti. Ten
ka abejoti, ar pajėgs padėti kraš
tą Įvesti į normalesnes vėžias ir
Amerikos Valstybių Organizaci
jos delegacija ,
Venezuela nutraukė diplomati
nius santykius su Duvalier vy
riausybe, kaip sulaužiusia ir ne
silaikančia krašto konstitucijos.
Atrodo, kad dėl to krašto li
kimo niekas nenori daryti spren
dimo, kol jis pats, kaip nunokęs
obuolys, įkris J Castro kapšį.
• BIRMINGHAME, NEATSI
ŽVELGIANT Į, NEGRŲ IR BAL
TŲJŲ SUSITARIMUS, demons
tracijos tęsiasi ir preziden
tas Kennedy turėjo pasiųsti ka
riuomenę, kad reikalui esant,
įvykiai neįgautų tragiškų visam
kraštui pasėkų. Alabamos gu
bernatorius užprotestavo tokį pre 
zidento žygį, motyvuodamas kad
pagal konstituciją, kariuomenė
siunčiama tik gubernatoriui pra šant.

(Bus daugiau)

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
PRENUMERATĄ

SEVENTH & PARK AVENUES

Maloniu metu . . . kiekvienu metu . . . geras sūris, šaltas
Stroh’s. Ragauk, ką suteikia ugnimi darymas alaus sko
niui. Įsipilk lengvesnio, švelnesnio ir gaivinančio alaus
stiklą. 1 ai metas malonumui, kai sieki užkandos ir pui
kaus šalto Stroh’s . . . Vienintelis Amerikoje ugnim virtas
alus.
THF SJROH BREVVERY COMPANY, DETROIT 26, MICHICAN

ASBURY PARK, N. J.

PRospect 4-7788

Įvairiais metų laikotarpiais malonu visad
atsilankyti gražiąjame Asbury Parke prie At
lanto ir pailsėti apskritus metus veikiančiame
viešbutyje ”Nida” 7-tos ir Park Avė. kampe. Tel.
PR 4-7788. švarūs kambariai, pigus ir skanus
maistas.
Prie viešbučio veikia restoranas ir baras.
Viešbučio salė išnuomojama įvairiems pobūviams.
Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusu.
Savininkai P. C . Mačiuliai.

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI
PAS MUS!
PINIGAI PADĖTI IKI KIEKVIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MENESIO DIENOS.

4Wo

PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90
DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

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

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS,
sekretorius
Chicago Phone: 212-1395; Suburban Phone: 656-6330
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BRĘSTANČIOS KARTOS
PROBLEMOS
Jau ne nuo šiandien ryškinami skirtumai tarp mokslinimo ir
auklėjimo. Studento pasirinktoji mokslo šaka, ją studijuojant įgytas
patyrimas, nukreipia žmogų į tam tikrų konkrečių uždavinių vykdy
mo galimybes. Tai įgalina jauną, išsimokslinusį žmogų atlikti pro
fesinę funkciją, kartais net efektingai pasireikšti ir laimėti tam tik
roje profesijoje iškilių atsiekimų. Mokslinimas dažnai būna siauras,
ribotas, iš anksto nubrėžtu keliu vedąs į iš anksto nubrėžtą tikslą -profesinį darbą bei jo išdavą.
Išeivijoje mokslus išėjusio mūsų jaunimo tarpe rasime ne vieną
pasižymėjusį savo specifinėje šakoje vyrą ir moterį, turinčius atsa
kingus postus ar atsakingus uždavinius. Ne vienas jų jau ne tik kad
sėkmingai naudojasi savo profesijoj įgytu patyrimu, bet juo dalinasi
su kitais jaunesniais kolegomis, sėkmingai veikiant mokslo insti
tucijose — universitetuose ir kt. aukštosiose mokyklose.
Tačiau ne mes vieni verčiame ir kitą medalio pusę — auklėji
mą.
Siauras profesinis darbas, kiek sėkmingai jis bebūtų vykdomas
ir kokiu pasišventimu siekiamas, dar nesudaro pilno žmogaus. Mes
ne vieni ir ne vien tik savo lietuviškajai visuomenei norime laimėti
ir išsiauklėjusių jaunosios kartos asmenybių. Apie juos kalba ir dėl
jų sielojasi ir JAV profesūra ir visuomenės vadovai. Kalbame apie
žmones, suvokusius savo, kaip individo paskirtį visuomenėje, ne vien
tik profesiniame ratelyje kalbame apie žmones, kurie nelaikytų savo
talento siaurame profesiniame kiaute, bet kurie bręstų intelektu
aliai, estetiniai, visuomeniškai ir moraliai.
Ne vien tik išmokslintą, bet ir išauklėtą žmogų Clevelando Fenn
colegijos prezidentas G. Brooks Earnest apibūdina šitaip:
— Jis yra racionalus, kritiškas, nepriklausomas savo galvosena,
turįs reikalo su idėjomis ir konceptais, ne vien su objektais. Jis su
geba apibūdinti, ne vien detalizuoti, jis žino savo pajėgumą ir yra sau
kritiškas, jis rodo išauklėto žmogaus smalsumą ir supranta visuome
nės kilmę ir jos politinius siekius bei formas, jis ne tik kad supranta
mokslo pagrindus, bet kartu yra sąmoningas ir drąsus vadovas, per
sunktas savarankiškumu, iniciatyva ir kuklumu, jis apjungia protinį
lankstumą su intelektualo sąžiningumu; jis jautrus ir humaniškas.
Atrodo, kad tai būtų per dideli reikalavimai. Taip. Jų neatsieksi
kartu su iškilmingu diplomo įsigyjimu. Auklėjimas tęsiasi visą toli
mesnį gyvenimą. Kad jo siekti, reikia ne vien gerų norų. Tam rei
kia ir tinkamos aplinkos. Tam reikalinga aukšto organizacinio ir vi
suomeninio lygio bendruomenės, kurioje naujoji asmenybė savobrendimui rastų tinkamą dirvą, o kartu ir norą joje reikštis ir galimybę
savo asmenybei brandinti.
Bet — čia jau prasideda ne bręstančios kartos, o jau subrendu
sios, problemos. Statant jaunajai kartai reikalavimus, vertėtų ir į tą
problemą blaiviai ir kritiškai pažvelgti. Čia glūdi mūsų lietuviško
sios išeivijos ateitis ar -- mirtis.
(j.č.)

ALT Sąjungos seimo įvykstančio St. Louis, Mo., gegužės 31 ir birželio 1 d., paruošiamųjų darbų
tvarkytojai. Sėdi iš kairės: VI. Tervydis, M. Kleinaitienė, A. Tiškuvienė, A. Kleinaitienė, J. Gumbelevičienė ir ALTS St. Louis skyriaus pirm. dr. P. Švarcas. Stovi: J. Kleinaitis, V. Gervydienė, Br.
Tiškus, A. Švarcienė, Al. Paulikaitis ir J. Gumbelevičius.

VISI KELIAI VEDA | ALTS SEIMĄ
Amerikos Lietuviu Tauti
nės Sąjungos East St. Louis
skyrius intensyviai svarsto,
aptaria ir paruošia ALTS
seimo programos techniš
kuosius darbus — nariai
pasiskirsto pareigomis, ap
taria banketo programą, at
stovų registracijos reikalą,
kvietimą svečių ir t.t. Sky
riaus valdyba posėdyje pas
pirmininką Dr. Paulių Švar
cą išnagrinėjo visus su sei
mu susijusius klausimus ir
gegužės 11 d. visuotiname
skyriaus nariu susirinkime
Dutch Giri (Fisher) svetai
nėje supažindino visus na
rius su seimo problemomis:
kas ir kaip ir kada atlieka
ma, kad atstovai ir svečiai
jaustųsi gerai ir nuotaikin
gai.
Dirvoj jau buvo paskelb
ta, kur ir kaip rezervuotis
kambarius Statler - Hiltop
viešbutyje, į ką kreiptis in
formacijos reikalu, kur ir
pas ką įsigyti bilietus į ban
ketą ir t.t.
Kas per miestas tas St.
Louis, kuriame įvyks sei
mas, jau rašė K. S. Karpius
Dirvos Nr. 55.
Paminėsime tik, kad St.
Louis miestas guli prie di
džiausių Amerikos upių

SKAITYTOJU

LAIŠKAI
AR TIKRAI TIK TRYS?

Bostono žiniose (gegužės 6 d.
Dirvos 53 nr.) korespondentas
nusiskundžia, kad J Lietuvių Fon
dą Bostone įsijungė tik 3 asme
nys ir kad pats LF Bostonui lyg
visai nežinomas.
Dėl to turiu patikslinti:
1. Jau 1962 m. rugsėjo 28 d.
LB apylinkės narių visuotinio susirinkimo darbotvarkėn buvo
įtrauktas ir LF vajaus komiteto
sudarymo klausimas, bet susi
rinkimas didelio susidomėjimo
neparodė ir visą reikalą pavedė
LB valdybai, kuri tuo metu buvo
tik dviejų narių. Kviesti talkon
neatėjo ir visas reikalas pakibo.
2. 1963 kovo 9 d. visuotinio
metinio LB narių susirinkimo dar
botvarkėn tas klausimas vėl buvo
įtrauktas, bet ir vėl paliktas val
dybai.
3. Gegužės 3 d. per spaudą
(o organizacijos ir kai kurie
asmenys dar ir atskirais pakvie
timais) buvo sušauktas viešas su
sirinkimas grynai tik LF vajaus
komitetui sudaryti ir būdams ir
priemonėms aptarti, kaip tą vajų
sėkmingiau pravesti.
z
Atvyko net iš Brocktono sve
čių pasiklausyti, kaip Bostonas
sprendžia tokį rimtą reikalą, de
ja bostoniškiai ir vėl didelio už
sidegimo neparodė: iš 17 kvies
tų organizacijų (pakvietimai buvo
siunčiami jų pirmininkams, ku
riuose įsakmiai buvo nurodytas
tikslas ir prašyta, pačiam nega
lint, atsiųsti atstovą) atvyko 6 at
stovai ir iš 8 pavienių kviestinių
atvyko tik vienas Juozas Kapo-

biančių, bet maža dirbančių.
Nežiūrint visų šitų nepasiseki
mų LB valdyba dar rankų nenu
leido: susirinko gegužės 5 d. po
čius, o kitas -- inž. Vytautas Izsėdžio ir nutarė : pavesti valdy
bickas, negalėdamas atvykti, te
bos vicepirmininkui, kaip stam
lefonu pareiškė savo pageidavi
biausiam LF pradininkui, paieš
mus ir vėliau dar ir laišku pa koti žmonių, kurie ne tik neat
kartojo. Kiti — nė mur mur... sisakytų įeiti į vajaus komitetą,
Bet ir šį kartąorganizacijųat- bet nepabijotų ir padirbėti.
Jeigu ir tai nepavyktų (ko mes
stovai pasirodė tie patys užkie
tėję Salamonai... "pavesti L.F. nesitikim), tai patys LB valdybos
pradininkams su LB valdyba su- nariai pasiryžę aplankyti kiek
šaukti organizacijų atstovus ir pa vieną šeimą, tik prašome neuž
vienius asmenis ir bandyti suda sklęsti durų ir neužraukti pini
ryti LF komitetą”... O kadangi ginių, o 3 skaičių mes pakelsim
tarp tų LF pradininkų 2 yra val šimteriopai ir LF neapvilsim.
dybos nariai, tai praktiškai vėl Bet mums reikalingai netik pamo
viskas palikta LB valdybai. Va kinimai, bet ir reali visokeriopa
dinasi, užkliūnam už varčios ir pagalba.
S. Griežė-Jurgelevičius
vėl iš pradžios, arba kun. L.
LB
Bostono
apylinkės pirm.
Jankaus žodžiais tariant, daug bir-

santakos Mississippi ir Missouri, sutvarkytų laivyninkystės naudojimui iki di
džiųjų ežerų ir Meksikos
įlankos. 18 geležinkelių li
nijų sueina į St. Louis —
East St. Louis. Pramonė
yra tiek diversinė — įvairi,
kad nė vienoje rūšyje ne
dirba daugiau kaip 8 pro
centai darbininku skaičiaus,
kas esant bedarbei neatsi
liepia taip skaudžiai, kaip
Detroite ar kitur. Naujos
didžiosios kontinentinės au
tostrados subėga ir sukry
žiuoja St. Louis apylinkėse.
Veikia du žinomi universi
tetai: St. Louis University
— įkurtas 1832 metais ir
Washington Univ e r si t y
įkurtas 1857 metais. Yra
keliolika kolegiių, subordiniuotų universitams. Yra
daug lankytinų vietų, bet
būtiniausia ir įdomiausia
yra Missouri Historical Society The Jefferson Memorial, kur yra Luzijanos
pirkimo ir visokie kiti eks
ponatai, kaip garsiojo Charles A. Lindbergh skridimo
į Paryžių taip vadinamąjame The Spirit of St. Louis
skyriuje.
Kita tikrai aplankytina
vieta vra Missouri Botanical Garden arba Henry
Shaw Garden, į kurį ir clevelandiškis Apanius turėti]
atsivežti visus savo klijentus. Patraukli vieta ir Forest Park, didelis gražus par
kas, kur veikia vasaros opera-operetė po žvaigždėtu
dangumi.su 10,000 sėdimų
vietų, pagal graikų amfite
atrų pavyzdį. Tame pačiame
parke yra gražus meno ir
kultūros muziejus, turtin
gas zoologijos sodas. Gana
įdomus vidurmiestyje yra
14 aukštų The Civic Courts
pastatas, taip nepaprasta
a rch i t ek t ū ros kom bi nac ija.
Netoliese The Soldiers Memorial Building, lyg ii- mū
sų karo muziejus Kaune,
paminėti žuvusiems pirma
me pasauliniame kare ir
paminklas žuvusiems ant

rajame pasauliniame kare.
Taip pat pamaty tinas ir
garsusis Old Cour House —
klasinės struktūros, prie
kurio pardavinėjami vergai
margoje St. Louis istorijoje
ir tame pastate vyko gar
sioji Dred Scott byla —• ne
gro buvusio vergo. Be to,
aplankytina istorinė Roman
Catholic Church of St.
Louis of France statyta
1831-1834 metais. Tie, ku
rie skris į seimų lėktuvais,
pateks j tikrai gražų aero
dromo modernišką pastatą,
šalia didžiųjų MacDonald
aviacijos fabrikų.
Tad visi keliai veda į St.
Louis. Kas norės — galės
paplaukyti Admiral laivu
Mississippi upe, o bankete
ne tik garsusis Missouri
valsas skambės, bet ir tie
garsai, kurie jaunas širdis
užgauna. Kitame Dirvos nu
meryje parašysime apie lie
tuvių kolonijas St. Louis
apylinkėse.
(bt)

SĖKMINGA PAUTIENIAUS IR PETRAVIČIAUS PARODA
Blandžio 20-27 d.d. Lo$ Ange
les, Calif. vyko dailininkų J. Pau
tieniaus ir V. Petravičiaus meno
kūrinių paroda. Rengė Lietuvių
Dienų žurnalas.
Paroda susidomėjimas buvo
geras. Ypač gausiai lankė iškil
mingo atidarymo (balandžio 20)
ir uždarymo dienomis. Gaila, vy
ko ankštose Bendruomenės patal
pose, dėl ko buvo sunku pilnai
grožėtis kūriniais, ypač tapybos.
Vistik parduota dvylika paveiks
lų: 8 Pautieniaus,4Petravičiaus.
Vieną paveikslą (Pautieniaus)
laimėjo neseniai čionai atvykęs
K. Dubauskas. Laimingą nr. trau
kė trijų metų vaikinas Darius Raulinaitis.
Žiūrovai pageidavo, pirkėjai
noriau pirko paveikslus lietuviš
kais motyvais, ar "nors Į lietu
viškus panašius". Mūsų dailinin
kams, kalbant bendrai, reikėtų
daugiau kurti lietuvio sielai ar
timesnių paveikslų. Lietuviškos
šeimos savo namuose nori turė
ti paveikslus ne tik lietuviškai
pasirašytus, bet ir "lietuviškai
kalbančius".

TIESĖDAMI CHICAfiDJE PIRKITE TAUOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

PARAMA

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

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
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

KAIP PATEKTI ALT
S-G’OS SEIMAN ir
BANKETAN?
Visi skyrių atstovai ir
svečiai lengvai gali pasiekti
St. Louis traukiniais, lėktu
vais bei savomis mašinomis,
nes yra centre Amerikos.
Seimas įvyks Statler-Hilton
Hotel — 822 Washington
Avė., St. Louis, Mo. Telef.
CE 1-1400 ir visi norintieji
užsisakyti kambarius vieš
butyje turi kreiptis į Outof-Town Reservation Office
tel. GE 6-1022. Seimas pra
sidės gegužės mėn. 31 dieną
ir registruotis galima iš pat
ryto viešbutyje, kur East
St. Louis skyriaus ponios
pasitiks svečius ir atstovus.
Posėdžiai numatomi pradėti
po 12 valandos.
Dėl dalyvavimo suvažia
vimo bankete visi svečiai
yra prašomi iš anksto laiš
ku arba telefoniniu prane
šimu užsirašyti pas sky
riaus iždininką Juozą Kleinaitį — 610 Washington
Place, East St. Louis, III.
Tel. UP 5-8148 arba pas
skyriaus sekretorių Bronių
Tiškų — 1518 Winstanley
Avė., East St. Louis, Iii.
Tel. UP 4-5844. Į banketą
yra pakviesti kongreso at
stovai. Banketo įžangos mo
kestis, įskaitant cocktail,
suaugusiems $10.00, stu
dentams $6.00.
Banketas įvyks minėta
me Statler-Hilton Hotel.
Banketo tvarka yra sekan
ti: birželio mėn. 1 d., 7 vai.
vakaro Cocktail Missouri
Room, 8 vai. meninė pro
grama Terrace Room salė
je, 8:30 Cafe salėje , prie
Terrace Room iškilmingi
pietūs — mūsiškai vakarie
nė ir šokiai.
Gegužės mėn. 31 dieną, 7
vai. vakaro Terrace Room
salėje bus Dr. J. Balio pa
skaita apie kultūrinį bend
radarbiavimą su Tėvyne. Į
šią paskaitą įėjimas visiems
yra laisvas ir visi atstovai,
svečiai iš toliau ir apylinkių
lietuviai gyventojai yra
kviečiami gausiai atsilan
kyti,
(bt)

COCTAILS MANHATTAN OR
MARTINI kvorta .........................................$2.98
LIEBFRAUMILCH vokiškas vynas
5th $0.89
NAPOLEON FRENCH BRANDY ....... 5th $3.35
RICCADONNA ITAL. VERMOUTH 33 onz. $1.15
BORDEAUX pranc. vynas................................... 5th$0.98

Viso parodoje buvo išstatyta
40 paveikslų.
Dail. Juozas Pautienius, iš
Chicagos atvykęs su kūriniais,
atidarymo proga pasakė gražią
kalbą. Kalifornijos lietuviai jį
mielai priėmė, kviečia pas save
į svečius. Dailininkas, pasirodo,
įdomus kalbėtojas, turi gerą at
mintį. Kalifornija gana kūrybin
ga vieta: jis čia pradėjo keletą
naujų paveikslų. Gavo ir specia
lių užsakymų. Galimas dalykas,
čia pasisvečiuos ilgiau.
Šiais metais Los Angeles lie
tuviai yra numatę surengti dar
bent dviejų dailininkų parodas.
(b)

NAUJA LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS
APYLINKĖ
Balandžio mėn. 7 dieną,
Pittstono Lietuvių Klube
įvyko pirmas Scrantono —
Pittstono — Wilkes - Bare
apylinkės lietuvių susirin
kimas ir buvo įsteigta Lie
tuvių Bendruomenės apy
linkė ii’ išrinkta valdyba. Į
valdybą išrinkti: dr. Anta
nas Kučas — pirmininkas,
Garso redaktorius Matas
Zujus — vicepirmininkas,
Nellie Bayorienė —- vicepir
mininkė, Juozas šoliūnas —
sekretorius, dr. Bronis Kas
ias — iždininkas ir Frank
Katilius — sekretorius ang
lų kalbai.
ATSIUSTA PAMINĖTI
GIEDOKIME - Mišių ir Šv.
Saka ramento giesmės. Išleido Immaculate Press, Putnam, Conn.
116 psl. Kaina 1 dol.
DAINUOKIME - Rankraščio
teisėmis išleido 1961 m. Camp
Immaculata, Putnam, Conn. Ki
šeninio formato dainorėlis. 86*
psL Kaina 50 centų.

r

DIRVA

Nr. 57 — 4

1963 m. gegužės 15 d.

MOTINOS DIENA PARYŽIOJE

Sukaktuvininkas kun. Ed. Statkus.

GARBINGA SUKAKTIS
"Šiandie dar jūs laisvi...
Pagalvokite kokią naštą rytoj
užsidedate..."
tai buvo paskutinieji rekolek
cijų vedėjo žodžiai Telšių Kunigų
Seminarijoje prieš dvidešimt
penkis metus. Šitoji užsidėta naš
ta nesugniuždė tačiau Kunigo Ed
vardo Statkaus, šiemet švenčian
čio sidabrinę kunigystės sukaktį.
Jis vedinąs ta pačia jauna idealis
tiška dvasia, tikėjimu ir meile,
perėjo visas dvidešimt penkerių
kunigystės metų saulėtas, ūkano
tas ir kartais labai tamsias die
nas. Šiandie su nepalaužiama vil
timi laukia dienos, kada keliai at
sigręš atgal {tėviškę, Pikeliųparapijoje.
Ten, Pikeliuos kun. Edvardas
gimė ir užaugo pats jauniausias
tarp aštuonetos, iš kurių dviems
broliui ir sesei jau supilti kapai
tolimame Sibire... Vyriausias gi
brolis Bronius, prieš pirmąjį ka
rą palikęs tėviškę, gyvena Cleve
lande, Ohio. Jauniausias, Edvar
das mynė takus į Pikelių pradžios
mokyklą, mokėsi Mažeikių gim
nazijoje ir mokslus baigė Telšių
Kunigų Seminarijoje. Atėjo laikas,
pačiam tapti mokytoju. 1938 metų
balandžio 16 dieną, didįjį šešta
dienį, Telšių Katedroje, šventos
atminties Vyskupas Justinas
Staugaitis Edvardą išventina ku
nigu. Po neilgų atostogų, jaunu
kunigišku idealizmu atžymėti
pirmieji apaštalavimo metai
Kvėdarnos ir Kartenos parapi
jose. Pirmame bolševikmetyje
perkeliamas J Palangą, gražią
ją Birutės tėviškę, bet tuo metu
skaitomą pavojingąją zoną, į ku
rią patekti galima tik su leidi
mais. Vokiečių okupacijos metais
darbuojasi Tauragės, o vėliau gar
sioje Švėkšnos parapijoje. Iš čia
prasideda didžioji kelionė į va
karus su tvirtu pasiryžimu su
grįžti atgalios, ir sugrįžti neuž
ilgo.
Bavarijoje kun. Edvardas, kaip
gerai mokąs vokiečių kalbą, Re-

gensburgo Vyskupo paskiriamas
Michaelspapenricht kelbonu. Ka*
rui pasibaigus ir sugrįžus kuni
gams iš fronto, kun. Edvardas
skuba pas savus tautiečius. Amberge, besikuriančioje lietuvių
stovykloje jis vienas iš pirmųjų
steigėjų ir mokytojų pradžios
mokykloje ir progimnazijoje. Per
keltas į Rottenburg perima gim
nazijos direktoriaus pareigas iš
emigruojančio P. Adomonio ir
tose pareigose išbūna iki stovyk
los likvidavimo. Stovyklų suglau
dinimo metu pereina per Dillingen, Augsburg ir Ansbach sto
vyklas. Paskutinioje buvo klebo
nu netik lietuviams, bet ir lat
viams, kadangi kun. Edvardas iš
mažens labai gerai moka latviš
kai. Ansbach buvo paskutinioji
darbo vieta Europoje.
1950 metais kun. Edvardas p.
Dubauskų garantija ir rūpesčiu
atvyksta į USA Waterbury Conn.,
ir jų šeimoje maloniai globoja
mas išbūna iki Grand Rapids
Vyskupas per kun. Marčiulionį
pakviečia į savo vyskupiją ir pa
skiria į vokišką parapiją Beal
City. Po pora metų pabuvęs Carson City ir Grand Haven nuo 1955
metų dirba gražioje miškų ir eže
rų aspuptoje kurortinėje vietoje
Roscommon Mich., grynai ame
rikoniškoje parapijoje. Ir jei ten
ka kam nors iš tautiečių užklysti
pas jį, ten Michigano šiaurėje,
pirmiausiai nustebina lietuviš
kos spaudos gausybė ir nepapras
tas kun. Edvardo lietuviškas vai
šingumas ir nuoširdumas. Su
miela šypsena jis aprodo savąją
skaityklą, kurioje tikrai netrūks
ta nei vieno lieuviško laikraščio
nei žurnalo. Retai teturėdamas
progos susitikti su tautiečiaisjis
Visa širdimi domisi jų gyvenimu
ir duosniai remia lietuvišką veik
lą.
Savo nuoširdumu ir iš viso ne
paprastai gero būdo savybėmis
jis yra laimėjęs ir svetimos pa
rapijos meilę ir pagarbą. Klebo-

JURGIS GLIAUDĄ
DERVOS KONKURSE PREMIJUOTOJI NOVELĖ

(4)
Visi klubiečiai smalsiai stebėjo tų menkutę moterį.
— Kad taip prieš penkiolika metų išnirtų iš buto,
pasakyčiau, kad su Morkūnu susimušė, — purkštelėjo
Gūžys, sukeldamas žmonos suprunkštimą.
■Valandėlę pastovėjusi prie durų, lyg apsidrąsindama
ar apsigalvodama, lyg pa’utusi vakaro vėsų, Morkūnienė
nuėjo per kiemų, per sušalusių žolę, klubo durų link. Ar
tėdama j klubą toje vakarinėje vėsoje moteris lyg vis la
biau menko, vis mažėjo. Ji ėjo greitai, susirūpinusiai,
smulkiais žingsniukais.
— Bažijosi, kad ji pas mus atkumpsi, — pasakė Gū
žys.
— Kopūstus užuodė ir nori įsliuokti, — tuoj paant
rino Gužienė.
— O kų ji veiks atėjus? — ištarė Turūta. — Mes jai
ne kūmai.
— Kų veiks? — patyčia nustebo Gūžys. — Kopūstus
sudoros ir savo terbų prikiš. Pagal kvapą ir atkliuksi,
kaip 'bitė į liepos žiedų.
Nors vaišės jau laukė valgvtojų, klubiečiai, lyg pa
miršę jas, smalsiai tebestėbėjo mažą moterį, kuri aki
mirkai stabtelėjo ties jos ir klubo žemių riba. Ir vėlei,
lyg jau visai apsisprendusi iudriai žengtelėjo toliau. Ne
trūkus jie išgirdo garsų pasibeldimų j duris.
— Koman! — perdėtai garsiai suriko Vyturys.
Morkūnienė palengva pradarė duris, pravirkdė svy
rius, ir pro prieškambarį pamatė visų draugiją besėdin
čią prie stalo.
— Gerą vakarą, kaimynai, — ji palinkėjo atsargiai.

Prancūzijos Lietuvių Bendruo
menės Valdybos pirm. kun. Pet
rošiaus pastangomis, gegužės 5
d. buvo Paryžiuje suruoštas Mo
tinos dienos minėjimas. Po ata
tinkamo pamokslo buvo minėji
mo dalyvių bendri pietūs, kuriuo
se dalyvavo apie70 žmonių --se
noji ir jaunoji karta.
Po pietų, viešnia iš Amerikos
J. Tubelienė, kuri dabar Pary
žiaus Universitete JAV mokslo
įstaigų deleguota tariasi su Sorbonos profesoriais dėl įvairių dės
tymo metodų, tarė žodį. Prele
gentė papasakojo savo atsimini
mus iš vaikystės laikų, pritai
kytus Motinos dienai ir iŠ 1914
m. karo, Lietuvos nepriklauso
mybei atgauti veiklos.
Išgirdome daug mums nežino
mų dalykų -- kaip ji buvo įkū
rusi lietuvių informacijos biu
rą Šveicarijoje, kaip su kitais
laisvės kovų veteranais, pralo
tu Olšausku (kurio nuopelnai tuo
laiku buvo labai dideli) Kun. Pu
rickiu, Voldemaru, kalbininku Aš
miu, Milašium kovojo už nepri
klausomybės atstatymą. Kaip bu
vo įsteigtas lietuvių laikraštis

I

Skulptoriaus Antano Mončio
sūnus Kristupas, 9 metų amžiaus
besiklausydamas J. Tūbelienės
pranešimo, padarė jos Šaržą.

Berlyne (ji buvo vyr. ir atsak.
redaktorė) vokiečių kalba, kad
Vokietijos plačiosios masės sužinotų apie vokiečių žiaurios oku
pacijos Lietuvoje siautėjimus. Ir
kai cenzoriaus von Eckert pas
tangomis laikraštis buvo užda-

nas kun. Hoogterp ir visa parapi
ja savo mylimam svetimšaliui
Kunigui gegužės 12 d. surengė
iškilmingą pagerbimą.
Linkėtina garbingam sukaktu
vininkui kunigui Edvardui ilgų ir
gražių metų darbuotis Viešpaties
Vynuogyne ir kaip iki šiol tebūna
kunigo našta lengva ir jungas sal
dus.
(vk)

rytas, nes ji nesutiko išbraukti
vokiečiams
labai nemalonių
faktų, tą straipsnį atspausdino
Vokietijos parlamento opozici
jos, soc. demokratų laikrašty
"Vorvarts".
Tuo laiku Lietuvos Taryba, no
rėdama gelbėti Lietuvą nuo vo
kiečių, buvo sugalvojusi griebtis
savotiško būdo: pakviesti Lietu
vos karaliumi, gerą kataliką, Vil
helmo sūnų Johakimą von Ura
chą, kuriam jau buvo duotas ir
"Mindaugo II" vardas.
Tą "karūnavimo" paruošia
mąjį darbą jau buvo atlikęs prel.
Olšauskas. Netik būsimasis ka
ralius ,bet ir jo vaikai jau buvo
išmokę lietuviškai "T ėve mū
sų"... ir t.t.
Prel. Olšauskls išgavo iš jo
raštišką pasižadėjmą, kad jis
gerbs lietuvių tautą ir kalbą, su
teiks ir gins visas laisves etc.
Šį raštą reikėjo pristatyti Lie
tuvos Tarybai į Vilnių. Visos mū
sų užsieny esančios Lietuvos va
davimo galvos nutarė, kad tą raš
tą turi vežti J. Tubelienė ir ji,
sirgdama išvežė per frontą į Lie
tuvą. Buvo sulaikyta ant rubežiaus, belaukiant Vok. karinės
okupacijos valdžios leidimo ir
nenusirengusi miegojo purvina
me parubežio viešbuty, nes bi
jojo nusiimti batą, (gražiai už
raišiotą kuone iki kelių, kaip
tada buvo madoje), kuriame bu
vo "karaliaus" raštas...
Leidimas atėjo tik prieš pat iš
einant lietuviškam traukiniui.
T raukinių bagažus padėjo nunešti
prancūzas belaisvis, kuris iš su
sijaudinimo, kad sutiko panelę
mokančią gerai prancūziškai, iš
sipasakojo apie savo pabėgimo
planus.

• Dirvoje galite įsigyti
ar užsisakyti lietuvių bele
tristikų angliškai:
”Crosses”', V. Ramonas
— $4.00.
”Lithuanian Folk Talės”,
Red. S. Zobarskas — $4.50.
”Lithuanian Quartet”, A.
Baronas, M. Katiliškis, A.
Landsbergis, I. 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
perlaidų, knygos nedelsiant
išsiunčiamos paštu.
NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
PRENUMERATĄ

— Gerą, gerą, kaimynka, — kirto Gūžys skubomis,
greičiau už kitus.
— Linksmo apetito, — pasakė Morkūnienė, jau per
žengusi prieškambarį ir sustojusi prie kambario durų.
— Dėkui, — atsiliepė Vyturys, — prašome į kom
panijų prie kopūstų.
Morkūnienė priėjo dar arčiau. Ji buvo liesa, mažytė,
kauluota, juodaakė, smailianosė ir greitų judesių. Dėl to
judesių greitumo, stebima iš tolo ji panešėjo į jaunų mer
gaitę.
— Jeigu dešros yra, reikia ir alaus, — pasakė Mor
kūnienė ir bumptelėjo savo atsineštų maišų ant stalo.
Maišas sustuksėjo metalu pro popierį. Ji atsinešė alaus
dėžučių.
— Tik pakylau alaus atnešti, — nusišiepė Jackus, —
o alus ant stalo.
— Ponia Morkūnienė, matyt, nori mūsų veiklų pa
remti, — pasakė Vyturys.
— Kai dešros ir alus ant stalo, nėra geresnės veik
los, — prakriokė Gūžys.
Morkūnienė prisėdo prie stalo, iš pat kampo, ir sė
dėjo su labai tiesia nugara. Vyturienė išdalino Morkūnie
nės dėžutes nariams-..šviesa suspindėjo ties stalu, uždegus
palubės lempa. Kambarys lyg sušilo nuo šviesos, sujau
kėjo. Ir tarpusaviai santykiai iš naujo ėmė megztis šil
tesni, pašnekesys tankesnis.
Pirma pokštavo. Vyrai patraukė moteris per dantį.
Moterys nebuvo pėsčios, atsikirto. Paskui apgraibom už
tiko vienų kitą dienos naujieną. Susėdę užustalėje, jie visi
kartu tauškė aplink stalą. Nė vienas nesakė, bet kiek
vienas stebėjosi kodėl tokia pasipuošusi Morkūnienė juos
šįvakar atlankė ir kartu su jais čia sėdi, dešrų paragavo
ir alaus dėžutę prakirto.
— Ot, kas kam sopa, — pasakė Jackus, — tas apie
tai ir kriokia. Ar atmeni, Morkūniene, kaip ant to steidžiaus lošėm. Tai bent lošėm, grindys dundėjo. Tada tas
steidžius kitaip atrodė. Visą mišką eglučių sustatėm. Tik
liepė vyrams nerūkyti. Kas per miškas buvo, pats Blinda
ten paklydo.
— Matai, ką žmogus prisimena, — griežtai pasakė

Pasieny, vokiečiai tada panelę, tyniom svarbiausiom Europos
vėliau tapusią Tabeliene,nuodug- kalbom.
(ai)
niai patikrino,bet į batuką nepa
žiūrėjo ir mūsų Tarybai Vilniaus -----------------------------------------stoty iškilmingai pasitikus, nuve
žė ją nusiauti batą tiesiai pas
ATITAISYMAS
prezidentą Smetoną...
Berlyne tuo metubuvo ir mums
Praeitame Dirvos numepalankių vokiečių, pav. miesto ryje, 4 psl., ruošiant spaukomendantas(kai paaiškėjo,tik to- dai, per klaidų buvo sukeisdėl, kad norėjo gauti pirmą lietu- fas nuotraukos negatyvas,
višką ordiną, o gal tarp kita ko p a k a r todami nuotraukų,
ir dėl mėlynų akių, kurių savinin- jaunavedžių ir sužadėtinių
kė, jau tada laisvai kalbėjo sep- atsipra§ome.

Nijolė Jakelaitytė ir inž. Romas Žukauskas, abu iš New Yorko,
vestuvių dieną tarp pamergių.
Vyt. Maželio nuotrauka

Regina Stanaitytė ir inž. V. Melynis, New Jersey Lietuvių Tarybos
ir Rūtos ansamblio pirmininkas,džiaugiasi sužadėtuvių dovanomis.
Jų sužadėtuvės įvyko Newarkebalandžio 28d. Vyt. Maželio nuotrauka

Morkūnienė, bet jos akyse kaž kokia kibirkštis įsėlino ir
pasislėpė.
— Kalbink, nekalbink, o vėdaro negausi, — pasakė
Gūžys, ir prajuokino visų užustalę.
— Miško ant steidžiaus nebėra, ale dešros su kopūs
tais tokios pat, kaip tada, kada jas pats Blinda kirto, —
atsiliepė vyrui Gužienė.
— Visa mūsų tragedija, — pasakė savo niūriu, knislišku balsu Turūta, perdilbinęs visa draugijų, •— kad tik
dešros su kopūstais sudaro visų mūsų veiklų. Mes turime,
krustelėti, mes turime kų nors sugalvoti, dirbti idėjai ne
pilvui.
— Ot sakysi, dešrų nereikia, — patraukė per dantį
Gūžys, — o paties lėkštutė tuščia.
Morkūnienė pasakė greitai, lyg falcetu, lyg užsikirs
dama :
— Šiandienų mano gimimo diena. Ale neklauskite,
kiek man metų, nepasakysiu ir tiek. Gimimo diena ir tiek.
Nenorėjau viena namuose būti. Visi žmonės taip toli ėmė
gyventi. Savo karo neturiu. Jeigu būčiau jauna tie aitva
rai mane vežiotų, o kas se^ą bevežios ? Neprisiprašysi. Dė
kui jums pagarbiai, kad mane prie šilimos priėmėt, neišprašėt, nors seniai kada tai nabašninkas Morkūnas ir
aš su klubu gynčijomes.
— Ponia Morkūnienė, jūs buvote žvmi veikėja, —
pakylo iš vietos Vyturys,-pagavės nrogą tarti pirmininkiškų, padrųsinanti žodi, kur spindėtu optimistinės gai
dos, — jūs suteikėt mums daug garbės, kad atlankėte
mus. Aš siūlau už vakaro viešnią ir jos gimimo dieną
garsų valio!
Visi suriko valio, o paskui dar užtraukė ir "ilgiausių
metų”.
— Nei aš veikėia. nei aš nonia. — dėmesio sujaudin
ta pasakė Morkūnienė. — Būdavo, reikia darbuotis, ir
darbuojamės, reikia veikti, ir veikėm. Reikia rankoves
atraityti, ir raitėm.
— Čia teisingai, Morkūnienė, — suriko Jackus.
Morkūnienė jam neatsakė. Ji varė savo mintį:
(Bus daugiau)
•

t
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AKADEMINIS GYVF NIMAS
Korp! Neo-Lithuania šventė Philadelphijoje
Korp! Neo-Lithuania, praėju
siais metais pradėjus pirmuo
sius žingsnius, Philadelphijoje,
š.m. balandžio mėn.atšventė sa
vo metinę ir Korporacijos 40 me
tų sukakties šventę. Šventė buvo
pradėta balandžio mėn. 21 d. Šv.
Andriejaus bažnyčioje mišiomis
už mirusius korporantus ir vė
liavos pašventinimu. Vėliavą
šventino ir šventei pritaikintą pa
mokslą pasakė kun. K. Širvaitis.
Prisiminęs Korporacijos Įsisteigimą prieš 40 metų, jos ideologi
ją ir jos {našą Lietuvai, davusiai
valstybininkų, mokslininkų i r kitų
žymių asmenybių, pasidžiaugė,
kad Korporacija, švęsdama savo
šventę kartu iškelia ir savo ideo
logiją , pagrjstą krikščioniškos
dorovės pagrindais.
Vėliavos kūmai Valerija ir Bro
nius Buiniai, patys šią vėliavą
padovanoję Korporacijai.
Antroji šventės dalis vyko ba
landžio mėn 27 d. RitzHall. Šven
tė pradėta vėliavos Įnešimu, Lie
tuvos himnu ir mirusiųjų Garbės

P. Mitalas. Su jumorais at
sisveikino, tardama gražų žo
di juniorių magistrą R. Buinytė. Pakeltųjų vardu kalbėjo G.
Mironas.

Korporanto spalvomis pasi
puošė. fil. J. Stelmokas, buvęs
Lietuvoje karininkas, inžineri
jos mokslus pradėjęs Lietuvoje,
tęsęs Vokietijoje ir diplomą ir
valstybinius egzaminus išlaikęs
kaip architektas Philadelphijoje.
Filisterė R. Klemaitė, diplomą
gavusi už anglų kalbą, tolimes
nėms studijoms pasirinkusi ra
šytojos karjerą.
Į seniorus pakelti šie korporantai: G. Mironas, P.V. Mita
las, jr., A. Kaulinytė, B. Pumpuolytė, B. Banevičiūtė, M. Kau
linytė ir D. Gasytė.
Korporaciją šventės proga
raštu sveikino: Gener. Konsulas
J. Budrys, mecenatas P. Narvy
das, Dirvos red. J. Čiuberkis
ir Moterų Klubo pirm. J. Augaitytė. Žodžiu sveikino Filisterių

kas daugiau užtikrino šio paren
gimo materialini pasisekimą.
Sol. J. Augaitytei už giedojimą
pamaldų metu. Fil. A, Diržiui
ir fil. J. Maurukui už newyorkie
čių atvykimo organizavimą, dir
bantiems šio parengimo metu P.
Dideliui, A. Šalčittnui, Jankaus
kui ir visiems kitiems,kurieprisidėjo prie šio parengimo ir
svečiams už atsilankymą. Iškil
minga sueiga buvo baigta Gaudeamus.
Meninę dalj išpildė tik pakel
tos seniorės, A. Kaulinytė--pia
nistė ir B. Pumpuolytė -- smui
kininkė. B. Pumpuolytė jau žino
ma, kaip Dirvos konkurso laimė
toja, o A. Kaulinytė studijuoja
muziką, kaip gabi pianistė gavusi
pilną valstybinę stipendiją. Jųz
nors ir trumpos, programos bu
vo verta paklausyti. Po meni
nės dalies sekė linksmoji, kurios
metu pasivaišinta, pasikalbėta ir
pasišokta. Svečių buvo apie 200
asmenų, kas Philadelphijoje ne
dažnas atsitikimas. Svečių buvo
iš New Yorko,Trentono,Washingtono, Bostono ir Chicagos.
Ypač malonu buvo matyti sve
čią iš Chicagos Vyr. V-bos pirm.
V. Mažeiką, kuris savo atsilanky
mu visus labai šiltai nuteikė.
Po šios šventės Philadelphijos
neolituanai Įsipilietino Įsigydami
visas korporacijos insignijas ir
paaugo gražiu būriu jaunimo -jaunų seniorų. Tikėkimės, kad
sekančios šventės metu taip pat
galėsime pasidžiaugti naujomis
lietuvybės atžalomis.
P.M.

NEOLITHUANŲ
STOVYKLA
Iškilmingas neolituanų sueigos Philadelphijoje atidarymas. ŽodĮ
Korp. Neo-Lith-jania Vyr.
taria Philadelphijos pirm. P. Mitalas. Prezidiume iš kairės: R. Bui- Valdyba primena visiems
nytė, V. Mažeika, P. Mitalas, V. Gruzdys, D. Matonytė, J. Matonis.
neolithuan'ams, kad vasa
Prie vėliavos: S. Jankutė, A. Sperauskas ir V. Didelytė.
ros
stovykla ivyks nuo rug
A. Gruzdienės nuotrauka

pjūčio 24 d. iki rugsėjo 2 d.

Narių, mecenatų ir korporantų
pagerbimu. Iškilmingą sueigą ati
darė pirm. P, Mitalas. Prisimi
nęs Korporacijos veiklą Lietuvo
je, Jungtinėse Valstybėse ir čia,
Philadelphijoje, pasidžiaugė, kad
Korporacija veikia ne viena, kad
su ja eina ta visuomenės dalis,
kuri remia jaunųjų pastangas. Po
to sveikino ir nuoširdų žod{ tarė
Korporacijos Vyr. V-bos pirm,
inž. V. Mažeika.
Vėliavos kūmas Br. Buinys,
linkėdamas Korporacijai dirbti
Pro Patria, perdavė ją pirm. P.
Mitalui. Ją pabučiavęs P. Mita
las pažadėjo Korporacijos vardu
jungtis kovon už tautos laisvę,
kol vėliava nebus nuvežta Į lais
vą Lietuvą, Į Kauną, l Korpora
cijos rūmus.
Išsamią, šventei pritaikintą
kalbą, pasakė fil. dr. J. Puzinas.
Kalba siekė lietuvių tautos at
budimą, tautinės minties vysty
mąsi ir Korporacijos ideologiją.
Jo kalba susilaukė tiek svečių,
tiek korporantų gilaus susidomė
jimo.
Šios iškilmingos sueigos metu
9 korporantai pasipuošė spalvo
mis. Priesaiką iš keliamųjųkorporantų priėmė Vyr. V-bos pirm.
V. Mažeika. Filisteriams spalvas
uždėjo V. Mažeika, o seniorams

S-gos pirm. A. Diržys ir New Linky vasarvietėje ChrisYorko padalinio vardu G. Noakai- tiana Lodge, Edwards.hu r g,
tė.
Michigan.
Iškilmingą sueigą uždarė pirm.
Ten pat ivyks ir korpora
P. Mitalas, dėkodamas fil. C. Ta cijos suvažiavimas rugpjū
mašauskui už Korporacijos her čio 31 ir rugsėjo 1 dieno
bo padarymą ir perpetinių juostų
mis.
padovanojimą. Fil. V. Gruzdžiui
už gražų vėliavos šventinimo apei Artėjant vasarai visi kor
gų suorganizavimą ir kitą mate porantai prašomi taip su
rialinę ir moralinę paramą. Fil. planuoti savo atostogas bei
J. Stelmokui už špagos padovano vasaros darbus, kad galėtų
jimą. V. Matoniui ir A. Joniui dalyvauti stovykloje ir su
už reklamų - skelbimų rinkimą, važiavime.

Korp! Vytis juniorai pasiruošę duoti senioro pasižadėjimą Bostone gegužės 4 d. Akademinio Skautų
Sąjūdžio šventės metu. Nuotraukoje iš kairės: Algis Lapšys, Alfonsas Baika, Juozas Venckus, Vla
das Bileris, Saulius Navasaitis, Jonas Gureckas ir Rimas Budraitis. Aktą skaito Korp! Vytis Bostono
skyriaus pirm. Kęstutis Mickevičius.
G. Peniko nuotrauka

AKADEMIKU SKAUTU ŠVENTE BOSTONE
Gegužės 4 d. Akademinio Skau
tų Sąjūdžio Bostono skyrius su
rengė savo metinę šventę, kuri
buvo pradėta sueiga, vadovaujant
fiL A. Treiniui.
Buvo pasisakyta už reikalą turė
ti rytiniame pakraštyj koordina
torių ASS organizaciniams reika
lams. Tok{ koordinatorių išsi
rinks rytinio pakraščio ASS sky
rių pirmininkai. Buvo painfor
muota apie Jubiliejinę Stovyklą,
kuri šiais metais vyks Cape Cod,
Mass. Akademikų skautų pastovyklę organizuoti šioje stovyklo
je yra pavesta bostoniškiams A.
Treiniui (pirm.), 57 Vermon St.,
West Roxbury 32,Mass.,progra
mos vedėja M. Lemanaitė, nariai
Akademikių skaučių draugovės ir studentų skautų Korp! Vytis
Bostono skyrių vėliavos paruoštos šventinimui gegužės 4 d. Krikš
to tėvai: (kairėje) dr. J. Gimbutas ir M. Lemanaitė, (dešinėje) dr.
M. Gimbutienė ir A. T reinys.
G. Peniko nuotrauka

Gimbutas, kuris pabrėžė reika
Vakare toj pačioj Piliečių Klu
lą gerbti lietuviškas vėliavas, bo salėje vyko šokiai.
ypatingai šiais laikais, kai oku
SekmadienĮ naujai pašventintos
pantas mūsų vėliavas mindo.
Po vėliavų šventinimo, sve vėliavos su ASD ir Korp! Vytis
čias iš New Yorko, Filisterių garbės sargybomis dalyvavo pa
Skautų S-gos N.Y. sk. pirm. fil. maldose. Šv. Mišios buvo atna
Romas Kezys skaitė paskaitą te šautos už žuvusius ASS narius ko
ma "Tėvynei ir laisvei tarnauti". voje dėl Lietuvos laisvės.
J.M.
Prelegentas ragino lietuvių akademinĮ jaunimą neprarasti gra
* FILISTERIŲ SKAUTŲ S-GA
žiųjų lietuviško charakterio bruo
ruošia
studijų dienas, kur bus na
žų - meilės darbui ir pasiau
kojimo mūsų pavergtajai gimti grinėjama reikalas ir galimybės
FSS nariams, o taip pat FSS-gai,
nei -- Lietuvai.
kaip organizacijai, dalyvauti po
Jis taip pat Įžiūrėjo, kad jau
litinėje, t.y. Lietuvos laisvinimo
atėjo laikas jaunesniajai kartai
veikloje. Studijų dienos Įvyks ge
aktyviau jungtis Į Lietuvos lais
gužės 31 - birželio 2 d. Chicago
vės kovą, nes mūsų veteranai jau
je. Smulkesnės informacijos bus
ROMAS KEZYS, skaitęs paskai pradeda pavargti. Jis nurodė ke
tą "Tėvynei ir laisvei tarnauti", lius, kokiu būdu jaunimas turėtų paskelbtos spaudoje. Birželio 1 d.
bus atlikti FSS administraciniai
ASS šventės metu Bostone gegu Į šią kovą jungtis, tuo pačiu nereikalai — renkama nauja FSS
Jsiveldama.s Į tarppartinius nesu
žės 4 d.
centro
valdyba, išklausyti prane
tarimus. Prelegentas buvo publi
kos šiltai priimtas. Po paskaitos šimai veiklos klausimais ir kt.
t.n. A. Kubiliūtė ir šen. K. Mic
Norintieji studijų dienose dalybuvo keletas klausimų.
kevičius. Nors jubiliejinė stovyk
vauty
registruojasi pas fiL R. KorVėliavių iškilmėse ir paskaito
la truks dvi savaites (rugpjūčio
zoną, 6401 S.TalmanAve.,Chica
je dalyvavo gražus būrys Bostono
19-31 d.d.) tačiau akademikų
go 29, III.
lietuvių visuomenės.
skautų pastovyklė yra planuoja
ma tik antrajai savaitei.
Iškilmingoje sueigoje, kurią
pravedė ASS Bostono skyriaus
pirm. fil. Milita Lemanaitė, bu
vo priimti Akademikių Skaučių
Draugovės tikrųjų narių ir Korp!
Vytis seniorų pasižadėjimai. ASD
gos korporantams savo tarpe
Gegužės 3 d. Chicagos neoli
iškilmių dalĮ pravedė ASDBosto
tuanai turėjo gražų subuvimą. pabendrauti, daugiau vieni kitus
no skyriaus pirm. t.n. Audronė
pažinti ir labiau visus sucemen
Buvo surengtas alutis su viso
Kubiliūtė. Pasižadėjimus davė
tavo Į vieną junginĮ. Skambios
mis
alučio
tradicijomis.
Aluty

Eglė Damijonaitytė ir Gloria
dainos, senųjų dar nepamirštos,
Razvadauskaitė iš Bostono, Livi je dalyvavo tik vyrai.
galingai veržėsi iš jų krūtinių,
Seniesiems
filisteriams
smagu
ja Bražėnaitė iš New Yorko ir
o jaunieji turėjo progos pajusti
Dalia Palubeckaitė iš Worceste- buvo prisiminti dar Lietuvoje pa
lietuviškos dainos grož}, jas iš
našiomis
progomis
išgyventus
rio.
mokti bei jas pamilti. Bendras
laikus
-prisiminti
nerūpestingą
Korp! Vytis pasižadėjimų apei.
entuziazmas apjungia visus, ne
gas pravedė Bostono Korp! Vytis jaunystę, kada, Kaune, neolitu atsižvelgiant nei Į amžiaus skir
anų
rūmuose
iš
jaunų
krūtinių
skyriaus pirm. šen. Kęstutis
tumą nei l padėti.
Mickevičius. Senioro spalvas ga verždavosi skambūs dainų pos
Dažnesni kontaktai yra būtinai
mai.
Jaudinančiai
kuteno
senų

vo Juozas Venckus, Alfonsas Bai
reikalingi, kada korporacijos
jų
filisterių
jausmus
senos
dai

ka ir Algis Lapšys iš Bostono;
nariai yra išsklaidyti svetimųjų
Vladas Bileris, Saulius Navasai nos žodžiai -- O dienos laisvės tarpe, kada neturi normalių pro
ir
džiaugsmų,
kur
dingot
jūs
šian

tis, Rimas Budraitis ir Jonas
gų dažniau vieni kitus sutikti bei
Gurinskas iš New Yorko. E. Da dieną...
Naujieji seniorai gavo progos vieni kitus arčiau pažinti. Vienu
mijonaitytė ir A. Lapšys kalbė
Įsijausti
Į korporacijos dvasią, iš korporacijos uždavinių ir yra
jo naujai pakeltųjų vardu. Iškil
pajusti
vidinĮ
ryšĮ, kuris visus draugiškumo ugdymas savo na
minga sueiga buvo baigta "Gaujungia
ir
leidžia
užmiršti gyve rių tarpe.
deamus igitur" ir sveikinimais.
Alučio metu trys kolegos: R.
nimo
pilkumą.
Sueigoj dalyvavo apie 60 studen
Staniūnas, A. Saulis ir G. Saulis
Juniorai
buvo
maloniai
nuste

tų bei filisterių skautų iš Įvai
buvo palydėti Į moterystės "sto
rių rytinio pakraščio vietovių. binti visų draugiška nuotaika.
ną”, kitaip sakant, jiems buvo
Jie
galėjo
pajusti,
kad
jie
yra
vi

ASD ir Korp! Vytis Bostono
suruoštas mergvakaris, nes jie
so
subuvimo
būtinai
reikalinga
skyrių vėliavų šventinimą, atli
yra suplanavę neužilgo vesti.
ko kun. Jonas Klimas. Krikšto organiška dalis. Jie savo Įna Mergvakario ceremonijas meist
šu
prisidėjo
prie
viso
alučio
tėvais buvo sktn. E. Gimbutienė
riškai pravedė R. Stakauskas.
ir A. Treinys bei M. Lemanaitė programos paĮvairinimo.
Gražu,
kad yra prisimenamos ir
Bendrai, alutis praėjo labai
rr fil.
dr. Jurgis Gimbutas.
pakilioje
nuotaikoje,
davė
pro(Nukelta J 6 psl.)
Krikšto tėvų vardu kalbėjo dr.

Neolituanai Chicagoje atgaivino

Svečiai ir nariai iškilmingoje neolituanų sueigoje Philadelphijoje.
A. Gruzdienės nuotrauka

Korp! Neo-Lithuania šventėje Philadelphijoje keliamieji J seniorus duoda priesaiką. Skaito vald. pirm,
inž. V. Mažeika. Tekstą laiko arbiter eleg. J. Matonis. Stovi iš kairės dešinėn pakeliamieji: J. Stelmo
kas, R. Klemaitė, G. Mironas, P. Mitalas, B. Banevičiūtė, B. Pumpuolytė, A. Kaulinytė, M. Kaulinytė,
D Gasytė
A. Gruzdienės nuotrauka

senas tradicijas

DIRVA

Nr. 57 — 6

Akademinis
gyvenimas
(Atkelta iš 5 psl.)
ugdomos senos lietuviškos tradi
cijos. Malonu, kad korporantai ne
pamiršta savo kolegų ir svarbes
niais jų gyvenimo momentais ati
tinkamai juos pagerbia.
J.A.

NAUJA LTAS VALDYBA
Š.m. gegužės 5 d. Jono Našliūno bute Įvyko Lietuvių Tauti
nio Akademinio Sambūrio naujai
išrinktos valdybos posėdis, ku
riame pasiskirstyta pareigomis
sekančiai:
Jonas Našliūnas, pirmininkas
— 6829 So. Maplewood Avė.,
Cezaris Modestavičius -- vice
pirmininkas, Juozas Andrašiūnas -- iždininkas, Juozas Jure
vičius -- sekretorius, Sevirina
Juškienė -- valdybos narys kul
tūriniams reikalams.
Posėdyje buvo apsvarstyta vi
sa eilė klausimų bei sumanymų.
Apsvarstytas LB Chicagos Apy
gardos V-bos prašymas paremti
pinigine auka Chicagos Lituanis
tinės Mokyklos leidžiamą metraš
tį. Valdyba Įvertindama š{ svarbų
kultūrinj reikalą,iš turimų kaso
je kuklių pajamų paskyrė $25.00
auką. Pasidžiaugta Lituanistinio
Instituto išleista Lietuvių kalbos
sintakse, prie kurios išleidimo
Liet. Tautinis Akademinis Sam
būris yra prisidėjęs pinigine au
ka $200.
Birželio pradžioje numatoma
sušaukti Sambūrio narių susirin
kimą, kuriame bus svarstomi
sambūrio uždaviniai, santykiai
su A.L. Tautine Sąjunga bei ki
tais veiksniais.

DETROIT

rinkliavas, kurių pinigai
kaip tik eis sovietiniam me
lui atremti. Tos aukos bus
panaudotos tiksliąi infor
macijai apie sovietų okupa
ciją, apie jų terorą, apie
tautinių, religinių ir pilieti
nių laisvių varžymą, apie
tautinę diskriminaciją ir t.t.
Tad, detroitiečiai ir detroitietės, burkimės kovai
su maskviniu melu, prisidė
dami savo aukomis ir daly
vaudami aukų rinkimuose.
Aukos bus renkamos spe
cialiais aukų lapais, gautais
iš centrinės komisijos ir pa
sirašyti Detroito skyriaus
pirmininko V. Kutkaus ir
ižd. J. Pečiūrienės. Nepa
gailėkime savo aukos kovai
su Maskvos budeliais. A. M.

Detroitiečių dėmesiui
Detroite, Cobo salėje, so
vietai įrengė vadinamąją
'techniškųjų dalykų’ knygų
parodą su JAV Valstybės
Departamento palaiminimu,
šioje parodoje iškabintuose
žemėlapiuose rodomos so
vietinės respublikos, jų tar
pe ir Lietuva, kaip sovietų
socialistinė respublika.
Būtų gerai, kad Detroito
pabaltiečių komitetas pa
reikštų rengėjams protestą
ir ant tų žemėlapių uždėtų
antspaudą su užrašų: occupied by Soviet Russia.
Besilankydami amerikonai
matytų, kad Pabaltyjis yra
sovietų okupuotas.
Detroite ii’ kituose mies MOKINIŲ TĖVŲ DĖMESIUI
tuose suorganizuoti "Tapki
Detroito lituanistinės mokyk
me Lietuvos Laisvės Knyg
los mokslo metų užbaiga bus
nešiais’’ komisijos pradeda birželio 1 dieną, šeštadienĮ. Vi

Jono Savicko pareiškimas Įs
toti Į SambūrĮ išspręstas teigia
mai.
Nutarta skatinti Korp!Neo-Lithuania studentų pritraukimas Į
spaudos darbą. Dirvos "Akade
minis skyrius" visiems laisvas
ir prieinamas. Reikia, kad jĮ aka
deminis jaunimas užpildytų. Val
dyba mano, kad Filisterių Sąjun
gos atkūrimas šiuo metu nėra
būtinas. Šiam reikalui apsvarsty
ti vicepirmininkas C. Modestavi
čius sukvies platesni Sambūrio
narių susirinkimą.
Svarstyta dar visa eilė ir kitų
klausimų bei sumanymų.
J. Jur.

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

TO $10,000.00

SUPERIOR
SAVINGS
HOME AND

REMODELING I.OANS
JN TOWN OFFLCE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

gen. jono Černiaus

PAGERBIMAS
Buv. ministeriui pirm. gen. J.
Černiui jo 65 metų amžiaus pro
ga, Detroito ramovėnai, savano
riai kūrėjai, šauliai ir birutietės
birželio 9 d. 4 vai. p.p. Lietuvių
Namuose ruošia pagerbimą - pie
tus.
Kviečia ir visas kitas organi
zacijas, Detroito ir apylinkių lie
tuvius prie ruošiamo pagerbimo
prisidėti, dalyvauti.
Norintieji dalyvauti prašomi
užsirašyti "Gaivos" arba "Nerin
gos" krautuvėje iki birželio m.
ld.
Rengimo Komitetas

pagelbėjusiems ŠĮ parengimą
suruošti. Taip pat dėkojame
"Amerikos Lietuvių Balso",
"Lietuviškųjų Melodijų" radijo
valandėlėms ir lietuviškajai spau
dai, garsinusioms ruoštąjĮ vaka
rą.
Gilią padėką reiškiame Detroi
to ir jo apylinkių lietuviams skait
lingai atsilankiusiems Į ŠĮ paren
gimą.
Visų mūsų bendromis pastan
gomis š.m. balandžio mėn 20 d.

Detroito Lietuvių Namų rampos
šviesoje pasirodęs "Gatvės Vai
kas" atnešė 250 dolerių lietu
viškajai šalpai.
Balfo 76 skyriaus valdyba

Skaityk ir platink
DIRVĄ

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

PADĖKA

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Širdingai dėkojame režisierei
Z. Arlauskaitei - Mikšienei, ir
Detroito Dramos mėgėjų Sambū
rio vaidintojams tokioje gražioje
ir patrauklioje formoje pristačiusiems D. Niccodemi "Gatvės
Vaiką".
si mokiniai iš ryto renkasi Į
Esame taip pat dėkingi asme
mokyklą 9 vai. 45 min., iš kur nims vienu ar kitu būdu mums
organizuotai dalyvaus pamaldo
se, kurios prasidės lygiai dešim
tą valandą. Pamaldų metu giedos
EAGLE
visi mokiniai,o pritaikytą pamoks
lą pasakys mokyklos kapelionas
kun. K. Simanavičius.
Po pamaldų vėl visi organizuo
tai grĮš Į mokyklos patalpas, kur
gaus pažymėjimus. Tėvai prašo
mi skaitlingai dalyvauti ir pamal
dose ir pažymėjimų Įteikimo
metu savo vaikų klasėse. Visi
bus paleisti lygiai dvyliktą va
landą. įsidėmėtina, kad mokslo
metų užbaiga bus visiems moki
niams kartu ir priešpietinei ir
popietinei pamainai.
Tėvai maloniai prašomi baig
ti užsimokėti už antrąjĮ pusmet{. Pinigus galima Įteikti kiek
vieną šeštadienĮ mokyklos dar
bo metu.

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo rr rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue

936 East 185 St.

EN 1*1763

KE 1*7770

STAMPS ARE EXTRA SAVINGS

MAY’S =BASEMENTS

LIETAUS IR SAULES

LIETPALČIAI

Mokyklos Vedėjas

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
ACCOUNTS INSURED

1963 m. gegužės 15 d.

VASARVIETĖS
ATIDARYMAS

NIDA SEZONO

Įvyks gegužės 19 d. sekmadienĮ. Kviečiame visus atsilankyti
ir gražioje, pavasariškoje gam
toje maloniai praleisti dieną prie
Lobdell ežero. Svečiai bus fil
muojami. Norintieji galės pasi
važinėti laiveliais, pažuvauti, pa
siklausyti plokštelių muzikos,
bandyti laimę, o išalkus pavalgy
ti, atsigaivinti.
Iš Detroito važiuoti US 16 iki
US 23, juo suktis šiaurės Flinto
link ir važiuoti iki Fenton-Linden, Silver Lake Rd., čia suktis
po kaire, tiesiai pravažiuoti Linden ir važiuoti iki Lobdell Lake,
kol rasite Nidos iškabas. Įvažia
vimas visiems nemokamas.
Savininkai Kodačiai

Kainavo 10-99 iki 14-99
”Mes išieškojome rinkas, kad
geriausius pirkinius
1525

,Gc\A'uS

APARTMENT FOR RENT

. CheS'e

4024 E. 26 NEWBURGH Htgs.
area, 4 Rooms down $70.00, 4
Ropjnp up $65.00 all utilitie.-paid for except eleclric. Quiet,
clean apt. Basement, yard. Telephone: BR 1-2900 — IM 7-7080.
HOUSE FOR SALE

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

• Naujausieji 1963
fasonai
• Pageidaujami nauj'.
stiliai
• Pageidaujamos
populiarios spalvos
Spalvos:
• Karklo Žalia
• šviesiai ruda
• Alyvine

• Juoda
• Marga

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 nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association
Chartered and Supervijed by the United Statė* Government
1202 W. CERMAK ROAD

Phone: Vlrginia 7-7747

•

CHICAGO 8, ILLINOIS
John J. Kazanauskas, Pre*.

Stiliai:
Puoinioę apykaklės
Plačios prisiūtos kišenėm
Įsiūlo- kišenės
Pakeliamos apykaklės
Peter Pan, club, cape,
atraitytos apykaklės
• Pakeičiami kapišonai

•
•
•
•
•

Medžiagos:
• Gyvi medvilnės popelinai
• Spalvuoti medvilnės
popclinai
• Gelaming dirbt. Šilko
medžiagos
• Dirbt, iilko ir acetato
audiniai
• Medvilnės gobelenai

Būsite matę tuos paltus kitu,
aukštesnėmis kainomis ... daba,
matote nepaprastai sumažinto
mis dainomis! Nepraleiskite pro
gos ... panorėsite 2 paltų, pa
matę jų aukštą kokybę. DY
DŽIAI: juniorių 5-15, panelių
8-16, moterų pusiniai 14’- ki
24%.

I.ASEMENT WOMEN S SUtT & COAT DEPARTMENT . ..
THE MAY COMPANY. DOWNTOWN AND ALL BRANCHES

1963 m. gegužės 15 d.
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CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
Vytautas Raulinaitis —
skulptorius, dailininkas ir
artimas visuomenei žmogus
Korp. Neo-Lithuania
velande, suruošdama skulp
toriaus Vytauto Raulinaičio
darbu parodą , ėmėsi labai
gražaus mosto; iškelti ne
tik populiaraus menininko
darbus ir parodyti juos vi
suomenei, bet kartu pa
gerbti žmogų, kurio talka
vietos visuomeniniame gy
venime būdavo pridengta
giliu humanišku kuklumu.
Vyt. Raulinaičio populia
rumas buvo įrodytas virš
250 svečių atsilankymu į
parodos atidarymą, sausa
kimšai užpildžius Čiurlionio
Ansamblio patalpas. Jo hu
maniškieji ir visuomeniškie
ji būdo bruožai buvo iškelti
Korp. Neo-Lithuania pirmi
ninko V. Stankevičiaus
trumpame, bet nuoširdžia
me parodos atidarymo žo
dyje.
A. Augustinavičienė, sa
vo sklandžiu ir pagaunan
čiu žodžiu įvedė į V. Rauli
naičio, kaip menininko pa
saulį, atskleidė jo žanro są
sają su jo būdo nuoširdumu
ir jo asmenybės patrauklu
mu.
Kiekvienas dailininkas ar
skulptorius į savo kūrinį, j
savo meninį pašaukimą įde
da savo ”aš”. Tačiau retas
kuris jų yra kartu patrauk
lus savo kūryba ir savo as
menybe. Tad nenuostabu,
kad šioji meno paroda virto
ne vien tik meno švente, bet
kartu nuoširdžiu menininko
asmens pagerbimu, kurio
jis 1 ikrai yra užsitarnavęs.
V. Raulinaitis išstatė 26
lako ir aliejaus paveikslus,
kurių jau pirmą atidarymo
dieną 7 buvo išpirkti, ir 17
medžio ir magne-akmens
skulptūrų.

anistinės mokyklos Clevelande
jaunieji aktoriai, suvaidinę ge
gužės 11 d. V. Venclausko Vil
niaus legendą.
V. Pliodžinsko nuotrauka

darbu leidykloje ir atšvie
žino seną bendradarbiavimo
pažintį Kaune su J. čiuberkiu.

• Vysk. Valančiaus Li
tuanistinė mokykla, šešta
dienį, gegužės mėn. 11 d.,
mokytojų gražiai paruošta
programa, pagerbė mamy
tes — Motinos dienos pro
ga.
Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokinės Vilniaus legenTenka paminėti origina
V. Pliodžinsko nuotrauka lią programos dalį, kurią
doj” išpildo vaidilučių šokį.
paruošė III skyriaus moky
toja seselė Valerija. Vaizde
Paroda tęsis visą savaitę Renkamės tarp 1 ir 2 vai. lio pasėkoje mamytėsgalėjo
— iki gegužės 19 d.
Bus programa. Važiuoti: pasivaišinti skaniais saldu
Nespėję dalyvauti atida kelias 6 iki Andover, paskui mynais. Ta proga reikia pa
ryme, parodos lankytojai imti 85 iki Lake Rd. čia sidžiaugti seselės Valerijos
gausiai atsilankė sekmadie sukti j kairę. Už Į/į mylios didele meile savo skyriaus
nį.
— Vilią Rūta.
darbui ir rodoma pažanga
Teko patirti, kad daromi
ir pavyzdžiu jos vadovau
žygiai parodą nukelti j Chi• K. Kalendra su ponia, jamų mokinių mokslo ir
cagą ir gal lar į Detroitą.
iš Toronto, lankydamiesi drausmės srityse.
Parodos meninį įvertini
Clevelande, aplankė Dirvos
mą ruošia dail. Ant. Vaikš• Stasys Astrauskas per
redakciją ir susipažino su
nora ne tik lietuvių, bet ir Vilties spaustuvės darbais. ėmė Baltic Delicatessen ir
amerikiečių spaudai.
Ponai Kalendrai yra judrūs Baltic Trading House pre
kybą (69C8 Superior Avė. ir
■ Birutiečių gegužinė . Toronto tautinių organiza 6905 Superior Avė., Dirvos
cijų veikėjai.
Visi kviesti svečiai, ra
namuose). B. Gražuliui pa
• Rašytoja Karolė Pažė sitraukus iš tos bendrovės,
movėm) valdyba, kursantės
ir birutietės su šeimomis, raitė - Kaseliūnienė, lydima St. Astrauskas toliau ėmė
visi vykstame į parengimą inž. J. Abraičio ir ponios, si vadovauti sėkmingai pre
gegužės 19 d., į Vilią Rūta, lankėsi Dirvos redakcijoje, kybos įmonei, turinčiai tiek
prie Pymatuning ežero. susipažino su vykstančiu lietuvių, tiek ir kitų tauty
bių tarpe didelį pasitikėji
mą.
Geros prekybos nasisekimo laidu yra ne tik prekių
NUOTAIKINGAI PRALEISKITE VAKARĄ
gausumas, bet taip pat ir
ATSILANKĘ J
geras klijentų aptarnavi
mas. St. Astrauskas tiek
O S C A R W I L D E ’ S 3 VEIKSMŲ
savo patirtim, tiek ir savo
maloniu būdu, kaip tik ir
užtikrina tolimesnį lietuviš
kos prekybos įmonės ateitį,
jos pasisekimą.
” SVARBU BŪTI RIMTU“
St. Astrauskas tikisi, kad
ir malonūs kliientai rodys
Vaidina Detroito Dramos mėgėjų Sambūris
vis augant’’ pasitikėjimą jo
GEGUŽĖS 18 D., ŠEŠTADIENI, 7:30 VAL. VAK.
v a d o v a ujamai prekybos
įmonei, kuri ir toliau steng
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE.
sis lietuvišku svetingumu ir
BUFETAS — GERA MUZIKA — ŠOKIAI.
gera prekių kokybė bei jų
įvairumu patarnauti visų
Visus maloniai kviečia LFB Clevelando Sambūris
klijentų reik ai aviniams,
stengsis, kad abipusis paši
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kurią kaip kregždutės-blezdingelės suskris jaunimas
iš visu miestų. Tada tikrai
galėsime sakyt: ”Nors toli
už okeano, matau tave tė
vynė mano”.
ši šventė reikalauja dide
lių išlaidų ir materialinės
paramos. Todėl Clevelando
tautinių šokių grupes, pa
dedant L. B. I Apylinkei
rengia viešą vakara, kurio
neinąs bus panaudotas vy
kimui šokėjams j šventę,
čia jaunimas kartu ir įro
dys, jog jis dar gyvas Lie
tuvai, vyresnio ii karta šį
užsimojimą nuoširdžiai pa
rems.
Vakaras įvyks birželio
mėn. 8 d., šv. Jurgio para
au erti ir plės pijos salele. Tik eikime kar
tis taip gražiai išbujojusiam tu, nepalikite mus vienu!
lietuviškos prekybos židi
‘ čb)
niui.
• The Cleveland Freedam
St. Astrauskui tenka pa
linkėti — ištvermės ir gero Council, Ine. yra naujas pa
vadinimas o r g a nizacijos,
pasisekimo.
kuri iki šiol Cleveland Coun
cil for Information on ComVISI PAREMSIME
munism vardu veikė Cleve
JAUNIMO PASTANGAS
lande, užsibrėžusi atremti
Kaip staigus ir trumpas komunistinių idėjų skverbi
lietus neįvilgo gilia’ žemės, mąsi šioje bendruomenėje.
Reikia tikėtis, kad nauja
taip ir gausus žodžiais ragi
nimas mylėti tėvynę giliai šios organizacijos vadovy
širdyje nejsmenga. Tačiau bė, su Robert T. Hexter —
nuolat čiurlenanti srovė, prezidentu, priešakyje su
nuolat stiprinama žodžiais teiks daugiau progų patirti
ir veiksmais tėvynės meilė ne tik apie egzistenciją, bet
neišblės tain greit jaunam ir veiklą užsibrėžtų tikslų
mūsų atžalyne. Nors akyse siekiant.
ir praradom tėvynę, tačiau
atradom ja s’vo širdyse,
šiuo momentu mums reikia
vieno, kad neišblėstų mu
NEPAMIRŠKITE
myse gimtosios žemės pali
ATNAUJINTI
kimo skausmas, o liktų vi
PRENUMERATĄ
sam laikui atvira žaizda, kol
šis skausmas bus gyvas, tol
jis išsaugos ir lietuvišką
sąžine, kuri pati diktuos,
kada ir ką privalome atlik
• Bendram namų ruošos
ti, sako J. Girnius.
Todėl, jausdami šventą darbui reikalinga moteris.
pareigą išlaikyti mūsų tau Reikalaujama patyrusios ir
tos dvasinę kultūrą, šiemet su rekomendacijomis. At
rengiame antrąją tautinių skiras kambarys su vonia.
šokių šventę Chicagoje. Cle Nereikia skalbti. Geras at
velando jaunieji tautinių šo lyginimas.
kių šokėjai dideliu entuziaz
Tel. SK 1-7722. (57-59)
mu rengiasi šiai šventei, į
• Išnuomojamas didelis
miegamasis kambarys 1 ar
2 vyrams. Atskiras įėjimas.
Visais namų, automobilių
Tel. RA 1-9707.
ir kitais apdraudos reikalais
(56. 57. 58)
kreipkitės j 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 ”N0RTHWEST MULTIPLE LISTING SĖRVICE”.
ATSTOVAS

VYT. SENKUS
WO 1-6820

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

Bėadford lleights. Rimta
pora, butas su baldais, alga.

LIETUVIŠKA VASARVIETĖ
ATIDARYTA IŠTISUS METUS.
Lietuviai savininkai
ELENA ir JULIUS GARMAI
Visus maloniai kviečia atvykti
Iš anksto kreiptis:

Skambinti Cleveland.
MO 3-8308.
APARTMENT FOR RENT

4024 E. 26 NEWBURGII Htgs.
area, 4 Rooms doovn $70.00, 4
Rooms up $65.00 all utilities
paid for except electrie. Quiet.
elean apt. Basement, yard. Tele
phone; BR 1-2900 — IM 7-7080.
(68)

ECHO VALLEY
ECHO LAKE. PA.
Telef.: AReacode: 717-424-1920.

HOUSE FOR SALE

DŽIAUGSMAS — POILSIS IR RAMYBĖ
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 vasara ir žiema,
šokiai ir geras lietuviškas maistas.
Nuolaidos: organizacijoms, stovykloms, suvažiavimams.

Naujosios parapijos rajone
2 šeimų, 5-o, priimtina
kaina, akmens tipo trukt li
ra. erdvūs kambariai, rami
gatvė, labai patogus susi
siekimas.
Skambinti l\ l-6< 14.
t.57. 58. 5! H

HELP WANTED MALĖ
DARBAS KAPINĖSE

Echo Valley

6731 EDNA AVĖ.
Erdvus 1 šeimos, 8 kam
barių, 2 garažai, naujas gazo pečius.
Skambinti sav. HE 1-8516
(57, 58, 59)

NEWBURGH HGTS., 4024 E.
26. By ovvncr. (2) 4 Room suite.
(2) 2 Room suite. Private Baths,
gas furnace. Mušt sacrifice.
$15,460. Telephone: 883-9856 —
after 6 P. JI. 1JI 7-7080.

BY OtVNER. Northfield Avė.:
5-5. Large rooms, :>rd floor finished. Ne\v filmavęs, tanks.
Make offer.
LI 1-3059
57, 58)

J. P. MUl.L-MULIOLIS
REALTOR

East Cleveland
Erdvus 1 šeimos namas,
i pietus nuo Euclid gt., I
mieg. II aukšte, užbaigtas
ir šildomas 11 aukštas, geri
kilimai. Prašo $21,900. Ap
žiurkite ir darykite pasiū
lymą.
šv. Jurgio parapijoj
3 miegamų, 1 šeimos ge
rame stovyje, kaina $11,500.
2 šeinių 6-1

Netoli šv. Jurgio, 3 gara
žai, prašo $13,000. Duokit
pasiūlymą.

Investavimui
6 šeimų mūrinis, $25,500.
3 šeimų, garažai, $10,000.
4 šeimų — $10,800.
10 šeimų — 2 krautuvės,
metinės pajamos $7,600.
Kaina $42,500.
Lietuvis bendradarbis
Alg. Dailidė
13229 Superior Avė.

UL 1-6666

• Čiurlionienė Ona, pra
leidusi pusę metų saulėtoj
Australijoj pas savo duk
terį Aldoną ir sūnų Kostą,
gegužės 19 d. išskrenda at
gal į Clevelandą, kur gyve
na kita duktė K. Martuvienė. Cininai, Vaitkai, Melbourne Didžiuliai, Liubinai
ir kiti gyvenantieji lietu
viai, linki Čiurlionienei lai
mingai pasiekti Ameriką ir
tenai pasidžiaugti sekančią
iš eilės vasarą.

DIRVA
1963 m. gegužės 15 d.
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KAS IR KUR?

LIETUVIŲ FONDO
SUSIRINKIMAS

• Dail. Alfonso Dargio
tapybos ir grafikos meno
paroda atidaryta visam va
saros sezonui D. E. Kendall
Art Galleries Main Street,
Wellfleet an Cape Cod, Mas.

ŠĮ šeštadienį, gegužės 18 d.,
2 vai. Chicagoje, Jaunimo centre,
5620 So. Claremont Avė., Įvyksta
pirmas metinis Lietuvių Fondo
susirinkimas, kuriame t>us ap
tarti LFondo ugdymo būdai, iš
rinkta nauja LFondo Taryba ir
kiti organai. Registracija ir bal
savimo kortelių išrašymas pra
dedama jau 1 valandą. Nuo 1 iki
2 vai. bus patikrinti organizacijų
ir asmenųąegalinčių susirinkime
dalyvauti, Įgaliojimai jų Įgalio
tiniams.
Vakare 8 vai. ten pat rengia
ma LF vakarienė, kur šeimyniš
kai ir nuoširdžiai galima bus
tęsti Įvairias LF temas. Vaka
rienės pradžioje solistė Janina
Šalnienė, palydima Genovaitės
Aleksiūnaitės Mitchell, padai
nuos keletą dainų. Pianistė, be
to, paskambins Chopino nokturną, o Virginija Bobinaitė pa
deklamuos. Bilietus Į vakarienę
galima užsisakyti po $5.00 Lie
tuvių Fondo adresu: 7243 So. Albalny Avė., Chicago 29, III., tel.
HEmlock 4-4076.

• Per LB Rochester, N.
Y. apylinkę įmokėjo Lietu
vių Fondo sąskaiton AptonApanavičius Albinas ir Al
dona $200.00. Po šimtą do
lerių įnešė: Burkūnas An
tanas ir Valerija, Blavesčiūnas Petras ir Elena, Baltrušis Klemensas ir Sofija,
Dr. Feldman Gerhard ir
Nellie, Jankus Jurgis ir
Kotryna, Karklys Juozas ir
Elvyra, Kundro'tienė Domi
cėlė, Lėlys Vladas ir Mar
celė, Leonavičienė Juzė,
Miškinytė Aldona, Mali
nauskas Pranas, Obalis Rai
mundas, Pranskūnaitė Ona,
Šaulys - Saulevieius Kazys,
Sabalis Kazimieras ir Kot
ryna, Staškevičius Vytau
tas ir Adelė, Urmelaitė Ma
rija, Valikonis Marcelė,
Wentis Mykolas, Wissman karo metu tremtyje), Lie
Vincent ir Mary.
tuvoje ir vėl tremtyje Vin
co Krėvės gimnazijoje Aus
VELIONĖS J. STASKE trijoje, pradžioje kaip vicedirektorė, o vėliau direkto
VIČIENĖS ATMINČIAI
rė. Ilgiausia velionė dėstė
1963 m. balandžio 29 d., vokiečių kalbą Kauno "Auš
76 Belveder Dr., Yonkers, ros” mergaičių gimnazijoje.
N. Y. mirė JUZEFĄ STAS
Pagerbdami a. a. Juzefos
KEVIČIENĖ, gimusi Ku Staskevičienės, kaip ilga
liuose, Lietuvoje, 1878 m. metės pedagogės ir jaunuo
spalio 31 d. Nuliūdime pali menės auklėtojos atmintį,
ko dvi dukteris, du sūnus, būrelis velionės ir jos šei
vaikaitį ir žentą.
mos prietelių, vieton vaini
A. a. Juzefą Staskevičie ko ant karsto, VASARIO
nė apie 50 metų,su mažo 16 GIMNAZIJAI paaukojo
mis pertraukomis, mokyto 157 dolerius.
javo įvairiose vidurinėse
Pinigai su aukotoju są
mokyklose Latvijoje, Rusi rašu perduoti BALFo Cent
joje (pirmojo pasaulinio rui.

Brangiam Dirvos bičiuliui ir rėmėjui, tauti

nės srovės veikėjui

ANTANUI ČESONIUI
netikėtai mirus, jo šeimai ir artimiesiems skausmo

valandoje gilią užuojautą reiškia
Dirvos Redakcija

A fA

ANTANUI ČESONIUI
mirus, Poniai ČESONIENEI, netekusiai mylimo
vyro, kolegai KĘSTUČIUI ir p. RIMUI su šeima,
netekusiems brangaus Tėvelio, reiškiame širdin
giausią užuojautą

L. S. S. Baltimorės skyrius

Kol., kol. JANINĄ STASKEVIČIŪTĘ ir IRE
NĄ STAŠKEVIČIŪTĘ-MAŠIOTIENĘ, jų motinai

JUZEFAI STASKEVIČIENEI
mirus, liūdesio valandoje giliai užjaučia ir kartu
liūdi
Korp! Neo-Lithuania N. Y.
ii’
Filisterių Sąjunga N. Y.

Garbės Filisteriui gen. POVILUI PLECHA
VIČIUI, jo mielai seseriai

MODESTAI PLECHAVIČIŪTEI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

Korp! Neo-Lithuania
Chicagoje

DIRVOJE GALITE
ĮSIGYTI AR UŽSISAKYTI

Br. Railos; Tamsiausia
prieš Aušrą — $5.00.
Br. Railos: Iš Paskendtfsio Pasaulio — $5.00.
Rap. Skipitis — Neprikl.
Lietuvą Statant — $5.00.
F. Neveravičiaus — Blaš
Gegužės 19 d. Chicagoe Jaunimo Centre Įvyks M.N. Pr. Seserų rėmėjų seimas,} kur} lietuvių vi
komos
Liepsnos (2 tomai)
suomenė kviečiama gausiai atsilankyti. Seimas bus pradėtas 10 vai. pamaldomis Jėzuitų kolpyčioje,
kurias atlaikys vysk. V. Brizgys. Nuotraukoje seselė M. Margarita iš Toronto, atvykusi Į seimą, po $2.00.
M. Biržiška — Lietuvių
tarp rėmėjų. Sėdi iš kairės: S. Kiselienė, A. Prapuolenytė, seselė Margarita, rėmėjų apyg. pirm. M.
Tautos
Kelias II t. — $3.00.
Remlenė ir O. Venclovienė.
A.V. Račkausko nuotrauka
niame PLB Kultūros Tarybos po
sėdyje, kuriame paskiriame me
tinė PLB kultūrinė premija, ne
gali dalyvauti asmenys, kurių dar
bai svarstomi premijai gauti.
8. Jei taikant šias PLB kultū
rinės premijos taisykles iškiltų
kokių neaiškumų, juos sprendžia
PLB Kultūros Taryba.

"Meškiukas Rudnosiukas”
— Vytė Nemulėlis — $2.00.
"Saulutė Debesėliuos”, L.
Žitkevičius — $2.00.
"Velykų Pasakos”, N.
Butkienė — $1.00.
”Kas Gražiau”, LSB Vil
kiukų sk. leidinys — $0.50.

Poetė Kardė Požeraitė (dešinėje), neseniai persikėlusi iš Kolum
bijos Į JAV, Balfo Įstaigoje Brooklyne kalbasi su Nele Mazalaite ir
J. Grigiene.
Vyt. Maželio nuotrauka
mas tų metų apžvalginėje lietuvių
dailininkų parodoje.
3. PLB Kultūros Taryba sudaro
Pirmoji Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės kultūrinė premija specialistų komisijas premtskiriama 1963 metams pasibai juotiniems darbams atrinkti ir
gus. Žemiau skelbiamos PLB jury komisiją dailės kūriniams
Kultūros Tarybos priimtos ir apžvalginėje parodoje Įvertinti.
Komisijų nariais gali būti ir PLB
PLB Valdybos patvirtintos pre
Kultūros Tarybom nariai. Komi
mijos taisyklės.
L Laisvojo pasaulio lietuvių sijos pačios išsirenka pirminin
kultūriniam darbui skatinti ir kus.
4. Komisijoms atrinkus atskirų
remti Pasaulio Lietuvių Bend
sričių premijuotinus darbus,
ruomenės Valdyba skiria meti
PLB Kultūros Taryba, posėdyje
nę 2,000.00 dolerių premiją už
sprendžiamuoju balsu dalyvau
literatūros, dailės ir muzikos kū
jant ir komisijų pirmininkams ar
rinius bei lituanistikos mokslo
juos pavaduojantiems komisijų na
darbus.
riams, nutaria, kurios srities dar
2. Premijos gali būti skiriamos
bui skiriama tų metų PLB premi
už spausdintus ir rankraštinius
darbus. Nespausdintų darbų ran ja.
5. Premija gali būti skiriama
kraščiai turi būti atsiųsti PLB
už literatūros ir muzikos kūri
Kultūros Tarybos Pirmininkui
nius ar lituanistikos mokslo dar
(dr. Jonui Puzinui, 1311 W. Wybą, spausdintą po paskutiniosios
oming Avė., Philadelphia40, Pa.)
PLB kultūrinės premijos, skir
ligi gruodžio 31 dienos. Premitos atatinkamos srities darbui.
juotinas dailės kūrinys parenka
Rankraščiai gali būti premijuoti,
jei dar nebuvo svarstyti komisijų,
skiriant paskutiniąją PLB kultū
rinę premiją už atitinkamos sri
KVIETIMAS
ties darbą.
VASAROS
6. Metinė PLB kultūrinė pre
mija gali ir sekančiais metais
ATOSTOGOMS
atitekti tos pačios srities dar
Maloniai kviečiame at bui.
vykti į saulėtą CAPE
7. Komisijose, taip pat galuti

PLB KULTŪRINĖ PREMIJA

COD ir šių metų atosto
gas praleisti geram poil
siui specialiai paruoštoje
MEŠKOS viloje ir
MEŠKIUKO vasarnamyj.
Medžių apsupta erdvi
rami aplinka, dideli pa
togūs kambariai, geras
sveikas maistas, malonus
nešaltas Atlanto vanduo.
Palangos švarumo paplū
dimio smėlis,' lietuviška
dvasia ir gera nuotaika,
vaikų priežiūra ...
Vasarvietė atidaroma
birželio 15. Kas vasaros
nuo birželio 15 iki birže
lio 30 ir nuo rugsėjo 1
iki sezono pabaigos, gaus
15'< nuolaidą. Labai pra
šome užsisakyti kiek ga
lima iš anksto.
Iki birželio 15 kreiptis:
S. M. Lūšys, 88-01 lOJth
St., Richmond Hill 18, N.
Y. Tel. VI 9-1193.
Po. birželio 15: Vila
MEŠKA, 12 Beach St..
Monument Beach. Cape
Cod, Mass. Tel. 759-3251
(Area Code Nr. G17).

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER
ATOSTOGAS
GARSIAME CAPE COD — OSTERVILLE, MASS, KU
RORTE PRIE ATVIRO ATLANTO PRIVATAUS PLIA
ŽO, PUŠŲ PAVĖSYJE GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE
VASARVIETĖJE

JANSONŲ VILOJE

•AUDRONĖ”
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass.
Tel. (Area 617) 428-8425
• Graži vila ir erdvūs kambariai.
• Privatus 2 akrų pušynas — parkas.
• šiltos Golfstromo srovės atviros jūros poilsiui ir žai
dimams.
• Geras ir sveikas lietuviškas maistas ir malonus patar
navimas..
ATIDAROMA NUO BIRŽELIO MĖN. 15 D. IKI
RUGSĖJO 15 D.

Lietuviai savininkai Dr. Eduardas ir Marija
Jansonai visus maloniai kviečia atvykti
praleisti atostogas.
Iš anksto kreiptis:
E. JANSONAS, 15 Rosedale St., Boston 24, Mass.
Tel. f Area 617) 288-5999.
Po birželio 15 d. — AUDRONĖ-JANSONAS —
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass.
Tel. (Area 617) 428-8425

Lietuvių Fondo vajaus komitetas New Haven, Conn. Sėdi iš kairės: LB apyl. pirm. Antanas Gruzdys,
Moterų Sąjungos pirm. Marytė Jakubaitė, komiteto pirm. šv. Kazimiero parapijos kelbonas kun. Juo
zas Matutis, Moterų Klubo vicepirm. Gražina Rannitienė. Stovi: ALT pirm. Jonas Mačys, SLA jaunių
kuopos pirm. Vytautas Sušinskas, LRKSA pirm. Jonas Šaulys ir SLA pirm. Zenonas Merkevičius.
P. Jasiukonio nuotrauka

