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Į VIENYBĘ... PER UŽPAKALINES DURIS
POLITIKAMS NERADUS STEBUKLINGOS FOR
MULĖS, KURI PADĖTŲ SUSIJUNGTI ŠIAURĖS
ATLANTO PAKRAŠČIŲ VALSTYBĖM, ŠĮ UŽDA
VINĮ DABAR PERĖMĖ PREKYBOS IR MUITŲ
SPECIALISTAI, SUSIRINKĘ RAMIAI IR ILGAI
KONFERENCIJAI ŽENEVOJE. — JŲ PASITARI
MAI VADINAMI ’ KENNEDY ROUND”, NES JIE
BANDO IŠGELBĖTI JAV PREZIDENTO IDĖJĄ
— PASIEKTI VIENYBĖS PER GLAUDESNĮ ŪKI
NĮ BENDRADARBIAVIMĄ, KURIO PRADŽIA
TURĖTŲ BŪTI MUITŲ SUMAŽINIMAS.

------------ VYTAUTAS MEŠKAUSKAS --------Pereitą savaitę Ženevoje pra
sidėjo konferencija, kurios pasi
sekimas gali daugiau nulemti is
torijos eigą negu kuris nors ki
tas, daug triukšmingesnis Įvy
kis. Tačiau tai konferencijai dar
nelemta figūruoti laikraščiųpirmuosiuose puslapiuose, išskyrus
gal finansinĮ The Wall Street
Journal. Tai GATT — General
Agreement on Tariffs and Trade
-- konferencija. Tos mažai žino
mos institucijos tikslas yra pa
dėti išsiaiškinti atskirų valsty
bių muitų politikos tikslus ir, pa
gal galimybę,rasti bendrus inte
resus. Dabar prasidėję joje pa
sikalbėjimai vadinami "Kennedy
Round”, kas, anot Wall Street
Journal, nelabai patinka Washing~
tono administracijai, kuri bijan-

ti politinių pasėkų dabartinių pa
sikalbėjimų nepasisekimo atve
ju. O pasisekimas ar nepasise
kimas galės paaiškėti tik apie
1964 m. kovo mėn. t.y. prieš
rinkiminiam {karščiui Ameriko
je didėjant.
Kad supratus, apie ką sukasi
reikalas, reikia atsiminti, kad
JAV kongresas pereitais metais
priėmė vadinamą Trade Expansion Act -- kuriuo prezidentą Įga
lino numušti muitus 50*70. Tada
buvo svajojama, kad Europos
Bendroji Rinka Į savo tarpą pri
ims D. Britaniją, o paskui ją ir
likusias laisvas Europos vals
tybes. Tai sudarytų ūkinę Euro
pos bendruomenę, ko gero pa
jėgesnę už JAV. Toji bendruo
menė glaudžiais prekybiniais ry.

Lietuvių Bendruomenės New Jersey apygarda atšventė Newarke 10 metų veiklos sukaktj. Ta proga
apygardos valdyba trims studentams Įteikė stipendijas. Prie mikrofono kalba ilgametis apygardos
pirmininkas inž. VI. Dilys. Dešinėje stovi inž. L. Šimkus suorganizavęs stipendijų fondą. Gilumoje
stovi stipendininkai: D. Masionytė, Čižūnas ir D. Vaičiūnaitė. Prieky sėdi: prof. J. Stukas, dr. Pet
rauskas ir dr. P. Vileišis.
Vyt. Maželio nuotrauka

LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA

LIETUVOJE AUGA MIESTAI, AUGA IR
JAUNUOLIŲ NUSIKALSTAMUMAS

Bolševikinė spauda gana kitų didmiesčių. Kadangi
dažnais protarpiais Lietu ši spauda nepaprastesnius
voje pasakoja apie "Vakarų nusikaltimus visada plačiai
supuvimą", kuris tarp ko aprašo, tai medžiagos to
kita besireiškiąs jaunuome kiems pasakojimams nie
nės ištvirkimu ir nusikals kad nestinga.
tamumu. Su pasimėdavimu
Apie savose akyse pasi
pasakojami įvairūs įvykiai taikančius nei krislus, nei
o kiek liko, nesunkiai suiš Chicagos, New Yorko ir rąstus bolševikinė spauda
skaičiuos Kultūros Namų
paprastai nerašo. Tarytum
direktorius A. Jareckas.
ten nei namai nedega, nei
Dėl skirtumo reiktų tei
lėktuvai nekrinta, nei auto
rautis pas meškeriotojus,
gu Bendrosios Rinkos. Tik penki mobiliai nesusiduria, nei jo
naudojančius "muzikalines
procentai visų B.R. muitų tarifų kių nusikaltimų nepasitai
blizges” ir ras vaikus bei
siekia ar viršija 20%prekės ver ko, išskyrus "spekuliaciją,
tės. Kitaip sakant, numušus 5CPjo šnipinėjimą ar prieš apie
pusbernius, kurie pučia ir
amerikiečių muitai vistiek bus 10-20 metų padarytus nusi
mainosi naujos rūšies "sku
žymiai didesni už europiečių. dėjimus neva prieš revoliu
dučiais”. Už plonas, ilges
Paskutiniais ir Time ir Der ciją”. Tik retkarčiais pasi
nių išmierų dūdeles dėkingi
Spiegei
pranešimais, prancūzai
"Dusto” (panevėžieti š k o)
rodo žinių apie posėdžius ar
ir toliau laikysis uždaros Euro
alaus) darytojai ir krūmi
s
u s i r i n kimus, kuriuose
pos Bendrosios Rinkos principo,
nės varytojai apylinkėse.
tačiau sutiks labai didelį pasi svarstoma ką daryti su jau
Nepatikrintais duomenimis,
priešinimą -- ir net grąsinimų nuolių nusikaltimais, kurių
jų gamyba pakilo mažiausia
pasitraukti --iš kitų Bendrosios nepajėgia sudrausti nei vie
trečdaliu.
Rinkos narių pusės. Todėl yra šoji nei pagalbinė milicija.
vilčių, kad Ženevoje susirinkę Jaunimo nusikaltimai ypač
Brangiu liaudies turtu
prekybos specialistai gali visdėl - plinta žmonių skaičiumi,
susirūpinę visuomenininkai
to
rasti bendrą formulę muitų su bet ne gyvenamomis patal
tikisi, kad dumples bus ga
mažinimui. Galimas net visiškas pomis, beveik padvigubėjil
lima pritaikyti statomam
muitų panaikinimas tokiems pro siuose Vilniaus, Kauno ir
stiklo fabrike buteliams
duktams, kurie {vežančiuose Klaipėdos miestuose.
pūsti, o didžiosios basinės
kraštuose nėra gaminami, pvz.
Vieno įvykio Vilniuje net
dūdos tiktų dujotiekiui iki
kavai Europoje. Jei dėl to gali
ir
bolševikinė Tiesa nenuty
Panevėžio davesti.
ma būtų susitarti, glaudesni Ūki
Iš viso to matyti, kad ne
niai ryšiai lėtai, bet tikrai vestų lėjo. Jis rodo, kad ir Vilnius
tik "vargamistros” turi
ir prie geresnių santykių viso nusikaltimų srityje "sėk
se gyvenimo srityse. Tų pastangų mingai vejasi” Chicagą ar
vargo su vargonais. Gal taip
pasisekimas
reikštų, kad vienybė New Yorką.
ir reikia, nes prie filharmo
šių metų pradžioje Vil
buvo
pasiekta,
taip sakant, per
nijos geriausiai ir tinka fis
niaus
miesto centrinėje da
užpakalines
duris.
harmonija
(’b)
lyje buvo rasta išprievar
tauta ir nužudyta mažameKaltininko
Bet ne
buvo patirta, jog
paslaptingai mirė
jaunuolis, Rimantas Petrvla
la, kurį motina, Bronė Petrylienė, stengėsi skubiai ir
tyliai palaidoti. Policija su
sidomėjo ir atrado, kad jau
nuolis nusižudęs: perplau
tos kraujagyslės rankose.
Toliau tyrinėjant, buvo ras
tas jaunuolio laiškas moti
nai, kuriame rašė bijąs būti
«n«ektas.
IŠ motinos prisipažinimų,
paaiškėjo, jog tai šis jau
dulis nužudė mergaitę. Su
žinojo apie tai ir jaunuolio
tėvas, Petras Petryla, dės
tytojas universitete, su
žmona — jaunuolio motina
jau išsiskyręs. Tėvo patari
mas sūnui buvęs — nusi
žudyti. Ir motina sutikusi,
kad kitokios išeities nėra.
Padrąsinti tokiam žygiui
Dail. Adomas Galdikas tarp parodos lankytojų Philadelphijoje. Stovi iš kairės: dail. R.
motina parūpinusi degtinės.
D. Gudaitienė, V. Gudaitis, dail. A. Galdikas, skulpt. P. Vaškys, dr. R. Šomkaitė, Br. Vigelis.
V. Gruzdžio nuotrauka Vienas bandymas nusižu-

OI, DŪDA IR VĖL DŪDA
Kiek vargonuose dūdų,
sužinosi, kai pats suskai
čiuosi. O vis tik esama Lie
tuvoje vargonų, kurių dū
das nesuskaičiuotų nei pats
Leopoldas Mykolas Digrys,
pagarsėjęs lietuvis, vargo
nų virtuozas.
Pernai buvo nutarta iš
ardyti Vilniaus Valstybinės
Filharmonijos salės estra
doje stovinčius koncertinius
vargonus, kuriems St. Vai
niūnas prieš keletą metų
parašė "Koncertą vargo
nams su styg. orkestru”.
Bet ne dėl to ir ne iš pro
testo prieš "religinius prie
tarus” nutarta juos išardy
ti, o tam, kad jų vietoje, pa
stačius didingesnį instru
mentą. Nauja "instrumentų
karalienę” stato rytų Vo
kietijos meistrai iš Potsda
mo ir, reikia manyti, šiuo
instrumentu pirmą kartąL
savo tėvynėje viešai kon. certuos Leopoldas Digrys;;
gal atliks ir naują koncertą
vargonams, apie kurį eina
gandai ir kurio autorius be
ne bus pats Balys Dvario
nas.
Atgyveno "senieji”, vos
prieš keletą metų pastatyti
vargonai. Juos nutarta per
duoti Panevėžio Liaudies
Filharmonijai. Pasak y t a,
padaryta, — instrumentą
perkėlė į Panevėžį, bet sa
lėje jį pastatyti negalėjo,
nes vyko remontas ...
Vyko ilgai, taip ilgai, kad
nebuvo kur dėti vargonų.
Miesto tėvai paliko reika
lą, taip sakant, "savieigai”.
Keli entuziastai šoko gel
bėti brangų, didžiulį instru
mentą nuo tokių patėvių —
globėjų. Bet vos suradę pa
talpą tūkstančiams dūd#dūdeliu, teko kraustytis ki
tur, tol, kol visos dalys at
sidūrė apgriuvusioj pašiū
rėj. O salė vis "remontuo
jama”. ..
Šiandien nei Leopoldas
Digrys, nei miesto vykdo
masis komitetas nebepasa
kytų, kiek tuose vargonuo
se dūdų. Kiek jų buvo ar
turėtų būti, tikrai žino var
gonų meistras A. Karaška,

šiais, kuriuos {galintų tas Trad
Expansion Act, padėtų pagrindt
visai Vakarų ūkinei vienybei, kv
rią ilgainiui pasektų ir glaudes
nė politinė sąjunga.
Tokiam Kennedy planui gal
padarė de Gaulle veto britų pra
šymui juos priimti Į Bendrąj
Rinką. Jei toliau nieko nebūt
daroma, Bendroji Rinka ateity
je apsisuptų aukšta muitų sient
kas privestų prie muitų ir eko
nominio karo su kitom valsty
bėm ar jų Ūkiniais junginiais. E
Britanija, neĮsileista {Bendrąj
Rinką, vėl galvoja atgaivinti va
dinamą ‘septynių išorinių’ tikinę
sąjungą, iš D. Britanijos,Portu
galijos, Danijos, Švedijos, Nor
vegijos, Austrijos ir Šveicari
jos, nors iki šiol tokios sąjun
gos veiklos rezultatai nebuvo pa
tenkinami. Tokia sąjunga galėtų
būti efektingesnė, jei prie jos
prisidėtų arba su ja glaudžiai
kooperuotų JAV ir Kanada. Ta
čiau ir pačioje Bendroję-Rinkoje
jos nariai dar nėra linkę sutikti
su Prancūzijos nustatyta linija.
Neužmirškime, kad Vokietija, sto
dama {tą organizaciją, politiniais
sumetimais sutiko paaukoti savo
žemės ūkio interesus. Vokietijoje
valdžia,, remdama ūkininkus,išlai
ko didesnes produktų kainas kaip
Prancūzijoje. Pav., kviečiai Vo
kietijoje 100 kg. kaštuoja 45 mar
kes, tuo tarpu Prancūzijoje tik 38
markės. Dabar prancūzai reika
lauja pigesnius savo kviečius leis
ti išvežti Į Vokietiją, kur nuo to
nukentės apie milijonas ūkininkų.
Bet jei tie ūkininkai, vietoje au
ginę kviečius, turės pasiieško'.!*?*
kito verslo prancūzų kviečių au
gintojų naudai, kodėl vokiečiams
nenusipirkti dar pigesnių kviečių
iš JAV? Visa tai -- ir politiniai
sumetimai, verčią ieškoti glau
desnių santykių su amerikiečiais,
-- vokiečių užsienio reikalų ministerĮ SchroederĮ paskatino prie
šintis prancūzų siūlymui Bendrą
ją Rinką uždaryti aukštais mui
tais ir ięškoti platesnių preky
binių ryšių su likusiu pasauliu.
Panašiai galvoja ir kiti Bendro
sios Rinkos partneriai. Tokios
nuotaikos davė viltį, kad bus gali
ma prieiti Prie glaudesnių ūkinių
santykių tarp Vakarų valstybiųir
be jų formalės sąjungos, naudo
jantis vadinamuojudidžiausiupalankumo principu.
Gerą progą tokiam bandymui da
vė jau nuo 1947 metų egzistuo
janti GATT institucija, kuri buvo
sukurta tik trumpam laikui, bet pa
sirodė esanti labai naudingas
centras prekybinėm problemom
spręsti. Kad JAV yra suintere
suotos ne tik politiniai,betir ūki
niai praplėsti prekybinius ryšius,
galima spręsti iš to fakto, kad
JAV muitai yra žymiai didesni ne-

• ••

dyti buvęs nesėkmingas,
bet iš antro karto pasisekę,
nes motina pati perplovusi
sūnui kraujagysles. Nepa
sisekimas tik tas, kad ne
pavyko palaidoti be polici
jos įsikišimo.
Pasipiktinimas buvo nebe
tiek nusižudžiusiu pirmuoju nusikaltėliu, kiek tėvais,
Abiems’ tapo iškelta byla.
Motina buvo kaitinama nu
žudžiusi sūnų. Tėvas — tik
už tai, kad sužinojęs sūnaus
nusikaltimą nepranešė val
džios organams.
Gegužės 9 d. byla pasi
baigė netikėtai švelniu
sprendimu. Motina nubaus
ta trejus metus kalėti, tė
vas — metams pataisos
darbų (gali būti vien tik
išskaitos iš algos tame pa
čiame darbe).
(LNA)

Žinios iš viso
_ pasaulio —
* 70 EKSKURSANTŲ, autobu
sais atvykę Į Muencheną, Vak.
Vokietiją, aplankyti prekybos pa
rodą, dar nespėjus tos parodos
pamatyti; paprašė politinės glo
bos ir atsisakė grįžti {Jugosla
viją.
♦ IŠ VIENOS ATEINANČIOS
ŽINIOS KALBA apie atviras
prieškomunistines demonstraci
jas Čekoslovakijoje. Nesenai
Prahoje buvo suimta 20 demons
trantų. Girdi jie susirinkę prie
čekų laisvės kovotojo Karei Hynen-Macha paminko, paleidę šū
kius, "{žeidžiančius socialistinę
sistemą". Tačiau susirinkimo
vieta pati pasako, kad demons
tracijos vyksta organizuotai ir
kad tai nėra vien tik "smulkių
chuliganų grupių darbas .
• ASTRONAUTUI COOPERIUI
ĮRODŽIUS, kad žmogus gali iš
būti ilgesnį laiką erdvėje, ten val
gyti ir miegoti, nebėra reikalo ki
tais astronautais daryti panašių
bandymų. Jo skridimo metu {gyta
patirtis, pastebėti mechaniški trū
kumai tekstaisyti ir tobulinti, kad
paruošus kelią 1964 m. bent dvejetos astronautų grupinei kelionei
{ erdvę kelių savaičių periodui.
♦ INDONESUOS PREZIDEN
TAS SUKARNO SUTIKO priimti
rezoliuciją, kuria "Laikinasis
liaudies kongresas" paskyrė jj
prezidentu iki gyvos galvos.
* HAITI PREZIDENTO DUVAL1ER kadencijai pasibaigus gegu
žės 15 d., jis surado išeitį, pasi
vadinant "revoliucijos vadu" ir
lieka tuo, kuo buvo — "nepakei
čiamu" Haiti diktatorium.
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Šj pavasarį suėjo lygiai 20 m
kai II Pas. karo metu vokiečių
armija užėmusi Smolensko sritį,
Gudijoje, Katyno miške rado ma
sinius kapus. Nebuvo abejonių,
kad tai yra koks nors Sovietų
NKVD žiaurumų padarinys. To
dėl vokiečiai apie šį radinį vie
šai paskelbė pasaulio spaudoje.
Objektyvumui užtikrinti, pasiū
lė kuriai nors tarptautinei orga
nizacijai imtis šių masinių kapi
nių ištyrimo.
Nebuvo abejonių, kad čia gali
būti Sovietų okupuotos (1939) Len
kijos dalies politinių kalinių au
kos. Todėl Lenkijos egzilinė
vyriausybė Londone kreipėsi į
Tarptautinį Raudonąjį Kryžių,
kad šis imtųsi žygių Katyno ma
sinių žudynių tyrinėjimo. Šislen-

Gečas
ką kreipimasis negalėjo būti Vakarų sąjungininkams priimtinas,
nes jis galėjo suskaldyti sąjun
gininkus, kurių tarpe buvo ir So
vietų Sąjunga. To pasėkoje buvo
nutraukti lenkų egz, vyriausybės
diplomatiniai santykiai su Sovie
tais.
Taip reikalams susidėjus, vo
kiečiai pakvietė neutraliųjų vals
tybių ekspertus — teismo medi
cinos kriminologus iš 12 valsty
bių, (žiūr. L.E. XI t. 176 psl.).
Taip pat atvežė j Katyną ir Va
karų sąjungininkų -- Amerikos,
Kanados ir Anglijos karininkų
grupę, su gen. Van Fliet, tada
buvusius vokiečių karo belaisvė

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI
PAS MUS!
PINIGAI PADĖTI IKI KIEKVIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
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je. Pakvietė ir lenkų atstovus.
Šie visi kviestiniai darė Katyno
masinių žudynių tyrinėjimus.
Galutinai ši tarptautinė komi
sija ištyrė 4143 lavonus. Nusta
tė, kad čia yra nužudyti Lenki
jos karo belaisviai, patekę So
vietams 1939 m. po Lenkijos ka
pituliacijos. Bendras nužudytųjų
skaičius -- 10.000 belaisvių. Jų
tarpe du generolai, 156 karo gy
dytojai, karininkai, dvasiškiai,
civiliai ir kareiviai. Užmaskavi
mo tikslu, nelaimingieji buvo žu
domi vokiškais pistoletais ir vok.
šoviniais. Bet neužmaskavo vieno
enkavedistams identiško žudymo
būdo -- surišimais aukai rankų
užpakalyje, per burną pažaboji
mas raiščiu ir šūviai į pakaušį.
Belaisvių žudymui, kaip minėta,
panaudoti vokiečių pistoletai ir
šoviniai Sovietams pateko 1939 m.
okupavus Lenkijos dalį. Pats žu
dymas buvo atliktas 1940 m. ba
landžio - gegužės mėnesiais. Ma
siniai kapai — 8 didžiulės duobės
apsodintos pušaitėmis. Šie enka
vedistų rafinuotumo darbas —
nuslėpti masinius kapus, taip pat
buvo demaskuotas.
Tarptautinės komisijos tyrinė
jimo daviniai, protokolai su vi
sais daviniais ir išvadomis bei
nusikaltimo įrodymo medžiaga, o
taip pat gausūs liudininkų parody
mai išleisti vienoje knygoje —
Amtliches Material zum Massen
mord von Katyn 1943 m. Šios kny
gos daviniai yra nenuginčijami
Katyno masinių žudynių -- So
vietų nusikaltimo prieš žmoniš
kumą įrodymas. Už šios rūšies
nusikaltimus buvo teisiami ir pa
smerkti mirti nacių karo nusi
kaltėliai Nuerenbergo tarptauti
nio teismo. Pats laikas būtų pa
galvoti ir suruošti bent moralinį
Nuerenbergo teismą Sovietų nu
sikaltėliams — Stalinui, Moloto
vui, Chruščiovui ir kt. už Lietu
vos Katynus -- Rainių, Panevė
žio, Zarasų, Pravėniškių ir kt.
masines žudynes, kur tūkstančiai
nekaltų žmonių ir net vaikų buvo
nužudyti!
Bet grįžkime prie Katyno. Po
II Pas. karo Sovietai ir lenkų
kom, valdžia panoro nusiplauti
amžiais neužgydomą Katyno žę'.zdą. Todėl 1947 m. pavedėdr. Mar
tiniu! dar kartą ištirti Katyno
žudynes. Pastarasis su komisija
baigęs tyrinėjimą, negalėjo pasi-

PATOGUS!
SANDARAS!
BE ĮNAŠO!
NEGRĄŽINTINAS!
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LB New Jersey apygardos dešimtmečio veiklos minėjimo prezidiumas. Sėdi iš kairės: Iz. Dilienė,
Petrauskienė, apyg. pirm. inž. Vi. Dilys, kalba prel. Balkonas, prof. J. Stukas, dr. Petrauskas, dr. P.
Vileišis, Šimkuvienė, A. Budraikis, Šimkus.
Vyt. Maželio nuotrauka

rašyti oficialaus akto. Mat, jis
taip pat priėjo išvados, kad tai
neabejotinas Sovietų NKVD dar
bas. Jis dar nustatė ir paskelbė
NKVD karininkų pavardes, kurie
tas skerdynes organizavo. Tokį
aktą jis įteikė lenkų teisingumo
min. Sviatkowskiui, Dr. Marti
nis nujautė ir neslėpė savobūkštavimo, kas bus su juo po šio
akto įteikimo i Kaip ir reikėjo
manyti, dr. Martinis buvo nužu
dytas. Nužudymas įvyko jo bute,
Krokuvoje, Krupnicos gt. 10 Nr..
po dviejų dienų jam grįžus iš
Varšuvos. Žudikai buvo du jauni
kom. i Stanislav Wroblewski ir jo
sužadėtinė Jolanta Maklakiewicz.
Nužudymas lenkų visuomenėje
sukėlė tokį susijaudinimą, kad
jo niekaip nebuvo įmanoma nu
slėpti. Tad žudikai buvo suimti
ir patalpinti į Krokuvos kalėji
mą. Bet po kelių dienų juodu iš
to kalėjimo "pabėgo".
Nežiūrint viso to, Sovietų be
gėdiškumas vistiek leido, prieš
visos žmonijos nesugriaunamą
įsitikinimą dėl jų nusikaltimų,
Katyne pastatyti paminklą su už
rašu:
"Fašistų aukoms prisiminti".
Nėra abejonės, kad Katynas
lenkų tautai liks amžių žaizda.
Jos vyresniojo slaviškojo "bro
lio" budeliškas palikimas bylos
kartų kartoms.
Laisvajame pasaulyje esančio
ji lenkų inteligentija nūdien ieš
ko platesnių būdų ir formų Katy
no problemai kelti viešumon. J.
K. Zawodny, Pennsylvanijos univ.
politinių mokslų pro esorius, iš
leido naują knygą -- Death in the
Forest. Autorius plačiai ir ob
jektyviai, net neatmesdamas ir
Šališkų argumentų, pasiremda
mas dokumentais, žemėlapiais,
liudininkų parodymais bei kitais
įmanomais faktais nagrinėja Ka
tyno problemą. Bet išvada viena
ir ta pati, kaip ir anų dviejų
komisijų — neginčijamas Sovie
tų NKVD darbas.
Dar taip neseniai Chruščiovas^
norėdamas pasirodyti "naujosios
Sovietų eros" geresniu hunu, Sta
liną apšaukė visų laikų šlykščiau
siu žmogžudžiu. Suvertė jam vi
sus kompartijos, NKVD ir savo
asmeniškus nusikaltimus, ir jo,
kaip niekšo, pašvinkusį lavoną
išmetė į Kremliaus patvorį. Bet
Katyno ir kitų okupuotų kraštų,
taigi ir Lietuvos, Žudynių Stali
nui nepriskyrė. Mat, tuo pačiu ir
pats Nikita būtų save inkrimi
navęs, kaip tų nusikaltimų pla
nuotojas ir vykdytojas. O tai jau
reikštų, bent mažų mažiausia, jo
paties prie tų nusikaltimų prisi
pažinimą.
Apsidairykime, ar mes netu
rime savų Katynų? Savų kaltina-

mųjų aktų Sovietijai už Lietuvo
je įvykdytus Katynus ir įvairio
mis formomis tebevykdomą ge
nocidą prieš visą lietuvių tau
tą? Taip, turime jų gana, tik,
lyg apsipratome su jais, nusto
jome kalbėję. O okupantas to tik
ir laukia, kad mes kaip nors pamirštumėm jo žiaurius Žudymus,
kad tik mažiau apie tai kalbėtumėm. Ar lietuvis patrijotas ga
li pamiršti Rainių miško žudy
nes prie Telšių? Ten neįsivaiz
duojamo kankinimo priemonėmis
buvo nužudyti 69 lietuviai inteli
gentai. Jų kaulai buvo laužomi ge
ležinis lenkti mašina, kūnai degi
nami šveicavimo aparatu, vidu
riai badomi durtuvais, išduriamos akys, nuplaunami lyties or
ganai, galvos nuo sumušimo su
plotos, ir 1.1.
Jie buvo palaidoti Telšių kapi
nėse prie įėjimo bendrame kape.
Jiems prisiminti buvo pastatytas
paminklas su atitinkamu užrašu.
Okupantas užrašą panaikino. Jo
vieton uždėjo savo: "Fašitų au
koms prisiminti,. Visur tas pats
darbas, visur tie patys užrašai.

(Bus daugiau)

CHICAGOS PAREHGIMU Į
_ KALENDORIUS _J

Filatelijos paroda Dariaus- Gi
rėno 30 metų žuvimo sukakties
paminėjimui Jaunimo Centre.
GEGUŽES 26 D. Lituanistinių
mokyklų ir vaikų ansamblių pa
vasario šventė Bučio darže, Willow Springs, 111.

GEGUŽĖS 31 d. 8 vai. vakare
Šviesos-Santaros Kolegijos Chi
cagos skyriaus susirinkimas K.
Dirkio svetainėje. Programoje
inž. Viktoro Bilaišio paskaita
apie inžineriją.
BIRŽELIO 2 D. Ateitininkų šeimos šventė Jaunimo Centre.
BIRŽELIO 9 D. 3 v. 30 min.
Antano Nako fortepijono muzi
kos studijos mokinių koncertas
Jaunimo Centre.

BIRŽELIO 9 D. Adv. Antano
Olio 5 metų mirties paminėjimo
pamaldos 11 vai. jėzuitų koply
čioje.
BIRŽELIO 15 D. Adv. Antano
Olio 5 metų mirties minėjimo
akademija Jaunimo centre 7 vai.
vak. Pagrindinis kalbėtojas ra
šytojas St. Santvaras iš Bostono.
Meninėje programoje solistai
Kaskas ir Baras.
BIRŽELIO 15-16 D.D. ŠviesosSantaros KolegijosChicagos sky
riaus išvyka "Gintaro" vasarvie
tėje, Union Pier, Mich.
BIRŽELIO 16 D. BALFo pik
nikas Bučo darže,Willow Springs

GEGUŽĖS 25 d. Dail, Jadvy
BIRŽELIO 19 D. — Tarptauti
gos Paukštienės parodos atida
rymas Čiurlionio galerijoje Jau nės Prekybos Parodos atidary
mas. Lietuvos skyrių organizuo
nimo Centre.
GEGUŽES 25 D. Pr. Dielinin- ja Akademinis Skautų Sąjūdis.
kaičio Ateitininkų kuopos šven
BIRŽELIO 23 D. Tėvų Marijo
tė Jaunimo Centre.
nų Bendradarbių Chicagos aps
GEGUŽĖS 25-26 D. Filatelistų krities piknikas seminarijojeCla
Draugijos "Lietuva" ruošiama rendon Hill, II..
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MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS
REKORDAS...

THt

metmj dividendą uz
visas taupymo sąs
kaitas.

BREWtRY CGUPAHY, OHRM 26,

Taip malonus stiklinėje ir patogus — Stroh’s negrą
žintiname šešių paketas iš sandaru 12 oz. bonku. Įsi
gykite porą šiandien! Kiekvienu metu — maloniu
metu! Visuomet aukščiausios rūšies... ir visur po
puliariomis kainomis.

smuoth
firebrewed

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
NSURED

and Loan Association
Chartered and Supervised by the United Statei Government
2202 W. CERMAK ROAD

BUY STROH'S BY THE CASE

Phone: Vlrginia 7-7747

•

CHICAGO 8, ILLINOIS
John J. Kazanauskas, Prei.
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1963 m. gegužės 22 d.

Nr. 60 — 3
būtų žinoma ir vertinama ir sa
vųjų ir svetimųjų.
Todėl stebiu Jūrų Skautų siek|, išvesti Jūrinę Skautiją iš ne
džiaga žaisti "Udrytel" ir "Beb tikrumo, sujungus Jūrų Skautų
rui". Banga ir vaikas žaidžia vienetų administravimą ir ins
gelmių turtais. Vanduo tampa pa truktavimą Į vienas rankas, kaip
grindiniu laisvalaikio užsiėmimu nuoseklų ir teigiamą reiškinĮ.
jūrų skautams, elegantiškas bu
Jei mūsų skautybė yra Įaugusi
riavimas tampa programiniu už- Į žmogaus gyvenimą formuojan
sėmimu Gintarei ir Budžiams. čią ideologiją, jei skautiškoji pro
Drąsa, drausmingumas, judė grama yra žmonių santykius for
siu tikslingumas, nuodugnus pa muojanti programa, tai adminis
siruošimas ir "Šaltas protas" tracinės struktūros kitimas vyks
yra antroji prigimtis jūrinėje paženklintas skautiškąja toleran
skautybėje užaugusiam.
cija ir draugišku palaiminimu.
Jūrinės skautybės mintis ir
Lietuvos, kaip jūrinės valsty
Judrumas ir kitimas Įneša nau
bės idėja, Įpareigoja Jūrų Skau jo kūrybinio impulso. Idealistinis
tų vadovus rūpintis jūrinio skau- lietuviškas jaunimas kūrybingai
tavimo plėtote ir lygiu, kad Lie gyvena eidamas Gintarinės Bal
tuvos Jūrinės Valstybės idėja tijos keliu.

GINTARINES BALTIJOS KELIU
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MĖNULIS IR ŽEMIŠKIEJI
REIKALAI
Gegužės 17 d. žurnalo Life vedamasis, iškėlęs labai Įdomią,
konkrečią ir visiems svarstytiną temą, pataikė vienu klausimu Į
šimtus problemų, sutinkamų kiekviename gyvenimo žingsnyje.
Klausimas, paviršutiniškai peržvelgus, labai paprastas --ar
verta išmesti 20 bil. dolerių tam, kad pasiųsti žmogų Į mėnulĮ?
Pagaliau, ar vertos 20 bil. dolerių visos pastangos, siejamos su
erdvės užkariavimu. Ar ne naudingiau tuos pinigus panaudoti že
miškiesiems reikalams?
Čia pat randame ir atsakymą - tie reikalai verti 20
bil. dolerių! Verti kariniais, technologiškais ir valstybinio
prestižo sumetimais. Be to, to tūlas Europos autoritetas, esą, pa
sakęs, kad "kas prasimuš pro erdvę, valdys pasaulĮ".
*♦*

Tiek dėl Life vedamojo. Na, o dabar -- kaip ta idėja taikytina
lietuviškųjų reikalų astronautams ir
kelionėms Į mėnulĮ... Ar gi
mes jų neturime, ar nustojome būti svajotojais? Toli gražu -- mūsų
visuomenės reikalai, kad ir pritaikius atitinkamą proporciją, nei kiek
neatsilieka nuo didžiųjų galybių užsimojimų, neatsižvelgiant Į tai, kad
proporciją pritaikius geriems norams, labai sunku būtų ją apskaičiuo
ti doleriais.
Mes pamirštame dažnai, kad mūsų "stratosferiniai ir erdvės"
reikalai turi visai kitus motyvus, kad juos apginti ar paneigti. Mes
neturime karinių nei technologinių motyvų. Mūsų pagrindiniuose už
daviniuose glūdi visai skirtinga propozicija. Mes, pirmoje eilėje, pri
valome išlaikyti neužverstas ir samanomis neapaugusias kovos pozi
cijas dėl mūsų žemės ir dėl mūsų tautos egzistencijos toje žemėje.
Mes esame priversti ne nuo mūsų priklausančių aplinkybių ir ne dėl
mūsų kaltės kovoti už teisę turėti pagrindą po kojų, prieš pradedant
galvoti apie erdvių karalystes.
Tiesa, lieka vienas bendras motyvas -- prestižas. Bet ir jis
nėra toks pigus, kaip gal kam galėtų atrodyti. Prestižas taip pat nė
ra pigiai perkamas daiktas senienų krautuvėje. Bendras lietuvių tau
tos prestižo išlaikymas, jo iškėlimas, turėtų mQsų biudžete užimti
vieną pagrindinių pozicijų. Bet kas gi šiandien galėtų ir norėtų imtis
sudaryti bendrą mūsų nepriklausomybinės veiklos sąmatą...
»»»

Mūsų veikloje tuo tarpu vyrauja idėjos, ne skaičiai. O mūsų idėjų
išradėjai, žinodami lietuvio neapykantą šaltam skaičiavimui, dažnai
sugeba mesti tokią idėją, kuriai meilė atsiranda iŠ pirmo žvilgsnio.
O tokia meilė, nors kartais akla ir nepraktiška, "prestižo" sumeti
mais ginama ir puoselėjama, neatsižvelgiant Į tai, kad praktiškumas
tos idėjos galėtų būti lengvai suniokotas bet kurio buhalterio.
Tik stebėkite, kaip greit atsiranda pažadai sudėti ir paaukoti kad
ir tūkstantis dolerių, tiesa, gražiai ir sveikintinai idėjai. Tas viskas
tvarkoje -- iš pirmojo meilės žvilgsnio. Bet protas sakytų: stabtelk,
lukterk — o kaip su neįvykdytais pasižadėjimais, kurių reikia pradė
tam darbui užbaigti, kad išvengus nuostolių?
Bet kam čia protas... Gyvename jausmų pasaulyje.
O idėjas, pasisiūlę Įgyvendinti mes patys daug pasižadėdami,
kartu pavedėme jas vykdyti valdyboms. Tesižinie! Susižavėjome kita
gražuole, jai mūsų ir dėmesys. Bent naujais pažadais patiešysim.
Ir taip mes Įteisinant organizaciją po organizacijos, kurių visas
veiklos finansavimas paremtas — draugiškais vekseliais.
Tiesa, prestižas, sakysite, išlaikytas. Veiklos fonas Įspūdingas.
Tikslai gražūs ir naudingi. Bet prestižas nesiremia svajonėmis.
Prestižas yra labai apčiuopiamas ir realus dalykas. Tik nelaimė ta,
kad jis remiasi jau atsiektais laimėjimais, ne pasižadėjimais. O to
mes niekaip dar suprasti nepajėgiam.

(U)

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis
MEMORIAL DIENOJ

IN BEHALF
OF YOUR

CITIES SERVICE DEALER

Su atėjusiu pavasariu pumpu
rai skleidžia naujus lapus. Nau
jais žiedais pasipuoš gamta. Ta
me naujume atgyja žmogus. Rū
pestingos rankos tvarko namus
ir . darželius. Kad ir šiapus oke
ano tyvuliuotų gyvenimas su jau
kiu židinėliu, kuriame atgaivin
tus Gintarinio Krašto siluetus...
Gyvenimas vis naujas, margas,
dinamiškas. Augimas ir kitimas
yra gyvenimo dėsnis. Troškimas
augti glūdi ir žmoguje. Troški
mas išreikšt save, rasti save ir
atoduoti save, rasti savo pajė
gumą, savo talentus ir kūrybo
je išsiskleisti. Svarbu rasti tai,
ką galėtum atlikti lengvai,ir ma
loniai,ir natūraliai. Kiekviename
žmoguje glūdi didingumo kibirkš
tėlė. Liūdna, kai šioji lieka rūsenti, niekados nesuliepsnojusi
plačia liepsna.
Stebint gyvenimą atrodo, kad
plataus mąsto mintys kuria ir
plataus mąsto veiksmus. Gyvas
ir kūrybingas mūsų tautinės ben
druomenės gyvenimas formuoja
mas plačios minties žmonių, lie
tuviško gyvenimo didvyrių. Mū
sų drama — gyva. Mūsų poezija,
tapyba, muzika, literatūra — vir
pa gyvenimu. Visas mūsų visuo
meniškumas tviska kūrybine
energija.
Lietuvos keliu eina šeima,
mokyklos, organizacijos. Mažuo
sius veda Montessori Draugija ir
ALVUDas. Vyresniuosius veda
Vyčiai, Ateitininkai, Neolituanai,
Skautų Sąjūdis. Studentija eina
pati. Vieni Į atkurtas Nepriklau
somos Lietuvos Korporacijas,
kiti Į naujas, tremtyje pačių su
kurtas.
Laisvas pasirinkimas bei lais
vė pasirinkti, yra laisvame kraš
te gyvenančio žmogaus teisė ir
privilegija. Toleruoti ir gerbti
pasirinkimo laisvę yra laisvojo
piliečio pareiga. Pasaulėžiūrų
Įvairumas, veikimo metodų gau
sumas, ideologijų skirtingumas
sudaro ne tik geras sąlygas lais^vai rinktis, bet ir reikštis. Min
čių margumas Įneša Įvairumo ir
apjungia Įvairius žmones. Įdomu
sutikti ir kitaip galvojant}, kitaip
dirbantį, kitaip planuojant}...
Lietuviai yra individualistai.
Vadų tauta. Iškilminga tauta. Ori'
tauta.
Tačiau gyvenimas laisvėje rei
kalauja rūpestingo pilietinio auk
lėjimo ir tokių sąlygų, kuriose
žmogus nuo mažens galėtų išban
dyti savo teises ir pareigas. To
kia pilietinio auklėjimo mokykla
yra laikomas Skautų Sąjūdis. Pa
grindinis šio sąjūdžio siekis yra
laimingas pilietiškumas. Pagrin
diniai skautybės bruožai yra ge
rai žinomi: gaivinantis žaismin
gumas, skiriantis jį iš kitų or
ganizacijų. (Skautybė yra žais
mingas Sąjūdis, ne organizaci
ja). Tai tas programos pažan
gumas ir metodingumas, tai tas
šviesusis optimizmas, padedan
tis kopti su gyvenimu ir, pagaliau,
tas jungiantis elementas-- skau
tiškoji tolerancija, draugiškumas
žmogui: visų tautų, visų rasių,
visų religijų, visų pažiūrų.

L.

Čepienė

ugdyti, jie turi progos rinktis ir
pasirinkti, nes yra iš ko. Kam la
biau rūpi religinis auklėjimas ir
kam Įdomi religinė filosofija,
stoja Į Vyčius ir Ateitininkus.
Kam labiau patrauklus tautinis
ugdymas ir valstybinė filosofija,
jungiasi prie Neolituanų. Kam la
biau priimtina individuali savi
aukla, gyvenimas gamtoje ir būdo
auklėjimas, tas eina su skautiš
kom gretom.
Skautiškose gretose jaunimas
ir toliau gali rinktis mėgiamą ar
labiau Įdomią programos dalį ar
idėją, žiūrint kokie yra jo gabu
mai bei polinkiai. Žemės skau
tai, Oro ir Jūrų skautai duoda
Įvairias sąlygas domėtis, lavin
tis, gilintis, specializuotis, rink
tis širdžiai artimiausią sritĮ.
"ORO" SKAUTYBĖ duoda gali
mybės susipažinti su orinio su
sisiekimo veiksniais ir priemo
nėmis bei išbandyti jas. Čia at
skleidžiamas žemės traukos ir
oro pasipriešinimo išnaudoji
mas, orinės srovės, modeliai,
sklandymas. Pritarėjų ir mėgė
jų oro skautų programa atsirado
kiek daugiau Nepriklausomos
Lietuvos antrame dešimtmetyje,
anksčiau nei pačioje Anglijoje,
skautybės lopšyje. Nemažas skai
čius skautukų Įsijungė Į "Oro"
skautų skyrių, turėjome Chicago
je ir mergaičių vienetą, tačiau
dėl Įvairių priežasčių orinis skautavimas neišsilaikęs taip ir liko
užuomazgos stadijoje.
"ŽEMES" SKAUTŲ programa
pritraukė daugiausiai pasekėjų.
Nes tai yra patogi, Įvairi, nesu
rišta su didesnėmis išlaidomis
ar pavojumi, ar didesnio pasi
ruošimo reikalaujančia speciali
zacija. Atkūrus skautybę tremty
je, ji tapo visuomeniška, aiškiai
tautiška jaunimo saviveikla. Sto
vyklos virto tautine švente, su
eigos -- lietuvybei išlaikyti ži
dinėliu.
"JŪRŲ” SKAUTAI jau atšven
tė 40 metų sukaktĮ. Jūrinis skau.
tavimas, kelių pasišventusių jū
rinei idėjai vadovų dėka, išaugo
Į autonominĮ Jūrų Skautų skyrių
su savo programa, tradicijomis
ir savarankiškais vienetais.
Nemaža yra ir mergaičių, ku
rios domisi jūrine skautybė. Rei
kia pabrėžti, kad lietuvių jūrų
skautės yra vienintėlės pasauli
niame skaučių sąjūdyje, kurios tu
ri jūrinę programą, laipsniuoja
mą pagal vaiko amžių, trims am
žiaus grupėms: Udryčių, Jūrų
Skaučių ir Gintarių. Kitų kraštų
Skaučių Asociacijos turi tiktai
vyresniąsias jūrų skautes. Išgirdusios apie mūsų jūrų skaučių
struktūrą, kitų kraštų skaučių
vadovės nepaprastai nustemba,
kad tokio mažo krarto ir taip
nukentėjusios tautos skautės tiek
gyvos ir kūrybingos ir ryžtingos.
Dėl ypatingos ir skirtingos mūsų
organizacinės struktūros, mes
laikomi gajais, pajėgiais gyventi
savitai, sugebančiais ir "verdan
čiame katile” atkurti savo šalies
kultūrinj gyvenimą visose srity
Šitoji tolerancija yra skauto se. Mūsų kultūrinis pajėgumas
ideologijos ir gyvenimo pagrin stebina ir žavi daug ką.
das, ji yra skautiškos dvasios iš
Taip, Gintarinės Baltijos keliu
raiška, žmonių santykiavimą for
muojanti gija. Nustojęs tolerantiš eina mūsų jaunimas. Jūrų skautų
kumo, skautas diskvalifikuoja sa narių augimas emigracijoje savo
ve iš skautybės. Kai skautas proporcija toli pralenkė buvusĮ
skautauja be tolerancijos, jis ne Nepriklausomoje Lietuvoje. Jū
žino skautybės tikrovės. Ir jis rinės skautybės idėja artima lie
nuvysta dvasiškai, kaip tas ne- tuviui, jūrinio skautavimo pro
grama artima augančiam vaikui.
pražydęs pumpuras.
Gamta skleidžia savo paslap
Lietuviškas jaunimas idealis
tinis ir tolerantiškas. Gyvenda tis vaikui stebuklingu būdu. Duos mi lietuviškoje bendruomenėje, niausią ji gyvenantiems prie jū
jie turi tą pagrindinę sąlygą pi ros. Smėlis ir vanduo, kriauklės
lietiškumui bei visuomeniškumui ir akmenėliai tokia natūrali me-
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SEVENTH & PARK AVENUES

ASBURY PARK, N. J.

PRospect 4-7788

Įvairiais metų 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. Mažiuliai.
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MOSHER - LALLY
CHEVROLET CO
SEE THE NEW MOST OUTSTANDING

1963 CHEVROLET
Bedford, Ohio
566 Broadvvay

BE 2-1880
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DONALD B. JOHNSON
FUNERAL HOMES
M/ RSHALL B. and JAMES H.

BEDEORD, CLEVELAND, AND
THE SURROUNING TERRITORY

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

PARAMA

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

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
BARNETT PRANC. KONJAKAS
GERMAN BRENDY ....................
CANADIAN WHISKEY ..............
VODKA pilna kvorta.....................
KRON BRANNVIN
AOUAVIT (švediška) ............

5th $4.98

5th$3.98
5th $3.98
$3.59
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 33 onz. $1.15
BORDEAUX pranc. vynas................................ 5th$0.98
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S T. CLAIR

AVINGS

ASSOCIATION

Your

Savings EARN

SAVINGS DEPOSITS INSURED TO
$10,000.08
813 E. 185th St.
IV 1-7800
25000 Euclid Avė.
6235 St. Clair Avė.
AN 1-1200
HE 1-5670
26000 LAKE SHORE Blvd.
RE 1-12OO
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JOHN M. PETERS
CONSTRUCTION CO
5339 Canal Rd.

LA 4-1461
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SPRAYON PRODUCTS, INC.
26300 FARGO AVĖ. BEDFORD HEIGHTS, Ohio
Tel. 292-7400

JURGIS GLIAUDĄ
DIRVOS KONKURSE PREMIJUOTOJI NOVELĖ
(7)

— Kai čia apsigyvensi, raktus gausi, — vėptelėjo
jis kaip ir pokštiškai. — O man jau laikas į tikrą pensiją.
Būsi dženitorka ir gaspadinė.
Tačiau iš užvaizdos pareigų j pensiją jis nepasitraukė.
Už kelių dienų jis atėjo j klubą su senais darbiniais
drabužiais, nešinas poros kibirėlių dažų, šepečių ir sude
damų kopėtėlių. Savo nuožiūra ir savo pinigą pridūręs,
jis išdažė kambarėli už sienos, kur ketino apsigyventi
Morkūnienė. Sienas jis išdažė jo mėgiama rausva spalva,
kurią vadindavo "šilta”, o lubas skaisčiai melsva. Kam
barėlis buvo toks mažas. Jis dirbo neilgai. Kai sustojo
dirbęs, staiga ji perbloškė gludinti namuose tyla. Kad
taip būtų galima atsukti atgal laiką, kurį nesulaikomai
mirštant, jis jautė namų tyloje. Taip atsukti, kaip leng
vai atsukamos laikrodžio rodyklės.
Aitriais dažais tebekvepiančiame kambaryje jis pri
sėdo ant dažų aplaistytų kopėtėlių. Staiga jis vylėsi iš
girsti tokį anais laikais jnrastą žmonių dūzgesį salėje.
Kokia taršatis, kaip bitės žiemos avily dūzgia vaidinimo
sekti sugužėjusi lietuvi ja. O scenoje, prieš uždangą praskleidžiant, paskutinis sąmyšis, toks niekad nepamiršta
mas kiekvienam, kas bent kartą jį savo gyvenime patyrė.
Ruduo užtikrintai vilkosi savo vėžėmis. Atšiliais die
nos buvo surūgusios, ūkanotos. Sulyta žemė, trobesiai,
juodai permirkę mediniai stulpai gatvėse — viskas atrodė
nusmerkta ne gvventi, be+ apmaudingai merdėti rudens
rūkuose. Kada kildavo iš mie?o rudens vėjai, gatvės im
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UŽSITARNAVUSIOS LIETUVĖS
PAGERBIMAS
Los Angeles lietuviai birutiečią rūpesčiu, ruošiasi pagerbti
pasižymėjusią lietuvę Oną Biels
kienę, konsulo dr. J. Bielskio
žmoną.
Ona Bielskienė yra gimusi ir
augusi JAV, lietuvių Akusevičių
šeimoje, kurie besiversdami ne
kilnojamo turto nuosavybėmis
čia sugebėjo ekonomiškai stip
riau įsikurti ir tuo būdu savo vai
kams patikrinti aukštojo mokslo
išsilavinimą, kaip Onai, taip ir
Marcelei (yra M.D.) ir broliui
Vincui (buvo vaistininkas, jau
miręs).
Pirmą kartą tėvų gimtąjį kraštą O. Bielskienei teko išvysti 1919
metais, tuoj po vedybų, kada dr.
J. Bielskiui buvo pavesta lydėti
Lietuvon Amerikos LietuviųBrigados Štabo branduol}. Tai ne
buvo "atostogų" kelionė. Tačiau
visi atkalbinėjimai O. Bielskie
nę nuo tos kelionės susilaikyti
-- nieko nepadėjo, nes ji buvo pa
siryžusi būtinai šia proga pama
tyti tą kraštą, apie kur| jos tė
vai ir jos vyras tiek daug kartų
su meile ir ilgesiu buvo kalbė
ję. Ona Bielskienė nedaug rado
romantikos ano meto Lietuvoj.
Lietuva apleista, išnaudota buvu
si caristinės Rusijos tolimos pro
vincijos dalis, iščiulpta ir išnie
kinta vokiečių kaizerio išsiganiu
sių {galiotinių, ir toliau drasko
ma, plėšiama komunistinių "laisvintojų", bermontininkų gaujų ir
Lenkijos gen. Želigovskio legio
nierių. Ji nerado romantikos, bet
rado žmones, paprastus, nepre
tenzingus, kuklius, bet didvyriš
kos dvasios, didelės širdies,pa
siryžusius mirti už krašto lais
vę, kovoti visomis priemonėmis
dėl besikeliančios, beatbundančios valstybės iš ilgų metų pries
paudos ir kančių. O. Bielskienei
tai padarė gilų |spūd|.
Prieš 33 metus O. Bielskie
nės pradėtas susidomėjimas Lie
tuva ir jos vargais tuo pačiu at
sidavimu ir įkarščiu tęsiamas to
liau.
Ona Bielskienė norėdama ge
riau pasitarnauti Lietuvai viso
mis jai prieinamomis priemonė
mis per amerikiečių, ypatingai
moterų organizacijas, mokyklas,
jos pačios ruoštus priėmimus ieš
kojo Lietuvai draugų, stengdama
si savo pranešimuose, pokalbiuo
se parodyti tikrąjj Lietuvos vei
dą, jos kultūrinius ir ekonomi
nius laimėjimus ir sugriauti suk
tus propagandinius melus, kurie
šiame krašte Lietuvos priešų
buvo skleidžiami. Onai Bielskie
nei šioje srity yra daug padėjęs
aktyvus jos įsijungimas l ame
rikiečių moterų draugijas, klu
bus. Ona Bielskienė, sakysime,
per dvidešimt metų priklauso
Westwood moterų klubui, yra
pastovi narė Los Angeles mies-

vo moteriškumu jas papildyti ir
išbaigti. Ir jei Los Angeles lie
tuvių kolonijos gyvenime konsului
dr. J. Bielskiui, kaip visuomeni
ninkui, Lietuvos Valstybės paręigūnui,teko palikti lietuvių kolo
nijos kūrimosi užuomazgoj, jos
vystymosi ir augimo laikotarpiuo
se savo darbuotės stiprias ir ryš
kias žymes, tai prie tų žymių iš
ryškinimo ir pagilinimo be abe
jonės yra žymiai prisidėjusi ir
O. Bielskienė.
O. Bielskienei teko rūpintis,
auginti ir gyvenimui paruošti sū
nų Alfredą ir dukrelę Rūtą, ku
rie dideliam Bielskiu džiaugsmui
spėjo jau net 7 anūkais juos ap
dovanoti.
O. Bielskienės globoje buvo ir

tebėra erdvi, puošni, reprezen
tacinė asmeninė rezidencija, ku
rioj vyksta ne tik asmeninis p.
Bielskiu gyvenimas, bet yra vieta
kartu ir reprezentuojanti Lietu
vą, lietuvius, kas iš šeimininkės
reikalauja ypatingai aštrios akies
ir padvigubinto dėmesio.
Blrutiečių sumanymas pagerb
ti O. Bielskienę yra sveikintinas
ir pagirtinas. Ji yra nusipelniu
si lietuvos visuomenės pripaži
nimo ir pagarbos.
Pagerbimo vakaras {vyks š.m.
gegužės mėn. 26 d. 4 vai. vakaro
Tautiniuose Namuose 3356 Glendale Blvd., Los Angeles. Visuo
menė yra nuoširdžiai kviečiama
skaitlingai dalyvauti.
Kazimieras Inkūnas.
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RICHMAN BROS.
Ona Bielskienė

to Prekybos ir Pramonės Rū
muose moterų skyriuje, o taip
pat yra įsijungusi | Californijos
Universiteto "Afiliates" sam
būri. Reikia pažymėti faktą, kad
Ona Bielskienė Los Angeleskonsularinio korpuso ponių tarpe yra
laikoma viena populiariausių, kur
šalia visų diplomatinių plonybių
reikia turėti dar ir tam tikrų
asmeninių ypatybių.
Beabejo/čia daug prisidėjo jos
geras ir tinkamas gyvenimui pa
siruošimas, būtent, sociologijos,
psichologijos ir ekonomijos moks
lai,studijuoti Fordham Universi
tete, New Yorke. Ir dar šiandien
Ona Bielskienė ne tik jai {domią
paskaitą su dideliu dėmesiu iš
klauso, bet kartais ir ištisam
moksliniam ar praktiškam kursui
užsirašo...
Ona Bielskienė su dideliu pa
sitenkinimu ir noru dalyvauja vi
suose didesniuose lietuvių visuo
meninio ir kultūrinio pobūdžio pa
rengimuose. Ji nepasitenkina jai
skirta garbės kėde, bet suranda
būdus ir kelius tylomis prie pa
ties parengimo prisidėti jauku
mu, suestetinimu arba savo pa
gamintom dovanom.

Be abejo, kad visų šių darbų
apimčiai turėjo lemiamos reikš
mės bendro gyvenimo kelio su
dr. J. Bielskiu pasirinkimas ir
sutapimas. O. Bielskienė, būda
ma nuoširdi ir atsidavusi bendro
gyvenimo draugė, konsului dr.
J. Bielskiui stengėsi jo pareigas
palengvinti, o iš kitos pusės, sa

davo liguistai blizgėti po žemai, virš pat namų stogų ir
akiračio praplaukiančia balsva saule. Debesų telikdavo
tik palšos nuoplišos. Viskas skubėjo šalti,stingti, ledėti.
šalčio kutenimui kūnas atliepdavo nesmagiais pagaugais.
O vėjai pūtė, ir ant savo besišerkšnuojančių sparnų nešė
žiemą.
Morkūnienė apsigyveno mažame kambarėlyje už sce
nos. Jackaus išdažytas, kambarys priėmė į savo skaidriai-rusvą glėbį klubo geradarę. Čia ji nutarė savo gyve
nimo pabaigą paskirti, kaip ir jaunatvę skyrė, lietuvijai.
Kada ji paskutini kartą išėio pro savo namo duris,
paskutini kartą tas visą savo amžių vartytas duris, at
sargiai, lyg baimindamasi uždarė, lyg vis tardamasi, kad
dar kažkas liko namuose ko nereikia prikelti iš snaudalio
neatsargiai durimis sutrenkus. O liko ten tik prisimini
mai, kuriems buvo smagu ilsėtis sename name. Paskutinį
kartą sustojusi prie tų durų, pro kurias ji įžengė į tą na
mą jauna, o išeina tokia sena, Morkūnienė minty atsi
grįžo j didžiulę prisiminimų erdvę. Sentimentalūs prisi
minimai, gyvenimo vis nustelbiami, skubančios dienos vis
slopinami, lyg dulkės sukeltos vėjo sąvartos, pakylo, pa
kirdo ir tuoi sunkiom nuobirom nusėdo dvasioje. Neleng
va paskutinį kartą uždaryti ilgai prigyvento ir paliekamo
namo duris. O kada ji duris uždarė, pasirodė jai, kad na
mas iš karto lvg dar labiau paseno, tapo visai panašus į
seneliuką, kuris dairosi lazdos pasiremti, o sukumpa vis
žemiau. Tą paliktų namų sielvartą Morkūnienė sugavo dar
vakarop, kada tą dieną ji dirstelėjo pro langą paliktų na
mų link. Siauruose jų languose atspindėjo balsvos saulės
varsos. Buvo langų stiklai lyg pavandeniavę, lyg kaitria
ašara suvilgę, lyg taptų tie langai — gal namo, gal viso
gyvenimo — akimis, ir apmaudingai pravirktų rudeninei,
šaltai saulei skubant į savo gūnią.
Ant namo durų Jackus prikalė lentą, ant kurios juo
dais dažais buvo išmaliavojęs: House for sale to movė
away.
Kada visi klubo nariai suėjo kitam posėdžiui, ir Vyturienė šildė dešriukes ir kopūstus, Jackus tvarkėsi su
šaldytuvu ir alum, Turūta pranešė:
— Pagal mano surinktas žinias mieste tėra apie šim

10 STORES IN GREATER
CLEVELAND
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tą lietuviškų dūšių. Iš to šimto dalis nebekalba lietuviškai.
Darbų stoka pražudė mūsų koloniją, žmonės išbėgiojo
besivaikydami duonos.
Jis diV'čiojo i susirinkusius į tradicinę užustalę taip,
lyg priekaištaudamas jiems nerūpestingumą gyvybiniais
lietuvybės dalykais, nes jis pats tiek daug čia išsiaiškino,
sumedžiojo davinius, nušvietė ateities veiklos galimybes.
Jo veido išraiška buvo knysli, įtaringa ir vis lyg įžeista.
Skystas balsas skambėjo priekaištingom, tenorinėm gai
dom.
— Gerbiami, nenusiminkim, — įstojo Jackus, — jei
gu turime parkinimą, atvažiuos žmonės. Kad tik būtų kuo
juos patraukti, o persitrauks jie patys, žmonės dabar ra
tuoti, jiems niekai iš toliau atbildėti, čia kas kuo svar
biausia, kad būtų su kuo patraukti.
— Duok jiems dešrų su kopūstais, iš tolo užuodžia,
— krioktelėjo Gūžys.
— Kodėl taip, gerbiamas Gūžy, — užgynčijo Morkū
nienė, — suruoškime jiems gerą vakarą. Su gražiom pra
kalbom. Su bufetu. Lošėjus subūrkime. Aš pati visą am
žių praleidau lošėjų rateliuose. Jie juk višą lietuvybę čia
ant savo pečių išnešė, žmonės džiokus myli. Tas pats Va
nagaitis buvo džiokų generolas, paskui savęs armijas ve
dė. O Dzimdzi-drimdzi. Dabar lošėjai pabėgo iš steidžių
ir lietuvybė prigęso. Reikia mums pradėti ne nuo stalų ir
bufetų, bet nuo steidžių ir lošėjų.
— Ponai, suskambėjo- Vyturys, — ak kaip norisi
lietuviškai sielai lietuviškos kultūros. Ponia Morkūnienė
gerai pasiūlė. Nagrinėkime tą pasiūlymą. Gilinkimės i jį.
Tik daugiau lietuviškos širdies. Tik daugiau krivių kri
vaičių dvasios. Tada viskas bus gerai, ir veikimas kils
kaip augalas i saulę. J lietuvišką saulę, ponai, turiu gal
voje. Išpuoškime salę, duokime tokią programą, kad klu
bo renesansas visus užke^ė+u. Prakalbės ir tie, kurie at
sisakė mūsų garbingos aisčių kalbos. Visi lietuviai mūsų
broliai, ir kviesime visus.
— Šiaip žmonės dar savo liežuvio nepamiršo, — įter
pė Gūžys, — tik mokytesnieji.
Vyturys tęsė toliau:
(Bus daugiau)
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VYTAUTAS RAULINAITIS - ŠIRDIES IR
SIELOS SKULPTORIUS
VYTAUTAS RAULINAITIS yra
gilios sielos ir jautrios širdies
skulptorius. Jo išvaizdą domi
nuojantis šypsnys atskleidžia
nuoširdžią, be didelių pretenzi
jų asmenybę. Pasikalbėjus su juo,
susidarai {spūdį kad jis niekada
nėra patenkintas savo paskutiniu
kūriniu. Tai požymis didžio me
nininko, nuolat ieškančio naujų
kūrybinių elementų, naujų staig
menų mene. Tai yra būdinga ge
nijų keliams.
Mano nuomone, Raulinaitis turi
Dievo dovaną būti talentingiausiu
lietuvių skulptoriumi ateinančių
penkerių ar dešimties metų lai
kotarpyje. Aš jaučiuosi labai lai
mingas, galėdamas būti jo ben
dradarbiu ir draugu. Jo tiesi ir
atvira nuomonė apie meną ir me
nininkus daro jj šiltu ir patrauk
liu. Šis sugebėjimas patraukti
kitus savo šiluma, pats savaime
yra didelis laimėjimas, nes šios
savybės Įsigyti neįmanoma. Ją
žmogus atsineša savo prigimtyje.
Tikras talentas savaime išky
la ir išsiskiria iš bendrumos.
Raulinaitis savo paskutiniame
skulptūros darbe sušvito skais
čiu spinduliu. Dabar jam tik lie
ka puoselėti tą kelia, kur} jis su
rado savo skulptūrose.
"MERGAITĖ" ir "BERNIU
KAS" parodoje pažymėti Nr. 1 ir
2. Šiuos du kūrinius norėčiau ma
tyti iškylančiomis bronzomis ir
duodančiomis naują krypti Rauli
naičio karjerai. Jos yra lyg ir
išraiška dabartinių laikų atgimi
mo. Išraiška jaunystės, kuri ta
po nustelbta naujais bandymais
pasiekti mėnuli ir kuri liko pa
miršta, siekiant neįsivaizduoja
mo civilizacijos progreso.
Žvilgsnis 1 vaikystę, davęs
Raulinaičiui naujos inspiracijos,
yra lyg nauja era daugeliui skulp
torių. Šitoje eroje daugelis ras
naujo jkvėpimo, kurio taip trūks
ta šių dienų skulptūrose.
Metalas yra šaltas ir bešir
dis, o Raulinačio širdis radijuojanti ir pilna šilumos visai žmo
nijai. Tegul Dievas suteikia jam
stiprybės išsilaikyti savo širdies
{takoję ir nepasiduoti šių laikų
vyraujančiai nuolaužų nesąmo
nei.
Raulinaičio siekimuose ryš
kus laikymasis savo nusistaty
mo, paremto nuomone, kad tikras
kūrybingumas glūdi vaiko spon
taniškume. Teptukas ar molio
gabalas jo rankose virsta nuošir
džios išraiškos rezultatu, tiesiu
ir nemeluojančiu.
Norėčiau dar kartą grjžti prie
tų nuostabių "Berniuko" ir "Mer
gaitės" kūrinių, kurie taip pa
trauklūs menininko akiai. Abu jie
savo išraiškoje turi tiek daug
vaikams būdingo netikrumo. Lyg
ir jauti jų pastangas ištiesti ran
kas, ieškant atramos. Tai lyg
simbolis mūsų laikų apleistos
jaunuomenės, neturinčios aiš
kaus moralinio pagrindo ateičiai.
Šituose kūriniuose Raulinai
tis rado savo pradžią. Jeigu jis
išmestų visus savo kitus parodos
darbus, jam apsimokėtų tik nuo
"Berniuko" ir "Mergaitės" eiti
1 aukštybes, vargu ar atsiektas
skulptūroje. Visi kiti kūriniai bu
vo jam tik priemonė pakilti iki
šitos meno plotmės, nes kiekvie

nas turi sukurti ir menkesniųdalykų, iki prieina prie siekiamo
tikslo.
"ŠOKĖJA", kuri buvo išstatyta
Clevelando Meno Muziejaus ruo
šiamoje Gegužės Meno parodoje
1959 metais, susideda iš keletos
pakartotų figūrų, kurių tikslas —
išreikšti judesį Šis labai stili
zuotas, apie 4 pėdų aukštumo kū
rinys, padarė man labai didelį
Įspūdį Tai yra viena iš geriau
sių skulptūrų parodoje.
"PAŽINIMAS", be abejo, yra
puikus gabalas fontano papuoši
mui. Labai gaila, kad jis pada
rytas iš medžiagos, neatsparios
vandeniui. Jo formų pynė yra to
kia {vairi ir {domi, kad norėtųsi
matyti šią skulptūrą išlietą bron
zoje.
"MOTERS FIGŪRA" maža, vos

šiuo "Vaiku".
"JUDO GALVA" - telieka be
komentarų. Mėgstu darbui var
totą smėlio akmens rūšį bet ma
nęs nevilioja pati tema. Ji reiškia
neištikimybę ir apgavystę, dėlto
nenorėčiau turėti jos arti savęs.
Likusieji trys skulptūros dar
bai geri, bet nebepatiekia nieko
ypatingo kūrybiniu atžvilgiu.

***
Šalia skulptūros dalykų, daili
ninkas Raulinaitis parodoje yra
išstatęs 26 paveikslus.
Iš visų paveikslų išsiskyrėNr.
9, pavadintas "ŽIEMOS VAIZ
DAS". Žiūrėdamas 1 jj aš jau
čiau užliejančią sensaciją. Vir
šun besiveržią ypatingų formų
sūkuriai veda akis { viršūnes.
Mintys stengėsi sugauti tikrąją

Dail. Vytauto Raulinaičio skulptūros ir tapybos darbų paroda Clevelande praėjo dideliu pasisekimu.
Nuotraukoje dail. V. Raulinaitis tarp mamytės, žmonos ir vaikų prie savo skulptūrų parodoje.
J. Garlos nuotrauka

drąsos ir už tai aš dailininką
sveikinu! Aukštyn kylą juodi vul
kanai nenoromis siūlė mintims
gaisro sugestiją . Šviesus ratas
danguje lengvino slegianti sunku
mą ir davė paveikslui pilnumą
užbaigime.
Nr. 10 "VEIDAS" - visiškai
abstraktus, bet nepraradęs savo
didingumo. Labiausiai man pa
tiko jo linijos, o dėl spalvų būtų
galima ginčytis.

Dalyvauk savo bažnyčioj ir
melskis MEMORIAL DIENOJ

M. 0. MATTIIN

Vyt. Raulinaitis
apie 10 inčų didumo, bet nepap
rastai gražių formų ir jautrių li
nijų. Tų linijų ir natūralios me
dienos raštų harmonija yra tokia
nuostabi, kad ji iš karto sudomi
na žiūrovą.
"MOTERS GALVA" ištikrųjų
daili. Savo jautrumu panaši į
"Moters figūrą". Čia vėl ryškus
dailininko atydumas medžio ga
balo parinkime. Medienos raštų
fonas galvos viršuje labai Įtiki
namai sugestionuoja plaukus.
"VAIKAS”, numeris 15. Tai
nuostabiai natūrali poza, pažįs
tama kiekvienam žiūrovui, bet
kada stebėjusiam žaidžiančius
mažus vaikus. Raulinaitis šiuos
judesius pagauna tiesiog karališ
kai. Šaltosios medžiagos gyvos
formos nesulaikomai radijuojatą
malonumą, su kuriuo jis kuria šie
tipo skulptūras. Kiekviena šeima
turėtų didžiuotis galėdama pa
puošti savo namus arba {staigą

ECHO VALLEY

LIETUVIŠKA VASARVIETĖ

Sąjungos seimo ir Vilties

E ašy Terms can be

programa

Arranged

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Seimas
įvyks gegužės 31 d. ir birželio 1 d., St. Louis, Mo.,
Štatler-Hilton viešbuty, Washington Avė., prie
9-tos ir St. Charles gatvių.

2027 EUCLID AVENUE
PR 1-763J
Dalyvauk savo bažnyčioj ir
melskis MEMORIAL DIENOJ

NEISON'S
FAMILY STYLE
RESTAURANT
Private Parties
— Banąuets
Wedding Anniversaries

Open Daily — 5 P. M.

Sundays 12 to 7 . P. M.
1422 ADDISON ROAD

EX 1-4000

ATIDARYTA IŠTISUS METUS.

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

ECHO VALLEY
ECHO LAKE, I’A.
Telef.: AReacode: 717-424-1920.

DŽIAUGSMAS — POILSIS IR RAMYBĖ

Nuolaidos; organizacijoms, stovykloms, suvažiavimams.

Amerikos Lietuvių Tautinės

SPINET PUMOS OF
DISTINCTION
PAŽINIMAS
vaizdo prasmę, kuri atrodė be
ribė ir nepasiekiama.
"UOLOS" būtų sekančiu mano
pasirinkimu. Čia vėl jaučiasi ta
pati laki nuotaika. Masyvios uo
los lyg ir kalba apie savo sustin
gus} išdidumą. Lyg ir matai ske
veldras krintančias nepaprastu
greičiu žemyn. Labai {domios
spalvos, puiki nuotaika ir labai
patraukli šio paveikslo kompozi
cija. Parodoje jo pasisekimą liu
dijo nuolatinis J j{ atkreiptas dė
mesys.
Trečias iš eilės - "SENIS IR
JURA". Jis man brangus dėlto,
kad priminė kažkada jaunystėje
skaitytą pasaką. Žiūri j j{ ir ma
tai persišviečiančių galvą jūros
fone. Šio paveikslo turinys iš
plaukia iš gilios vaizduotės ir
nėra tik tuščias efekto ieškoji
mas.
Nutapyti No. 6, pavadinti jj
"ŽALGIRIU", reikėjo labai daug

vardui priklauso didelė garbė ir
kad jis bus ilgai minimas už pas
kutinius siekimus skulptūroje ir
tapyboje.
Ateitis -- jam daug žadanti,
nes jo darbai išplaukia iš šir
"SUŽEISTAS ŠERNAS" atrodė dies ir sielos. Man, kaip meni
pilnas komiškos nuotaikos ir gal ninkui, labai gerai suprantami
kiek nuošaliai bendros linijos. Raulinaičio siekimai gyvenime;
"SAHARA" visiškai manęs nepa kilnumas, su meile kurti dide
siekė. Spalvose per daug pilka, lius meno kūrinius, kurių pripa
o {domi tiktai savo raštais. "JAU žinimas yra aukščiausias atpil
NA MENININKĖ " labai dekora das šioj žemėj ir tuo pačiu ma
tyvi, lyg iš keramikos pagaminta. žytis sklypelis danguje vėliau už
Baigiant šią kritiką norėčiau atlikimą Aukščiausiojo mums už
pasakyti, kad Vytauto Raulinaičio dėtų pareigų.

"GAIDŽIUOSE" imponuojanti
pati medžiaga, ant kurios paveiks las tapytas. Paveikslo turinys
manęs nedomino. Kažko geresnio
stigo ir kompozicijoje.

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

Draugijos suvažiavimo

SEIMUI NUMATYTA SEKANTI
DARBOTVARKĖ:
Penktadieni, gegužės 31 dieną:
11:00 — 1:00 Registracija.
1:00
Iškilmingas posėdis.
2:00
Darbo posėdis.
a) Seimo prezidiumo ir komisijų sudarymas.
b) Sąjungos Valdybos pranešimai: Sąjungos
pirm. Vytautas Abraitis ir ižd. Povilas
Ališauskas.
c) Revizijos komisijos pranešimas.
d) Diskusijos dėl pranešimų.
e) Lietuvos laisvinimo organizacijos reika
lai — LNT pirm. dr. Bronius Nemickas ir
LNF pirm. Emilija čekienė.
f) Sąjungos įstatų keitimo reikalai — S-gos
vicepirm. Antanas Senikas.
7:00 Paskaita: Diskusijos dėl bendradarbiavi
mo su kraštu — dr. Jonas Balys ir dr.
Vaclovas Paprockas.

šeštadienį, birželio 1 d.
9:00 — 12:00
1) Skyrių pirmininkų pranešimai,
2) Sąjungos Valdybos rinkimai,
3) Tarybos rinkimai,
4) Revizijos komisijos rinkimai,
5) Rezoliucijų priėmimas.
Birželio 1 d.. 1 vai. p. p., tose pačiose patalpose
Įvyks VILTIES draugijos narių susirinkimas.
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo rinkimas.
3. Mandatų komisijos sudarymas.
4. Valdybos pranešimas.
5. Revizijos komisijos pranešimas.
6. įstatų komisijos pranešimas.
7. Diskusijos dėl pranešimų.
8. Valdybos rinkimai.
9. Revizijos komisijos rinkimai.
10. Einamieji reikalai.
11. Susirinkimo uždarymas.
7 vai. vak. BANKETAS.

Bilietų kaina 10 dol. asmeniui.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Val
dyba ir Vilties Draugijos valdyba kviečia visus
narius suvažiavime gausiai dalyvauti.

DIRVA
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LOS ANGELES

X. DONELAIČIO LITUANISTIKOS MOKYKLA CHICAGOJE
K. Donelaičio lituanistikos mo
kyklos Chicagoje dainų ir sporto
žventė {vyksta per Sekmines, bir želio 2 d., Tėvų Marijonų Soduo
se, Hinsdale, Illinois.
Šventėje dalyvauja visi mokyk
los mokiniai ir mokytojai. Pro
gramoje: dainos, tautiniai šokiai,
ritminiai sporto pratimai ir kiti
{vairumai. Šventėje veiks užkan
dinė, atgaivos baras ir kt. pra
mogos. Šventės ruoša rūpinasi
Tėvų Komitetas, pirmininkau
jamas Algio Regio, mokytojai

Motinos dienos proga Philadelphijos lituanistinės mokyklos mo
kiniai suvaidinę H. Didžiulytės-Mošinskienės vaizdelį "Kas skaito,
rašo -- duonos neprašo". Mamytės vaidmenyje O. Valašinaitė, tėve
lio — R. Juzaitis, vaikų (iš kairės): A. Šalčiūnaitė, Z. Starkaitė, A.
Valašinas, G. Avižonytė, E. Puznikaitė ir A. Kananavičiūtė.
V. Gruzdžio nuotrauka

DETROITO TUNTU SUEIGA
Gegužės 5 dieną Detroito skautės-tai gražiai paminėjo savo pa
troną šv. JurgJ.
10.30 organizuotai dalyvavo šv.
Antano bažnyčioj šv. Mišiose. Po
pamaldų Lietuvių Namuose įvyko
dviejų tuntų iškilminga sueiga.
Sueigai vadovavo s. A. Banionis
ir skilt. A. Anužytė. Dalyvavo
Vyriausios Skautininkės pava
duotoja v. s. K. Kodatienė, rajono
vadas s. V. Vijeikis, v.s. vadeiva
Tallat-Kelpša, s. Karaliūnas,
skautų tėvai ir bičiuliai su vieš
nia s. Danute Venclauskaitė, ku
rios mamytė nepriklausomoj Lie.
tuvoj buvo plačiai žinoma skautų
veikėja.

Sueigą sklandžiai pravedė s. A.
Banionis ir skilt. A. Anužytė. Įs
pūdingas buvo skaučių ir skautų
Įžodis. Pirmijos {sakymu ilga
metis Baltijos tunto tuntininkas
S. VI. Pauža pakeltas { vyres
nius skautininkus. Tuntininkopa
vaduotojas s. Alg. Vaitekaitis ap
dovanotas ordinu "Už nuopelnus".
Pakeltuosius ir davusius {žodi
pasveikino v.s. K. Kodatienė. Su
eiga baigta Lietuvos Himnu.
Po sueigos bendros vaišės. Vai
šių vadovas s. A. Banionis pras
mingai pasveikino skautus ir sve
čius. Po to jis padarė išsamią
tuntų apžvalgą, apibūdindamas
kiekvieną vadovą. Kalbėjo v.s.

Kodatienė, s. VI. Vijeikis, v.s.
Tallat-Kelpša ir kiti. Vaišes bai
gė tuntininkas, padėkodamas sve
čiams už atsilankymą ir s. A.
Banioniui už gražų vaišių pravedimą.
Po vaišių svečias iš Chicagos
s. VI. Vijeikis parodė gražų fil
mą iš skautiškojo gyvenimo ir
veiklos.
Vadovai su tėvais nutarė su
rinkti lėšų, kad kuo daugiau skaučių-tų galėtų dalyvauti prie
Atlanto {vykstančioj jubiliejinėj
stovykloj.
S. K.

klasių globėjos-motinos, o taip
pat ir kiti vaikų tėveliai.
Šiais mokslo metais šią mo
kyklą baigia: Vilija Dailidkaitė,
Loreta Reivytytė, Ramunė Starvinskytė ir Silvija Zalaginaitė,
Mokslo metų pabaigtuvės bus šeš
tadieni, birželio m. 8 d. 9 vai.
30 min. ryto Marųuette Parko
Fieldhause didžiojoje salėje. Tą
pačią dieną numatomas ir tėvų
susirinkimas.
Mokyklos Tėvų Komiteto pir
mininkas Algis Regis baigia pa
ruošiamuosius ėjimus išnuomuoti ir ateinantiems mokslo me •
tams tas pačias miesto mokyk
los patalpas, kuriose buvo mo
komasi jau šiais metais.
Vieton pasitraukusio daina
vimo ir muzikos mokytojo A. Li
no yra pakviestas { šią mokyklą
muzikas ir aktyvus dainos meno
puoselėtojas K. Skaisgiris. Pa
kviestasis savo darbą jau pradė
jo.
(mv)

PHILADELPHIA
BALF O PIKNIKAS
BALFo 52-jo skyriaus valdyba
maloniai kviečia visus Philadel-

SKAITYK IR PLATINK DIRVAI

Išrinko valdybą
Dailiųjų Menų Klubas,
jungiantis Įvairių sričių me
nininkus, pradėjo aštuntuo
sius metus. Gegužės 5 d.
įvykusiam DMK susirinki
mui pirmininkavo Dana
Mitkienė. Dail. J. Pautie
nius kalbėjo apie lietuvių
meną įvairiuose Lietuvos
gyvenimo laikotarpiuose ir
užsienyje. Nauju DMK pir
mininku išrinktas B. Braz
džionis. Aštuntiems metams
DMK metraštininku per
rinktas Algirdas Gustaitis.
Gyvose diskusijos lietuviš
ko meno klausimais daly
vavo : Bronys Raila, Ber
nardas Brazdžionis, Juozas
Pautienius, Elena Tumienė,
Bronius Budriūnas, Algir
das Gustaitis, Juozas Balčiūnas-švaistas ir kt. Min
daugas Gedgaudas ir Juo
zas Tininis padarė daug fo
to nuotraukų.
(d)

phijos, jos apylinkių ir pietinės
New Jersey lietuvius atsilankyti
{ pirmąjį Šių metų pikniką - ge
gužinę, kuri {vyks birželio mėne
šio 9 d. sekmadieni, Čepo-Capkevičiaus sodyboje, 112 Stanley
Avenue, Bellmawr, New Jersey
(apie 5 mylias nuo Walt Whitman
tilto).

Visais namų, automobilių
ir kitais apdraudos reikalais
kreipkitės j vieną iš seniau
sių apdraudos Įstaigų Cleve
lande.
Mūsų ”Stock Casualty
Co’b” duoda 15-25% nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.
Mūsų ”REAL ESTATE”
ištaiga yra narys ”NORTHWEST MULTIPLE LISTING SERVICE”.
ATSTOVAS

VYT. SENKUS
WO 1-6820

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

APARTMENT FOR BENT

4024 E. 26 NEWBURGH Htgs.
area, 4 Rooms down $70.00, 4
Ropmg up 865.00 all utilities
paid for pxcept eleclric. Quict,
clean apt. Basement, yard. Tele
phone: BR 1-2900 — IM 7-7080.
HOUSE FOR SALE

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

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis

MEMORIAL DIENOJ

tflEKN'S BAKERY
For GOOD Baked Goods - See WIEHN’S

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis
MEMORIAL DIENOJ

THE HUMPHREY CO
EUCLID BEACH PARK

Gegužės 5 d. šv. Antano gimnazijos Kennebunkport, Me., skautai
suruošė Lietuvos karaliaus Mindaugo minėjimą. Nuotraukoje gimna
zijos choras išpildo programą.
J. Burbulio nuotrauka

704 EAST 185 th ST.

KE 1-0650

We Give and Redeam Egle Stamps

MAY’S 1BASEMENTS
Bambuko langu ir prieškambariu magika

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis

NEPAPRASTAI ŽEMOS KAINOS!

MEMORIAL DIENOJ

CLEVELAND AMBULANCE
SERVICE, INC.
Remember the Maroon and Cream Colored
Cars with the Men in White
Called and Recomniended by Cleveland’s
Leading Physicians and Surgeons
ENdicott 1-0770

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis MEMORIAL DIENOJ

EMERSON RADIO OF OHIO
EMERSON RADIOS, STERIO
AIR COND1TIONERS, DUMONT T. V.

Natūralios degtukų
šiaudo bambuko cafe
užuolaidos

,

aq 9

Puoškite savo namus puošniomis degtuko šiaudo cafe užuolaidomis. Pui-PIOCIO

HE 1-1822

4300 Euclid Avė.

kiai kvalduota viršūnė.
spalvos. Plotis poromis.

60” pločio, 30” ilgio
Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis MEMORIAL DIENOJ

LUIKART INSURANCE
AfiEMCY
GENERAL INSURANCE
18609 St. Clair Avė
KE 1-4770

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis MEMORIAL DIENOJ

LAK & MANDEL BAKERY
FOR THE BEST IN BAKED GOODS SEE US

2070 South Taylor Rd.

YE 2-6445

Natūralios

26” ilgio

1.69 pr.

S0” pločio, 36” ilgio __ 2.19 pr.
60” pločio, 45” ilgio __ 2.69 pr.

9" Dp. Valance, 52” pločio 1.09 v.

Spatter-Dot degtukų
šiaudo bambuko cafe
užuolaidos
Gyvos spalvingumu, plonai lakiruotnis
aukso taškais. Apsiūtos dekorai y vi
nėmis medvilnės juostomis, prijungtomis kilpomis. Populiariai baltos.

Pločiai poromio 9” gilumos viršus.

52”
60°
60”
60”

pločio
pločio, 30” ilgio __
pločio, 36” ilgio __
pločio, 45” ilgio __

1.09
2.19
2.69
3.29

48” pločio
•

*1^10

Lubų ar grindų ilgio
bambuko užtraukia
mos draperijos
Natūralaus medžio spalvos is bambuko mišinių, tinka kiekvienai buto de-4o
koracijai. Lengvai užbaigiamos ar nudažomos pagal skonį. Galima apkirpti
lengvai žirklėmis.

J/į” iš vidaus žievetos
bambuko prieangiui
užuolaidos

, y.

PiOClO
54” ilgio

Plotis
porai
48”
72”
86”
144”

54”

ilgio
2.29 pr.
3.49 pr.
4.29 pr.

6.4 9 pr.

pločio

84”

ilgio

ilgio

3.49 pr.
4.99 pr.
6.99 pr.
9.99 pr.

9” gylio viršus, 52” pločio 1.09 vienas

Degtukų šiaudo bambuko
užtraukiamos uždangos fblinds)
3’ pločio 2.39 7’pločio 5.99
2’6’*
4’ pločio 3.29 8’ pločio 6.99
pločio,
5* pločio 3.99 9’ pločio 7.99
pločio 4.99 10’ pločio 8.99
Visos 6’ ilgio

J.99

Natūrąlios spalvos, J/Į, inčo bambuko
skersiniai, pilnai su geležies dirbi
niais. Paruošti pakabinimui. Visi plo
čiai 6 pėdų ilgio.
2’ pločio .
2’6” pločio
3’ polčio
4’ pločio
5’ pločio
12

Priimami užsakymai paštu.ir telefonu... Skambinti CH 1-3070
BASEMENT DRAPERY DEPARTMENT, THE MAY CO.—ALL 4 STORES

6’ pločio_____ 2.99
T pločio_____ 3.49
8’ pločio_____ 3.99
9’ pločio_____ 4.99
10’ pločio___ 4.99
5.99

DIRVA

1963 m. gegužės 22 d.

Nr. 60 — 7

L. .
Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

MEMORIAL DIENOJ

GEGUŽĖS 30 D. IR BIR
ŽELIO 3 D. DIRVA
NEPASIRODYS

Ryšium su Atsiminimų
Diena (Memorial Day) ge
gužės 30 d. ir to savaitga
lio proga ruošiamu ALT
S-gos Seimu ir Vilties Drau
gijos suvažiavimu St. Louis
mieste, Dirva nepasirodys
gegužės 30 d. ir birželio 3 d.
Sekantis po švenčių ir su
važiavimų Dirvos numeris
išeis birželio 5 d.
Dirvos įstaiga ir Vilties
spaustuvė bus atdara ir
veiks suinteresuotų patogu
mui gegužės 31 d.

• Ponia SOFIJA SMETO
NIENĖ ligos metu susilau
kė nepaprastai daug simpa
tijos pareiškimų, gražių ir
nuoširdžių sveikinimų, o
taip pat ją jaudinančių do
vanų gėlėmis ir k t.
Dar galutinai neatsigavu
si nuo ją varginančių nega
lavimų, ponia S. Smetonie
nė, negalėdama asmeniškai
visiems ją ligoje užjautusiems ir prisiminusiems pa
žįstamiems, draugams ir
artimiems bičiuliams asme
niškai padėkoti, šio laikraš
čio skiltimis reiškia savo gi
lią ir nuoširdžią padėką.

Gegužės 19 d. LRK Moterų 36 kuopa Clevelande surengė kultūrinės talkos koncertą Naujosios parapi
jos salėje. Nuotraukoje jaunesnieji ir vyresnieji programos išpildytojai ir vadovai. Kairėje stovi J.
Kazėnas. Sėdi iš kairės: G. Karsokienė, N. Braziulienė, R. Brazaitienė, I. Stasaitė ir V. Jurgelis.
J. Garlos nuotrauka

• Romualdas Sakalas,
Western Reserve Universi
teto biologijos fakulteto
studentas, įtrauktas į pasi
žymėjusių studentų sąrašą
ir gegužės 3 d. iškilmėse
jam buvo įteikta dovana.
R. Sakalas yra vienas iš
aktyviųjų mūsų studentijos
narių, gyvai besireiškiančių
lietuvių organizacijose. Bū
damas Korp. Neo-Lithuania
Clevelande valdyboje, Ro
mualdas pasižymi organiza
ciniais sugebėjimais ir svei
ka iniciatyva.
Džiugu, kad darydamas
didelę ir atžymėtiną pažan
gą moksle, Romualdas Sa
kalas randa energijos, laiko
ir noro aukotis lietuviškojo
jaunimo veiklai.

• Kazys štaupas ir Jonas
Verbyla, savo laiku buvę
veiklūs Clevelando lietuvių
DARBAS KAPINĖSE
organizacijų veikėjai, jau
Beadford Heights. Rimta kuris laikas gyvena įsikūrę
pora, butas su baldais, alga. saulėtojoj Floridoj.
Šiomis dienomis jie vie
Skambinti Cleveland,
šėjo Clevelande. aplankyda
mi senus pažįstamus ir pri
MO 3-8308.
simindami čia praleistą jau
nystę.
APARTMENT FOR RENT

HELP WANTED MALĖ

4024 E. 26 NEWBURGH Htgs.
area, 4 Rooms d<wn $.70.00, 4
Rooms up $65.00 all utitities
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.
(68)
$1,000 D0WN
WILL BUY THIS S1NGLI. IIOUS1
5 rooms down, 2 pnrtially finished up
on 2nd., floor carpcling, blinds, Tūli
basement, gas kent, slorms Ac screern*.
A vvell kept home, St. ('atkerint*
Pnriah. Vacanl, movė right in. This
home vvill »ell for $6,000.

WH 6-2322
PARMATOVVN nrea: Jyr.old brick
fronl ranch, 2-'tar allached garage.
eut stone vvood burning fireplacv, 21’
living, full dining, carpetrd. 2 large
bedrooms, covered rear patio over
landscapea yard. No assvssmenls,
near Parma Town Shoppmg Ccnler.
Mid 20’« owner.
VI 2-0237

PARMA NEIGI ITS. Brick. 59 19 I lodgman Dr.; carpeled living and (lininy,
room, 2 bedrooms, clay tile balk
dovvrf; finished up. *•_. baili; many
exlras;
under
$21,000.
Owner.
TU 6-0317.

• Juozas Urbšaitis, Lie
tuvių Piliečių Klubo Cleve
lande garbės direktorius,
jau kuris laikas gyvena Flo
ridoje, kur taiso kiek pašli
jusią savo sveikatą.
Laišku jis siunčia nažįstamiems ir bendraminčiams
Clevelande geriausius linkė
jimus.
• Ralph J. Perk, naujojo
Clevelando mokesčių ins
pektoriaus garbei ruošiami
iškilmingi pietūs birželio 8
d., šeštadienį, Sheraton-Cleveland viešbutyje. Pietus
organizuoja Clevelando pi
liečių komitetas, norėdamas
iškelti R. J. Perk nuopelnus
ir jo sugebėjimą, atstatant
Cuyahogos apskrities val
dyboje dviejų partijų siste
mą, ko nebuvo jaučiama per
pastaruosius 30 metų.
Pagerbimo pietumis dide
li susidomėjimą rodo ir gau
sios Clevelando tautinės
grupės, su kuriomis R. J.
Perk visad palaiko glau
džius ryšius.
Pik. William Holsinger
yra minėto komiteto pirmi

FEDERAL, HAZEL AND
COMMERCE STREETS

YOUNGSTOWN, OHIO

Š. Stempužis, V. Dautartas, G. Puškorius akordeonais groję kul
tūrinės talkos koncerte.
J. Garlos nuotrauka

ninku, gi iškilmių vadovu
numatytas žymus vietos ad
vokatas George J. McMonagle.
• Clevelande įsteigus Jū
rų Skautų vietininkiją, jū
rų skautai 1963 m. gegužės
mėn. 12 d., šv. Jurgio para
pijos salėje turėjo sueigą.
Jūrų skautės, jūrų bū
džiau jūrų skautai ir gra
žus atžalynas jūrų jaunių
"bebrų” išsirikiavo salėje.
Taip pat sueigoje dalyvavo
gražus būrys tėvų, stebė
jusių pirmą kartą vien tik
jūreivišką sueigą.
Sueigos oficialioji dalis
buvo trumpa ir sklandi.
"Bebrų”,t. y. jūrų jaunių
įžodį davė Rimas Aukštuo
lis ir Andrius Raulinaitis. Iš
įsakymų paaiškėjo, kad Cle
velando lietuvių Jūrų skau
tų būrys pasirinko savaran
kišką kelią.
Jūrų Skautijos Vadovų
pavedimu nuo 1963 m. ba
landžio mėn. 23 d. v. j. s. VI.
Petukauskas yra skiriamas
vietininkijos vietininku. Pa
vaduotojas ir Jūrų Budžių
igulos vadas yra j. ps. Pr.
Petraitis, adjutantas ir
Kap. St. Dariaus laivo va
das v. valt. Algis Andrašiūnas ir "Bebrų” vadovas
v. valt. D. Kižys.
Sueigos pabaigai vieti
ninkas tarė trumpą žodi, iš
keldamas gegužės mėn.
skirtus svarbesnius Jūrų
skautijos momentus; Moti
nos dieną, Herkaus Montės
sukilimas prūsuose, Lietu

ST. BRIGDI.T’S Parišk. Transfrrred.
mušt sėli. 2-yr.-old f raine bungalovv.
2 bedrooms, balk, clown: expansion
room up; basement, corner lot, 10801
Fairlavvn Dr., TU 4-3425.
LAKEWOOD: By owner; dining jp>om,
3 bedrooms; basement; 2-car garage:
near ^schools, etc.; make offer, 1329
Granford.
AC 1-0292.

CL 1-1168.
OPEN SUN. 3 TO 6
4-bedroom ranch, wooded lot. One of
Brecksville’s best area*. Full dining
room, dinette, porch. 2 fireplaces.
7653 Winding \Vay. JA 6-3401.

vos Prekybos ir karo laivy
no istorija. Po to "bebrai”
turėjo pasirodymą ir, suei
gos dalyviams sudainavus
keletą dainelių, nuotaikin
gais kirstėsi namo.

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis
MEMORIAL DIENOJ

Frances P. Bolton

• Parduodamas automo
bilis Simca — 100 de luxe
1959 m. modelis. 250 dol.
- Skambinti tel. MU 1-9038
po 6 vai. vak.
(59-61)

PRIE 185 GATVĖS
4 miegamųjų colonial, iš
vidaus pilnai atremontuo
tas. Skambinkite apžiūrėji
mui.
♦

3 miegamųjų mūrinis
bungalovv. Namas be prie
kaištų. Skambinti Mary Sinkovič RE 1-9032.
SEIFERT REALTY
AN 1-2616
(61)
J. P. MULL-MULIOLIS
REALTOR

East Cleveland
Erdvus 1 šeimos namas,
i pietus nuo Euclid gt., 4
mieg. II aukšte, užbaigtas
ir šildomas II aukštas, geri
kilimai. Prašo $21,900. Ap
žiurkite ir darykite pasiū
lymą.

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

CONGRESSMAN
22nd District

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis MEMORIAL DIENOJ

THE LINDSEY
SANITATION C0
SANITATION SERVICE
MAINTENANCE SUPPLIES
JANITORIAL EQUIPMENT
”FOR COMPLETE DEPENDABLE
SANITATION”

393 East 131st Street

UL 1-6666

MU 1-8000

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
ACCOUNTS INSURED

TO $10,000.00

2 šeimų 6-1
Netoli šv. Jurgio, 3 gara
žai, prašo $13,000. Duokit
pasiūlymą.

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

CRILE Hospilal Area: Spotless 3-bedroom ranch; 2’y-car garage; scrcened
patio; I '•_> bahls; finished basement.
Many exlras. Furnilure oplional. Low
20*. VI 2-2188.

OWNER‘ 2-bedroom bungalow; full
basement; expasion up; garage, I 1801
Kenpington off of West 117. FIIA or
GI.

IM Ufclvej
Mm

SUPERIOR
SAVINGS
HOME AND

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

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

Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos Clevelande šokėjų grupė,
kuri rengiasi važiuoti Į Tautinių Šokių šventę Chicagoje, atšventė šo
kėjos Z. Neimanaitės gimtadienį Nuotraukoje iš kairės (prieky): J.
Bakūnas, V. Puškorius, broliai Karsokai, V. Banionis ir šokių moky
toja I. Stasaitė, Gilumoje iš kairės D. čiuberkytė, J, Balašaitytė, K.
Jankutė, D. Gaižutytė, Z. Neimanaitė, D. Žvylytė, I. Banionytė, D.
Nasvytytė, J. Petraitytė.
Algio Pliodžinsko nuotrauka

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
PRENUMERATĄ

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsam uotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimu.
6621 Edna Avenue

EN 1*1763

936 Eaat 185 St.

KE 1*7770

Nr. 60

1963 m. gegužės 22 d.

KAS IR KUR?
GEGUŽĖS 30 D. IR BIR
ŽELIO 3 D. DIRVA
NEPASIRODYS
Ryšium su Atsiminimų
Diena (Memorial Day) ge
gužės 30 d. ir to savaitga
lio proga ruošiamu ALT
S-gos Seimu ir Vilties Drau
gijos suvažiavimu St. Louis
mieste, Dirva nepasirodys
gegužės 30 d. ir birželio 3 d.
Sekantis po švenčių ir su
važiavimų Dirvos numeris
išeis birželio 5 d.
Dirvos įstaiga ir Vilties
spaustuvė bus atdara ir
veiks suinteresuotų patogu
mui gegužės 31 d.

DR. JONAS BALYS IR DR.
VACLOVAS PAPROCKAS
ALT S-GOS SEIMO
PASKAITININKAI
ALT S-gos Seime St.
Louis, be dienotvarkėje nu
matytų svarstyti klausimų,
bus padaryti įdomūs ir la
bai svarbūs gyvenamam
momentui pranešimai. Vie
ną jų skaitys Dr. Jonas Ba
lys, žinomas lietuvių etno
logas, folkloristas ir publi
cistas.

kalbės tema ''Lietuviai sve
tur ir krašte”.
Gilios erudicijos ir pla
taus požiūrio mokslininkas,
nenutolęs, o kaip tik įdė
miai stebiąs mūsų visuome
ninio gyvenimo reiškinius,
žada Seime patiekti aukšto
lygio pranešimą.
Dr. Vaclovas Paprockas,
vienas iš tų musų medicinos
profesijos žmonių, kurie ne
stovi vietoje, tenkindamiesi
savo profesijos darbu, bet
siekia didesnių laimėjimų
savo žmonių gerovei. 1936
m. baigęs medicinos studi
jas Kaune, kaip gabus ir
energingas gydytojas, ne
apleido tuoj Alma Mater
sienų, bet liko moksliniame
personale, kartu papildyda
mas savo žinias Vienos ir
Berlyno klinikose. Savo ži
niomis Dr. V. Paprockas
dalinosi bendradarbiauda
mas mokslinėje spaudoje ir
yra parašęs eilę mokslinės
vertės straipsnių.
Dr. V. Paprockas gyvai
domisi ir aktyviai dalyvau
ja mūsų visuomeniniame
gyvenime. Tai vienas tų
mūsų gydytojų, kurie eina
su gyvenimu ne vien tik
savo profesijos srityje, bet
kuris kartu sielojasi mūsų
tautos ir mūsų visuomeni
niais rūpesčiais.
Dr. V. Paprocko pasirink
toji' tema "Lietuvos oku
panto tikslai bendradarbia
vimo siekiant”, kaip tik su
tampa su šio meto reiški
niais, vertais mūsų visuo
menei susirūpinti,

.Dr. Jonas Balys savo
moksliniu darbu atsižymėjo
Nepr. Lietuvoje. Buvo Vil
niaus universiteto tautoty
ros katedros vedėju. Ir iš
eivijoje jis nenutolo nuo
mokslinio darbo, dirbdamas
ji Vokietijoje, dėstydamas
Pinnebergo u n i versitete,
JAV buvo Indianos Univer DAILĖS PARODA ALT
sitete intruktorium ir šiuo
S-GOS SEIME
metu yra įvairių JAV moks
linių institucijų bendradar
ALT S-gos seimo metu,
biu.
tose pačiose Statler Hilton
Dr. Jonas Balys Seime Hotel patalpose, kur vyks

Korp! NEO-LITHUANIA Filisteriui
A. A.

ANTANUI ČESONIUI
mirus, jo žmonai PRANEI ČESONIENEI ir šei

mai, širdingiausią užuojautą reiškia
Korp! Neo-Lithuania
Vyriausioji Valdyba

Netekę savo nario ir buvusio pirmininko,

A. A. ANTANO ČESONIO,
liūdime. Nuoširdžiai atjaučiame našlės FELICI
JOS, sūnų KĘSTUČIO ir RIMO, kitų Velionio ar
timųjų ir giminių skausmą.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos
Baltimorės skyriaus nariai ir valdyba

■
A

OPERETĖS CHORAS New Yor
ke gegužės 25 d. Apreiškimo pa
rapijos salėje Brooklyne rengia
koncertą. Be choro programoje
dar dalyvauja solistė J. Liūstikaitė ir jauna garsėjanti smuiki
ninkė B. Pumpolytė iš Philadel
phijos. Akompanuos pianistė A.
Kepalaitė
Operėtės choras yra vienas se
niausių chorų Amerikoje, kuriam
vadovavo visa eilė žinomų muzi
kų. Šiuo metu chorui vadovauja
muz. M, Cibas. Nuotraukoje Ope
retės choras su dirigentu M, Cibu
ir pianistė A. Kepalaite.
Vyt. Maželio nuotrauka

Curtis -- vienas iš iškilesnių at las Room iškilmingi pietūs —
stovų ir reikšmingo Ways and mūsiškai vakarienė ir šokiai.
Gegužės mėn. 31 dieną 7 vaL
Means Committee narys. Jo suti
kimas yra gautas ir jis kalbės į vakaro bus dr. J. Balio paskai
seimo narius ir svečius. Bus ir ta apie kultūrinį bendradarbiavi
St. Louis valdžios atstovai. Ban mą su Tėvyne -- koreferantasdr.
keto įžangos mokestis, {skaitant Vaclovas Paprockas. I šią pas
cocktail, suaugusiems $10.00, stu kaitą įėjimas visiems yra lais
vas ir visi atstovai, svečiai iš
dentams $6.00.
Banketas Įvyks minėtame Stat- toliau ir apylinkių lietuviai gy
ler-Hilton HoteL Banketo tvarka ventojai yra kviečiami gausiai at
yra sekanti: birželio mėn. 1 die silankyti.
(bt)
ną, 7 vai. vakaro Cocktail
Missouri Room, mezzanine, 7.45
BALTIMORE
meninė programa
Dalias -Terrace Room -- Solistė Aldona
• Antanas česonis, buvęs
Stempužienė, East St. LouisLie
tuvių Choras vadovaujamas Al ilgametis ALT S-gos Balti
seimas, įvyks ir dail. Juozo berto Paulikaičio ir Irenos Ado morės skyriaus pirminin
Bagdono dailės kūrinių pa mavičiūtės - Gintautienės studi kas, Korp! Neo-Lithuania
roda. Seimo dalyviai ir St. jos baletas. 8.45 Terrace -- Dal- filisteris, mirė gegužės 12

Louis apylinkės lietuviai tu
rės progos pamatyti mūsų
avangardinio meno kūrėjo
dail. J. Bagdono naujausius
kūrinius.
KAIP PATEKTI ALT
S-GOS SEIMAN ir
BANKETAN?
Visi skyrių atstovai ir svečiai
lengvai gali pasiekti St. Louis
traukiniais, autobusais, lėktuvais
bei savomis mašinomis, nes jis
yra centre Amerikos. Seimas
{vyks Statler-Hilton Hotel — 822
Washington Avė., St. Louis Mo.
Telef. CE 1-1400 ir visi norintie
ji užsisakyti kambarius viešbu
tyje turi kreiptis Į Out-of-Town
Reservation Office Telef. GE 61022. Seimas prasidės gegužės
mėn. 31 dieną ir registruotis ga
lima iš pat ryto viešbutyje —
Missouri Room — Mezzanine,
kur East St. Louis skyriaus po
nios pasitiks svečius ir atstovus.
Posėdžiai bus pradėti 1 vai. ir
vyks Missouri Room patalpose.
Dėl dalyvavimo suvažiavimo
bankete visi svečiai yra prašomi
iš anksto laišku arba telefoniniu
pranešimu užsirašyti pas sky
riaus iždininką Juozą Kleinaitj
-- 610 Washington Place, East St.
Louis, UI. Telef. UP 5-8148 arba
pas skyriaus sekretorių Bronių
Tlškų — 1518 Winstanley Avė,,
East St. Louis, III. Telef. UP 45844. Į banketą yra pakviestas
kongreso atstovas Thomas B.

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
gį• Skanūs lietuviški valgiai.
• Grynas pušų oras ir rami
vietovė poilsiui.
• Svečiams be nuosavų au
tomobilių — transportacija
į 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,
74Alicia Rd.,
Boston 24, Mass.
Tel. AV 2-8046,
o po birželio 15 d. į "Bangą”,
Box 188, Centerville,
Cape Cod, Mass.
Tel. SP 5-4633.

A. A.

ANTANUI ČESONIUI

ANTANUI ČESONIUI

mirus, jo šeimai ir artimiesiems gilią užuojautą

mirus, jo šeimai ir broliui JUOZUI. A. L. T. S-gos
Philadelphijos skyriaus pirmininkui, reiškiame gi
lią užuojautą.

reiškia ’

Antanas ir Danutė Senikai

AtA

ANTANUI ČESONIUI
mirus, poniai ČESONIENEI ir sūnums, neteku
siems brangaus vyro ir tėvelio, širdingiausią užuo

jautą reiškiame.

Philadelphijos neo-lithuanai

ELENAI LEGECK1ENEI, PRANCIŠKAI BA
LANDINEI, generolui POVILUI PLECHAVI
ČIUI. Dr. L. PLECHAVIČIUI. MAMERTUI PLE
CHAVIČIUI ir Jų šeimoms, Jų brangiai sesei

MODESTAI PLECHAVIČIŪTEI
mirus, širdingą užuojautą reiškia

Matusevičių šeima

d. Palaidotas gegužės 15 d.
Savo brangaus vyro ne
tekusi liūdi našlė Felicija ir
sūnūs Rimas, Antanas ir
Kęstutis bei brolis Juozas
Philadelphijoje.
Velionis Antanas česonis
pastaraisiais metais dirbo
Baltimorės pašto įstaigoje
ir palaikė artimus ryšius su
tos įstaigos viršininku F.
Laukaičiu.
Netekome dar vieno bran
gaus tautinės srovės veikė
jo, mielo kolegos ir simpa
tingo veikėjo.

ŠEIMOS
POILSIUI
PUIKIOS
MAUDYNĖS.
LAIVELIAI IR,

Lodge&
Cottages
on Chrlitiona Laks

PLANUOKITE šeimai atostogas
32 akrų įvairių pramogų kupi
noje LINKU vasarvietėje. Puikus
maistas, baras, linksmavakarjai.
Laiveliai NEMOKAMAI. Dėl są
lygų teirautis BOX D-266, EDWARDSBURG, M1CHIGAN, arbu
telef. J. Linkus, NEptunc 1-5055.

CHICAGO
• Prof. Dr. Povilo Jakubėno 10 metų mirties su
kakties minėjimas įvyks
lietuvių evangelikų refor
matų bažnyčioje ir parapi
jos salėje, 1942 N. Spaulding Avė., gegužės 26 d., sek
madieni. 3:30 vai. p. p.
Minėjimą ruošia komite
tas ir Lietuvos Evang.-Ref.
Bažnyčios Kolegija tremty
je.
Rengėjai kviečia visus
tautiečius skaitlingai daly
vauti pagerbiant taurų ir
daug Lietuvai nusipelniusį
vyrą.

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

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania filisteriui

Mielam bičiuliui ir kolegai

J

m-

Petras Janulaitis

JANSONŲ VILOJE

"AUDRONĖ“
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass.
Tel. (Area 617) 428-8425
• Graži vila ir erdvūs kambariai.
• Privatus 2 akrų pušynas — parkas.
• Šiltos Golfštromo srovės atviros jūros pliažas vos 7
min. pėsčioms.
• Rami aplinkuma — daug vietos poilsiui ir žaidimams.
• Geras ir sveikas lietuviškas maistas ir malonus patar
navimas.
ATIDAROMA NUO BIRŽELIO MĖN. 15 D. IKI
RUGSĖJO 15 D.

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

