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Oleg Penkowski bylos reikšmė
DAUGUMOS SOVIETŲ POLITINĖS SCENOS 
STEBĖTOJŲ NUOMONE, KĄ TIK PASIBAIGU
SI OLEG PENKOWSKI BYLA YRA DAUG 
REIKŠMINGESNĖ NEGU Iš PIRMO ŽVILGSNIO 
GALI ATRODYTI. — JI YRA RYŠKUS ĮSPĖJI
MAS VISIEMS SOVIETŲ PILIEČIAMS, TURIN
TIEMS SANTYKIŲ SU UŽSIENIAIS IR ĮRODY
MAS , KAIP MAŽAI CHRUŠČIOVO REŽIMAS 

SKIRIASI NUO STALINO.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Pereitą savaitgali aukščiau

sias Sovietų Sąjungos karo tri
bunolas nuteisė mirti aukštą so
vietų valdininką Oleg V. Pen- 
kowsk{, 44 m. ,kartu su juo, kaip 
jo ryšininkas su Vakarų špiona
žo tarnybom, buvo nuteistas bri
tų pirklys Greville Wynne, irgi 
44 m. amžiaus,3 metams sunkių
jų darbų kalėjimo ir 5 metams 
darbo stovyklos. Čia reikia atsi
minti, kad sovietų teisingumas 
tarnauja taip pat jų politiniams 
tikslams, kaip ir kultūrinis bend
radarbiavimas, ir toji byla bu
vo iškelta ne teisingumo sumeti
mais, bet politiniais, siekiančiais 
daug toliau, negu nubausti tikrą 
ar tariamą šnipą. Šia byla Krem
lius norėjo parodyti savo paval
diniams, kad

♦ visi užsieniečiai -- diplo
matai, pirkliai ir turistai — yra 
šnipai;

♦ ir bendradarbiavimas su jais 
veda prie sušaudymo.

"Jau seniai — rašė Maskvos 
Pravda apie Penkowsk{ — šitas 
išdavikas -- išgama — pametė 
ne tik sovietinĮ, bet ir žmonišką 
pavidalą”, nes

"Jis išmoko ne tik Morzės abė- 
celę, bet ir Vakarų moderniškus 
šokius tvistą ir charlestoną." 
(sic!)

Joseph C. Harsch bostoniškia- 
me The Christian Science Moni- 
tor dienraštyje išveda paralelę 
tarp Penkowskio irTuchačevskio 
bylų. Po pirmojo didžiojo karo 
sovietų karininkai broliavosi su 
vokiečių karininkais. Kaip žinia,

KOVOKIME SU MASKVOS AGENTAIS
Amerikiečių tarpe intensyviai 

platinama už 25 centus parduoda
ma prokomunistinė brošiūra 
"Nazi War Criminals Among Us 
by Charles R. Allen", atspausdin
ta iš "Jewish Currents" laikraš
čio. Prokomunistinės brošiūros 
tikslas nuteikti amerikiečius 
prieš politinius pabėgėlius iš So
vietų pavergtųjų krantų, apšaukti 
Maskvai pavojingus pabėgėlius 
žydų žudytojais, per visuomenę 
veikti j JAV vyriausybę, kad ji 
Maskvos reikalaujamus asmenis 
išduotų sunaikinimui.

Nuo sovietinio teroro pabėgė
liai apšaukiami karo nusikaltė
liais, žydų naikintojais, kad pa
teisinus ir paslėpus didžiuosius 
XX amžiaus nusikaltėlius, žmo
nių ir tautų naikintojus, sėdin
čius Kremliuje, Melo uždavinys 
aiškus:

Tai noras paslėpti ar pateisin
ti šimtą tūkstančių lietuvių iš
trėmimą J Sibirą, kurių didelė 
dalis ten žuvo.

Tai noras pateisinti lietuvių 
tautos naikinimą ir kolonizavimą.

Tai noras pateisinti Lietuvos 
vyskupų nužudymą, Klaipėdos ir 
kitų kunigų ilgiems metams įka
linimą, kitoje šviesoje pristatyti 
naujai ruošiamą Lietuvos kuni
gams bylą.

Tai noras pateisinti liaudies 
teismų mirties sprendimus, vėl 
pradėtus Lietuvoje praėjusiais 
metais.

Prokomunistinę brošiūrą lydi 
komunistų sutelktinėmis jėgomis 
ruošiami mitingai. Vienas tokių 
mitingų ruošiamas ši sekmadienį 
Chicagoje, Shermano viešbutyje. 
Galima laukti, jog brošiūroje iš
vardintus asmenis bus reikalau
jama išduoti jų sunaikinimui. Mi

vokiečiai Sovietų Sąjungoje iš
bandė ir savo tankus ir karo avi
aciją — ginklus, kurie jiems bu
vo Versalio sutartimi uždrausti. 
Stalinas Tuchačevskio ir kitų by
lomis tą bendradarbiavimą visai 
nutraukė ir įstūmė Sovietų Są
jungą l visišką izoliaciją nuo už
sienio.

Po 2-jo didžiojo karo, ypač 
laike Chruščiovo taip vadinamo 
atodrėkio laikotarpio, santykiai 
su Vakarais vėl buvo atnaujinti 
ir taip išsiplėtė, kad, labai gali
mas daiktas, išslydo iš režimo 
griežtos kontrolės. Savaime aiš
ku, kad Vakarų žvalgybos iš kiek
vieno sovietų pareigūno,atvyku
sio J užsienius, iš kiekvieno tu
risto, buvusio Sovietų Sąjungoje, 
tiesiogiai ar netiesiogiai galėjo 
išgauti kai kurių žinių, kurios 
kaip margaspalviai akmenukai 
tiko l tų tarnybų piešiamą Sovie
tų Sąjungos mozaikini paveikslą. 
Su tokia galimybe Kremlius,aiš
ku, turėjo skaitytis, tačiau,atro
do, asmeniniai santykiai tarp so
vietinių žmonių ir vakariečių nu
ėjo toliau, negu Kremlius tikėjo
si ir norėjo. Kremlius,atrodo,su
sijaudino. ne tiek dėl paslapčių 
išdavimo, kiek dėl Vakarų įta
kos skverbimosi -- toji {t aka ža
dino laisvės ilges}.

Stebint teismo procesą, nesun
ku {žiūrėti pažangą nuo Stalino 
laikų. Kaltinamasis Penkowskis, 
nors ir prisipažino, bet atrodė 
žymiai geriau negu Stalino laikų 
kaltinamieji. Anie buvo kaž kaip 
prislėgti, apatiški, Penkowskis 

tingas turės tikslą sudaryti di
desni užnugari vadinamai "tre
čiajai jėgai", siekiančiai Lietu
vos okupacijos pripažinimo.

Lietuviai! Atėjo laikas veikti. 
Parodykim sutelktinę ir vienin
gą jėgą. Parodykim Lietuvos pa
vergėjui ir jo agentams, kad esam 
kovotojai už savo tautos ir vals
tybės laisvę. Vyresnieji ir jau
nimas, vyrai ir moterys ŠĮ sek
madieni rinkimės prie Shermano 
viešbučio ir protestuokime prieš 
gėdingąjį melą. Didieji XX am

žiaus nusikaltėliai sėdi ne Ame
rikoje, ne mūsų tarpe, bet Mask
voje.

Protesto piketavimas ši sek

Pastangos suskaldyti...

tuo tarpu atrodė ir savo rolę su
vaidino daug geriau, natūraliau. 
Pagal gegužės 15 d. Der Spiegei 
reportažą , Penkowskis aiškino* 
kad jis špionažu užsiėmė tik dėl 
geresnio jam siūlomo gyvenimo 
Vakaruose. JAV jam žadėjusios 
pilietybę ir tarnyba kariuomenė
je su 2,000 dol. mėnesine alga, 
o kas liečia jo politini nusista
tymą, tai jis taip aiškinęs teis
me:

(Nukelta J 2 psl.)

JAV naujas 
laimėjimas erdvėje

♦ JAV ASTRONAUTAS LEROY 
GORDON COOPER, 36 m. am
žiaus karo aviacijos majoras,at- 
nešė savo kraštui ir visam pasau
liui ne tik sensacingų laimėjimų 
erdvėn skridimų lenktynėse, bet 
atliko neįkainuojamą darbą toli
mesnei erdvės tyrinjėjimų ir 
mokslo pažangai.

Sėkmingai apskridęs orbitą 
dvidešmt du kartus ir išbuvęs 
erdvėje pusantros paros, jis at
liko visą eilę komplikuotos apa
ratūros bandymų, kartu praskin- 
damas kelią į dar platesnes erd
ves, l dar didesnio masto .ir 
reikšmės žygius, kaip kelionę { 
mėnuli ir t.t.

Žmogaus reakcija ilgesni lai
ką būnant be žemės traukos, ra
diacijos {taka, komunikacijos a pa, 
ratūros veikimas, televizijos 
transliacijos iš raketos ir visa 
eilė kitų bandymų, atliktų Coope- 
rio skridimo metu rodo, kiek 
mokslas ir technika yra toli nu
žengę, kad ir jerdvę. Tikėkimės, 
kad tokiais mokslo pažangos vai
siais neužilgo galėsime naudotis 
ir žemėje, kurioje visos tos idė
jos gimsta ir vystosi J neaprė
piamus eilinio žmogaus protui 
laukus.

madieni, gegužės 19 d., 1 vai. p. 
p. prie Sherman viešbučio — 
Clark ir Randolph gatvių kam
pas. Važiuojant iš pietų j down- 
towną traukinėliu — išlipti Wa- 
shington sustojimo vietoje, pasi
kelti J Statė gatvę ir eiti Ran
dolph gatve i vakarus pusantro 
bloko. Važiuojant iš pietų Ar- 
cher gatve autobusu, išlipti Sta
tė ir Randolph gatvių kampe ir 
eiti J vakarus pusantro bloko.

Visi dalyvaukime protesto pi- 
ketavime.

ANTIBOLŠEVIKINIO PAVERG
TŲJŲ TAUTŲ BLOKO LIETUVIŲ 
DELEGACIJA

Gegužės 4 ir 5 d. Chicagoje buvo iškilmingai paminėta Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos 
šimtmečio sukaktis. Dalyvaujant buvusiems gimnazijos auklėtiniams ir svečiams prie Žuvusiems 
dėl Lietuvos laisvės paminklo buvo padėtas vainikas. Nuotraukoje gimnazijos buv. auklėtinės V. Ku- 
biliutė - Lapienė ir G. Lorencaitė - Plaušinaitienė uždega aukure ugnj. Plačiau apie š( minėjimą 5 
Psl- V. Noreikos nuotrauka

VAIŽGANTAS SU MOSI) JAUNIMU
Balandžio mėn. 29 d. sukako 

30 metų kai netekome kultūros 
ir laisvės kovotojo kan. dr. Juo
zo Tumo - Vaižganto.

Jo gyvenimo svarbiausias tiks
las — lietuvių tautinės sąmonės 
gaivinimas ir tautinės kultūros 
ugdymas. Šiam dideliam mūsų 
tautos kūrybiniam darbui dr. J. 
Tumas - Vaižgahtas ir skyrė vi
są savo gyvenimą.

Be tiesioginio darbo Dievo tar
nybai, visą likus} laiką jispašven-
tė lietuvių tautos sąmonės žadi
nimui ir švietimui. Ano meto są
lygose tai buvo nelengvas, atsa
kingas ir rizikingas darbas. Bet 
dr. J. Tumas - Vaižgantas šj 
darbą dirbo su didele meile ir 
pasišventimu. Jis šventai tikė
jo, kad tai daro lietuvių tautos 
gerovei, jos šviesesnei ateičiai 
ir jos garbei. Jis ieškojo lietuvių 
tautai laimės. Anot jo -- kitiems 
ieškojau laimės ir pats tapau lai
mingas.

Betgi dr. J. Tumo - Vaižganto 
visa žemiškoji kelionė yra pa
ženklinta dideliu ryžtu, kančia 
ir auka kitų žmonių laimei ir 
gerovei. Jo atlikti darbai šioje 
srityje šviečia didžiuoju pavyz

džiu ir rodo kelią kiekvienam lie
tuviui, kuris myli savo kraštą 
ir jo žmones, kaip reikia dėl 
jų gėrio aukotis ir kovoti. Vi
sai suprantama, kad dr. J. Tu
mas - Vaižgantas, pažindamas 
mūsų kaimo žmonių skurdą ir 
vargą, visą savo energiją ir dar
bą aukojo, kad mūsų kaimietis 
greičiau susilauktų savo gyve
nimui šviesesnių pragiedrulių.

Vaizdingas Svėdasų kraštas

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
♦ JAV LAIKRAŠČIŲ KOLUM- 

NISTAS CHARLES BARTLETT, 
iš turimų duomenų apie nuteis
tą sovietų pulkininką ir moksli
ninką Oleg Penkovski, spėja, kad 
tai nebuvo vien tik išsigimęs ir 
vakarų saugumui pasidavęs eili
nis šnipas.

Jo elgesys buvęs siejamas su 
ne jo vieno politiniu nusistatymu 
dabartinio Kremliaus režimo at
žvilgiu ir, galimas daiktas, kad 
jo elgsenoje glūdi didesnių vidaus 
neramumų sovietijoje šaknys.

♦ SAVO LAIKU KAIRĖN PASU
KUS BUV. PRANCŪZŲ GUI- 
NEJOS PREMJERAS SEKOU 
TOURE, 1958 m. atsisakęs bet ko
kio bendradarbiavimo su Pran
cūzija, šiandien siunčia du at
stovas, savo brolj IsmaelJ Tou- 
re ir parlamento prezidentą 
Diallo Saifoulaye l Paryžių, kur 
jie tarsis dėl prekybinių ryšių 
ir ekonominės paramos praplė
timo.

♦ ADENAUERIO MONOGRAFI
JAI PARUOŠTI PAKVIESTAS ŽI
NOMAS VOKIEČIŲ ISTORIKAS 
DR. HANS BUCHHEIM. Jo many
mu, monografijai parašyti rei
kės 3 iki 5 metų laiko.

♦ GANDAI APIE GALIMI 
CHRUŠČIOVO ATSISTATYDINI
MU iš vieno joturimųdviejųpos- 
tų, atrodo, nepasitvirtins. Taip 
lengvai nuo valdžios balno Krem
liuje niekas nenušoka. Greičiau
sia, Chruščiovas pasikvies naujų 
padėjėjų, kurių tarpe jau spėlio
jamos Brežnevo ir Kosygino pa
vardės.

puošiasi ne tiktai gamtos gro
žiu, bet taip pat iškilmingai by
loja Ir gilia kultūrine praeitimi. 
Archeologiniai radiniai sako, kad 
Svėdasų kraštas jau Mindaugo 
laikais (1253 m.) minimas Kry
žiuočių sutartyse. Tos vietovės 
gyventojai lietuvišką gyvenimo 
būdą išlaikė iki dr. J. Tumas - 
Vaižgantas atėjo { š{ pasaulį 
Dr. J. Tumo - Vaižganto jau-

(Nukelta l 2 psl.)

Neužilgo paaiškės Kremliaus 
hierarchijos eilė, kai po pik. 
Penkovskio bylos bus išsijotos 
nepatikimųjų eilės ir jų vieton 
iškils naujos sovietinės politinės 
žvaigždės.

♦ RUMUNIJA, NEATSIŽVELG
DAMA Į TIESIOGINIUS CHRUŠ
ČIOVO GRASINIMUS, tariasi su 
Jugoslavijos vyriausybe dėl bend
rų pastangų užtvankai ant Duno
jaus pastatyti. Užtvanka kainuo
sianti 450 mil. dol.

* BUV. JAV PREZIDENTAS 
HARRY TRUMAN atšventė 79 m. 
gimtadien} Kansas Cit, Mo. kar
tu su I Pas. Karo kovų ir poli
tiniais draugais.

• DAR 1956 METAIS VIENAS 
JAV AVIACIJOS GENEROLAS PA' 
SAKĖ, kad skridimas erdve įma
nomas tik kvailo profesoriaus 
galvoje.

Tas "kvailas profesorius",pa
sirodo, esąs Theodore von Kar- 
man, Vengrijoje gimęs moksli
ninkas, daugiausia pasidarbavęs 
JAV avicaijos pažangai išvystyti. 
Neveltui jis vadinamas "aviacijos 
Einšteinu".

• SPECIALISTŲ NUOMONE, 
PLIENO KAINŲ PAKĖLIMAS 
JAV NEIŠŠAUKSIĄS INFLACI- 
JOS, nes kainoms įtakos turi už
sienio prekių konkurencija, nau
dojimas įmonėse naujų metodų 
gamybos savikainai sumažinti, 
pastovios kitų žaliavą kainos, 
pagaliau, augąs industrijos ka- 
pacitetas ir nemažėjus bedarbių 
skaičius.
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Karo metu Graikijoje susior
ganizavusi rezistencijos organi
zacija ELAS, dominuojama ko
munistų, sudarė "tautinį išlais
vinimo komitetą", reikalaudama 
Įsileisti Į Graikijos vyriausybę, 
tuo metu buvusią Kaire. Didžioji 
dalis graikų laivyno, stovėjusio 
Egipte, sukilo, kad parėmus 
ELAS reikalavimą. Churchillis, 
susitaręs su Rooseveltu, nutarė 
sukilimą jėga numalšinti. Malši
nimo metu žuvo vienas anglų ka
rininkas.

Tai buvo pirmasis mūšis tre
čiojo pasaulinio karo, rašėChur
chillis. Tuo tarpu Jugoslavijoje 
komunistų rezistencija, turėjusi 
250,000 vyrų armiją, kasdieną 
vis labiau stiprėjo, nustelbdama 
nelaimingojo generolo Mihailo- 
vitch "četnikus", palankius mo- 
narchistams ir serbams.

Tie Įvykiai paskubino Churchil- 
1Į ieškoti pasimatymo su Stalinu, 
kad pastačius taškus ant i. Gegu
žės 5 d. Edenas su sovietų amba
sadoriumi Gusevu pasiekė pirmo 
susitarimo.

"Palikit mums laisvas rankas 
Graikijoje, mes paliksim jums 
Rumuniją", -- pasakė Edenas. 
Rusai sutiko, bet su sąlyga, kad 
ir amerikiečiai tam pritartų. 
Rooseveltas buvo nepatenkintas, 
bet Churchillis j{ (tikino, kad Ru
munijoje, kur anglai ir amerikie
čiai neturi kariuomenės, rusai 
greičiausiai turės tik simboliš
kas įgulas. Pagaliau Rooseveltas 
nusileido.

Spalio 9 d., po nesėkmingo ban
dymo Rooseveltą prikalbinti pra
dėti ofenzyvą per Triestą ir Ljub- 
1 janą, kad užbėgus rusams už akių 
Vienoj, Churchillis atvyko Į Mask
vą ir tą pat{ vakarą Stalinas jĮ 
priėmė.

Palikim čia Churchilliui pa
čiam kalbėti:

"Buvo palankus momentas 
veikti, tad aš pareiškiau: sutvar
kykime mūsų problemas Balka
nuose. Jūsų armija stovi Rumu
nijoje ir Bulgarijoje, kur mes tu
rime interesų, misijas ir agen
tus. Venkime susikirsti dėl klau
simų, kurie td neverti. Kiek tai 
liečia Angliją ir Rusiją, ką jūs 
pasakysite, jei Rumunijoje domi
navimas jums priklausytų 90%, 
o Graikijoje mums 90% ir Jugo-

slavijoje mūsų abiejų dominavi
mas būtų po 50%."

Ir Churchillis ant popierėlio 
užrašė: Rumunija --Rusijai90%, 
kitiem 10%, Graikija -- Anglijai 
(susitarus su JAV) 90%, kitiems 
10%, Jugoslavija 50-50%, Vengri
ja 50-50%, Bulgarija -- Rusijai 
75%, kitiems 25%.

"Aš pastūmiau popierėlį Sta
linui, kuriam vertėjas išvertė. 
Jis truputį pagalvojo. Paskui pa
ėmė mėlyną pieštuką ir, uždė
jęs sutikimo ženklą, man grąži
no. Viskas buvo sutvarkyta grei
čiau, negu tai galima aprašyti.

Po to buvo tyla. Popierius su 
mėlynu brūkšniu gulėjo stalo vi
dury. Aš pasakiau: "Ar nėra tru
putį ciniška, kad mes taip negra
žiai sutvarkėme milijonų žmonių 
likimą? Sudeginkime šį popierių. 
"Ne" atsakė Stalinas, "pasilaiky
kite".

Šio susitarimo buvo stengtasi 
laikytis.

Rumunijoje demokratinis reži
mas išsilaikė iki 1945 m. vasa
rio, kai vieną rytą Bukarešte 
atsirado garsusis Vyšinskis ir 
sudarė komunistų dominuojamą 
vyriausybę. Amerikiečiai už
protestavo ir prasidėjo derybos. 
Vyriausybė buvo praplėsta deši- 
niasiais, kad gavus vakariečių 
pripažinimą. Bet praslinkus 
dviem metams, Rumunija tapo 
liaudies respublika. Bulgarija, 
kuri niekad nebuvo paskelbusi 
karo Rusijai ir kur sovietų Įtaka 
turėjo būti tik 75%, tapo bruta-

lišku sovietinės okupacijos pa
vyzdžiu.

Graikijoje rusai laikėsi susi
tarimo, palikdami anglams lais
vas rankas, bet nepakėlė nė ma
žojo pirščiuko sukliudyti komu
nistams paimti valdžią j rankas 
ir tie 1944 metais beveik visą 
Graikiją turėjo savo kontrolėje.

1945 m. ELAS pradėjo derybas, 
bet komunistai paslėpė ginklus ir 
po penkiolikos mėnesių prasidėjo 
civilinis karas. ŠĮ kartą partiza
nai gavo ginkluotą paramą iš ko
munistinės Bulgarijos ir Jugosla
vijos. Jugoslavijoje, pagal Chur- 
chillio-Stalino susitarimą, Įtaka 
turėjo būti pasidalinta pusiau. 
Rusai bandė gerbti susitarimą 
ir tai buvo viena iš priežasčių 
jų konflikto su Titu, kuris nieko 
nežinojo apie tą susitarimą. Tito 
norėjo Įvesti tuojau pat komuniz
mą ir neleisti sugrįžti karaliui. 
Tas jam pavyko ir anglai manė, 
kad buvo apgauti. Tik kai 1948 m. 
Tito buvo pašalintas iš Komin- 
formo, jie sužinojo tiesą. Tuose 
abiejuose kraštuose komunistų 
partija daugiausiai veikė savo 
iniciatyva, neklausydama Mask
vos Įsakymų.

Vengrijoje, kurioje irgi buvo 
numatyta 50-50% proporcija, de
mokratinis režimas išsilaikė iki 
1948 metų. Bet vidaus reikalų 
ministeris Lazlo Rajk, vėliau 
pakartas už "titoizmą”, suorga
nizavo aparatą, kuris pagelbėjo 
komunistų pučui. Po to sekė Pra
hos pučas ir Berlyno blokada. 
Europa tapo perkirsta Į dvi dalis.

Šita Europa jau nebuvo panaši 
Į sąjungininkų susitarimą, kuris 
numatė laisvus rinkimus ir su
tarti pasirašiusiųjų konsultaciją. 
Amerika pasiūlė Marshallo pla
ną, bet Stalinas jame Įžiūrėjo ka
ro ĮrankĮ ir neleido satelitams jo 
priimti.

Vakariečiai atsakė formuluoda
mi savo ’containment* doktriną: 
"Nė žingsnio daugiau Į priekĮ, 
kitaip karas".

Ir "geležinė uždanga", kuriai 
Churchillis davė vardą, nuo 1945 
m. skiria tautas labiau negu van
denynas, kurĮ galima perskristi 
per keletą valandų.

(Bus daugiau)

(Atkelta iš 1 psl.) 
nystės laikais buvo gyvi ir gra
žūs aukštaičių liaudies papro
čiai, laukuose aidėjo skambios 
dainos, mergaitės ir moterys, 
tebenešiojo senoviškus tautiš
kus rūbus. Kaimas gyveno tuo, 
ką mes šiandieną vadiname lie
tuviškąja kaimo romantika. Švel
nūs tos romantikos vaizdų tonai 
veikė dr. J. Tumo - Vaižganto 
meniškąją sielą, skatino Į lie
tuviško kaimo gyvenimo buitĮ ir 
vargą žiūrėti su meile ir tikė
jimu Į šviesesnę jo ateitĮ. Vi
sai suprantama, kodėl dr. J. 
Tumas - Vaižgantas savo raš
tuose stengiasi vaizduoti mūsų 
kaimo žmonių triūsą ir darbą. 

Būdamas plačių ir šviesių pa
žiūrų Į gyvenimą, dr. J. Tumas- 
Vaižgantas suprato, kad tik mūsų 
tautos jaunimas, o ypač mokslei
vija, gali greičiau mūsų kaimo 
žmonių skurdžią būklę pakeisti 
gražesniu ir kultūringesnių gy-

CICERO ATEINA l TALKĄ

Penkowski...
(Atkelta iš 1 psl.)

"Aš neturėjau jokių nuomonių 
skirtumo dėl sovietinio režimo 
ir niekados nepasakojau politinių 
anekdotų".

Tai turbūt nūdienio sovietinio 
žmogaus standartinis tipas: jis 
nesuka sau galvos dėl režimo, o 
tik ieško sau geresnio gyvenimo. 
Pasirodo, kad net tokie režimui 
laikomi pavojingais.

K VIETIMAS 
VASAROS 

ATOSTOGOMS
Maloniai kviečiame at

vykti Į saulėtą CAPE 
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 lOlth 
St., Richmond HilI 18, N. 
Y. Tel. VI 9-1193.

Po birželio 15: Vila 
MEŠKA, 42 Beach St., 
Monument Beach, Cape 
Cod, Mass. Tel. 759-3251 
(Area Code Nr. 617).

Nepilni du mėnesiai liko ligi 
liepos 7, kada tūkstančiai lais
vųjų lietuvių suplauks Į Chicagos 
amphiteatrą II-sios JAV ir Ka
nados lietuvių tautinių šokių šven
tės švęsti, su artimaisiais, bu
vusiais Lietuvoje kaimynais pa
simatyti, bei pergyvenimais pa
sidalinti.

LB Chicagos apygardos šven
tės ruošimo aparatas dirba di
džiausiu tikslumu. Komisijos, 
komisijėlės jau viską turi su
planavusios. Atėjo laikas lėšų 
telkti. Bilietų komisijos pirmi
ninkas Vincas Grėbliūnas atspaus
dino 7200 bilietų -- tiek bus am- 
phiteatre sėdimų vietų. 200 
pakraščiuose ir šimtas kitose 
neperpatogiausiose vietose. Ge
rų vietų 6900. Visus pardavus 
būtų surinkta $17,000.- Sąmata 
gi yra $24,000.- Trūksta $7,000.- 
Šie turi būti surinkti už skelbi
mus šventės leidinyje, iš aukų ir 
tam tikslui suruoštų pobūvių.

Lietuviškas Cicero pats pir
mas atėjo Į talką. LB Cicero sky
rius, tiksliau pasakius, skyriaus 
valdyba ėmėsi šventės leidiniui 
skelbimų rinkti, o praėjusi šeš- 
tadienĮ, gegužės 4 d. Cicero pa
rapijos salėje suruošė pobūvį su 
menine programa ir motinos pa
minėjimu. Pelno nemažai gauta, 
nes Cicero skyriaus LB Valdy
bos pareigūnai, jų žmonos ir ki
ti tos bendruomenės nariai nuo
širdžiai pasidarbavo šventės la
bui.

PobūvĮ pradėdamas LB Cicero 
pirmininkas Stepas Ingaunis pa
žymėjo, kad liepos 7 d. Į Chica- 
gą susirinkę per 1000 jaunų šo
kėjų pademonstruos pasauliui, 
kad lietuvių tauta yra gyva, kad 
lietuviškasis jaunimas laisva
jame pasaulyje yra prisirišęs 
prie savo tautos papročių, tauti
nių šokių ir juos puoselės atei
tyje.

Programos vadovė dail. Bronė 
Jameikienė, anksčiau gyvenusi 
Cicero mieste jautėsi savųjų tar
pe, o kaip tautinių šokių meno ži
novė ir narė repertuaro komisi
jos ji atsisakė šventės labui 
jai siūlyto honoraro. Jameikie
nė iškėlė motinos vaidmenĮ žmo
nijos gyvenime ir jos reikšmę 
tautai. Lietuvių kalboje esą 36 
terminai motinai pavadinti. Ji pri - 
statė solistą Joną VaznelĮ, kuris 
Alvydui Vasaičiui akompanuojant, 
su Įsijautimu padainavo St. Šim
kaus Tamsioj naktelėj, Jakūbėno 
Aš nežinau, Tallat-Kelpšos Ža
lioj lankelėj, Tosty Serenadą,

Rogers Tą užburtą naktĮ ir pu
blikai prašant MusorgskioBlusą. 
Solistė Roma Mastienė padaina-

ko Mano rožę, VVekerlino Pasa
kyk Mamyte, Dostalio Tėviškės 
dainą, Rombergo Serenadą, prie ■ 
do Rosinos ariją iš Rossini ope
ros Sevilijos Kirpėjas. Beto abu 
solistai padainavo Mozarto duetą 
iš Don Giovanni operos. Cicero 
"Žilvyčio" šokėjai pašoko visą 
eilę lietuviškų tautinių šokių. 
Jiems akordeonu akompanavo Al
fredas Tričys. Laimutė Lašins- 
kaitė padeklamavo Bernardo 
Brazdžionio eilėrašt} apie Ma
mytę.

Programa buvo vykusiai paį- 
vairinta dail. Jameildenės paaiš
kinimais ir Įvadais. Vienas iš 
veikliausių Cicero Lietuvių Ben

druomenės nariųdr. V.F. Kaunas 
paskirstė laimėjimus, o kitas,toli 
už Cicero ribų žinomas veikėjas, 
dr. P. Kisielius pravedė valsą, 
kaip jĮ Įpratę buvome šokti lais
voje Lietuvoje. Cicero lietuvių 
bendruomenė ne be pagrindo di
džiuojasi savo veikliaisiais na
riais, kurie visą apylinkę iške
lia Į pirmaujančią mūsų bendruo
menėje vietą.

venimu. Dr. J. Tumas - Vaiž
gantas mylėjo Lietuvos jauni
mą, su juo artimai bendravo. 
Dr. J. Tumas - Vaižgantas buvo 
visos eilės jaunimo ir mokslei
vių organizacijų garbės narys.

Prisimena vienas būdingas 
reiškinys iš jo santykių su mūsų 
jaunimo organizacijom. 1929 m. 
lapkričio mėn. 24 d. Dotnuvos 
Žemės Ūkio Akademijos Studen
tų Tautininkų "Jaunosios Lietu
vos” korporacija,švęsdama pen
kerių metų sukaktuves, taip pat 
išsirinko kan. dr. Tumą - Vaiž
gantą savo garbės nariu, ir jam 
buvo Įteiktas diplomas, kuriame 
tarp kita ko, sakoma:

-- ... Šia proga, kada mūsų 
širdys dega galinga jaunatvės 
ugnimi, kada mes ruošiamės kur 
ti mūsų Tautos ateities didingus 
rūmus ir kada reiškiame mūsų 
Tautos gelmėse gimusių idealų 
vienumą, su didžiausiu pagarbos 
jausmu maloniai kviečiame 
Tamstą būti Žemės Ūkio Akade
mijos Lietuvių Studentų Tauti
ninkų Korporacijos "Jaunosios 
Lietuvos" Garbės Nariu.

Lietuvių Studentų Tautininkų 
"Jaunosios Lietuvos" Korpora
cijos valdyba: VI. Tiškus,pirmi
ninkas, J. Balsys, sekretorius. 
Ž.Ū. Akademija, 1929 m. lapkri
čio mėn. 24 d.

Po diplomo ir korporacijos 
ženklų Įteikimo iškilmių dr. J. 
Tumas - Vaižgantas gausiai su
sirinkusiems didžioje aktų sa
lėje profesoriams ir studentams 
pasakė kalbą apie lietuviškąjį 
romantizmą. Jo kalbos mintys 
buvo taip giliai išmąstytos ir su 
tokiu giliu Įsitikinimu pasakytos, 
kad jos liko didžiuoju kelrodžiu, 
kaip reikia savo kraštą, jo žmo
nes ir vargą mylėti ir dėl jų 
gražesnės kultūros ateities dirb
ti ir kovoti.

Kan. dr. Juozas Tumas - Vaiž
gantas, pasak rašytojo B. Sruo
gos, buvo šviesus žmogus, viso
mis gyslomis, lig šaknimis Įau
gęs Į tėviškės žemelę, kaip ąžuo
las plačiomis šakomis, mosikuo
jąs prieš audrą ir pavėjui, ir 
taikiam pakeleiviui ir pasaulio 
valkatai, visiems lygiai, visiems 
vienodai, visus šios žemės bro
lius vienodai mylėjo, visais vie
nodai džiaugėsi. Ir ant tų,kurie jo 
literato garbę plėšė, jis nepyko,

je — Ilgas atsakymas Į trumpą 
paklausimą -- lyg tėvas vaikams, 
kurie patys nežino, ką daro.

1933 m. balandžio mėn. 29 d. 
ryto triukšmingai žygiavo Apo
lono šypsena pasipuošęs Lietu
vos laukais pavasaris, Kaune, 
Laisvės alėjoje, lyg jaunamar
tės dabinosi žaliu vualiu liepos. 
Tik mūsų tautos šviesiojo kan. 
dr. J. Tumo - Vaižganto visa tai 
nedžiugino. Jo galingai dvasiai 
atrodė, kad visa tai jau yra iš 
kito pasaulio... Juodas mirties de
monas rūsčiai žvelgė Į didingos 
dvasios galiūno kūną. Mirtingas, 
Didžiojo Kanauninko dr. J. Tu
mo - Vaižganto dvasią išsaugo
jęs kūnas, turėjo nusilenkti Vi
sagalio valios sprendimui. Ba
landžio mėn. 29 d. 7 vai. 40 min. 
vakaro kan. dr. J. Tumo - Vaiž
ganto gyvybė užgeso. Jo mirtis 
didžiu liūdesiu prislėgė visą tau
tą. Ir anot prof. V. Mykolaičio: 
"Be Vaižganto mūsų gyvenimas 
pasidarė tamsesnis, liūdnesnis ir 
tarsi, net blogesnis, nes nėra 
to, kuris taip jautriai reaguoda
mas Į kiekvieną gėrio pasireiš
kimą skleidė aplink mus optimiz
mą, pasitikėjimą ir šviesą".

Jau prabėgo 30 metų, kaip ne
tekome to didžiojo tautos žadin
tojo, kovotojo, švietėjo ir dide
lio dvasios kultūros turtų kūrė
jo. Per tą laiką lietuvių tauta 
išgyveno daug nelaimių, audrų, 
kentėjimų ir pažeminimų. Skau
dūs nepasisekimai, tragiški lū
žiai tebelydi mūsų tautą ir da
bar. Tačiau ir pro juodą nevil
ties debesĮ, reikia mokėti Įžvelg
ti skaidrų vilties žiburėli, kaip 
anais sunkiais mūsų tautai lai
kais Įžiūrėjo ir matė dr. J. Tu
mas - Vaižgantas.

Už šešetą metų turėsime pro
gos švęsti kan. dr. J. Tumo - 
Vaižganto 100 metų gimimo su
kaktuves. Ruoškimės iš kalno, 
kad tų sukaktuvių minėjimas bū
tų turiningas savo dvasia ir pras
mingas kovoje dėl savo tautos 
laisvės. ign. AlĮdra5įQnas

HEARING AIDS

VISKAS
AUSYJE

$99.50

Skambinkite MA 1-0440 
arba rašykite

ACOUSTICON OF 
CLEVELAND 

845 Prospect Avė.

APARTMENT FOR KENT

4024 E. 26 NEWBURGH Htgs. 
area, 4 Rooms down $70.00, 4 
Ropmg up $115.00 all utilitie: 
paid for except electric. Quiet. 
clean apt. Basement, yard. Telc- 
phone: BR 1-2900 — IM 7-7080.

HOUSE FOR SALE

LB Cicero padalinio suruošto pobūvio gegužės 4 d. meninės programos išpildytojai. Stovi iš kairės: 
dail. Bronė Jameikienė, sol. Jonas Vaznelis, sol. Roma Mastienė, pianistas Alvydas Vasaitis ir "Žil
vyčio" šokėjų vadovė Viktorija Remeikytė. V.A. Račkausko nuotrauka

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

(68)

ECHO VALLEY
Lietuviai savininkai 

ELENA ir JULIUS GARMAI 
Visus maloniai kviečia atvykti 
Iš anksto kreiptis:

ECHO VALLEY

LIETUVIŠKA VASARVIETĖ

Nuolaidos: organizacijoms, stovykloms, suvažiavimams.

ATIDARYTA IŠTISUS METUS.

DŽIAUGSMAS — POILSIS IR RAMYBĖ
I’OCONO KALNUOSE.

Kur vakar dienus malonumai — tampa rytdienos 
maloniais prisiminimais...

Puikūs ir patogūs kambariai su televizija, radijo ir 
voniomis, arba atskiri nameliai.

Modernus baras, didelis maudymosi baseinas ir ežerėlis, 
20 akrų miško, visokiausias sportas vasarą ir žiemą, 

šokiai ir geras lietuviškas maistas.
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B

IDĖJOS IR PAREIGOS SEIMAS
Esame Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Seimo išvakarėse. 

Tai ne eilinis {vykis organizacijos gyvenime, ypatingai šiuo metu, 
kada visų org-jų veikloje jaudamas nepaslankumas, organizacinės 
drausmės stoka, nuovargis ir abejingumas. Daug reikšmės turi ir 
aktyvių bendraminčių pasitraukimas iš gyvųjų tarpo.

Šie Įvykiai daugeliui likusių gal primena jų amžių, primena 
sulėtinti tempą, sumažinti Įsipareigojimus. Ir šiemet Seime nebe
matysime visos eilės aktyvių Tautinės Sąjungos narių, kuriuos pri
slėgė svetimos žemės velėna.

Šios neišvengiamos gyvenimo tikrovės akivaizdoje mūsų pareiga 
rūpintis, kad pasitraukusių Sąjungos narių eiles užpildytų jaunosios 
jėgos. Mūsų pareiga ne vien tik apverkti iš gyvųjų tarpo išsiskyru
sius, bet atsisveikinant su jais, prisiekti tęsti jųdarbą, nes, kaip mes 
kiekvienas atliksime savo organizacines pareigas, nuo to priklausys 
ir mūsų idėjos Įgyvendinimas.

ALTS-gos Seimas, tarp kitų klausimų, svarstys ir vieną iš pačių 
didžiųjų problemų, svarstys tai, ko niekuomet negali užmiršti nei 
vienas taurus savo tautos sūnus ar dukra -- lietuvių tautai laisvės 
ir nepriklausomybės siekimo kelius ir priemones.

Seimo atstovai svarstys, pasidalins nuomonėmis apie svarbiau
sius Tautinės Sąjungos uždavinius, Įvertins dabartinės Sąjungos va
dovybės nueitą kelią, padės pašalinti pasitaikančius trūkumus ir pa
dės nustatyti ateities veikimo gaires naujai išrinktai S-gos Centro 
Valdybai.

Kartais tenka sutikti žmonių, kurie, iš šalies stebėdami vado
vaujančių asmenų darbą, nurodinėja draugų būrelyje veikimo planus, 
kritikuoja dirbančiuosius, o kartais iškelia labai gerų sumanymų, 
naujų idėjų, tačiau visa tai lieka tik tame mažame draugų ratelyje.

Seimas yra geriausia proga skyrių susirinkimuose ar bendra
minčių būreliuose išdiskutuotus, S-gos veiklą liečiančius klausimus 
pareikšti ir pasidalinti nuomonėmis su visais Seimo atstovais.

ALTS-gos Seimas pasisakys ir mūsų spaudos reikalais. Spaudos, 
kurios aukščiausias tikslas yra siekti Lietuvai laisvės,be paliovos 
budint, kad jos skiltyse šiuo klausimu tinkamai, objektyviai būtų in
formuojama lietuvių visuomenė, kad jos puslapiuose būtų daug vie
tos skiriama jaunajai kartai, kuri domisi ir ruošiasi talkinti, o 
vėliau tęsti mūsų veiksnių darbą.

"Mes šventai tikime laimėsią savo laisvės kovą, -- anot rašy
tojo A. Merkelio, -- ir be mūsų priešų niekas mums to neginčija. 
Kas daugiau gali tą mūsų tikėjimą stiprinti, jei ne spauda."

Po pasaul} išblaškytus lietuvius spauda sieja su Lietuvos lais
vinimo institucijomis. Juo tie saitai bus glaudesni bei stipresni, juo 
laisvinimo institucijų darbas bus našesnis ir sėkmingesnis. Spauda 
yra tribūna, kur ne tik spaudos žmonės, bet ir kiekvienas lietuvis 
gali išdėstyti savo mintis Lietuvos laisvinimo bei kitais klausimais.

Kad Vilties Draugijos leidžiamas laikraštis Dirva pajėgtų aukš
čiau minėtų tikslų siekti, mes turime ją vispusiškai remti.

Nemažiau svarbią Seimo darbotvarkės dalĮ sudaro ir išrinkimas 
naujos vadovybės organų, kurie su dideliu ryžtu ir pasiaukojimu 
kruopščiai vykdytų visus atstovų pageidavimus ir nutarimus.

E. Čekienė

KELETAS KLAUSIMŲ

Dirvos 54 nr. (žč) duoda kele
tą nemokamų patarimų lietuvių 
pasireiškimui pasaulinėje paro
doje. Ačiū labai.

Mes New Yorke tikrai seka
me, kas darosi Chicagoje ir gra
žiais lietuvių laimėjimais ten 
visad ir džiaugiamės ir didžiuo
jamės. Tačiau Chicagos lietuvių 
pasirodymų parodose negalima 
nukopijuoti New Yorke, lygiai 
kai negalima pakartoti lietu
vių pasirodymo New Yorke 1939 
metais.

Kun. L. Jankus nėra parodų 

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

PARAMA
ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

BARNETT PRANC. KONJAKAS ....... 5th $4.98
GERMAN BRENDY ................................ 5th $3.98
CANADIAN WHISKEY ................  5th $3.98
VODKA pilna kvorta........................................ $3.59
KRON BRANNVIN

AOUAVIT (švediška) 5th $3.98

COCTAILS MANHATTAN OR
MARTINI kvorta .........................................$2.98

LIEBFRAUMILCH vokiškas vynas  5th $0.89
NAPOLEON FRENCH BRANDY ........5th $3.35
RICCADONNA ITAL. VERMOUTH 30 onz. $1.15
BORDEAUX pranc. vynas ........................5th $0.98

rengimo specialistas, tačiau ne 
vieną parodą yra lankęs, o 1957 
metais yra organizavęs kat. pa
viljoną Pomonos, Calif. beveik 
pasaulinio masto parodoje, ku
rią aplankė irgi keli milijonai 
žiūrovų. Tada jis dirbo ameri
kiečių komitetuose, dabar tenka 
bruzdėti su lietuviais, Lietuvė
lės garbei.

Nesileisdamas Į plačias disku
sijas dėl lietuvių pasirodymo Pa
saulinėje New Yorko parodoje, tai 
yra Specialaus Komiteto ir jo pro
pagandos skyriaus uždaviniai, 
norėčiau (žč) paklausti:

1. Kodėl maža žinutė Drauge,

DIRVA
TRISDEŠIMT METŲ DE VAIŽGANTO

Garbės kanauninkas, rašyto
jas, publicistas, nesuteptos šir
dies patriotas, visuomenės vei
kėjas, didis pamokslininkas Vy
tauto Didžiojo bažnyčioj Kaune, 
tai Juozas Tumas - Vaižgan
tas.

Balta, atrodė, amžinai žydė- 
sianti obelis; nuolat skriejantis 
per Kauno senamiestĮ, niekad 
darbų pabaigos neregintis, vi
siem prieinamas, žmogus, ku
rio širdy rado atgarsĮ kiekvie
nas artimo sopulys ir rūpestis, 
tai tas pats kan. Juozas Tumas- 
Vaižgantas.

Tiems lietuviams, kurie jĮ pa
žino asmeniškai, kurie j} gir
dėjo kalbanti ar jo raštus skai
tė -- šiandien jis yra nuostabi 
legenda, lietuvių tautoj amžius bū ■ 
sianti gyva legenda, o drauge ir 
užgęsusi didžiulė šviesa mūsų 
apsiniaukusioj padangėj.

Juozas Tumas - Vaižgantas gi
mė 1869 m., rugsėjo 8 d., Malai- 
šių km., Svėdasų vi., Rokiškio 
aps. Paties Vaižganto teigimu, 
jis gimė Marijos šventėje per 
pačią sumą, dėl to motina jĮ 
paskyrusi Dievo tarnybai -- būti 
kunigu. Pats Vaižgantas prie to 
motinos sprendimo pridėjo ne- 
hienkesnĮ uždavinį -- būti šauk
liu, būti žadintoju ir tautinės 
kultūros kėlėju tuo metu, kai 
Lietuvoj viešpatavo rūsti Cari
nės Rusijos priespauda.

Baigęs Daugpilio realinę gim
naziją ir Žemaičių Kunigų Semi
nariją Kaune, Juozas Tumas - 
Vaižgantas buvo paskirtas vika
ru Į liet, parapiją Mintaujoj, Lat
vijoj. Ten jis susipažino keletą 
liet, patriotų ir pradėjo Įsitrauk
ti Į lietuvišką darbą. Bet neilgai 
jam teko Mintaujoj gyventi. Ne
pamėgo jo okupacinė rusų val
džia, nemylėjo Tumo ir to meto 
aplenkėjusi Lietuvos bažnytinė 
vyriausybė. Jis nebuvo kilnoja
mas, bet tiesiog mėtytemėtomas 
iš vienos parapijos Į kitą para
piją, iš vieno užkampio Į kitą 
užkampĮ. Šiandien, kai iš tolo 
žvelgi Į tą vagabondinĮ Vaižgan
to gyvenimą, nenorom prisimeni 
liaudies patarlę: nėra to blogo 
kas neišeitų Į gerą! Kilnojamas 
iš vienos vietos Į kitą, kun. Tu
mas gerai pažino Lietuvą, pažino 
savo krašto žmones, būdamas 
imlus, susipažino su eile liet, 
kalbos tarmių, vėliau tų tarmių 
žodžiais didžiai praturtino savo 
raštų žodyną.

Plačiau atpasakota Juozo Tu
mo - Vaižganto biografija suda
rytų nemažai skilčių laikrašty. 
Kas norės iš arti su jo gyveni
mu susipažinti -- galės tai At
rasti vadovėliuose ir atskiruose 

mano patalpinta, kad Punske lie
tuvis ieško žento, susilaukė apie 
15 žentų, ir kelių siuntinių tai 
gausiai šeimai, kai tuo pat laiku 
mano išsiuntinėtas prašymas vi
so pasaulio lietuviams visoj pa
triotinėj mūsų spaudos pagarsin
tas susilaukė vos kelių, tiesa la
bai vertingų, pažadų?

2. Kaippasireikšti mums paro
doje, kad tam tikslui reikia bent 
50 tūkstančių dolerių, o Parodos 
Komitetas neturi nė penkiasde
šimt (ir tie patys sudėti pačių 
k-to narių)?

3. Ką atsakyti Pasaulinės Pa
rodos Vyriausiai būstinei, kai Į 
prašymą leisti ir mums lietu
viams pasirodyti, gauni klausi
mą: "O ką jūs turite parodyti 
ir kaip jūs galite pasirodyti"?

Kun. L. Jankus 
Nevv York

St. Santvaras

leidiniuose, pvz., J. Ambraze
vičiaus Vaižgante. Šia proga gal 
pakaks priminti, kad Juozas Tu
mas - Vaižgantas 1896 m. buvo 
Tėvynės Sargo steigėjų tarpe, 
nuo 1906 m. apsigyveno Vilniuje, 
dirbo Vilniaus žinių ir Vilties 
redakcijose. 1911 m. lankėsi JAV 

Kan. dr. Juozas Tumas - Vaižgantas

ir rinko aukas Saulės rūmų sta
tybai Kaune. Ištremtas iš Vil
niaus, buvo Laižuvos klebonas, 
daug rašė Į Rygos Garsą, Vai
rą ir Vaivorykštę. Karo metu 
dirbo Rygos Garso redakcijoj, 
o nuo 1915 m. rūpinosi liet, karo 
pabėgėlių reikalais Rusijoj, akty
viai dalyvavo Peterburgo liet, sei
me ir Stockholmo liet, konferen
cijoj. 1918 m. grįžo Į Lietuvą, ap
sigyveno Vilniuje, dirbo Lietuvos 
Aido redakcijoj. Lenkams Vilnių 
pagrobus, persikėlė Į Kauną, 
1920 m. leido Tautą, o nuo 1921 
m. Mūsų Senovę. Būdamas Vy
tauto D. bažnyčios rektorium, ją 
restauravo, pasikviesdamas tal
kon lietuvius dailininkus.

1922 m. kviečiamas dirbti Lie
tuvos universitetan. Universitete 
dirbdamas, išleido visą eilę mo
nografijų, nušviečiančių draudžia- 
mąjĮ mums literatūros laikotarpĮ 
ir iškeliančių daug to laikotarpio 
jau pamirštų veikėjų. Tumas - 
Vaižgantas buvo Lietuvos, vėliau 
Vytauto Didžiojo universiteto do
centas nuo 1929 m. garbės dakta
ras. Mirė Kaune 1933 m. balan
džio 29 d., palaidotas Vytauto 
bažnyčios mūro sienoj. Taigi jau 
trisdešimt metų gyvenam be 
Vaižganto...

Iš tikro, kas buvo mums kan. 
Juozas Tumas - Vaižgantas? Gy
va, jautri ir nepavargstanti są
žinė, vilties aukurų padegėjas, 
gėrio ir grožio ieškotojas kiek
viename vertingesniame lietuvio 
darbe, atkaklus, ryžtingas ir bai
mės nepažĮstąs kovotojas dėl lie
tuvių tautos laisvės ir kultūros. 
Gali kai kas tą apibūdinimą vadin
ti sentimentaliu, tačiau tai yra 
artima didžiojo rašytojo i r veikė
jo paveikslui, kurį taip miela ir 
graudu prisiminti...

Nors buvo dvasiškis, kunigo 
idealų nesutepęs dvasiškis, kan. 
Juozas Tumas - Vaižgantas Nepr. 
Lietuvoj nesutapo su krikščioni

mis demokratais, nuo Vilniaus 
Vilties dienų buvo artimas Ant. 
Smetonos bendradarbis, iki mir
ties išlikęs tautininkų gretose. 
Ar kam tas patiko ar nepatiko — 
tokis buvo kan. Juozas Tumas - 
Vaižgantas.

Jautriai jo pilietinei sąžinei api
būdinti gal dera priminti ĮvykĮ 
Valst. Teatre, kuris jau yra ge
rokai pamirštas. Pirmasis Lie

tuvos Respublikos prezidentas 
Ant. Smetona, užleidęs savo vie
tą naujai išrinktam prezidentui 
Al. Stulginskiui, už opozicinius 
raštus buvo nubaustas ir paso
dintas Į Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjimą. Kan. Juozas Tumas - 
Vaižgantas, išbandęs visus būdus 
prieiti prie naujojo prezidento, 
nebuvo jo priimtas. Tada Valst. 
Teatre, kai Į vaidinimą susirinko 
visa vyriausybė, Vaižgantas par
tery pakilo iš savo vietos, krei
pėsi Į prezidentą Al. StulginskĮ 
ir j} viešai paprašė, kad pir
masis Respublikos preziden
tas būtų paleistas iš kalėjimo. 
Teatre kilo tokia aplodismentų 
ir šukavimų audra, jog vyriausy
bei nieko kito neliko, o tik vei
kiausiai iš teatro pasišalinti. Įvy 
kis buvo milžiniška sensacija vi
soj Lietuvoj. Berods, vyriausybė 
pamatė savo klaidą ir netrukus 
Ant. Smetoną iš kalėjimo paleido. 
Naujai atsikūrusiai valstybei tai 
buvo didelė autoritetų pagarbos 
ir demokratiškumo pamoka, bet 
tokiu būdu viešai pasireikšti,be
rods, tegalėjo tik vienas kan. 
Juozas Tumas - Vaižgantas.

Prof. V. Mykolaitis - Putinas 
apie Vaižgantą taip kalbėjo: ...iki 
pat savo mirties jis stovėjo vi
sos tautos akivaizdoj, kaip mo
ralinis autoritetas ir nieku nesu
teptos garbės bei dorovės žmo
gus. Gyvas ir judrus, jaunatvės 
entuziazmu degąs, baltas, žila
plaukis, jis kur tik pasirodydavo, 
visų patraukdavo ak{ ir širdį. 
Jaunimas kan. Tumą laikė mė
giamiausiu savo svečiu. Įvairiau
sių pažiūrų žmonės jĮ lygiai mie
lai matydavo savo tarpe. "Bedie
viai" eidavo Į Vytauto bažnyčią 
jo pamokslų klausyti. Visus trauk
davo nepaprastas jo kalbos gyvu
mas, plastiškas Įtikinąs vaizdin
gumą.-, Įsijautimas ir sąmojis. Iš 
jo asmens ir iš jo kalbos tryško 
gyva fantazija, optimizmas, 
energija. Kan. Tumo ekspansy-
viškumas, universalumas, fanta
zija ir Į griežtas logikos formu
les dažnai nesiduodąs suimti jo 
mąstymo būdas pagamindavo jam 
kartais priešų tarp tų žmonių, 
kurie formulą yra pratę statyti 
aukščiausių gyvenimo vertybių 
sargyboje.

Sovietų Rusijos okupuotoj Lie
tuvoj neseniai išleista Lietuvių 
Literatūros Istorija, jos trys di
džiuliai tomai. Beveik dviejuose 
tūkstančiuose puslapių apstu 
marksistinio - leninistinio vo- 
gravimo, gausu ir gana objekty
viai duodamų liet, literatūros 
faktų. Ko daugiausia tai istorijai 
stinga, tai vaižgantinės dvasios, 
kuri savų kūrėjų darbuose visa
da pajėgdavo rasti deimančiukų. 
Tarybinėj istorijoj, nors beveik 
visi Nepr. Lietuvoj išaugę rašy
tojai yra minimi, bet beveik nei 
vienas neišvengia "dekadento" ar
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"buržuazinio nacionalisto" ant jo 
asmens ir darbų spaudžiamo ants
paudo...

Kan. J. Tumui - Vaižgantui so
vietinėj lietuvių literatūros isto
rijoj paskirtas visas III skyrius, 
pusi. 235-279, Įdėti du jo paveiks
lai, rankraTčio pavyzdys, atskirų 
veikalų viršeliai ir keletas ilius
tracijų. Nebūdami laisvi, ką gi 
okupuotos Lietuvos llt. istorikai 
ir kritikai apie Vaižgantą rašo? 
Pradžioj, atidavę policinę duok
lę, kad "savo pažiūromis Vaiž
gantas stovėjo buržuazijos, kle
rikalinės jos krypties, ideologi
nėse pozicijose", netrukus, nors 
ir gana atsargiai, taip sako: 
"Vaižgantas -- žymus meninio žo
džio meistras, pasižymėjęs itin 
vaizdinga, liaudiška kalba ir im
pulsyviu stiliumi, savitai pasi
reiškęs Įvairiuose grožinės pro
zos žanruose".

Ir dar viena ištraukėlė: "Vaiž
gantas sukūrė visą eilę būdingų, 
ryškiais charakterio bruožais pa
sižyminčių veikėjų, ypač iš kai
mo žmonių tarpo. Rašytojas pa
prastuose liaudies žmonėse at
skleidė gilius psichologinius per
gyvenimus, turtingą ir sudėtingą 
jų dvasios turinĮ, parodydamas jų 
tvirtumą ir ištvermingumą di
džiausių gyvenimo sunkumų at
vejais, jų gyvybiškumą ir kūry
biškumą. Todėl Vaižganto kūry
boje stipriai pasireiškia tautos 
humanizmas, žmogaus aukštini
mas, gyvenimiškas optimizmas. 
Paremti turtinga gyvenimo me
džiaga, Vaižganto meniniai pa
veikslai neretai Įgyja daug pla
tesnės reikšmės, negu tos idė
jos kurioms jie buvo autoriaus 
pajungti. Visiais šiais atžvilgiais 
geriausieji Vaižganto grožiniai 
kūriniai turėjo ir tebeturi nema
žos pažintinės ir išliekamos me
ninės vertės." Ir kiek toliau str. 
autorius dar priduria: "Vaižgan
tas žymiai praturtino lietuvių li
teratūrinę kalbą pasemtais iš 
tarmių žodžiais bei etnografi
niais - buitiniais terminais. Vaiž
ganto, kaip ir Žemaitės, raštai 
buvo ir tebėra tikra lietuvių kal
bos mokykla".

Tai taip J. Tumas - Vaižgan
tas dabar yra vertinamas oku
puotoj Lietuvoj.

Nepr. metais prof. J. Brazai
tis savo stambioj monografijoj, 
kiek prisimenu, Vaižganto litera
tūrinę kūrybą vadino baroki
ne grožinės literatūros kūryba. 
Berods, tai buvo itin taiklus žy
maus rašytojo darbų aptarimas. 
Amerikoj tos monografijos netu
riu, tai ir negaliu plačiau ja 
pasinaudoti.

Nepr. Lietuvoj Vaižganto raš
tų buvo išleista 20 tomų. Tuose 
rinkiniuose nebuvo pakartoti tie 
leidiniai, kuriuos Vaižgantas 
skyrė liet, literatūros istorijos 
reikalui. Apimties atžvilgiu, kaip 
sako Pr. Naujokaitis, Vaižgantas 
yra gausiausias mūsų rašytojas. 
Sovietinėj Lietuvoj, kiek turim 
žinių, 1945 atskiru leidiniu išl. 
Vaižganto veikalas Dėdės ir dė
dienės, 1947 m. Vaizdai, 1957 m. 
du tomai Rinktinių raštų.

Trumpam rašinėly (laikrašti
niu požiūr:u jau gana ilgame), 
kurio tikslas buvo tik priminti, 
kad jau 30 metų gyvenam be 
Vaižganto, neĮmanoma plačiau 
panagrinėti atskirų rašytojo kū
rinių. Kaip jau sakyta,prof. Bra
zaitis Vaižganto kūrybą priskyrė 
baroko stiliui, kai žinom, tur
tingam savo formom ir išraiš
ka. Pr. Naujokaitis teigia, kad 
Vaižgantas "savo beletristiniuo
se raštuose yra susintetinęs ide
alistinį romantizmą ir praktiš
kąjį pozityvizmą".

Vaižganto kūrybos centre stovi 
žmogus. Jo kūrybos būdingas 
bruožas -- optimizmas ir giedri 
nuotaika. Vaižganto stilius ne

paprastai turtingas, kalba origina
li ir žodinga. Pats Vaižgantas 
savo dailiąją prozą vadino vaiz
dais. Žanro atžvilgiu, tai gal ir 
yra pats teisingiausias jo kūry
binių darbų apibūdinimas.

Geriausi Vaižganto veikalai, 
"tebeturĮ nemažos pažintinės ir 
išliekamos meninės vertės": Ri
mai ir Nerimai, Pragiedruliai, 
Dėdės ir dėdienės. Jei pajėgčiau 
prisišaukti, visa širdim siūly
čiau, kad tuos Vaižganto kūrinius 
perskaitytų akademinė lietuvių 
jaunuomenė ir mūsų jaunieji inte
lektualai Amerikoj, o taip pat ir 
visam laisvam pasauly. Nieko pik
to neatsitiktų, jeigu prie tų veika
lų grĮžtų ir tie mano tautiečiai, 
kurie vieną kartą juos jau yra skai
tę. Grožinė literatūra dar ir tuo 
yra didi bei galinga, kad net ir 
pakartotinis grĮžimas prie topą-,

(Nukelta Į 4 psl.)
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ALT S-gos SEIMAS VYKS SENŲJŲ LIETUVIŲ
KOLONIJŲ KAIMYNYSTĖJE

Senosios lietuvių kartos emi
gracijos bangos Mississippi ir 
Missouri santaką pasiekė jau 
daugiau kaip prieš 70 metų. Di
džiosios skerdyklos East St, 
Louis, Illinois valst. Įdarbino 
keliolika tūkstančių jaunų vyrų 
ir moterų, kurias atsitraukdavo 
tie tuomet jauni vyrai dūšios nu
raminimui, kai paliktų Lietuvos 
laukų ilgesys suspausdavo širdĮ. 
Bet pietiniame Illinois valstijos 
gale ne tik skerdyklos Įdarbino 
tuos jaunus vyrus ir moteris, bet 
ir juodasis auksas - anglis. Tik

Trisdešimt metų 
be Vaižganto...

(Atkelta iš 3 psl.)
ties kūrinio žmogaus dvasioj su
kelia naujų minčių ir išgyvenimų.

Aš nepajėgiu Įsivaizduoti, kaip 
jaustųsi kan. Juozas Tumas - 
Vaižgantas, jeigu šiandien jis dar 
tebebūtų gyvas. Visą amžių nebė
gęs iš kovos lauko dėl lietuvių 
tautos laisvės ir kultūros, su 
krikščionišku nuolankumu kentęs 
skriaudas ir žmonių neteisin
gumą, kągi jis veiktų ir kalbėtų 
nūdien, kai neteisingumas pasi
darė baisesnis už devyngalvį sli
biną? Okupuotoj Lietuvoj Vaiž
ganto žodis negalėtų būti lais
vas ir sparnuotas, koks jis bu
vo nepriklausomybės metu. Emi
gracijoj jis veikiausia rūstautų 
ir trankytųsi, kaip dievaitis Per
kūnas. Ištikro, emigracija, tai 
kirmėlė so tokiom Įžūliom akim, 
kuri šalia savęs nepakenčia au
toritetų ir iškilesnių asmenybių. 
Viskas čia verda viename ir pra
žūtingame katile. Nepaprastai 
greitai čia mes pamiršom ir di
džiai išmintingą savo sentėvių pa
mokymą: nusilenk ir duok kelią 
vyresniam...

Va, tokioj tikrovėj ir gimsta 
liūdna mintis: nėra meilės sa
vam žmogui, nėra meilės jo kū
rybinėm pastangom, nėra kam 
mūsų darbuose ieškoti deiman- 

. čiukų, nėra kam vilties aukurų 
padegti. Apsistumdėm, apsipy- 
kom, apsišmeižėm, o to pasėkoj 
tematom tik pilką beveidę masę, 
lyg ugniakalnio lavą tekančią pra- 
rajon...

Vaižgantai, baltoji obelėle, ar 
Tu negalėtum dar kartą grįžti 
ir mus užkrėsti savo tikėjimu, 
viltingumu ir optimizmu, savo 
nesukrečiama Lietuvos ir lietu
vio meile? Ak, ką aš kalbu, sa
vo darbais ir tauriu riteriško 
gyvenimo pavyzdžiu Tu tebesi gy> išsakančius medžio meno kūri- 
vas, tebegyveni mūsų tarpe ir nius. Dailininkas Jonynas Įrėmi- 
gyvensi, kol bus gyva Tavo my- no Lietuvos bažnytinius ir tauti- 
lima tauta!... nius dignitorius vitražuose:Mai-

pasisuki, ir dabar West Frank
furte, Herrin, Benton, Spring
field, Collinsville ir kitose tų 
apylinkių lieuvių gyvenvietėse, 
kur dar tėvukai ir močiutės pra
šneks tokia nepaliesta literatū
rinės Įtakos tarme, kad rodos, 
jog jiems kas nors ant liežuvio 
būtų uždėjęs lietuviško medaus. 
Kai kurios kasyklos, kaip Wil- 
sonville, jau uždarė savo angas 
Į požemius, senieji išėjo pensi
jon, o jų atžalos išskrido kitur 
duonos ieškoti.

Ta senosios emigracijos banga 
persirito ir per Mississippi upę 
pro didžiuosius vartus vakaruos- 
na, kur dar laukiniškumo pėdsa
kus ir kvapą galėjo užuosti. Vie
ni tuč tuojaus čia pat nusėdo 
Pierre Laclede mieste,St. Louis, 
kur patrauklesnės Įmonės, kaip 
batų fabrikai, ne vieną atvedė ir 
iš anglinių miestelių. Ir jau prieš 
50 metų, buvęs angliakasys lietu
vis kunigas Vitkus Įsteigė lietuvių 
švento Juozapo parapiją ir išbu
vo jos klebonu 47 metus. Šiuo 
metu jau gerokai apretėjusioj pa
rapijoje klebonauja kunigas Zig
mas Gelažius -vaižgantiškos min
ties ir sielos žmogus. Prie gra
žaus Lafayette parko ,2123 Park 
Avenue,tebestovi lietuvių parapi
jos bažnyčia buvusioje vokiečių 
rezidencijų vietovėje ir artėjan
ti spalvuotuįų gyventojų banga 
keičia buvusių rezidencijų išvaiz
dą. Nors lietuviai nesukūrė blo
kinių gyvenviečių ir yra išsi
barstę po visą didelĮ miestą ir 
užmiesčius, tačiau dar vis sek
madieniais sugrįžta savo dvasios 
lizdan -- šv. Juozapo bažnyčion. 
Naujoji emigracijos banga atnešė 
keliolika naujųjų ateivių šeimų ir 
lietuviškas kryžius išaugo kunigo 
Z. Gelažiaus rūpesčiu bažnyčios 
kieme. Veikia Amerikos Lietu
vių Bendruomenės skyrius ir lie
tuviška širdis nėra užnešta mies
to dulkėmis.

Rytiniame Mississippi upės 
krante, sakytumei,kaip kitoje pu
sėje Nemuno, pramoniniai Šan
čiai — stovi East St. Louis mies
tas, kur dar tvirtai lietuvių gy
venviečių šaknys tebesilaiko, 
nors laiko tekilas dilina ir nudi
lina ne vieną lietuvĮ Anapilio link. 
Čia lietuvių kolonijoj gyveno ir 
dar gyvena vieni arčiau kitų. Dar 
išaugo ir nauja lietuviško stiliaus 
bažnyčia pagal architekto J. Mu- 
loko projektą. Inžinierius Stankus 
komandavo statybą, o P. Vėbra 
kėlė ant didžiojo altoriaus lietu
višką koplytėlę ir su visais sim
boliais lietuvišką didelĮ kryžių ir 
šoninių altorių dievdirbių dūšią

ronis, Valančius, kardinolas Tiš
kevičius, Staugaitis, didieji kuni
gaikščiai budi languose, lyg ir 
rūpindamiesi, kad lietuviškas žo
dis ir dvasia neliktų išpūsta iš 
lietuvio širdies. Dailininko Ko- 
šubos statulos, rimties apimtos 
stebi, kad žmonės dvasinėje at
ramoje paliktų.

Bet ši bažnyčia nėra pirmu
tinė. Jau 1895 metais Įsikūrė 
lietuvių parapija dviejų aukštųna- 
me, kol 1897 metais buvo pasta
tyta lietuviška medinė bažnytėlė, 
kuri vėliau buvo padidinta ir pa
statyta mokykla. Bet gaisras 1942 
metais nušlavė bažnyčią ir 1945 
metais buvo pastatyti būsimos 
bažnyčios pamatai ir rūsys, kur 
ilgą laiką buvo laikomos pamal
dos iki 1955 metais ant jau esa
mo pamatų ir rūsio iškilo, pa
gal architekto J. Muloko projek
tą, naujoji bažnyčia. Nuo pirmo 
kunigo Servetkos parapiją aptar
navo keli kunigai ir kai 1942 iš 
Šveicarijos atvykęs kun. dr. A. 
Deksnys pradėjo padėti aptarnau
ti parapiją sergančiam klebonui, 
tdip ir toliau tebetvarko parapijos 
reikalus.

Čia buvo daug draugijų ir klu
bų ir turėjo savo salę, bet gas- 
padoriškos galvos ir rankų trūks, 
tant, salė išslydo iš lietuvių ran
kų, kai kurios draugijos paliko 
vėliavas dūlėti, o kasą nariai iš
sidalino.

Nauji dešimtmečiai atėjo, nau
jos parapijinės draugijos kruta; 
veikia Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės skyrius ir 1959 me
tais inžinieraus A. Bakšio ini
ciatyva Įsisteigė ALTS-gos East 
St. Louis Apylinkės skyrius, ku
ris sutiko rūpintis seimo prave- 
dimo reikalais. Šis jaunas sky
rius prie didžiųjų vartų Į lauki
nius vakarus, kviečia visus sąjun
gos narius, atstovus ir svečius 
aplankyti Amerikos centrą - šir
dį ir Įsitikinti, kad lietuvio būta 
ir dar esama ir šioje centrinėje 
vietoje. Tačiautegul niekas nepa
galvoja, kad visi lietuviai čia kaip 
nurašyti. Ne. Taip nėra dar. Yra 
ir tokių, kurie laikosi atokiai nuo 
parapijos -- tai senieji socialis
tai ir bimbininkai. Dar ir jie ne
suvyniojo vėliavų ir regi šviesą 
iš rytų.

Būtų nepilnai nusakytas šio ra
jono lietuvių gyventojų istorinis 
gyvenimas, jei būtų aplenkta už 
12 mylių esanti lietuvių kolonija 
Collinsville mieste, čia, kur ang
lis buvo gan gausiai kasama ir dar 
dabar tebekasama -- lietuvių bu
vo ne būrys, o būriai. Dar ir da
bar tebėra jie,bet sakytumei,taip 
nebekilnoja guviai jau sparnus, 
kol dar buvo jaunas kraujas atsi
vežtas iš Lietuvos laukų ir mies
tų. Collinsville buvo gausi lietu-

East St. Louis lietuvių choras su vadovu Albertu Paulikaičiu. Pirmoj eilėj iš kairės: A. Tiškuvienė, 
A. Lujienė, M. Paulikaitienė, A. Kleinaitienė, A. Paulikaitis, A. Švarcienė, V. Tervydienė, O. Keme- 
žienė, A. Gudaitienė, O. Gerčienė. Antroj eilėj stovi: J. Luja, Z. Grybinas, A. Vaitkus, dr. P. Švar
cas, J. Kleinaitis, Gerčys, J. Gudaitis, J. Navickas, Izdunis ir Vaičekauskas.

vių liuteronų kolonija, turėjo pa
sistatę gražią bažnyčią ir dar 
prieš poą metų buvo laikomos 
lietuviškos pamaldos. Bet apgai
lėtinai reikalams susiklosčius, 
lietuviškos pamaldos nutrūko ir 
bažnyčia iš lietuvių rankų išsly
do. Šiaip Collinsville paliko šva
rus ir ramus miestelis, patogi ir 
graži vieta gyventi, bet ūkiškai 
turinti gravituotis Į St. Louis ir 
East St. Louis miestus.

Kai sąjungos delegatai ir sve
čiai suvažiuos Į seimą, jiepama- 
tys, jog yra lietuvių ir šiose vie
tovėse, kurie seka lietuvišką gy
venimą kitur ir patys juda. Veikia 
ir East St. Louis Lietuvių Choras, 
vedamas Alberto Paulikaičio. Jo 
valdybon Įeina dr. J. Petrikas, 
Juozas Kiemaitis ir A. Tiškuvie-

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

INSURED

nė. Jie ir per seimo iškilmingą 
vakarienę vieną kitą dainą padai
nuos. Sekančiame numeryje mė
ginsime nusakyti, kas bus svars
toma seime ir kas svečius ga
lėtų dominti, nors atstovai gal ir 
neturės laiko žiūrėtinais objek
tais domėtis: mieste, soduose, 
kilstančiais Į dangų didžiaisiais 
vartais, reikia dar neužmiršti pri
dėti — vartais Į laukinius vaka
rus.

(tb)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI

PRENUMERATĄ

MUTUAL FEDERAL BENDROVES
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 Supervised by the United Statės Government 
>202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Virginią 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Visais namų, automobilių 
ir kitais apdraudos reikalais 
kreipkitės Į vieną 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 ”NORTH- 
WEST MULTIPLE LIST- 
ING SERVICE”.

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
M. A. SCHNEIDER CO. 

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio

JURGIS GLIAUDĄ
DIRVOS KONKURSE PREMIJUOTOJI NOVELĖ

(5)
— O viskas dingo, lyg sapne. Pakito gyvenimas. Nie

kas pas jus neateina. Ir pas mane niekas neužsuka. Išdū
lino visi į miesto pakraščius. Apleido klubą kaip paukšt- 
vaikiai savo lizdą apleidžia, bile tik paskrenda. Sėdžiu aš, 
senė,- sunku man vytis bėgančius. Jie su keturiais teki
niais, o aš su dviem senom kojom. O, man ding, ar nerei
kia žmones atgal į klubą patraukti?

— Ale kaip? — suriko Gūžys. — Neina žalčiai, sako, 
nėra kur parkinti, sako, čia susna ir bomai tairus bado.

Morkūnienė pakėlė dešinę rariką. Smulki ir menkutė 
ji stovėjo prieš stalo draugiją. Iškilminga jos veido iš
raiška lyg krutino baltą medžiaginę gėlytę ant jos juo
dos skrybėlaitės. Jos juodose akvse buvo ta dandinčio var
po narsa, kuri visad pakeri besiklausančius.

— Va, gerbiamieji, — pasakė ii pernelyg garsiai, lyg 
kalbėtų per prakalbas, — nepapeikite manęs, tik išklau
sykite. Aš čion atėjau nedalaus jums atnešti, bet su pa
siūlymu. Toks mano sumanymas, toks nusitarimas. Jūs 
leiskite man apsigyventi klube. Tame mažame kambariu
ke už steidžiaus. Jis man tiktų. Mažas, parankus, šildyti 
mažai reikia. Gyvenčiau ten ir klubą švarinčiau. Jūsų 
turtą tausočiau. Klubui reikia šeimininkės, kas to ne
mato ?

— Ąr čia klebonija, kad gaspadinės reikia? — at
šiauriai įterpė Gūžys.

— Ne mano valia čia, — pridūrė Morkūnienė, — tik 
jūsų valia, gerbiamieji.

Buvo tyla.
— Hm, — atsikvošėjo pirmas Vyturys, nemaloniai 

nustebintas Morkūnienės landumu ir apmaudingai toje 
padėtyje nesurasdamas optimizmo, — pasiūlymas visai 
netikėtas. Visai ir visai netikėtas.

— Kaipo toki, — niūriai sumurmėjo Turūta, — jį 
reikia apsvarstyti kitame susirinkime, reikia plačiai iš
diskutuoti, įtraukti j protokolą. Kaip kitaip? Pagal klubo 
įstatus.

— Kad čia visi esame, visi ir nusitarkime, — lepte
lėjo neatsargus Gūžys.

— šiai dienai to punkto dienotvarkėje nėra, — pa
sakė bešališku tonu Turūta. — Viskas turi būti forma
liai, juk klubas inkorporuota organizacija. Pavyzdžiui, 
leisime gyventi tame kambarėlyje, o miesto valdžia pa
sakys ne, ir uždraus, ir klubą pinigine bauda nubaus. 
Miesto valdžia turi savo nuostatus. Kambarėlis už scenos. 
O kaip elektros laidai? Ar gali ten žmogus gyventi? O 
gazas. Namas gi senas.

— Tai kaip gi, — sujudo Gužienė, — Morkūnienė 
gazą degins, o kaip su biliais?

— čia yra svarbi problema, ponia Morkūniene, — 
pasakė su pirmininkišku orumu Vyturys. -Jis akimis ap
čiuopė kiekvieno kalbančio lūpas, o per lūpas ir žmogaus 
vidų. Jam atrodė, jis jau sugavo nadėtj. Turūtos užuo
minos jam pagelbėjo staigų reikalą išlukštenti. — Tokios 
problemos iš karto mes neišspręsime. Daug klausimų iš
kyla.

— O kokių gi? — nekantriai paklausė Morkūnienė, 
kuri atrodė lvg supliuško po visos užustalės nebičiuliškais 
žvilgsniais. Visad žmonėms-nesmagu, kada elgeta nelauk
tu meldimu sugadina ūpą, apteršia nuotaiką.

Staigus vėio gūsis pliaukšterėjo palaidu stogo pa
dengimo gabalu ir visi tai išgirdo lyg koks milžinas del
nu sudavė per klubo viršugalvį. Nesmagu rudens vakarą 
patirti, kad stogas virš galvos įrsta, tvsta, atskleidžia 
patalpą rudens lijundroms.

— Tokie ir klausimai, ponia Morkūniene, — pasakė 
Vyturys, — kad stogas prašosi taisomas. Apie jį ką tik 
tarėmės. Jis pats už save dabar ''alsuo’a. Kaip galime 
netaisyton pastogėn priimti nuomininką? O kas dėl to 
kambarėlio už scenos, tai irgi klausimas. Kambarėlis bus 

reikalingas aktoriams, kai veikla atsigaus ir bus vaidini
mai. Kur jie grimuosis, jeigu tos patalpos neturės?

— Na gi, kur aktoriai grimuosis, kur jie turės nuo 
scenos, tarp pasirodymų dingti, — iš padilbų dirstelėjęs 
į vieną kitą išniurnė Turūta.

— Tai kaip gi su gazo biliais, — pakartojo Gužienė, 
— jeigu Morkūnienė gyvens?

— Klubui gaspadinės nereikia, — sušniokštė Gūžys, 
lyg pabūgęs, kad Vyturys su Turūta nepasiduotų plonam 
Morkūnienės balsui, kad nesugraudintų, — čia gaspado- 
rius yra. Jackus. Ir šildo, ir prievaizdauja. Tu, Morkū
niene, paveizdėk aplink klebonijas, ten šiltų vietų atrasi, 
prie savo kaulų lašinių pridursi.

— Daug klausimų kyla, ponia Morkūniene, — skės
telėjo bejėgiai rankomis Vyturys.

— Klubas inkorporuotas, jei nuomininkus leisime, 
ką valdžia tars? — lvg spūstelėjo gąsdinimu Turūta.

— Valdžia, gerbiamieji, tai mes patys, — pasakė 
Jackus, su dideliu nerimu stebėjęs įvykį. — Ir tą stogą 
be gaišties patys užlopysime. Bet gi aš geidžiu gerbiamą 
Morkūnienę paklausti, ar jau taip Morkūnų namas yra 
sukniubęs, kad gyventi nėra kur?

Gužienė su pašaipėlė įsisteibėlijo į našlę.
Morkūnienė atsakė:
Aš, mano prieteliai, kaip nusitariau viską vykdyti 

pagal eilę, taip ir pradėjau. Ale iūs manės nevisai supra
tote. Pirma norėjau apsirūpinti kerte, pastoge ties galva, 
aprimti mažame kampelyje. O savo namą su sklvpu pado
vanoti klubui i pilną nuosavybę. Aš ir dabar neužsigaunu, 
kad jūs lyg valdžios bijote dėl ma”o įleidimo. Juk jūs ma
no nusitarimo nežinote. Savo žemę noriu pridurti prie 
klubo, kad būtų kur žmonėms karus parkinti. Dabar dėl 
parkinimo stokos niekas neateina, tai kaio gi vaidinimus 
losite, jeigu žmonėms nėra kur parkinti? O kai savo vieta 
bus, bomai neprieis, žmonės skųstis negalės. O kai klubui 
žemę atiduosiu, namą reikės nuimti, jau ir persenes tas 
namas, kur gi dėsiuosi? štai ir teiravausi pirma dėl gyve
namos kertės. Ar daug man reikia to ploto, viso esu šimto 
svarų svorio.

(Bus daugiau)
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GRAŽUS RYGIŠKIU JONO GIMNAZIJOS
MINĖJIMAS CHICAGOJE

Gegužės 4 ir 5 d. Jaunimo 
Centre Chicagoje buvo suruoš
tas Marijampolės Rygiškių Jono 
gimnazijos šimtmečio sukakties 
minėjimas, surištas su didžiųjų 
tautos žmonių pagerbimu.

Kaip ir buvo galima tikėtis, 
šeštadienio pobūvis - vakarienė 
sutraukė apie 350 rygiškiečių ir 
svečių, kurių tarpe buvo matyti 
kaimynės Marijonų gimnazijos, 
Vilkaviškio gimnazijos ir kitų 
gimnazijų auklėtinių. Buvo sve
čių iš Kanados ir Amerikos to
limesnių vietovių, jų tarpe ir Ne
priklausomos Lietuvos Atstovas 
JAV Juozas Kajeckas, Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos Prezi
diumo pirmininkas Stasys Barz- 
dukas, dr. A. Kučas, JAV Tau
tinės Sąjungos pirmininkas Vy
tautas Abraitis, buv. gimnazi
jos inspektorius Vincas Ambra
ziejus, pirmas Pedagogų Tary
bos sekretorius Vaclovas Kasa- 
kaitis, komiteto įgaliotiniai: Eli
ziejus Šlekys iš Toronto i r Juozas 
Arjdriušis iš New Yorko, ir eilė 
kitų, surištų ar nesurištų su Ma
rijampolės gimnazija.

PobūvJ atidarė rengimo komi
teto pirmininkas Jonas Vaičiū
nas, maldai kalbėti pakviesda
mas kun. Gediminą Kijauską SJ, 
Tėvų Jėzuitų Provinciolo pava
duotoją. Programą atliko rašy
tojas - humoristas Antanas Gus
taitis ir jaunas, labai gražiai pa
sirodęs, smuikininkas Nerijus 
Paulionis, Manigirdui Motekai- 
čiui akompanuojant. Programai 
vadovavo akt. EglėVilutienė. Žo- 
dj tarė Lietuvos Generalinis kon
sulas Chicagoje dr. Petras Dauž- 
vardis, primindamas, kad yra 
aukštesnės institucijos atstovas 
min. J. Kajeckas, kuris šiandien 
atsisako žodžio, j{ atiduodamas 
generalinaim konsului.

Sekmadienj 12 vai. Tėvų 
J ėzuitų koplyčioje iškilmingas 
pamaldas su asista laikė vysk. 
V. Brizgys, o pamokslą sakėkun. 
J. Vaišnys, SJ, stipriai užakcen
tuodamas gimnazijos reikšmę. 
Giedojo I. Motekaitienė, M. Mo- 
tekaičiui akompanuojant. Po pa
maldų, prie Žuvusiems dėl Lie
tuvos Laisvės paminklo buvo pa
dėtas vainikas. Iškilmėms vado
vavo pik. Šeštakauskas, o trumpą 
žod{ tarė pik. K. Ališauskas. Ug
nį uždegė G. Plaušinaitienėir V. 
Lapienė.

Tą pačią dieną 3 vai. minėji
mo akademinė dalis buvo pradė
ta didžiųjų iš Marijampolės gim
nazijos suolo išėjusių tautos žmo
nių pagerbimu. Buvo parodyta 
dvylika iš jų: P. Kriaučiūnas, 
P. Arminas, dr. J.Basanavičius, 
dr. V. Kudirka, J. Jablonskis — 
Rygiškių Jonas, A. KriŠčiukaitis 
-- Aišbė, Pr. Mašiotas, dr. V. 
Pietaris, kun. A. Milukas, ark. 
J. Matulaitis - Matulevičius, Pr. 
Baičaitis ir dr. K. Grinius. Vie

toje ekrano buvo panaudota dail. 
A. Valeškos įspūdinga dekoraci
ja, vaizduojanti Rygiškių Jono 
gimnaziją su iš jos tekančia Auš
ra ir budinančiu Varpu. Rygiškių 
Jono pagrindinis šūkis "Maža 
garbė svetimomis kalbomis kal
bėti, didi gėda savosios gerai ne
mokėti", iškeltas virš gimnazi
jos rūmų, lyg apvainikavo visą 
dekoraciją.

Būtina išskirtinai sustoti prie 
poetės J. Augustaitytės - Vaičiū
nienės paruoštų tekstų, apibūdi
nančių kiekvieno iš rodomųjų es
mingiausius pasisakymus ar iš
traukas iš raštų, pridedant trum
pus biografinius bruožus. Kiek 
valandų teko sėdėti, ieškant ir 
knisantis archyvinėse ir istori
nėse medžiagose, tik ji pati galė
tų pasakyti. Buvo girdėti nuomo
nių, kad tuos tekstus komitetui 
vertėtų išleisti atskira brošiūra.

Akt. E. Vilutienės ir raš. Ant. 
Gustaičio perduoti tekstai ne vie
no akyse išspaudė ašaras.

Oficialią akademinę dallatida-

ma medžiaga.
Garbės Prezidiuman pakvie 

J. Kajeckas, vysk. V. Brizg 
dr. P. Daužvardis, V. Ambras 
jus, J. Augustaitytė - Vaičiūr 
nė, kun. P. Dambrauskas, V. 
sakaitis, dr. M. Krasauska 
prof. M. Krikščiūnas, kun. A. 
verauskas, V. Abraitis, pulk 
Ališauskas, St. Barzdukas.dr 
Grigaitis, J. Jasaitis, dr. A. 
čas. Kun. A. Neverauskas dėl 
gos negalėjo dalyvauti.

Istorikė d r. M. Krasausk; 
skaitė gerai paruoštą paska 
nurodydama gimnazijos reik’ 
istorinėje raidoje. Žodžiu st 
kino: J. Kajeckas -- Neprikl 
somos Lietuvos atstovas, pi 
M. Krikščiūnas--gimnazijos 
dagogų vardu, dr. P. Grigaiti: 
priešnepriklausomybinio lail 
tarpio auklėtinių vardu,St. Bai 
dūkas -- Nepr. Lietuvos aukR 
nių vardu ir J. Jasaitis --J... 
LB Centro valdybos vardu.

Kun. J. Vaišnio SJ pasiūlyta 
rezoliucija buvo visų priimta.

Meninėie dalvie kanadiškė iau-

ę^s*“?*****v

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos šimtmečio minėjimo Chicagoje garbės prezidiumas. Sėdi iš 
kairės: V. Abraitis, prof. M. Krikščiūnas, kun. P. Dambrauskas, J. Vaičiūnienė, Lietuvos gen. kon
sulas dr. P. Daužvardis, Lietuvos atstovas Washingtone J. Kajeckas, vysk. V. Brizgys, V. Kasakaitis, 
pulk. K. Ališauskas, St. Barzdukas, dr. P. Grigaitis, J. Jasaitis ir dr. A. Kučas.

V. Noreikos nuotrauka

siūlydamas pagerbti žuvusius ry- 
giškiečius minutės atsistojimu, 
kartu primindamas, kad ilgame
tis tos gimnazijos direktorius A. 
Daniliauskas, davęs toną ir liniją 
gimnazijai, taip pat, inspektorius 
J. Dailydė yra mirę kankinių mir
timi Sibire, Pabrėžė, kad komi
tetas atliko tik pirmąją savo dar
bo dalį. Antroji, svarbesnioji,bus 
monografijos leidimas. Todėl vi
si turi ateiti talkon su savo turi-

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

1’INIGAI PADĖTI IKI KIEK VIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MENESIO DIENOS.

ši

PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

& LOAN ASSN.

AI REKOMENDUOJAME
YRA SVARBU

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 

sekretorius
Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone: 656-6330

Grupė Rygiškių Jono gimnazijos auklėtinių ir svečių Chicagoje prie Žuvusiems dėl Lietuvos laisvės 
paminklo, minint gimnazijos šimtmetj. Vidury matyti savanoriai kūrėjai, padėję vainiką B. Žukaus
kas ir pulk. K. Ališauskas, vysk. V. Brizgys, Lietuvos atstovas J. Kajeckas ir trečias iš dešinės iš
kilmių rengimo komiteto pirm. J. Vaičiūnas. V. Noreikos nuotrauka

iš operų, buvo labai šiltai priim
ta ir davė bisui dar vieną ariją.

na solistė L. Šukytė, padainavu
si tris lietuvių kompozitorių kū
rinius, antroje dalyje dvi arijas Akompanavo A. Kučiūnas.Chica-

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

'AUDRON Ė“
87 East Bav Rd.. Osterville. Cape Cod. Mass. 

Tel. (Area 617) 428-8425
• Graži vila ir erdvūs kambariai.
• Privatus 2 akrų pušynas — parkas.
• Šiltos Golt'stromo 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 Mari ja 

Jansonai visus maloniai kviečia atvykti 
praleisti atostogas.

Iš anksto kreiptis:
E. JANSONAS, 15 Rosedale St., Boston 24, Mass. 

Tel. fArea 617) 288-5999.
Po birželio 15 d. — AUDRONĖ-JANSONAS — 

87 East Bav Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 
f ei. (Area 617) 128-8425

gos Lietuvių Vyrų choras pirmą 
kartą, A. Kučiūno diriguojamas, 
išėjo tik su tautinėmis - patrio
tinėmis dainomis. A. Kučiūno 
parinktas repertuaras visiškai 
sutapo su minėjimo esme. Nepra~ 
silenkė nė bisui duota daina.

Žiūrovų tarpe buvo pasisaky
mų, kad vargu atsirastų net oku
puotoje Lietuvoje, kur choristai 
iš dainavimo valgo duoną, vyrų 
choras, už mūsiški pranašesnis.

Minėjimas, A. Kučiūnui su cho
ru pradėjus, baigtas visų gieda
mu Tautos Himnu.

Komitetą tektų sveikinti už 
tikrai gražų atliktą darbą. Nors 
minėjimas truko tris valandas, 
tačiau prabėgo kaip kelios minu
tės. Linkėtina, kad taip organi-

zuotų minėjimų būtų daugiau. Jo
kių padėkų ir pristatinėjimųban
keto ar pačio minėjimo metu. Tik 
kas būtinai reikalinga. Jokių pa- 
negyrikų ar liaupsinimų, kurie 
dažniausiai nuskamba labai tuš
čiai.

Š{ minėjimą suruošė: J. Vai
čiūnas (pirmininkas), Z. Samuo
lis (vicepirm.), T. Bukaveckas 
(sekretorius), V. Lapienė (finan
sų vedėja), kun. J. Vaišnys, SJ 
(monografijos redaktorius), V. 
Paulionis (monografijos reikalų 
vedėjas), J. Dėdinas, V. Sirutis 
ir A. Paliulis.

Marijampliečių spaudos paro
dą suruošė žurn. J. Vaidelys.

Rygiškietis

A. Olio mirties paminėjimmas■ ■

A.A. Antano Olio 5 metų mir
ties paminėjimas, kur} rengia 
Chicagoje, A.L. Tautinės S-gos 
Centro valdyba susitarusi su A. 
L. Tautinės S-gos Chicagos sky
rium, {vyks birželio mėn. 9 ir 
15 dienomis.

Paminėjimas bus iš dviejų da
lių.

I-ji dalis: birželio mėn. 9 d.
11 vai. Tėvų Jėzuitų koplyčioje 
5616 So. Claremont Avė. pamal
dos. Šv. Mišias atnašaus Tėvas 
J. Vaišnys. Laike šv. Mišių gie
dos solistas Algirdas Brazys. 
Vargonais palydės muzikas Al
gis Šimkus. Po pamaldų bus vyks- 

• tama j šv. Kazimiero kapines, kur 
bus padėtas ant Antano Olio ka
po gėlių vainikas. Prie kapo žodį 
tars advokatas Antanas Lapins
kas.

Minėjimo I-ją dalj tvarko A. 
L. Tautinės S-gos Chicagos Sky. 
riaus pirmininkas dr. Steponas 
Biežis.

II-ji dalis: birželio mėn. 15 d. 
7 v.v. Jaunimo centre, didžiojo
je salėje {vyks A.A. Antano Olio 
minėjimo akademija.

Akademijai yra numatyta keli 
kalbėtojai, meninė dalis ir bend
ra kavutė.

Minėjimo II-ją dalj tvarko A. L. 
Tautinės S-gos Tarybos prezi
diumo narys Juozas Bachūnas.

Minėjimo programa spaudoje 
bus paskelbta vėliau.

Organizacijos ir paskiri asme
nys kviečiami dalyvauti A.A. An
tano Olio paminėjime.

Visais minėjmo reikalais 
kreiptis l dr. S. BiežJ, 324J W, 
66 PI.,Chicago,ar IJuoząBachu- 
ną -- Tabor Farm, Sodus, Mich.

A. Janukaitis

Skaityk ir platink
DIRVĄ

SEVENTH & PARK AVENUES ASBURY PARK, N. J. 

PRospect 4-7788

Įvairiais metu laikotarpiais malonu visad 
atsilankyti gražiajame 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.
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LOS ANGELES LIETUVIŲ ŽINIOS
* Prof. Mykolo Biržiškos Lai

dotuvių Komitetas baigė savo 
darbą. Komiteto uždaviniu buvo: 
pasirūpinti tinkamu laidotuvių 
pravedimu ir suorganizavimu ir 
surasti lėšas laidotuvių išlai
doms padengti. Komiteto sudary
ta pajamų išlaidų apyskaita bus 
ALT revizijos komisijos patik
rinta (paties komiteto pageidavi
mu) ir paskelbta visuomenės ži
niai. Visus dokumentus komite
tas yra nutaręs perduoti prof. 
Mykolo Biržiškos giminėms. 
Apyskaita rodo, kad laidotuvėms 
buvo išleista 2545.80. Išlaidos 
padarytos: už kriptą mauzolie
juje sumokėta -- 1175.00; kars
tas kainavo -- 986.05; užrašo iš
kalimas -- 260.00: kitos išlaidos 
-- 124.23.

Šias išlaidas savo aukomis pa
dengė 292 pavieniai asmenys ir 
26 organizacijos. Pavienių asme
nų buvo suaukota 1663.65, drau
gijų - 882.15.

Pastebėtina, kad Waterburio 
kolonijos atsiliepė 4 organiza
cijos, o iš Chicagos, kurią visi 

IŠKIRPTI

ŠILUVOS ŠVENČIAUSIOS MARUOS GARBEI 
LIETUVIU PAMINKLINEI KOPLYČIAI 

WASHINGTON, D. C.
Pritardamas pasiryžimui įamžinti Šv. Marijos 

apsireiškimo Šiluvoje atminimą ir Lietuvių vardą 
Nekaltai Pradėtos šv. Marijos šventovėje Wash- 
ington, siunčiu savo auką $................... , kaip Lie
tuvių pagarbos Šv. Marijai ir vieningumo ženklą.

Rašyti: COMMITTEE FOR THE CHAPEL 
OF OUR LAI)Y OF ŠILUVA, 
6727 So. California Avenue, 
Chicago 29, III.

Aukotojo vardas ir pavardė:

Adresas: gatvė:
City .................. .....................................
Zone ........ Statė.................................

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Paskubina jūsų siuntini JŪ3M draugams ir giminėms j bet kurių 
SSSR dali...............................................Licensed by Vneshposiltorg

8IUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 
------  GAVĖJAS NIEKO NEMOKA -------

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimų medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausių skyrių:
• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue ..................... AL 4-5456
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street ............... CH 3-2583
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue ............. EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue ............... Dl 5-8808
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street .................... CH 9-6245
• BOSTON 18. Mass. — 271 Shavvmut Avenue ............... Ll 2-1767
• SCUTH BOSTON, Mass. 359 West Broadway Tel. 26&-0068
• BUFALLO 6. N. Y. — 332 Fltlmore Avenue ................ TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ......... BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ............ WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ............ TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue ................ VI 1-5355
• GRAND' RAPIDS, Mich. — 606 Bridge St., N.W...... .. GL 8-2256
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau .............. TO 7-1575
• HARTFORD, Conn. — 132 Franklin Avenue .... Tel. 233-8030
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė........... ES 2-4685
• YOUNGSTOWN 3, Ohio, 21 Fifth Avė. ............RI 3-0440
• YONKERS, N. Y., 235 Neppeuhan Avė.... GR 6-2681
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantlc Blvd. .. AN 1-2994
• LAKEWOOD, N. J. — 126 - 4th Street .................1...... FO 3-8569
• NEVVAhk 3, N. J. — 428 springfield Avenue ............ B« 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė.................... LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street ........................ MU 4-4619
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street ........................ GR 2-6387
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė......... PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street ......... HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ........... Fl 6-1571
• VVATERBURY, Conn. — 6 John Street ....................... PL 6-6766
• VVORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street .............. SW 8-2868
• VINELAND, N.J. — W. Landis Avė., Greek Orthodox Club Bldg.

laikome lietuvių kultūriniu, vi
suomeniniu ir ekonominiu ir po
litiniu centru atsiliepė ... tik 6. 
Iš visiems ir visur vadovaujan
čių centrų apyskaitoje neranda
me jų nei vieno... Tas pat tenka 
pasakyti ir apie mūsų didžiąsias 
leidyklas ir laikraščius, iš kurių 
tesuminėta tik viena, būtent, 
"Viltis” ir "Dirva".

Daugumą aukų yra sudėję JAV 
lietuviai. Didžiąją jų dalį yra su
aukoję losangeliečiai.

* LTS-gos Los Angeles sky
riaus ruoštas pavasario balius 
praėjo smagioj ir jaukioj nuotai
koj.

Meninę programą išpildė so
listas R. Dapšys ir muzikas Bud- 
riūnas. Kiekvienas programos 
išpildomas dalykas susirinkusių 
buvo karštai primtas ir daugumas 
bisuoti, taip kad solistui R. Dap- 
šiui numatytą vakarui dainų re
pertuarą veik dvigubai teko pra
plėsti. Vakaro programa kiek vė
liau buvo netikėtai dar papildy
ta, kartu su M. Krafto orkestru

Dombrovskaitės, kuri užtarnau
tai susilaukė už dainos išpildy
mą iš svečių gražaus Įvertinimo. 
Visą vakaro programą, su humo
ristiniais paĮvairinimais, suma
niai ir vykusiai pravedė žurna
listas Bronys Raila.

Rašant šią korespondenciją, 
parengimo rengėjai dar nebuvo su
vedę galutinos išlaidų apyskaitos, 
bet tikimasi, kad prof. Mykolo 
Biržiškos bibliotekai paremti, 
.liks apie 300 dolerių. Vasario 16 
gimnazijos paramai buvo leidžia
mas laimėjimui didžiulis tortas, 
kurĮ paruošė M. PuikŪnienė, ir 
kurio laimėjimui buvo suaukota 
70 dolerių. Visa ši suma, neat- 
skaitant torto išlaidų rbuvo per
duota M. PuikŪnienės vadovau
jamam Vasario 16-tos gimnazijai 
remti būreliui, kuri pasižadėjo 
pinigus persiųsti Vasario 16 gim
nazijai. Prie sėkmingo Vasario 
16 gimnazijai aukų surinkimo žy
miai prisidėjo K. Žilinskienė ir 
Waitek ; kurios šioje srity yra 
didelio patyrimo "specialistės". 
Tortą laimėjo Misiūnas.

Prie vakaro jaukumo ir pasi-. 
sekimo daug prisidėjo skoningas 
stalų padengimas ir du gerai pa
ruošti maisto bufetai, prie kurių 
svečiai, pagal savo skonĮ ir pa
sirinkimą, galėjo laisvai vaišin-

Your
Savings EARN

• 813 EAST 185TH STREET
• 6235 ST. CLAIR AVENUE
• 25000 EUCLID AVENUE
• 26000 LAKE SHORE BLVD.

LIETUVIŠKA 
VASARVIETĖ

BANGA
CAPE COD’E, MASS. 

GREAT MARSH RD., 
CENTERVILLE, MASS.

• Prie Atlanto, vandenyno, 
Golfo srovės šildomo gar
saus Craigville Beach.

• Patogūs kambariai ir atski
ri namukai, kuriuose pa
tiems galima gamintis val
gi-

• Skanūs lietuviški valgiai.
• Grynas pušų oras ir rami 

vietovė poilsiui.
• Svečiams be nuosavų au

tomobilių — transportacija 
i ir iš paplūdimio.

• Vaikų priežiūra tėvams iš
vykus.

• Šalia "Bangos” randasi eže
ras su viešu paplūdimiu. 
Žuvavimo mėgėjams yra 
laivelis.
Norintieji puikiai praleisti 

atostogas prašomi su užsaky
mais kreiptis šiuo adresu:

A. Pakštienė, 
74Aliėia Rd., 
Boston 24, Mass. 
Tel. AV 2-8046.

o po birželio 15 d. Į "Bangą”
Box 188, Centerville, 

Cape Čod, Mass.
Tel. SP 5-4633.

tis Įvairiais ponių pagamintais 
užkandžiais.

Pažymėtina, kad Į parengimą 
atsilankė nemažai ir lietuviško 
jaunimo, kuris savo judrumu, ša
lia smagaus M. Krafto orkestro, 
daug prisidėjo prie gyvos ir pa
kilios nuotaikos sudarymo. Pa
vasario baliaus rengėjai, LTS- 
gos Los Angeles skyrius, jau
čiasi, kad sukeltomis lėšomis 
prie mūsų lietuvybės židinių 
išlaikymo yra kukliai prisidė
jęs, ir tęsdamas savo darbą, ti
kisi tos paramos ir ateity nepa
miršti. Visiems svečiams Į pa
rengimą atsilankiusiems, ir vi
siems savo neįkainuojamu dar
bu prie parengimo pasisekimo 
prlsidėjusiems, pavasario ba
liaus rengėjai prašo perduoti jų 
Širdingą padėką.

♦ Los Angeles LB apylinkės 
naujai išrinktoji v-ba pasiskirs
tė pareigas sekančiai; pirminin
kas A. Skirius, vicepirm. Stan
čikas, kultūros vadovas -- dr, 
Jurkūnas, sekretorius Žilevi
čiūtė, iždininkas Markevičius, 
ypatingiems reikalams -- Saka
lauskas, jaunimo reikalams — 
Razutienė. Iš valdybos sąstato 
iškrito kruopšti, pareiginga visuo> 
menininkė Karaliūtė, kuri spėjo 
per trumpą laikotarpĮ Įsigyti Los 
Angeles visuomenės pasitikė
jimą. Nesutikimo priežastis dau
giau Į valdybą Įeiti, buvo p-lės 
Karaliūtės noras pagilinti stu
dijas, kurios žada užimti apie 
metus laiko. Malonu pastebėti, 
kad šios V-bos sąstatas pasi
pildė net dviem jaunimo atsto
vais -- Žilevičiūte ir Markevi
čium. Abu yra turėję progų ir 
anksčiau pasireikšti visuome
niniame darbe. Būtų gera, kad 
ir daugiau kas iš gausaus Los 
Angeles jaunimo pradėtų labiau 
domėtis lietuvių visuomeniniu gy. 
venimu.

Per pereitus metus Los Ange
les LB apylinkės v-bai pasise
kė iš grupinių, ar net ašmenių 
siaurų takų pasukti 1 platųjį bend 
ruomenės vieškelj.

Čia pat norisi palinkėti naujai 
bendruomenės valdybai netik sėk
mingos veiklos, bet ir pageidau
ti, kad ateities darbus dirbant 
ir juos rikiuojant iš akių neiš
leisti platesnių bendruomenės ho
rizontų, vengiant bet kurių susi
kryžiavimų ir susikirtimų su ma
žesniais ar didesniais visuome
niniais vienetais. Geras ir svei
kas principas buvo iškeltas pra
ėjusios v-bos pirmininko visuo
tinam LB susirinkime skaityta
me pranešime, kad bendruomenė 
neina Į varžytines su kitomis or
ganizacijomis, ir belieka tik lauk
ti, kad tas sveikas derinimosi bū
das bus taikomas visiems, kaip 
gerai ir teisingai buvo pritaikytas 
"Lietuvių Dienų" kolektyvui.

(k)

DETROIT

STEIGIAMASIS SUSIRINKIMAS

Gegužės 19 d., sekmadienĮ, 12 
vaL 30 min. Detroito Lietuvių 
Namuose šaukiamas lietuvių res
publikonų steigiamasis susirin
kimas. Kalbės teis. Uvick ir 
renkama skyriaus vadovybė. Pri
jaučiantieji respublikonų parti
jai kviečiami susirinkime daly
vauti.X
PASKUTINIS PARENGIMAS

Gegužės mėn. 25 d. šeštadie- 
nĮ, LB Detroito apylinkė rengia 
vakarą, kuriame bus vaidinamas 
V. Alanto naujas kūrinys "Kyla 
vėtra ūkanose". Vaidina "Alkos" 
dramos sambūrio pajėgos. Re
žisuoja J. Pusdešris. Šis paren
gimai salėje bus paskutinis ši 
sezoną.

ŠILAINEI PASISEKĖ

Detroito lieuvių tautinių šo
kių grupės "šilainės" gegužės 
11 d. šokių ir dainų vakaras vi
sapusiškai pasisekė. Pirmą kar
tą pasirodžiusi Detroito scenoje
L. Šukytė savo puikiai išlavintu 
ir maloniu balsu užbūrė klausy
tojus. Jai nepagailėta aplodis
mentų. Šokėjų grupė atliko pa
sirinktus šokius meistriškai. La
bai daug darbo Įdėta Šokių vado
vės ir šokėjų. Maloniai nuteikė 
žiūrovus ir Danutė Miškinytė, 
šokdama jūrininko ir ispanų šo
kius. Šokiams puikiai grojo Vy
tas Marčiukaitis. Pagarba šokių 
vadovei G. Gobienei už parodytą 
pavyzdĮ, kad programą pradėjo 
punktualiai.

K. Jurgutis

• LB Clevelando I-os apy
linkės valdyba paskutinia
me savo posėdyje paskyrė 
40 dol. mūsą mokyklinio 
amžiaus jaunimui, kuris 
taip gražiai reiškiasi, J. Ži- 
lioniui ir Z. Peckui vado
vaujant .Tėvynės Garsų ra
dijo valandėlėse.

• Valdyba suteikė akade
miniam jaunimui 200 dol. 
paskolą (be nuošimčių), 
pasiryžus pagerinti Čiurlio
nio namuose apatines patal
pas, kuriose numato ruošti 
kultūrines sueigas. Sveikin
tinas akademinio jaunimo 
gražus užsimojimas ir to 
sumanymo iniciatoriai K. 
Gaižutis, V. Stankevičius^ 
A. Gasparaitis, š. Lazdinis, 
A. Januškis ir A. Rukšėnas, 
o Čiurlionio Ansamblio val
dybai priklauso didelė pa
dėka, pritarus jaunimo gra
žiai iniciatyvai.

• I-os Apyl. Valdyba, ry
šium su ruošiamu birželio 8 
d. šv. Jurgio parapijos sa
lėje Lietuvių Tautinių šo
kių grupių pasirodymu, de
da daug pastangų, kad mū
sų lietuviškoji visuomenė 
skaitlingai atsilankytų ir 
pamatytų mūsų jaunimo 
padėtas pastangas repre
zentuoti mūsų tautinius šo
kius JAV ir Kanados Tau
tinių šokių šventėje. Valdy
ba nutarė kviesti į šią ma
žąją Lietuvių Tautinių šo
kiu šventę — per spaudą, 
radiją ir atskirais kvieti
mais. Sutelkimui lėšų šokė
ju kelionės išlaidoms pa
dengti, valdyba nutarė 
kreiptis i piniginiai pajė
gesnes Clevelando organi
zacijas, prašant paremti 
mūsų jaunimą.

Birželio 8 d. j ruošiamą 
mažąją Lietuvių Tautinių 
šokiu šventę šv. Jurgio pa- 
raniios salėje — įėjimas 1 
dol. Po programos numato
mos vaišės ir pasilinksmini
mas.

• Lietuvių Fondo meti
niame suvažiavime, gegužės 
18 d., Chicagoje, LB Cleve
lando I-os Apyl. Valdvbą 
atstovauti yra įgaliotas LB 
Centro Valdybos pirm. J. 
Jasaitis.

I-os Apyl. Valdyba yra 
LF narys su įmokė j imu 500 
dol.

Clevelandiečių išvyka į 
Niagara Falls

Šią vasarą viena įdomiau
sių iškilų į gamtą, bus Ka
nados ir JAV SLA kuopų 
pasimatymas Niagara Falls, 
birželio 8 d., šeštadienį, 
”Marconi Hali”, 1072 Mag
dalena Avenue (Victoria 
Avenue kampas). Pasima
tymą ruošią Kanadoje vei
kiančiųjų SLA Toronto, Ha
miltono ir St. Catharines 
kuopų vadovybių šiam rei
kalui sudarytas komitetas.

Į pasimatymą įdomiau
sioje šiaurinės Amerikos 
žemyno vietovėje, o tokiu 

A "STOP" Sign 
TO NEW CAR BUYERS •
Stop and conslder how much you 

can save by Financing your car at our 
Rate of $C) per $100 per year. Let us 

prove that we can save you money!

Visit any of our convenient 71 offices or
PHONE CHerry 1-0875

S

laikomas didingas Niagara 
Falls, ruošos Komitetas 
kviečia atvykti visus lietu
vius, SLA narius ir nena- 
rius ir didingos gamtos gro
žio aplinkumoje pasisve
čiuoti bei pabendrauti su 
savo maloniais tautiečiais.

Clevelando veik i ančių 
SLA kuopų nariai, prie ku
rių jungiasi ir Akrono SLA 
kuopos nariai, į pasimaty
mą Niagara Falls, ruošią 
bendrą iškilą autobusu. Kas 
norėtų dalyvauti šioje įdo
mioje iškiloje, prašomi iš 
anksto užsirašytį pas šiuos 
asmenis: Justiną Misčiką, 
9894 Empire Avenue, Cle
veland 8, telef. MU 1-8966; 
darbo valandomis ir pas Po
vilą Šukį, Lietuvių Klube, 
6835 Superior Avenue, tel. 
EX 1-1143, kasdieną po pie
tų iki 12 vai. vakaro. Užsi
rašyti prašoma iš anksto, 
bet nevėliau gegužės mėne
sio 25 d. vakaro, užsimo
kant mokestį $7.25 asme
niui.

Iš Clevelando į Niagarą 
Falls išvykstama šeštadie
nį, birželio 8 d. iš ryto ir 
grįžtama atgal, sekmadie
nį, birželio 9 d. po pietų. 
Tikslus išvykos ir grįžimo 
laikas bus praneštas vėliau. 
Nakvojama Niagara Falls 
moteliuose. Už nakvynę už
simoka patys iškilos daly
viai.

Išvyką ruošią SLA 14 
kuopos valdybos vardu: 
Vytautas Braziulis — pir
mininkas, Povilas Šukys — 
iždininkas ir Justinas Mis- 
čikas — narys.

• I-os Apylinkės dešimt
mečio paminėjimą, valdyba 
numatė ruošti rugsėjo 7 d. 
šv. Jurgio parapijos salėje.

Liepos mėnesyje nutarta 
suruošti didelę gegužinę ir 
gruodžio 31 d. Naujųjų Me
tų sutikimą.

šių metų pabaigoje val
dyba numatė suruošti jau
nimui paskaitą (tema — ar 
jaunimas privalo ruoštis 
ateities Lietuvos laisvinimo 
darbams). Taip pat numa
toma filmas ir paskaita iš 
medicinos srities,

• Automobilių tikrinimas 
vyks Clevelande ir visuose 
priemiesčiuose nuo gegužės 
25 d. iki liepos 6 d.

Clevelando burmis t r a s 
yra sudaręs susisiekimo 
saugumo auklėjimo komite
tą, kurio uždavinys — auk
lėti visuomenę, kad išven
gus susisiekimo nelaimių.

Automobilius tikrins po
licija ir nurodys, kurie tru
kumai privalo būti pašalinti 
per 72 valandas.

Tam tikrinimui, kurio 
niekas negalės išvengti, ge
riausia pasiruošti iš anksto, 
sutvarkius savo automobilį, 
kad jis nesudarytų pavo
jaus įvairioms susisiekimo 
nelaimėms.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

PRENUMERATĄ
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
• Dail. Vytauto Raulinai- 

čio skulptūros ir tapybos 
darbų parodos uždarymas 
įvyks Šį sekmadienį, gegu
žės 19 d., 5 vai. vak. Čiur
lionio ansamblio namuose. 
Clevelando lietuvių visuo
menė maloniai kviečiama 
atsilankyti, šeštadienį pa
roda bus atidaryta nuo 2 
vai. iki 8 vai. vak.

Pavasario džiaugsmui
Nuotaikingai ir kultūrin

gai praleisite laiką atvykę į
L. F. Bičiulių rengiamą va
karą, kur Detroito Scenos 
mėgėjų sambūris suvaidins 
Oscar Wilde’s trijų veiks
mų komediją ”Svarbu būti 
rimtu”. Po vaidinimo šokiai, 
grojant Wendell orkestrui, 
turtingas bufetas, staliukai 
salėje.

Visi kviečiami ir laukia
mi šį šeštadienį, gegužės 18 
d., 7:30 vai., šv. Jurgio pa
rapijos salėje. Maloniai pra
šoma nesivėluoti.

Clevelando Giedrininkių 
metinė šventė

Balandžio 28 d., 7 vai. va
karo Čiurlionio Namuose 
įvyko Clevelando Giedros 
Korporacijos metinė šven
tė. Šiuo metu Giedra padi
dėjo astuoniomis narėmis, 
kurios davė priesaiką Gied
rai ir Jos idealams. Priesai
kos ceremonijas pravedė P. 
Balčiūnienė. Giedrininkėmis 
tapo sekančios kandidatės: 
Aldona Balčiūnaitė, Aldona 
Grėbliūnaitė, Livija Kaspe- 
ravičiūtė, Nijolė Kijauskai- 
tė, Regina Laniauskaitė, 
Kristina Stankaitytė, Ingri
da Stasaitė ir Violeta žilio
nytė.

Jaunąsias Giedrininkes 
sveikino ir skatino į nau
jus darbus šių organizacijų 
atstovai: Akademikų Skau
tų — Gailutė Mariūnaitė, 
Korp. Neo-Lithuania — Bi
rutė Augustinavičiūtė, Cle
velando Ateities Klubo — 
Aloyzas Aidis, Clevelando 
Studentų Ateitininkų Drau
govės — Adas Malėnas, 
Clevelando Moksleivių Atei
tininkų kuopos — Stefa Al- 
šėnaitė. Taip pat buvo ir 
sveikinimo telegrama iš 
Chicagos Giedrininkių.

P. Balčiūnienė, padėkoju
si už sveikinimus, paskati
no Giedrininkes įvykdyti 
savo šūkį, ”Į kalnus, į vir
šūnes”, konkrečiais darbais. 
Tą patį vakarą Giedriuin- 
kės, inž. P. Razgučio pasiū
lymu, prisiėmė pareigą glo
boti Clevelando Ateitinin
kus Jaunučius.

Iškilmingą aktą sekė jau
kios vaišės. A. Balčiūnaitė

Korp! Giedros metinėj šventėje Clevelande naujai priimtos gied- 
rininkės. Sėdi iš kairės: Aldona Grėbliūnaitė, Ingrida Stasaitė, Aldo
na Balčiūnaitė, Livija Kasperavičiūtė, Violeta Žilionytė ir Kristina
Stankaitytė.

Birželio 8 d. šv. Jurgio parapijos salėje clevelandiečiai pamatys ką mūsų šokėjai išmoko besiruoš
dami II Tautinių Šokių šventei Cįicagoje. Nuotraukoje vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos taut. 
šokių šokėjos. Pirmoj eilėj iš kairės: K. Jankutė, E. Eidimtaitė, D. Gaižutytė, J. Petraitytė. Antroje 
eilėje: šokių vadovė A. Balčiūnaitė, A. Šemetaitė, D. Čiuberkytė, D. Zilytė, J. Balaišytė, C. Neimanaitė, 
J. Banionytė. Šokėjų grupę globoja LB Clevelando I apyl. valdyba. V. Pliodžinsko nuotrauka
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Dirvos vakaro talkininkės 
ir talkininkai

Joks Dirvos vakaras netu
rėtų tos smagios pobūvio ir 
vakarojimo nuotaikos, jei 
ne didelė talka, kuria Dirva 
tikrai gali pasidžiaugti ir 
didžiuotis. Be talkos vien 
tik Dirvos kolektyvas jokiu 
būdu fiziniai nepajėgtų tin
kamai priimti tiek svečių, 
juos pavaišinti ir tuo pačiu 
sudaryti tolimesniam dar
bui reikiamą materialinę 
paramą.

Gegužės 4 d. vakare savo 
auka ir darbu prie valgių 
bufeto talkininkavo: Ras
tenienė A., Pračkienė B., 
Vinclovieriė Irena.

Aukomis bufetui prisidė
jo: Gasparaitienė, Staške- 
vičienė, Garmienė, Sandar- 
gienė, Giedraitienė, Staškū- 
nienė, Jonaitienė, Stasienė, 
Juodvalkienė A., Kaupienė, 
Mackevičienė, Kubiliūnienė, 
Martinėnienė, Raulinaitie- 
nė A., Maciejauskienė, Lai- 
kūnienė, Mockuvienė, Nei
manienė, Smetonienė B., 
Nasvytienė B., Premenec- 
kienė, Morkūnienė.

Savąja duokle neatsiliko 
ir Dirvos kolektyvo narės ir 
žmonos: Orintienė, Marcin
kevičienė, Maželienė, Ged
gaudienė ir čiuberkienė.

Vyrų pusėje energingojo
VI. Blinstrubo vadovybėje, 
talkininkavo: V. Benokrai- 
tis, V. Stuogys, K. Maine- 
lis, J. Kaklauskas, St. Lu
koševičius, P. Vencius.

Bilietų kasas tvarkė: V. 
Orintas, A. Banis, E. Pet
kevičius.

Budėjo V. Kizlaitis ir B. 
Rėkus. H. Macijauskui te

ko sumedžioti ir suvežioti 
maisto produktus. Laimės 
ratuką, užsuktą J. P. Pa
lukaičio, pravedė B. Augus
tinavičiūtė ir A. Gasparai- 
tis.

Talkos ratelyje neatsili
ko ir uoliosios Neringos 
skaučių tunto Bičių skilties 
skautukės, įteikusios pro
gramas, nurodinėjusios sve
čiams vietas ir aktoriams 
įteikusias gėles.

Tebūnie tad visoms ir vi
siems, išvardytiems ir ne
išvardytiems, šiuo išreiš
kiamas Dirvos nuoširdus 
dėkingumas už parodytą 
didelį pasišventimą ir viso
keriopą paramą.

• V. Apaniaus vadovau
jamos sodininkystės Better 
Lawns and Gardens Co. dė
ka Dirvos vakaro (gegužės 
4 d.) metu Slovenian Hali 
scena buvo padabinta pui
kiomis palmėmis.

V. Apaniaus sodininkystė 
randasi 12518 Lake Shore 
Blvd., kur galite įsigyti vi
sas jūsų sodams ir pievoms 
reikalingas priemones.

V. Apaniaus naudingi pa
barimai karts nuo karto pa
sirodo ir Dirvos sodininkys
tės skyriuje.

• Neringos Tunto Skau
čių Tėvų Komitetas kviečia 
visuotiną tėvų susirinkimą 
gegužės 19 d., 11:30 vai. 
(tuoj po pamaldų), šv. Jur-

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
ACCOUNTSINSURED

TO $10,000.00

HOME AND

REMODELING LOANS

IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delis E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 
EN 1-1763 

gio salėje. Bus svarstoma 
aktualūs reikalai ir prane
šimas apie stovyklas.

Tėvų Komitetas

• Jaunimo koncertas 
įvyks šį sekmadienį, gegu
žės 19 d., 4 vai. Naujosios 
parapijos salėje.

Programoje: fortepiono, 
baleto, akordeono, dainavi
mo ir k.

Mokiniai, talkinami mū
sų solistu N. Braziulienės,
C. Valenčiūtės, Doroty Mer- 
kar, V. Jurgelio ir boso F. 
Kaminsko, fortepionu paly
dint muz. R. Brazaitienei. 
Programos vedėja Ingrida 
Stasaitė.

Po programos — pobūvis 
grojant A. Kapkliaus mu
zikai.

Koncertą globoja Moterų 
36 kuopa. Pelnas telkiamas 
Naujosios parapijos salei 
koncertinį fortepioną įsi
gyti.

Lietuvių visuomenė kvie
čiama į talką savo atsilan
kymu paremti kultūrinin
kus ir mūsų pirmyn žen
giantį jaunimą.

Naujosios parapijos rajone
2 šeinių, 5-5, priimtina 

kaina, akmens tipo truktū- 
ra, erdvūs kambariai, rami 
gatvė, labai patogus susi
siekimas.

Skambinti IV 1-6744.
(57. 58, 5«)

936 East 185 St.
KE 1*7770

• Katalikiškoji labdaros 
rinkliava, Clevelando dioce- 
zijai vadovaujant, prasidė
jo gegužės 12 d. visose ka
talikų parapijose, kartu su 
20,000 savanorių, kontak
tuojančių pavienis asmenis, 
prašant prisidėti prie lab
daros darbo, kurį diocezija 
vykdo su dideliu pasiseki
mu.

Senelių ir beturčių prie
glaudos, vaikų pataisos na
mai, ligoninės ir kt. insti
tucijos reikalingos praplė
timo.

Katalikų labdaros insti
tucijų yra net 30. Praeitais 
metais jų buvo sušelptos ir 
aprūpintos 3,900 šeimos, 
13,500 pavieniai asmens, ly
giai kaip 150,000 berniukų 
ir mergaičių, pasinaudoju
sių Katalikų Jaunimo Orga
nizacijos (CYO) programa.

Augantis katalikų skai
čius Clevelando diocezijoje 
ne tik teikia vilčių, kad 
rinkliava praeis dideliu pa
sisekimu, bet kartu uždeda 
didesnius įsipareigoji mus 
institucijoms, kurios rūpi
nasi nelaimėn patekusių 
brolių ir seserų likimu. Pa
gelbėti jiems yra visų ka
talikų pareiga.

6731 EDNA AVĖ.
Erdvus 1 šeimos, 8 kam

barių, 2 garažai, naujas ga- 
zo pečius.

Skambinti sav. HE 1-8516 
(57, 58, 59)

GERI NAMAI
6 kamb. vienos šeimos 

į šiaurę nuo Lake Shore 
Blvd., didelis namas, pilnas 
rūsys, 2 garažai.

5 kambarių netoli E. 185, 
tik 20 metų senumo, geras 
nedideliai šeimai.

Plytinis, 4 metų senumo, 
4 miegamieji, 2 pilnos vo
nios, padalintas rūsys, 2 ga
ražai.

Mažesnis, tik 2 miega
mieji, viskas viename aukš
te, arti E. 185 gt., geras.

2 šeimų labai gerame sto
vyje — plytinis.

2 šeimų nedidelis, beveik 
naujas, netoli Euclid gat
vės, garažai, gražiai įreng
tas rūsys.

Naujas Wickliffe, 3 mie
gamieji, prašo tik $18,500.

Trijų miegamųjų Euclide 
prie E. 185 gt., labai švarus.

Krautuvė ir namas prie 
E. 185 gt., nebrangus, ga
lima viršuj gyventi, o apa
čioj prekiauti.

Netoli Twist-Drill Co., 4 
šeimų plytinis ir 2 šeimų 
nedidelis ant vieno sklypo, 
prašo tik $23,000, $300 pa
jamų į mėnesį.

Turime du apleistus na- 
. mus prie Naujos parapijos. 

Norintieji dirbti ir turin
tieji jėgų galėtų pirkti.

Norintieji pirkti, parduo
ti, ar mainyti, prašome su
stoti ar paskambinti į
EAST SHORE REALTY
United Multiple Listing

Service
Juozas Mikonis — Realtor 
780 E. 185 IV 1-6900 

Res. KE 1-2190

kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kreiptis į 

atstovę 
PAULINA

- MOZURAITISBENNETT 
Hl 2*4450

642 Meadow Lane Dr. 
CLEVELAND 24

• Išnuomojamas didelis 
miegamasis kambarys 1 ar 
2 vyrams. Atskiras įėjimas.

Tel. RA 1-9707.

• Bendram namų ruošos 
darbui reikalinga moteris. 
Reikalaujama patyrusios ir 
su rekomendacijomis. At
skiras kambarys su vonia. 
Nereikia skalbti. Geras at
lyginimas.

Tel. SK 1-7722. (57-59)

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,wn $.70.00, 4 
Rooms up $65.00 all utilitiea 
paid for except electric. Quiet, 
elean apt. Basement, yard. Tele- 
phone: 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.

(681

BY OWNER. Northfield Avė.: 
5-5. Large rooms, 3rd floor fin- 
ished. New furnaces, tanks. 
Make offer.

LI 1-3059

OUR LADY OF ANGELS
16404 SOUTHLAND AVENUE 

2-bedroom colonia). Desirable locu- 
tion. Low taxes.

CL 1-9063

By owner, mušt sėli, below nppraisal. 
3-bedroom ranch, finished recreation 
room, garage; beautiful woodcd cor- 
nėr lot, close to schoois, greal for 
children. $17,600. Make offer.

SP 7-5761

SEVEN HILLS BRICK RANCH
314 CHERRY LANE

3 bedrooms, I *£ baths, spacious 
kitchen, cupboards galore, Thermo- 
pane picture window, french doors to 
rear paHo. d’vided basement, knotly 
pine recreation room, with bar and 
•laume uuuid floor. Rusco storins, 
screens throughoul. 75x265 lot. Air- 
condi tioned. Ovmer levaving statė. 
$28,400. LA 4-2708.

MOV1NG Webt, mušt sėli. 3-bedroom 
ranch; 2-car attached garage; pun- 
eled family room; 2 baths. Mukę 
offer. BE 4-3180.

BAY VILLAGE: 12x25 living room. 
paneled dining room, ealing space in 
kitchen, 2 bedrooms, 2 min. to CTS, 
under $18,000. Principais only.

TR 1-3974.

X3WNER BeTva; 3 bedrooms mncb*. 
attached garage; stone fireplace; 
porch; kitchen built-ins; aluminum 
storms. $17,500- BE 4-4033.

ONLY $19,900 
3-BEDROOM older home I floor, 
12x33 living room, carpeled, woo<l- 
burning fireplace, 12x18 scrcened 
porch, tiled bath, kitchen, full base- 
ment, triple garage, on 60x330 lol: 
vvalking distance to storus, schoois, 
church.

AD 5-2907

TO SETTLE ESTAI I .
2 bedrooms, I L* baths, older home; 
lot 57*2x358; open Sun., 2-6. 2420 
Elnį. 631-5256 or 777-0523.

LARGE Euclid cirkiniai; 3 bedrooms 
and sunroom up. Ūmiai down plūs 
large family room; I L* baths, low 
20’s, large lol. 260 E. 218. RE 1-3120; 
owner.

STRONGSVILLE, Shurmcr Rd.; 14x24 
living und dining area; fireplacc; 
jalousie porch: attached garagedargu 
kitchen; hauemeut; 2 bedreunus. ex- 
pansion space; scenic 100x1,000 lol. 
Water, gas, and beautiful view, Bank 
appraisul, $10,500. Owner.

CE 8-4288

3-BEDROOM split leve), full buvę* 
meni. Corner lot. 2 years old. Lotv 
down payment.

238-7178.

I FLOOR ranch in the weslern end 
Of Bay Village. 88x240 lot, anxious to 
scll, Iow 30‘s.

TR ,1*8420.

$1,000 ĮMOKĖJUS
galite pirkti šj vienos šeimos namų. 5 
kambariai apačioje, 2 pusiau išbaigti 
viršuj. Kilimai, užuolaidos, pilnas rū
sys, gaso šildymas, dvigubi langai. 
Labai gerame stovyje. Sv. Katarinos 
parapijoj. Laisvas^ galima tuoj nau
dotis. Tai paveldėjimas. Parduoda už 
$6,000. Wll 6*2322.

(58, 59)



JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KULTŪROS FONDAS KVIEČIA GERBIAMĄJĄ LIETUVIŲ VISUOMENĘ ATSILANKYTI I

TORONTO "VARPO“ CHORO KONCERTĄ,
kuris įvyks gegužės 19 d. (sekmadienį), 3 vai. po piet Maria Aukšt. Mokyklos salėje, South California ir 67 gatvių kampe.

PROGRAMOJE: Lietuvių kompozitoriai ir-ištraukos 
iš operų.

SOLISTAS — Vacį. Verikaitis, AKOMPANUOJA — 
Dalia Skrinskaitė 

DIRIGENTAS — Stasys Gailevičius.

SVEČIAMS PAGERBTI VAKARIENĖ bus 6 vai. vak. 
Balio Pakšto salėje, 28"'l West 38th Street. šokiams 

gros Pakšto orkestras.
PELNAS skiriamas lituanistinių vadovėlių ir "Alek- 
sandryno” leidimui. JAV LB Kultūros Fondas 

BILIETAI GAUNAMI: Marginiuose, 2511 W. 69th St.; 
Tvero brang, krautuvėj, 2646 W. 69th St.; Daina TV, 
3321 So. Halsted St.; Jonaičio vaist., 2735 W. 43rd St.;

Memenu krautuvėj, Cicero, 1439 So. 49th Avė. ir 
koncerto dieną prie įėjimo nuo 1 vai. po piet.
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KAS IR KUR?
• Povilas P. Dargis, SLA 

prezidentas, buvo garbės 
svečiu Sandaros ruoštame 
bankete Chicagoje, gegužės 
5 d.

Buvo pasakyta eilė kalbų, 
iškeliančių P. Dargio, kaip 
visuomenininko, nuopelnus.

Savo atsakyme P. Dar
gis, tarp kita ko, pareiškė:

"Visi mes, kurie mylime 
savo tautą ir siekiame jos 
laisvės, gyvename tais pa
čiais patrijotiniais jaus
mais, kuriais gyveno tautos 
didieji veteranai Dr. Jonas 
Basanavičius, Dr. Vincas 
Kudirka, Dr. Jonas šliupas, 
aušrininkai, savanoriai ir 
daugelis kitų. Jie buvo di

A. A.

JUZEFAI STAŠKEVIČIENEI
mirus, Jos dukroms IRENAI ir JANINAI ir sū

nums VLADUI ir VYTAUTUI, bei artimiesiems 

nuoširdžią užuojautą reiškia

Veronika ir Povilas Ališauskai

JUZEFAI STAŠKEVIČIENEI
mirus, dukterims JANINAI ir IRENAI, sūnums 
VLADUI ir VYTAUTUI, anūkui JONUI reiškia
me širdingą užuojautą

Halina, Jurgis ir Vidas Montvilai 
Marija Ladavičienė

Mirus mylimam Tėveliui

inž. VYTAUTUI SIRUČIUI (Sirutavičiui)
ZOSĘ ir DANUTĘ SIRUTYTES, bei jų mamytę 

ir sesutes nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdi

Detroito Lituanistinės Mokyklos 
Mokiniai ir Mokytojai

A t A
MODESTAI PLECHAVIČIŪTEI 

mirus, seserims E. LEGECKIENEI ir P. BALAN- 
DIENEI, broliams gen. P. PLECHAVIČIUI, M. 
PLECHAVIČIUI ir Dr. L. PLECHAVIČIUI ir jų 
šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia

Halina ir Jurgis Montvilai

ELENAI LEGECKIENEI, PRANCIŠKAI BA- 
LANDIENEI, gen. POVILUI PLECHAVIČIUI, dr. 
LEONARDUI PLECHAVIČIUI, MAMERTUI 
PLECHAVIČIUI ir jų šeimoms, jų brangiai sese
riai

MODESTAI PLECHAVIČIŪTEI 
mirus, širdingą užuojautą reiškia

Adomonių šeima

A t A

deli lietuviai, aukojosi sa
vo tautai ir turėdami gilų ir 
sąmoningą patriotizmą at
liko žymius darbus ... Jie 
buvo tartum švyturiais, ro
dė kelią audroje ir vedė 
tautą j laisvę ir laimėjimus. 
Jie liko tais žibintais, kurie 
šviečia mums ir dabar tau
tos ir priespaudos metuose. 
Ne mums prilygti jiems ir 
jų žygiams, tačiau mes tu
rime eiti jų nurodytu keliu 
ir kovoti už tuos pačius 
idealus...”

• Liudas Sagys, 1620 Cur- 
ry Drive, Cleveland 24, O., 
tel. HI 2-8674, sutiko būti' 
Lietuvių Tautinių šokių 
šventės programos vadovu.

L. Sagys tautinių šokių 
srityje dirba daugiau kaip

Toronto lietuvių Varpo choras su dirigentu Stasiu Gailevičium, ŠĮ sekmadieni koncertuoja Chicagoje.

22 metus. Šioje srityje jo 
veikla lietuvių visuomenei 
žinoma tiek, kad atskirai 
jos įvardinimas būtų ne
prasmingas ir pilnai ne
įmanomas. Ji nusidriekusi 
per du kontinentus ir apima 
ansamblius Lietuvoje, Vo
kietijoje ir JAV, kaip Čiur
lionio ansamblio taut. šokių 
grupei vadovavimas, "Gran
dinėlės" taut. šokių grupės 
steigimas ir t.t.

• "Aleksandryno” II to
mas jau atspausdintas ir 
įrištas. Jis bus pristatytas 
visuomenei per "Varpo” 
choro koncertą Chicagoje. 
To koncerto metu bus taip 
pat pagerbti profesoriai 
broliai Vaclovas ir Mykolas 
Biržiškos.

• Margutis vėl pradeda 
radijo programas iš naujos 
stoties WTAQ, 1300 kc. 
(La Grange, III.), 1963 m. 
gegužės 20 d., penkis kir
tus savaitėje nuo pirmadie
nio iki penktadienio. Valan
dos: 8:30 iki 9:30 vakarais.

Kaip pirmiau, taip ir da
bar girdėsite pasaulines ir 
vietines žinias, įvairius 
skyrius, organizacijų pra
nešimus, mūsų rėmėjų biz
nio pranešimus, lietuvišką 
muziką, etc.

LIETUVIŠKOS PLOKŠTE
LĖS — 45 APSISUKIMŲ 
PER MINUTĘ GREIČIO
LITU-GARSO lietuviškų 

plokštelių leidykloje galima 
gauti sekančių plokštelių:

1. žibuoklės — Mano Lė
lė (LGL 6301) —
$1.50.

2. Kelk, Mergelę, Prami
gai — Beauštanti Auš
relė (LG 6001) —
$1.50.

3. Anoj Pusėj Nemuno — 
Kas Bernelio Susvajo
ta (LG 6002) — $1.50.

4. Šokiams Groja Romas 
Butrimas (4 dal.) (LG 
6000) — $1.95.

5. Los Angeles Vyrų Ok
tetas DAINA (4 dal.) 
(LG 6003) — $1.95.

6. TĖVIŠKĖLĖ — A. L. 
B. R. K. Detroit’o vok. 
vienetai (5 dal.) (LG 
6004) — $1.95.

Plokštelių platintoj a m s 
duodamos geros nuolaidos.

Platintojai ir kiti asme
nys užsakymus prašomi 
siųsti šiuo adresu:

P. Jasiukonis
225 Prospect Street
SCL — Room 242
Yale University
New Haven, Connecticut.

Chicagiškės nuotrupos
MARGUČIUI VĖL PRABYLANT. — FONDŲ PASISE
KIMO PASLAPTIS. — UŽMIRŠTAS, BET LABAI NAU
DINGAS BENDRASIS LIETUVIŲ STUDENTŲ ŠALPOS 

FONDAS.
Jei viskas vyks pagal planą 

gegužės 20 d. 8 vai. 30 min. va
karo į Chicagos ir apylinkės lie
tuvius vėl gyvuoju lietuvišku žo
džiu prabils Margutis. Jo vedė
ja p. Lidija Vanagaitienė turėjo 
šiomis dienomis pasirašyti sū- 
tartj su AM radijo stotimiWTAQ, 
veikiančia 1300 kil. banga--taigi 
randama pagal radijo aparatų 

skalę 130 skaičių. Programos 
truks visą valandą nuo 8.30 iki
9.30 vakaro kiekvieną dieną pa
skyrus šeštadienius ir sekmadie
nius.

Tenka pastebėti, kad Margu
čiui prieš kur( laiką nutilus, gy
vojo lietuviško žodžio vakarais 
pasigedo visi chicagiŠkiai lietu
viai be pažiūrų skirtumo. Už tat 
vėl jam pradėjus radijo progra
mas, lietuviška visuomenė turi 
įsipareigoti jam eiti J talką ir 
klausymu ir skelbimais.

♦♦♦

MARGUČIO žurnalo š.m. ket
virtame numeryje dr. A. Razma 
kalba apie Lietuvių Fondą, tarp 
kitko pareikšdamas vilt}, kad tau
tiečiai, kurie tiek daug sudėjo 
bažnyčiom ir panašiom institu
cijom, lengvai gali sukelti vieną 
milijoną Lietuvių Fondui. Keista, 
kad Lietuvių Fondo iniciatoriai 
iki šiol nepastebėjo skirtumo tarp 
ankstyvesnių vajų ir jų dabartinio. 
Kai žmogus aukoja bažnyčiai Jis 
mato, kai ji auga, paaukavęs Lie
tuvių Fondui gali pasiskaityti apie 
tai laikraščiuose. Man rodos, 
kad pirmasis atvejis daug paran
kesnis aukų rinkimui ir jei, pa
vyzdžiui, LF pradėtų Chicagoje 
statyti, sakykim, kokius Kultūros 
Rūmus, dėl kurių reikalingumo 
niekas neabejoja, aukos plauktų

• Aldona Sidzikauskaitė 
susižiedavo su Arvydu Ku
dirka. Jaunoji yra teisinin
ko Prano ir Elenos Sidzi
kauskų duktė. Aldona yra 
gimusi Prahoje (Čekoslova
kijoje), kur jos tėvelis dir
bo eilę metų Lietuvos Pa
siuntinybėje. Ji yra baigu
si Chicagos Meno Institutą 
ir dabar dirba savo srityje.

Jaunasis Arvydas yra 
Antano ir Magdalenos Ku
dirkų sūnus. A. a. Antanas 
Kudirka buvo Lietuvos Ne
priklausomybės laikais tei
sėju šakiuose. Jaunasis da
bar ruošia doktoratą iš me
chaninės inžinerijos srities 
Purdue Universitete.

Abu jaunieji yra Akade
minio Skautų Sąjūdžio fi
listeriai. Vestuvės numato
mos birželio mėnesyje.

daug greičiau negu fondui, pasi
slėpusiam bankų seifuose.

Kalbos apie milijonini fondą tu
ri tą neigiamą Įspūdi, kad tautie
čius verčia užmiršti, jog yra in
stitucijų, kur jų pinigai tuojau pat 
atneštų didesnę naudą lietuvybės 
išlaikymui, negu milijoninis fon
das. Atrodo, kad toli neieškojus 
VILTIES b-vės kapitalo padidini
mas atneštų didelius nuošimčius 
visai lietuvybei.

Kartu norėčiau priminti, kad 
turime dar vieną fondą, kuris vei
kia labai tyliai, jo veikėjai ne
siunčia savo fotografijų laikraš
čiams, nekelia jokios erzelynės 
ir palyginti nudirba labai daug. 
Turiu galvoje Bendrąjį Lietuvių 
Studentų Šalpos Fondą. Prieš 10 
metų tas Fondas surinko bene 
8.000 dolerių ir juos skolina stu

1963.VII.7 d.

ANTROJI J AK IR KANADOS 
LIETŪKIU

TAUTINIU

ŠOKIU ŠVENTE
ČIKAGOJE

M.IraM AmrMtUttn, l. HohUA A SSad Itnti)

Bilietai pnei
Cicero delikatesų krautuvė, 1423 So. 4Hh Ava.
J. Karvelis, 3322 So. Halsted Si. 
Marginiai. 2311 W. Mth St.
Royal Blue maisto krautuvė, 43M So. Campbell Ava. 
Visos JAV ir Kanados L.B apyl.
Patai: V. Grėbliams, 8M1 So. Washtenaw Ava, 

Chicago », 111
BUfetų kataaa: 2, 3. 4. 3, » dol.

• Toronto "Varpo” cho
ras j Kultūros Fondo ren
giamą koncertą atvyksta j 
Chicagą šį šeštadienį, ge
gužės 18 d., apie 12-1 vai. 
dieną. Autobusai sustos 
prie "Dubysos” svetainės — 
2548 West 69th Street. Iš 
čia truputėlį pasilsėjus, cho
ristai išsiskirstys j savo nu
matytas nakvynių vietas. 
Atvyksta apie 60 žmonių.

Koncertas įvyks sekma
dienį, gegužės 19 d.. 3 vai. 
p. p., Marijos aukšt. mo
kyklos salėje, California ir 
67 gatvių kampe, Chicago
je. Po koncerto 6 vai. vak. 
Pakšto salėje chorui ruo
šiama vakarienė. Vakarie
nės metu gros Balio Pakšto 
orkestras.

Koncerto neinąs skiria
mas lituanistiniu vadovėlių 
ir ALEKSANDRYNO leidi
mui paremti.

dentams baigiantiems mokslus. 
Iki šiol juo pasinaudojo per 30 
studentų, kuriem buvo išskolin- 
ta 18,000 dolerių. To fondo nauda 
yra neabejotina, nes jis padeda 
baigti mokslus visai eilei jaunuo
lių, kurie tuo pačiu yra paskati
nami dalyvauti lietuvių studentų 
sąjungoje ir gavę jo pagalbos, 
jaučiasi moraliai įpareigoti sa
vo tautiečiams.

Reikia pastebėti, kad tas fon
das savo laiku kreipėsi laiškais 
1 11.000 tautiečių. Atsakymų gau
ta tik 200. Daugiau laimės turė
ta su aukų lapais. Dabar Fondo 
veikla kiek aprimo, prasidėjus 
kalbom apie milijonini fondą. Fon
do blanke surašyta daug žinomų 
pavardžių, tačiau visą juodą dar
bą nemokamai atlieka ir praktiš
kai fondą išlaiko gyvu tik viena 
Ona Talalienė.

(zc)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

PRENUMERATĄ
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