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Po NATO konferencijos Ottnwoje
PRAKTIŠKAI VISKAS LIKO TOJE PAČIOJE
VIETOJE, TAČIAU VILTYS ATEIČIAI PADIDĖ
JO. — TAM IŠSIAIŠKINTI IMKIME DVI PRIE
LAIDAS: KAS ATSITIKTŲ KARUI PRASIDĖ
JUS PRIEŠ OTTAMOS KONFERENCIJĄ IR PO
JOS. — KENNEDY IR COUVE DE MURVILLE
PASITARIMAS. — PASTABĖLĖ BOSTONO KE
LEIVIUI.

------------ VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ----------Iš pirmo žvilgsnio komunikatas
apie pereitą savaitgalį pasibaigu
sią NATO užsienio ir krašto ap
saugos reikalų ministerių konfe
renciją atrodo gana įspūdingai.
Visdėlto nutarta įsteigti bendrą
NATO atominę jėgą! Tačiau,jei
panagrinėsime, kas pasiekta prak tiškai, matysime, kad kol kas to
li nenueita, tačiau viltys ateičiai
padidėjo.
Prileiskime, kad prieš tą kon
ferenciją būtų kilęs karas. Saky
kim, kad sovietai užpuolė Vakarų
Vokietiją. Tuo atveju karo eigą
galima būtų suskirstyti į tris eta
pus. Iš pradžių NATO daliniai
priešinasi
konvencionaliniais
ginklais. Jei tai nepadėtų, ame
rikiečiai (be abejo,patys panaudo
tų mažo kalibro atominius užtai
sus ir tokius duotų vokiečiams,
kurie savo apginklavime jau šian
dien turi prietaisus -- raketas ir
lėktuvus -- tiems užtaisams nu
skraidinti J netolimus taikinius.
Jei taip prasidėjusio karo nebū

tų galima lokalizuoti ir JAV pre
zidentas jaustų pavojų savo kraš
tui, jis įsakytų strateginiai avia
cijai ir raketų dalims apšaudyti
ir sunaikinti pačią Sovietų Sąjun
gą, jei, žinoma, patys sovietai
to dar nepradėtų su Amerika.
(Tuo atveju karas tarp JAV ir
Sovietų Sąjungos gali prasidėti
ir nepradėjus karo žygių Europo
je).
Po paskutinės NATO konferen
cijos NATO vyriausias kariuo
menės vadas, kuriuo dabar yra
amerikiečių generolas Lyman
Lemnitzer, jau gali ne tik tikė
tis amerikiečių ir britų atomi
nių ginklų talkos, bet ir turi ją
{kalkuliuoti į savo planus, nes
Ottawoje nutarta, kad amerikie
čiai jo žiniai paveda tris povan
deninius laivus, apginkluotus Polaris atominėm raketom, o bri
tai 180 bombonešių, apginkluotų
britų gamybos atominėm bom
bom.

Šiandien ir rytoj
FIDEL CASTRO, kuris dar taip neseniai buvo Amerikos le
pinamas, dabar Maskvos paikinamas ir dėl to satelitai piktai
žvalgosi į Kubą, nes jos sąskaiton priversti, veržti savo biudže
tus.
Išgelbėjimui prestižo, Maskva yra pažadėjusi Castrui tokią
ekonominę pagalbą, kokios nėra gavusi jokia komunistinė vals
tybė. Nuo 1961 iki 1962 m. prekybos balansas tarp Maskvos ir Ha
vanos buvo 536 milijonai dolerių. Dabar jis padidintas iki 750 mi
lijonų ir per dvejus metus Kubai dar pažadėta papildomų 450 mi
lijonų dolerių kreditų. Už šią sumą, kol Maskva nepakeitė nuomo
nės, Castro skuba nusipirkti fabrikų įrengimus, laivus ir helikop
terius Lenkijoje, telegrafinius įrengimus, cheminius produktus ir
vaistus Vengrijoje, transformatorius ir maisto apdirbimo maši
nas Bulgarijoje, traktorius ir naftos pramonės mašinas Rumu
nijoje, tekstilės fabrikams mašinas ir optinius instrumentus Ry
tų Vokietijoje.
Tačiau šio susitarimo sunkiausią naštą turi pakelti Čekoslo
vakija, kuri už 100 milijonų dolerių Kubai turi duoti sunkvežimių
autobusų, traktorių, Dieselio motorų, plieno ir įvairiųfabrikams
mašinų, neskaitant dar už 100 milijonų dolerių tankų, patrankų ir
kulkosvaidžių...
MASKVA tai vadina sovietinio bloko solidarumu, tuo tarpu
ekonomijos planavimo atsakomingi pareigūnai griebiami už
galvos.
Kuba, praeity išpaikinta vakariečių, iš sovietų reikalauja vis
daugiau ir daugiau,prekių kokybei statydama aukštus reikalavi
mus. Po prekių iškrovimo Havanoje dažnai jos,dėl blogos kokybės,
atmetamos. Kadangi jų atsiėmimas per brangiai atsieina, tai po
kiek laiko Castro administracija konfiskuoja. Taip jau atsitiko su
automobiliais, šaldytuvais, telegrafiniais įrengimais, kurie dėl
klimatinių sąlygų neveikė gerai. Sovietiniam blokui dėl to jau susida rė 75 milijonai dolerių nuostolio.
Kubiečiai su skolos mokėjimu neskuba. Iki šiam laikui Kuba
atsilyginimui siūlė tik cukrų, kurio Rytuose netrūksta. Tuo tarpu
patys sovietai ir jų satelitai labai reikalingi tų prekių, kurias
siunčia Kubai. Sovietijoje vis tebėra didelis trūkumas traktorių,
bet Rumunija priversta juos siųsti Kubon...
Maskva galvoja, kad prekybinis nuostolis pasidengs poli
tiniu laimėjimu. Castro žino, kad sovietai nerdamiesi iš kailio
stengsis Kuboje sukurti ekonominį gerbūvį, kuris būtų kabliuku
Pietų Amerikos valstybėms, tad jis stato Maskvai vis didesnius
reikalavimus, o ji įsakinėja satelitams patenkinti jo norus, net
jei ir jų pačių ekonomija kenčia.
Komunistams politinis prestižas yra pirmoj vietoj i r tuo pa
čiu jie stengiasi nuo pasaulio akių nuslėpti savo ekonominius sun
kumus.

Žinoma, šiandien sunku įsi
vaizduoti tokį atvejį, kad totalinio
karo atveju amerikiečiai ir bri
tai nepanaudotų visų savo ginklų,
tačiau už kiek laiko gali pasitai
kyti tokia situacija, kad pvz. bri
tai nutartų atsisakyti bombarduo
ti S. Sąjungą, o amerikiečiai vi
sus savo Polaris laivus būtų su
koncentravę Ramiajame Vande
nyne, kad pvz. užšachavus Rau
donąją Kiniją. Ottawos konferen
cija tokius atsitikimus padaro ne
begalimus, nes JAV negali at
šaukti iš NATO jėgų tuos tris Po
laris povandeninius laivus, o bri
tai savo bombonešius, nors reikia
pastebėti, kad jų karinė vertė
kasdieną mažėja.
Reikia atsiminti, kad iki šiol
padėtis buvo tokia, kad net dides
nio lokalinio konflikto atvejuamerikiečių mažo kaįjbro atominiai
ginklai būtų buvę duoti tik vokie
čiams, gi prancūzams nebuvo nu
matyta jų duoti, nes de Gaulle
atsisakė amerikiečiams leisti lai
kyti atominius užtaisus Prancū
zijos teritorijoje. Tas pats ir su
kanadiečių aviacija Vokietijoje.
Tie atsisakė laikyti tokius užtai
sus Kanadoje, kad tuo neišprovo
kavus sovietų puolimo ant Kana
dos teritorijos. Naujas Kanados
ministeris pirmininkas L. Pearson sutiko priimti atominius už
taisus savo teritorijon, tuo pačiu
juos gaus ir Kanados daliniai Eu
ropoje. Dabar sutarta, kad, kon
flikto atveju, amerikiečiai duos
savo atominius užtaisus dviem
prancūzų eskadrilėm, esančiom
Vokietijoje.
Atominio apginklavimo plana
vimui koordinuoti NATO vyr. va
das paskirs specialų savo padė
jėją. Tas postas atiteks olandui.
Atrodo, kad atominių užtaisų pa
naudojimui NATO vadas ir toliau
turės gauti JAV prezidento suti
kimą, kas, žinoma, nesumažino
Prancūzijos noro turėti savo ato
minių užtaisų, kuriuos panaudoti
ji galėtų savo nuožiūra be NATO
vado sutikimo. Kad prancūzus
nepasektų vokiečiai su italais, nu
tarta iki sekančios konferencijos
gruodžio mėn. — paruošti planus
mišriai atominei jėgai, kurią su
darytų keli ar keliolika laivų su
mišriom įgulom. Ar pasiseks dėl
to susitarti, parodys ateitis.

De Gaulle po konferencijos sa
vo užsienių reikalų ministerį
Couve de Murville pasiuntėįWashingtoną pas prezidentą Ken
nedy, kad jį užtikrinus, jog Pran
cūzija jau yra nepriklausoma ato
minė galybė ir sutinka glaudžiai
bendradarbiauti su JAV, kaip ly
gus su lygiu, kas, žinoma, labai
mažai atitinka prezidento norui
pasiekti kokį susitarimą dėl ato
minio apsiginklavimo su sovietaisjki JAV, Sovietų Sąjunga ir D.
Britanija dar turi atominių gink
lų monopolį. Atominius ginklus
įsigijus ir Prancūzijai ir Raudo-
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Prieš penkeris metus netekome žymaus Amerikos lietuvio adv. Antano Olio, kuris priklausydamas
tautinei srovei, kartu buvo didelis tolerantas, kultūringas politikas ir aukšto išsilavinimo žmogus,
su savo darbais pasireiškęs plačiai už srovės ribų. Adv. Antanas Olis buvo pirmuoju Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos pirmininku ir ilgamečiu tautininkų atstovu Amerikos Lietuvių Taryboje. Jo
atminties pagerbimui, birželio 15 d. šeštadienį 7 vai. vak. Jaunimo Centre Chicagoje ruošiama aka
demija/ Į kurią iš Washingtono atvyksta Lietuvos atstovas J. Rajeckas. Pagrindiniu kalbėtoju bus po
etas Stasys Santvaras iš Bostono. Meninėje programoje dalyvaus buv. Metropolitan operos solistė
Ona Kaskas, solistas Jonas Vaznelis- ir Dainavos ansamblis. Solistams akomponuos muzikas Alek
sandras Kučiūnas. Įėjimas visiems laisvas. Akademiją ruošia komitetas, sudarytas iš lietuvių or
ganizacijų, kuriam vadovauja Juozas J. Bachunas. Nuotraukoje iš kairės: velionis adv. Antanas Olis
vieno suvažiavimo metu Tabor Farmoje su buv. ALT S-gos pirmininku dr. J. Colney (irgi miręs) ir
buv. Vilties Draugijos pirmininku J.J. Bachunu.

LIETUVIŲ FONDO SUVAŽIAVIMAS CHICAGOJE
Lietuvių Fondas, užsimojęs
tapti milijoniniu fondu, gegužės
18 d. Jaunimo Centre, Chicagoje
turėjo pirmąjį narių suvažiavi
mą. Popietinis posėdis, kuriame
dalyvavo per pusantro šimto na
rių, turinčių 525 balsus, atidary
tas dr. A. Razmos, Fondo inicia
toriaus. Pabrėžta Rochesterio
lietuvių kolonijos talka, kuri pra
lenkia visas kitas lietuvių koloni

dr. B. Balukas -- 489, dr. F.
Kaunas -- 486, dr. P. Kisielius
— 480 ir dr. B. Poškus -- 476.
Jie išrinkti tarybon trims me
tams. Dviems metams išrinkti
T. Blinstrubas -- 470, Z. Dailidka -- 438, A. Rėklaitis -- 414,
dr. V. Tauras -- 381 ir dr. V. Ši
maitis -- 376. Vieniems metams:
J. Švedas — 375, kun. B. Sugin
tas -- 328, dr. K. Ambrozaitis —

Lietuvių Fondo suvažiavimo ir pobūvio rengėjai ir menininkai.
V.A. Račkausko nuotrauka

jas ir toli palieka lietuviškąją
Chicagą.
Suvažiavimo prezidiumą suda
rė kun. Valiukevičius, Dragunevičius, Sabalis, dr. Kaunas, dr.
Baliukas, o sekretoriatą Jurkus
ir Mečkauskas. Pagal įstatus bu
vo renkama taryba iš penkiolikos
asmenų. Penki -- trims metams,
5 --dviems metams ir 5 vieniems
metams, taip kad kasmet dabar
reikės pririnkti tik penkis tary
bos narius, o kiti liks seniau rink
ti. Dr. A. Razma gavo 521 balsą.

307, J. Bagdonavičius -- 297 ir
inž. V. Naudžius -- 283.
Revizijos komisijon išrinkti:
S. Barzdukas 318 balsais, J. Grau
žinis 296 ir T. Mečkauskas 252.
Taryba kasmet renka valdybą
fondo administravimui. Dabarti
nei valdybai pirmininkauja Teo
doras Blinstrubas ir ją sudaro
vicepirmininkas, sekretorius ir
iždininkas. Jei fondo taryba ne
kelia valdybos perrinkimo klau
simo metams praėjus, tai ta pati
valdyba automatiškai lieka veikti

★

CASTRO, vizito metu viename kolchoze netoli Maskvos klau
sinėja pirmininko:
-- Kiek turite vištų?
— Apie tūkstantį, -- sako kolchozo pirmininkas.
— O kiek avių?
-- Porą šimtų.
— Kiek karvių?
. — Penkiasdešimt.
--Ir jaučių?
--Tik vieną.
Castro padėkojo ir atsitolino. Pirmininkas nusišluostė nuo
kaktos prakaitą atsidusdamas:
-- Laimei, kad jis nepaklausė,kiek mūsų kolchoze yra ko
munistų!...
(vg)

— Išbandysim kuris greitesnis!...

toliau. Fondo nariu tampa kiek
vienas paaukojęs bent $100.00
J LF., o ne $1,000.00 kaip dauge
lio ligi šiol buvo įsitikinta. Taigi
durys atviros į fondo narius ir
netaip jau pinigingiems patrio
tams. Gražu buvo stebėti, kai su
važiavimo metu kun. P. Patlaba
įnešė $100.00 Cicero Aukštesnio
sios Lituanistinės Mokyklos var
du, o J. Matulionis -- Chicagos
Aukštesniosios Lituanistinės Mokyklos $100.00, tuo padarydami
tas mokyklas LF nariais. Va
kare
Jaunimo Centro sa
lėje įvyko suvažiavimo pobūvis.
Kalbėjo gen. konsulas dr. P. Daužvardis. Meninę programą išpildė
solistė Janina Šalnienė, kuriai
akompanavo Genovaitė Aleksiūnaitė ir Cicero Aukštesniosios
Lituanistinės Mokyklos auklėtinė
Virginija Bobinaitė, padeklama
vusi kelis eilėraščius.
Visas suvažiavimas ir pobūvis
praėjo pakilioje patriotinėje nuo
taikoje ir nors ligi šiol LF tėra
surinkęs 73,000 dol. iš 238narių,
bet tai tik pradžia, kuri, reikia
tikėtis, leis pasiekti užsibrėžtą
tikslą.
V. A. Račkauskas

ŽINIOS IŠ VISO
__ PASAULIO
• KIEK TOLI BEBŪTŲ IKI
RINKIMŲ, respublikonai turi pa
ruošę eilę jautrių klausimų dabar
tinei administracijai, ypatingai
Kubos klausimu, kurie, kaip bumerangos grįžta J priešrinkimi
nės kampanijos obalsius, keltus
paties prezidento Kennedžio.
Spaudos konferencijose keliami
klausimai Kubos reikalu preziden
to vadinami "politiniais", o atsa
kymai į juos stokoja precizišku
mo. Tačiau žinovai tvirtina, kad
Kuba yra ir lieka dalis aukos
"taikos ir ramybės labui".
• JAV IR SOVIETŲ S-GA PA
SIRAŠĖ TRIMS METAMS SUTAR
TI, kuria bus keičiamasi informacija ir moksline patirtim ato
minės energijos naudojimui tai
kiems reikalams. Medicinos,pra
monės, energijos sritys galės
naudotis abiejų šalių laimėjimais
ir informacija,
• RUSAI STATOSI SAU TRIS
NAUJUS KAREIVINIŲ RAJONUS
KUBOJE. Pagrindinės jų bazės
plečiamos ir modernizuojamos,
pritaikant ilgesniam ir pastoves
niam naudojimui.
• RYŠIUM SU PABLOGĖJU
SIA POPIEŽIAUS JONO SVEI
KATA, kuri Vatikano sluoksniuo
se laikoma verta rimto susirū
pinimo, atšauktas numatytasis
prezidento Kennedžio vizitas J
Vatikaną jo kelionės po Europą
metu.
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P.S Viena* skaitytoja* man
•ištaršė Bostono KeJtavto a»gutas 8 d. Nr. lėtarpą, kuriame
klasilku lletuvfą anriatlssą gtibum> teigiamai
•ee tok* Vyt.
Meėbatnba* pat* gal nesusivokdama* tartoj* pi«ta*>u* ir bando
ir savo trurą ttfptM art F.D.
Poryrrebo atmintie**.
Tai uf iai, kad ibruos 48 Nr.
paminėjau, taip TOK jmanevravo JAV I n D, tarą. Keleivio ’ap>v*to»«‘ suturiu* mano, tad tai
tik r««puhlitoną prasimanyme*,
kurie FUR nekurs*. , dėl jo pocUltnią reformtk Atrodo, tadta*
’aoctaltaita* nesi to ta* autorius
Ibi lka: dar nullto fakto, jogjAV
jau bt» m. turėjo japonu kodo
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ro t tie* demokratą, tiek ir respgbUtoną daugumos tarpe ir tai,
tiaoma, įdėta bendro neturi tują
pafitrom | vidaus reikalą tvar
kymą, ’ygial taip F OP reformos
nieto bendro neturėjo su jo trfsiemo politika, kuri. Bandito at
rodo. FieBararo pe£ią JAV in
teresams. Beje, Buo atsitikimu
ai norėjau durti ne HIR rftarakteristiką, o uk priminti, kad nepaiMrt visą tatmūucinlą varl’ą, JAV p-eridemo rantote «nfltaupė mltflnifka Jėga,salimi nu
lemti n« tik JAV, bet Ir Fte p»saullo likimą. Ir ui buvau pa
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varyti illaiavinimo politikos, net
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skraidymo mcA’ kla. kurto
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reikšti, šiose sąlygose, gal tik su
mažom išimtim, į savo siekimus
sudeda geriausias savo jėgas,
laiką ir pastangas. Bendras mūsų
"{našą" vakaro programon, bet muzikinės kultūros lygis, kiek aš
STASYS SANTVARAS
vis dėl to, aš nesu Margis, tad j{ aprėpiu besiklausydamas kon
leiskit pro šio vakaro poezijos certų, yra žymiai geresnis už
pat ir Yale Universitetą, bet ne dali tylom pramėklinti...
neryškų ir bespalvi vidurki. Re
Aldona Kepalaitė fortepionu cenzentas ar kritikas turi būti
ta yra Šio rašinio tema. Buvo pa
gunda tik pasakyti, kad lietuviai, skambino M.K. Čiurlionio Tris sąžiningas, bet ir tos tikrosios
kuriems tenka pro New Haveną preliudus, L. van Beethoveno So padėties jis negali nematyti. Va
važiuoti, tegu nors valandai kitai natą F minor, vadinamą appas- dinasi, visi tie, kurie spaudoj mū
jame sustoja ir pasižvalgo. Tuo sionatą,, koncertą baigė F. Cho sų menininkams nesigaili palanlabiau, kad čia gyvena būrys švie pino Balade F major irtrimtrum - kaus žodžio, savo teigimams pa
sių ir malonių tautiečių -- dr. pesnėm Ci. Debussy pjesėm. Kvie remti turi akivaizdžią medžiagą,
Vėbra su šeima, akt. Vyt. Valiu čiama bisuoti, pianistė paskam o drauge ir pagristą vilti, kad
kas su žmona, mūsų mielas bičiu bino dar vieną Debussy kūrinj. pažangos siekiam ir ją laimim.
Irena Stankūnaitė dainavo St.
lis estų poetas A. Rannitas su
Prasklaidęs šią dūmų dangą,
žmona Gražina ir kt. Al. Ranni Šimkaus Kaip raiba paukštutė, B. visai ramiai galiu tarti, kad Al
tas šiuo metu yra YaleUniversi Dvariono Žvaigždutę, J. Stankūno donos Kepalaitės asmeny mes tu
Sodžiaus idiliją, V. Klovos Šelmis rim augančią, stiprėjančią, tobu
teto baltų ir slavų rinkinių kon
servatorius, o S. Valiukienė dir bernelis, Ch. Gounod ariją iš op. lėjančią, bet jau dabar pajėgią
ba to universiteto bibliotekoj, tad Romeo ir Julija, L. Bernsteino pianistę, kuri yra imponuojan
yra kur apie tą mokslo centrą ir I feel pretty ir G. RossinioRosi- čiai stipri ir savo meno techni
platesnių informacijų gauti. New nos ariją iš op. Sevilijos kirpė koj, ir atliekamų kūrinių supra
Havenas turi ir lietuvių kat. pa jas. Bisui -- V. Kuprevičiaus time bei atlikime. Buvo tikras
rapiją, kurios klebonas dabar yra Lakštingalą.
džiaugsmas
jos skambinimo
Neseniai Drauge skaičiau iš klausyti.
malonus ir simpatingas kun. K.
mintingos merginos pasisakymą,
Irena Stankūnaitė, kamerinio
Matutis.
koloratūrinio soprano savinin
kė, yra itin jautri ir subtili dai
nuojamoj muzikinėj frazėj, turi
gerą ir tobulėjančią (ne pirmą
kartą jos koncerto klausiau) dai
navimo mokyklą, daug žavumo ir
šilimos scenoj. Tokia ji buvo ir
New Haveno poezijos ir muzikos
vakare.
Pabaigai dera pridurti, kad
New Haveno Liet. Moterų klubas,
tokio, pobūdžio vakarą rengda
mas nedidelėj lietuvių saloj, pa
rodė nemaža drąsos ir pasiry
žimo. Tik pagalvokit, programos
fortepioninė muzika, daina ir po
ezija! Visi žinom, tokių vakarų
kuris laikas jau neberengia net
didžiosios liet, kolonijos. Aš pats
jau net nebežinau, kada buvau
kviestas tokiame vakare daly
vauti,
o buvo laikai, kai tekdavo
New Haveno Moterų Klubo organizuoto poezijos ir muzikos vaka
ro dalyviai. Iš kairės: poetas Stasys Santvaras, pianistė Aldona Ke nuo kvietimų atsisakyti, nes ne
palaitė ir aktorius Vytautas Valiukas. Trūksta dainininkės Irenos buvo galima jų visų aprėpti. New
Haveno lietuvės moterys išdrįso
Stankūnaitės.
ir, kiek turiu žinių, { medžiagi
Poezijos ir muzikos vakaras teigianti, kad mes savo scenos nius nuostolius nepateko -- liks
New Havene (vyko gegužės 18 d. menininkus gana dažnai giriam dar dolers kirtas ir Vasario 16
vakare šv. Kazimiero parapijos be pagrindo. Mea maxima culpa, d. gimnazijai paremti.
Naujam liet, kultūros židinė
salėj. J{ surengė naujai susior ir aš esmi iš tarpo tų, kurie ban
ganizavęs N.H. Lietuvių Moterų do vis ką nors gero išgirsti ir pa liui New Havene nuoširdūs svei
Klubas, kurio pirm, yra G.V ėb - matyti, nes man seniau atrodė ir kinimai ir linkėjimai: kaip gra
r i e n ė. Vakaro programos suda dabar atrodo, kad mes esame per žus šis pavasaris, tegu būna tokie
rymu daugiausia rūpinosi Graži šalti teatrų salėse, per šalti ir gražūs Jūsų darbai!
na Rannitienė. Kadangi tai gana dažnai per grubūs spausdin
buvo pirmasis klubo parengimas, tam žody. Gal kai kada kai ką
tai jis buvo pradėtas kalbomis -- reikėtų nukauti, bet aš labai abe
* LYGIAI KAIP SAVO LAIKU
trumpą žodĮ tarė p. Vėbrienė, o joju, ar tas paspartintų pažangą STATĖ DEPARTMENTUI 'nebu
New Yorko panašaus klubo vardu ir būtų akstinas laimėjimų siek vo žinoma' apie raketų bazių at
naujagim} pasveikinti atvyko V. ti. Meno pasaulin besiveržiančių siradimą Kuboje, dabar nieko
Jonuškaitė -Leskaitienė pertekliaus mes neturim, būtų nenorima žinoti apie povandeni
(su ja ir būrelis new yorkiečių). per didelė prabanga pradedančius nių laivų bazes, apie kurias at
Salėj matėsi dirigentas Vyt. Ma- užmušinėti, o, antra vertus, kiek virai kalba Kubos pabėgėlių or
rijošius, Višniai, akt. Alg. Že vienas individas, kuris stengiasi ganizacijų vadovybės. Tai, esą,
maitaitis, Ramanauskai, Pesiai, vienoj ar kitoj meno srity pasi- 'nekalti žvejybos uostai*!
Gaižučiai, p. Medonienėir kt. ge
ri paž}stami. Vakaro programai
rūpestingai ir dailiai vadovavo
akt. Vyt. Valiukas, šiuo metu,
kaip inžinierius dirbąs Sikorskio
įmonėse.
Programą atliko dvi dailios ir
šaunios merginos -- pianistė Al
dona Kepalaitė ir dainininkė
Irena Stankūnaitė. Patekus
tarp tokių patrauklių Dievo sutvė
rimų, patrauklių ne tik savo mo
teriškais pavidalais, bet ir meni
niais sugebėjimais, teko ir man
gerokai pasitempti. Nors nuo se
nų laikų yra sakoma, kad Mar
gis pats turi savo uodegą pakel
ti, taigi išeitų, kad šiuo atveju
turėčiau kalbėti ir apie savo

POEZIJOS IR MUZIKOS VAKARAS NERI HAVENE
- Ne syk} teko važiuoti pro š(
paatlantės miestą, tokio didumo
kaip mūsų Kaunas, kuris krito
akysna žalumo gausumu ir dailiu
išdėstymu Prie vandenų ir aukš
tokų kalnų. Žinojau, jog tai yra
universiteto buveinė, bet niekad
neteko jame sustoti ir pasižmo
nėti.
Lyg nujausdami mano smalsu
mą, mieli draugai pakvietė mane
su žmona gegužės 18 d. atvykti
l New Haveną ir paskaityti savo
eilių. Nieko nedailindamas, turiu
pasakyti, kad buvom apdovanoti
itin maloniu savaitgaliu. Ir pats
New Havenas, kai {žengi jo žaliuojančiosna ir švariosnagatvėsna, daro daug didesni {spūdi, ne
gu žiūrint Į j{ pro vagono langą.
Ypačiai Yale Universitetas,turjs
gal 120 atskirų pastatų, yra ar
chitektūrinė grožybė. Žinoma
tam, kas mėgsta gotiką. Daugu
mas Yale pastatų, sutelktų mies
to centre, turinčių puikiai sutvar
kytus kiemus ir sodus -- yra iš
ieškota, su dideliu skoniu ir ar
chitektų kultūra išbaigta britų
gotika.
Būtų nemaža kas pakalbėti apie
tą architektūrini ansambli, o taip

lio Sonatą G-moli violončelei ir
vargonams. Šie ir kiti Sauliaus
panašūs pasirodymai pamintėti
latvių laikraštyje Laiks.
Mykolas Saulius Denveryje in
tensyviai dirba savo profesijoje.
Be Denverio simfoninio orkestro
(kur jis praeitais metais buvo ap
dovanotas aukso medaliu už jo 10
metų darbą), jis grojaTheDenver
Trio, kurio programose tik kla
sikinė ir moderninė muzika. Trio
sąstatas: Robert Rosenthal —
Velionis ANTANAS A. OLIS
smuikas: Mykolas Saulius -cello; Kay Lund -- piano.
Be to M. Saulius jau 4 metus
groja pirmąja violenčele (iš dvie
jų esamų) kameriniame ansambly,
Kai sutinki tikrai didi žmogų, jis atrodo
je -- The Concert Ensemble -toks paprastas ir kuklus, kad įgauni pasi
pastoviai duodančiame koncertus
tikėjimą savo paties sugebėjimais.
The Fine Art Center Theatre,
Kitaip, negu mums Įprasta, pasielgė Juozas J. Bachunas, dar Colorado Springs, Coloradoje.
Iš
spaudoje pasirodžiusių
1953 metais parašydamas ir išleisdamas gražų leidinėli apie An
tano A. Olio gyvenimą, jo darbus ir nuopelnus. Mes gi esame linkę straipsnių ir koncertų apžvalgų
ir {pratę žodinius ir kitokius paminklus statyti žmogui mus aplei matosi, kad Sauliaus muzikinis
darbas nesiriboja vien tik groji
dus, gėlėms jau senai nuvytus ant jo kapo.
Atrodo neįtikėtina, kad jau 5 metai prabėgo, kai netekome žy mu simfoniniam orkestre, bet ir
amerikiečių koncertų auditorijų
miausio Amerikos lietuvio.
Žymiausio ne vien užimamąja vieta administracijoje ir krašto solisto ir kamerinės muzikos
politikoje, bet žymiausio savo pasiaukojimu, darbais ir nuopelnais artisto pasirodymais.
Šiuo metu, esant pertraukai
lietuvių tautai.
Antanas A. Olis lietuviškųjų darbų bare priklausė tautinei sro Denverio simfoniniame orkestre
vei. Jis buvo tautinės srovės organizacijų vadovas, įkvėpėjas ir pa (tarp žiemos ir vasaros sezonų)
grindinis šulas. Tačiau jo veikloje vien srovės neužteko. Toleran- Mykolas Saulius pasirašė sutarti
tas, kultūringas politikas ir aukšto išsilavinimo Žmogus išsiveržia groti North Carolina Statė
iš srovės ribų darbais, kurie turi visuotinos reikšmės, kaip visuo Symphony orkestre. Minėtas or
kestras Per 2 mėnesius padaro
tinos reikšmės turi ir srovės tikslai.
Ir tautinės srovės uždavinius Antanas A. Olis suprato taip, kaip virš 6.000 mylių kelionę, aplan
juos supranta kiekvienas susipratęs, sąmoningas ir veiklus patrio kydamas pietines valstijas. Šios
tas. Stiprus, vieningas ir atsparus visokiems vėjams ištikimų vien simfonijos dirigentu nuo 1938 m.
minčių sambūris yra išeities tašku, kuriuo remiantis gali būti sie yra Benjamin Swalin. Tik N.C.
kiami tikslai, o jais remiantis galima ryžtis dideliems darbams. sostinėje Raleigh, orkestras tu
Antano A. Olio organizacinis genijus, jo sugebėjimas ne atbai rės vienintėlę solistę - daininin
dyti, o patraukti bendraminčius dideliems, kartais neįmanomais kę, Motropolitan operos žvaigždę
atlikti atrodantiems darbams, ne tik stebino, bet kartu pynė jam Eleonorą Steber. Laikraštis The.
Wilson Daily Times, N.C. (Bal.
pagarbos vainiką naujųjų ateivių tarpe.
Antano A. Olio iniciatyva suruoštieji sąskrydžiai Washingtone, 13 d.) aprašydamas koncertų ei
didingi Margučio ir kiti koncertai Chicagoje, jo rinkiminiai laimė gą ir detales, įdėjo fotografijų
jimai, atsiekimai administracijose, įgytas pasitikėjimas respubli ork. repeticijų metu: -- pirmųjų
konų partijoje, visa tai nebuvo vien tik jo asmeniškų būdo bruožų čelistų tarpe matomas ir M. Sau
nuopelnu. Asmeniški jo bruožai, paviršutiniškai tik j} pažinus, daug lius, kuris be to dar, atskirai vie
kam galėjo atrodyti per daug humtliški ir švelnūs, kad tiktų laimėti nas nufotografuotas su parašu
tai, ką. atrodė, galėtų atsiekti tik užkietėjęs, partinės politikos rau apačioje: "Cellist Mykolas Sau
lius portrays vivid concentramenimis apaugęs politinis egoistas.
(zg)
O pasirodo, kad gyvenime galima daug laimėt ir Antano A. Olio tion."
Įkūnytu aukščiausio laipsnio humaniškumu, kultūringumu, toleranci
ja ir giliu patriotizmu, tais bruožais aplink savo suspietus gražų
būrį draugų ir bendraminčių.
Antano A. Olio būdo bruožus gal geriausia vaizduoja vienas pap
rastas kasdieniškas jvykis, pastebėtas ir atpasakotas minėtoje Juo
zo J. Bachuno knygoje:
-- Kartą, dar būdamas jaunas, Olis važiavo automobiliu truput}
per greitai. JĮ sustabdė policija. Policininkas j} bara, sako pamoks
lą, bet Olis tyli ir šalta, bet simpatinga veido išraiška žiūri { parei
gūną, Policininkas atvėso, žvilgterėjo j Olio nekaltą veido išraišką
ir liepė važiuoti, pridurdamas -- "tik neskubėk". Pabaudos mokėti
nereikėjo."
Išvardinti Antano A. Olio nuveiktus darbus, niekada nebus vėlu.
Tai nėra vieno kito minėjimo ar prisiminimo akimirkai. Jo darbai
ir nuopelnai turi mums istorinę reikšmę, jo gyvenimo ir pasiauko
jimo pavyzdžiai privalo būti kiekvieno veiklaus lietuvio patrioto kel
rodžiu.
Nesuminėjome čia chronologiškai Antano A. Olio didžiųjų darbų ir
nuopelnų. Jie yra suminėti ne vienoje knygoje, ne viename leidinyje.
Svarbiausia, jie neišdildomai {kaiti visų lietuvių patriotų širdyse,
kaip neužmirštamas paminklas, gyvųjų kelrodis ateities darbams
ir Antano A. Olio brangiai atminčiai.
(j.č.)

PASIGENDAME ANTANO A. OLIO

M. Sauliaus muzikinė veikla
Denverio latvių kolonija, pasi
Violenčelisto Mykolo Sauliaus
muzikinė veikla yra {vairi ir {do kvietusi iš kitur savo solistų, bu
mi. Jis dalyvauja solistu netik vo suruošusi ir viešą' bažnytinės
amerikiečių koncertuose, bet ir muz. koncertą. Tame koncerte
kviečiamas Denverio latvių ko M. Saulius su pianiste - vargo
nininke L. Grauds grojo Handelonijos koncertams.
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Muzikas Mykolas Saulius laisvą laiką mėgsta praleisti Colorado
gamtoje.

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

JANSONŲ VILOJE

•AUDRONE“
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. (Area 617) 288-5999.
Po birželio 15 d. — AUDRONĖ-JANSONAS —
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass.
Tel. (Area 617) 428-8425
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LB Cicero apylinkės suruoštas pobūvis
5Ž0 dol. Nuotraukoje apyl. ižd. inŽ. Kostas
traukoj prieky iš kairės: V. Zalatorius, J.
tas, I. Kazlauskas, B. Nainys, S. Ingaunis.

Tautinių Šokių šventės reikalams davė gražaus pelno, net
Dočkus {teikia šventės vadovui inž. Br. Nainiui čekj. Nuo
Švedas, A. Zailskas, K. Dočkus, A. Valentinas, S. Vidman
Gilumoje stovi: D. Sabalis, dr. F. Kaunas, A. Markauskas.
V. A. Račkausko nuotrauka

AR BLEZDINGĖLĖ VEDA Į AMŽINĄ PRAPULTI?...
It koks aukso trupinėlis, pate
tėjimais kožnas pekloje bus nuALB. VALENTINAS
ko man į rankas knyga vardu
koravotas mūkomis baisiomis,
"Nekaltybė". Tai dar vysk. M.
smala ir ugnimi smarkiausia...
Valančiaus laikais parašyta Var čioje dievobaimingai pakeltos, Ar-gi čia neišpuola sušukti drau
nių seminarijos kunigų. Ai, daug dasileidžia ten visokių dasilytė- gėj su šventu Jonu Auksaburniu:
aš iš jos visko pasimokinu. Tie jimų. O už tikra! Visas dangus "Delko-gi ugnis iš dangaus ne
sa, "Nekaltybė” yra išleista šio ir aniolai dideliai nusliūsta ir nužengia ant paleistuvingų mies
šimtmečio pradžioje, čia, Ame graudingai verkia, veizėdami į tų ir sodžių mūsų ir nepraryja
rikoje, bet jau nebe tokia. Per šokius sudasilytėjimaisbegėdin- ir nesudegina jų, kaipo kitados
rašinėtojai ir "zeceriai” visiš gais... Tenai ant tų vakaruškų ir Sodomą..."
kai sugadino "Nekaltybę”.
šokių tą taip pašvęstą ir taip di
Matote, šokėjams popieriai
Pažiūrėkime, ką šitoji senovės džio pašėnavojimo vertą kūną prasti... O toliau mano gerosios
knyga rašo apie šokius. Tai labai jaunuomenė krikščioniška grie- knygos išmintingi senobės rašti
svarbu belaukiant II Tautinių Šo kais bjauriais subėdavoja. Ži ninkai kreipiasi j pačius tėvus
kių šventės Chicagoje, liepos 7 nokit, kad už šokius su dasily- ir bendruomenininkus:
dieną.
"Vakaruškos arba jaunimai,
kuriuos velnei taip labai prapla
tino po mūsų sodžius ant prapul
ties amžinos nelaimingos jau
nuomenės, galima vadinti surin
kimu visų priežasčių, vedančių į
nečystatą. Ten visi žabangai yra
ant to išstatyti. Kiek iš priežas
ties tų vakaruškų šokalų eis į
peklą, kiek per amžius krioks ir
dantimis grieš už nesuskaitytas
daugybes bjaurių griekų, kurių
jaunuomenė dasileidžia vakaruš
kose, arba šokiuose, ant to at
minus kruvinomis ašaromis rei
kia verkti, kiekvieno dievomylinčio krikščionio širdis turi krau
ju užplūsti..."
Toliau manoji "Nekaltybė" dar
labiau graudena mane ir kiekvie
ną dorą žmogų:
"Tos pačios akys, kurios baž
nyčioje veizia ant šventų paslap
čių, tena jos (ant tų šokių) per begėdingus žvalgymus išleidžia žai
bus paleistuvingos ugnies. Kojos,
bažnyčioje palenktos ant mal
dos, ten dasileidžia ant Švelnių
Liepos 7 d. Chicagoje ruošiamos Tautinių Šokių Šventės vykdo
ir suvedžiojančių trepsinėjimų
bei šokinėjimų, kurių velniai yra masis komitetas. Sėdi iš kairės: inž. Karolis Drunga, dr. Antanas
J. Grabausko nuotrauka
draugininkais... Rankos, bažny- Verbickas ir pirmininkas Br. Nainys.

V’

—

JURGIS GLIAUDĄ
DIRVOS KONKURSE PREMIJUOTOJI NOVELĖ

(10)
■— Ponai, klubo veiklos ateitis labai smunka. Ne nuokvlį matome, o nuosmukį. Nėra ateities, ir nebus. Narių
prisiauginti nevyksta. Rajonas, kaip užkeiktas. Reikia
visą veiklą sodinti ant naujų bėgių. Kas ateis čia žiūrėti
vaidinimų, jeigu visi rėkia priėji tą vietą plačiom burnom.
Paskelbė vietą bomyne ir boikotuoja. Ragina iv mus iš
čia bėgti. Bet, gerai, prileiskime, būsime čia ir nebėgsi
me. 0 vietai išlaikyti reikia pinigų, ir valdžia privers
viską tvarkyti. Pavasaris čia pat. Seno namo nukėlimui
niekas neperka ir nepirks. O sklypo grindiniui reikia du
tūkstančiu. Kanalizacijai — pusantro tūkstančio. Stogui
sutaisyti —‘pusantro tūkstančio. Elekrai išvedžioti —
penki šimtai. Ir tai tik pradžiai, vaidinimams pradėti.
Reikia tuč tuojau keturiasdešimt penkias šimtines pa
kloti,’ o atgal Įplaukti nebus. Kas taiso senus trūnėsius,
jeigu pataisa brangesnė už patį daiktą? štai, kaip su
klubu nutiko, ponai.
— Tai kaip gi dabar taip iš karto pablogėjo? — išsi
žiojo Jackus. — Ar jau pasaulio tvanas? Supulsime ir
viską aptvarkysime.
Vyturys paleido Jackaus pastraipa negirdomis, lyg
ta nuomonė būtu visiškas nesusigaudymas aplinkybėse.
— Išeitį,gi mes galime rasti, ponai nariai,'— džiu
giai ir optimistiškai paskelbė pirmininkas. — Nei galvos

"Jūs tėvai! turite būti Aniolais Sargais vaikų jūsų. Dabokite
nuo šokių vaikus taip, kaipo nuo
didžiausios vaikų prapulties, o jei
neklausys -- korokite. Kurie tada
norite išsisaugoti koronių amži
nų, baisių be galo... kurie šir
dingai trokštate vaikus išsaugo
ti nuo neČystatos, bėkite nuo Šo
kių kaipo nuo pavėtrės maro...
Betgi jeigu vietoje buvimo dėl
vaikų Aniolais Sargais, sergstančiais juos nuo nečystatos, būsite
velniais - gundytojais, siunčian
čiais Į iškalas.nedorybiųarba Šo
kius šunbalinius ir per tai būsite
kaipo užmušėjai jų dūšių, tai per
amžius neišpakūtavosite už pra
radimą tų dūšių ir paskandinimą
amžinose peklos liepsnose..."
"Gaspadoreinebuntavokite jau nuomenės ant toncių arba šokių
ir neduokite trobos dėlei grieko
šito sodomiško, nesgi paimsit
ant savo dūšios ir smertelnai at
sakysite prieš rūstybę Pondievo
už tuos visus griekus, katrie iš
daleidimo jūsų pildysis namuose
jūsų...”
Kaip matome, tėvai bei visi
bendruomenininkai turėtų gero
kai pakaušius pasikrapštyti ir
rimtai apsimislyti. Tegu nesi
džiaugia ir žiūrovai, manydami
kad jiems už tai nieko, o tik
vieniems šokėjams teklius pek
loje. Yra aiškiai parašyta ir dėl
žiūrovų.
”... O tiems, kurie sakosi jogei nieko pikto nedaro, žinokite,
jog kalti yra ne tik tie, katrie
piktai daro, bet ir tie lygiai yra
kalti, katrie veizia ant nedorų
apsiėjimų, klauso bjaurių kal
bų, pritaria, pagiria piktus ap
siėjimus ir t.t. Jūs begėdžiai
ir suvedžiotojai, kurie dorą jau
nuomenę stumiate ant tų nedorų
susiėjimų, žinokit esantis razbaininkai dūšių jaunuomenės...
Aniolai Sargai negali su jumis
drauge eiti ant vakaruškų arba
jaunimo, kur vyksta sodomi-Ški
Šokiai su dasilytėjimais, ale tik
iš tolo SS Aniolai veizi ir ver
kia ant nedorybių ir pragaišties
dūšių jūsų..."
Vyrai, tai va kaip yra! Iki II
Tautinių Šokių Šventės dar liko
beveik du mėnesiai. Ar nevertė
tų gerai, gerai apsimislyti,ar iš
viso verta su tais šokiais beprasidėti...? Gal geriau tegu bala
traukia visus šokius ir visą šven
tę... Man rodos, kad jau ypatingai
turėtų gerai apsigalvoti ir pakau
ši kaip reikiant pasikrapštyti tos
ateinančios šokių šventės rengi
mo komiteto pirmininkasinž.Br.
Nainys bei kiti atsakingi nariai,
idant paskui nereikėtų griežti
dantimis, kaipo razbaininkams
dūšių jaunuomenės mūsų. Irgi
Spaudos informacijos komisijos
koordinatorius inž. J. Grabaus
kas su būriu savo gizelių jau pra
dėjęs peklišką propagandą už H
Tautinių Šokių šventės pasiseki
mą, ar nelstums kaip šokėjus,
taipogi ir žiūrovus {prapultiam
žiną, o pats už tai nebeatpakfltavodamas per amžių amžius...
Toks LB Chicagos Apygardos
pirmininkas Vėbra dabar visą
laiką ginasi, jog jis "nieko dėtas

reikia sukti, nei iš piršto paguodas čiulpti. Reikia klubą
parduoti ir kraustytis kitur. Jeigu čia liksime išeis iš
mūsų veiklos tik šunims sieko piovimas.
— Parduoti klubą? — suriko Morkūnienė, — kad
surūgtų toks sumanymas. Mes čia trisdešimt metų sėdė
jom. O dabar, kada sklypas prisidėjo ...
•— Ponia Morkūnienė, — ramiai ir oficialiai Įsiterpė
Turūta, — dabar tik pardavimas Įmanomas, pirma abu
tie sklypai buvo per siauri pirkėjams.
— Bažnyčios ir parapi’os keičia vietas, — šyptelėjo
nuolaidžiai Vyturys, — ką kalbėti anie mūsų klubelį.
— Ko čia daug kalbėtis, — riktėlė'o Gūžys. — Aš pa
remia pirmininko pasiūlymą. Klubą parduoti ir marketo
kainą priimti.
— Kokią marketo kainą? — nustebo Jackus.
— Gretima prekyba siūlo mums dvidešimts tūkstan
čių grynais, — iškilmingai pagarsino Vyturys. — Tokio
pasiūlymo nė dieną su žvake nerasime. Jiems reikia vie
tos automobiliams statyti.
— Jeigu tiek duoda, reiškia vieta dar brangesnė, —
užginčijo Jackus.
— Na, tai pasiūlyk brangiau, — piktai pašiepė Gu
žienė. — tau ir parduosime.
— Mes čia buvome, mes Čia ir turime liktis, — kie
tai patarė Morkūnienė, kurios nepaveikė nei Vyturio, nei
Turūto. užtikrinimai. — Kas nori, tegu ateina pas mus,
o kas atsikc. ’ Ąia, to mums ir nereikia.
— Mes privalome viską apsvarstyti realiai, — pasa
kė Vyturys, visom savo pajėgoms stengdamasis Įtikinti
užsispyrusią seną moterb — Ar tai l ūs darbai lietuvybei,
jei Įkibsime i šią vietą ir išleisime tūkstančius griūvan
čiam namui remti?
— Ne, ne, aš nepritariu, — burbuliavo Morkūnienė,
priešinimosi šišo pagauta, — aš tokiu atveju ir savo
sklypo niekad neišsižadėčiau. Teisingai sako Jackus: pa
tys supulsime ir padarysime, ką galim. Nereikia bijoti
pūslių ant delnų, žvyrium žemę ispilsim, ir gatavas kie
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prie šios šventės", tegu sau ne
galvoja, jogei nebus pačiuptas
pekliškųjų galybių. Arba tokia
LB Centro Valdyba su J. Jasai
čiu tegu sau irgi negalvoja, jog
neša tik šventės finansinės at
sakomybės riziką, kaipo vyriau
sia rengėja. Ne, brolyčiai! Čiups
ir jumis amžinoji prapultis už
skvernų, kaipo sodomiškus išmislininkus... Negi manote, kad ma
noji "Nekaltybė" tik kokius vėjus
pliaukši...
♦**

čiukas Juzė išsiėmė iš savo mai
šelio skrtpką ir, čyru-čyru, dai
liai užskripkavo, tai jaunimas
mikliai metėsi šokti kieme šo
kius dailius žemaitiškus, kuriuos
jų tėvai, bočiai ir prabočiai nuo
žilos senovės jau šoko veselijose, krikštynose ar patalkiuose.
Bet dievobaimingas kriaučiu
kas mums nieko nepasakoja, kad
būtų matęs šokėjus iš akių lei
džiančius kokias įtartinas ugnis
ar regėjęs kokius dasilytėjimus
kitos ypatos... Visi šoko dailiai
ir gana!

Bet, vyrai, nepulkime l nebe
pataisomą nevilti. Atvertus juo
Tas pats vysk. M. Valančius
do pekliškojo puslapio antrąją
pusę, regime ir šviesesnių daly savo "Žemaičių Vyskupijoje" ši
kų.
taip rašo:
"Žemaičių jaunuomenė dėvė
Kai didis Žemaičių mokytojas
vysk. M. Valančius savo dievo jo savo rankų darbo drabužėlius
baimingą kriaučiuką vedžiojo po margus ir dideliai mylėjo šokti
Žemaitijos šventąją žemelę, tai šokius dailius senobinius, išmo
tą Juzę buvo nuvedęs ir l Len kę iš savo tėvų ir bočių. Švent
kimų sodžių, Skuodo parapijoje. vakari susirinkę kurioje nors
Tas dievamylintis ir išmintin sodyboje liūdnas dainas dainuo
gas kriaučiukas Juzė ten matė, davo. Vo dainavę kol prisidaikaip žemaičių jaunimas, vakare navę, vėl kibdavo šokius šokti.
po sunkaus dienos darbo atkakęs Dideliai dailių šokių žemačiai
po sodybos kryžiumi ratu su mokėjo nuo pat senobės. Skripstojęs dideliai skambias ir gra koriams dailiai skripkuojant, vi
žias dainas dainavo. Tos dainos si šokdavo iš vien, irgi berneaidų aidais tylų vakarą skambė
(Nukelta j 5 psl.)
jo visais pagiriais. O kai kriau
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ANTROJI JAV IR KANADOS
LIETUVIU

TAUTINIU
ŠOKIU

ŠVENTE
ČIKAGOJE

f/ntmMtienal

S.
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Strttt)

Bilietai gaunami:

Cicero delikatesų krautuvė, 1425 So. 49th Avė.
J. Karvelis, 3322 So. Halsted St.
Marginiai, 25H W.
St.
Royal Blue maisto krautuvė, 4359 So. Campbell Avė.
Visos JAV ir Kanados L.B. apyl.
Paltu: V. Grėbliūnas, 6941 So. Washtenaw Avė.,
Chicago 29, IU.
Bilietų kaiw 2, 3, 4, 5, 6 dol.

mas. Važiuokite žmonės, parkinkite karus. Trisdešimti
metų čia išsėdėjome, o kaip gi dabar sugalvota pardavi
nėti, kada iš manęs žemę gavot?
— Kada buvo du siauri sklypai atskirai, — antrą
kartą su nesuinteresuoto žmogaus Išvaizda pasišovė aiš
kinti Turūta, — jie neturėjo jokios vertės. Kada susi
jungė, jų vertė pakylo. Ėmė siūlyti viską nupirkti iš vien.
Siūlo puikią kainą, dvidešimts tūkstančių.
— Kaina visgi tikrai didelė, — išvožė Jackus, sume
tęs minty, kiek reikia nulių prirašyti prie dvejukės. —
Bet, kad esame prie klubo prisirišę.
— Pagal Įstatus, — varė savo pasaką knisliško žino
vo tonu Turūta, — visuotinis narių susirinkimas turi pil
ną teisę nutarti: ar klubą likviduoti ir pinigus pasidalinti,
ar kur kitur investuoti pinigus, čia, dabar, kiekvienam
išeitų po dvidešimt penkius šimtus. Jeigu ponia Morkū
nienė atskirai savo sklypą pardavinėtų, kažin ar tiek gau
tumei ?
— Man pinigų nereikia, — atšovė Morkūnienė. — Aš
noriu, kad klubas būtų lietuviškose rankose.
— Viskas yra susirinkimo valioie, — kukliai pabrė
žė Turūta. — Kaip susirinkimas parikiuos, taip ir privalės
būti.
— Klu'-as arba jo vertė ir liks lietuviškose rankose,
ponia Morkūniene, — pasisuko Vyturys Į seną moterį,
nuduodamas pasigailėjimą, kad ši vis nesupranta tokio
suprantamo ir visiems naudingo dalyko. — Pinigai ati
teks geriems lietuviams, o ;ie galės steigti klubą kitur.
— Aš nesutinku su tuo, — ūžė Morkūnienė.
— Aš dėl tvarkos, — užlaužė dešinę Gūžys. — Bai
kime diskusuoH ir einam nrie balsavimo. Kiekvienas ne
vaikas, ir rats supranta, kaip pabalsuoti. Siūlau statyti
ant balsų, kas už tai, kad prapertę reikia parduoti, o pi
nigus pasidalinti, tegu rašo ’’už”, o kas nr’eš. tegu rašo
”no”. O ten ;au paskirai, kiekvienas nusitaria, ar dėsis
prie naujo klubo steigimo.
(Bus daugiau)
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Petras stravinskat

SVARSTYMAI IR NUOMONĖS

Laisvinimo klausimais m
Kompetencija
Kompetencija vadiname nusi
manymu (gerą dalyko išmanymą)
toje, ar kitoje srityje. Pvz. gy
dytojo kompetencija — tai jo nu
simanymas medicinos srityje;
rašytojo, literatūros tyrinėtojo,
literatūros darbą dirbančio (li
terato) kompetencija — jo nusi
manymas literatūros srityje; in
žinieriaus kompetencija — jo nu
simanymas inžinerijos srityje;
muzikos kūrėjo ar jos atlikėjo
muzikos specialisto (muziko)
kompetencija -- jo nusimanymas
muzikos srityje; teisininko kom
petencija -- jo nusimanymas tei
sės mokslo, taip pat teisinės prak
tikos srityje ir pan. (Yra dar ir
kita kompetencijos sąvoka, bet
jos čia neliesime).
Kai žmonės imasi reikšti tais
ar kitais klausimais savo nuo
monę arba griebiasi kurio dar
bo (teisinio, ar kito), tai, pir
miausia, turėtų patikrinti savo
kompetenciją. Tą betgi ne visi
daro, čia paminėsiu pora isto
rinių ir, sakyčiau, klasinių pa
vyzdžių, rodančių, kad net dideli
žmonės pasirodo labai maži, kai
jie, nesiskaitydami su savo žino
jimo ribomis (kompetencija), jas
peržengia ir imasi reikšti nuo
mones ar veikti ten, kur jie ne
turi pasiruošimo.
1) Benito Mussolini buvo
žmogus akademinio išsilavinimo
(baigęs Šveicarijoj, Lausannoj,
universitetą), bet jo žinojimas
religijos sritybuvo labai menkas.
O jis visada mėgdavo liesti reli
gines temas, ypač krikščionybę.
a) Jaunystėje, būdamas ateis
tas, jis parašė brošiūrėlių prieš
religiją ir krikščionybę, jų tarpe
ir vieną įrodinėjančią, kad Kris
tus nesąs istorinė asmenybė.
Esą, tai tik mitas, tik legenda...
Jau anuomet, net aistringiausi
Bažnyčios priešai ir tamsiausia
me krašte tokio "mokslo" neskel
bė. Jaunasis Benito, pasireiškęs
jam svetimoje ir nepažįstamoje
krikščionybės istorijos srityje,
susikompromitavo.

b) Vėliau, būdamas jau Itali
jos valstybės vadas, Mussolini
"atsivertė” ir viena proga Fa
šistų Taryboje pasakė kalbą už
Katalikų Bažnyčią ir religiją. Tai
buvo kalba, pasakyta 1929metais*
tuojau po pasirašymo Laterano
sutarčių su Šv. Sostu. Bet ir šio
je jau "religinėje" kalboje jis pri
pasakojo tiek klaidų ir nesąmo
nių, kad Pijus XI, vieton jam pa
dėkojęs, tuojau pat viešai pa
reiškė, kad ana kalba buvusi herezija, netgi daugiau negu herezija... Dučė turėjo dėl to nema
lonumų.
c) Mussolini, kaip krikščiony
bės "žinovas", save visiškai nusivainikavo, davęs vėliau pasi
kalbėjimą žydų tautybės vokiečių
rašytojui Emil Ludwig. Ta
me pasikalbėjime jispasirodė vi
siškai nenusimanąs apie krikš
čionybę (kurią jis tada jau gyrė)
ir jos pažinimo šaltinius. Jis pa
reiškė, kad psalmės esančios
Naujajame Testamente ir pan.
Jo biografas tuo labai stebėjo
si ir vėliau savo knygoje gerokai
pasijuokė iš jo.
2) Antras toks pavyzdys — tai
Alfred Rosenberg (1893-1946)
nacionalsociąlizmo ir rasizmo
doktrinos kūrėjas, vad. nacių "Šv.
Povilas"... Jis irgi buvo vyras su
akademiniu išsilavinimu, inži
nierius - architektas, bet reiš
kęsis ne savo srity, kurioje jis
nusimanė, o tose, kur jis beveik
nieko neišmanė. Jis mėgo pulti
savo veikaluose žydus, masonus,
ypač Katalikų Bažnyčią, šios rei
kiamai nepažindamas. Savo vei
kale "Der Mythus dės XX Jahrhunderts" ("Dvidešimtojo am
žiaus mitas") jispaskelbėgausybę istorinių ir teorinių (doktrinos
interpretacijos) klaidų.
Absoliutinį nesusivokimą jo
svarstomuose dalykuose Rosenbergas pademonstravo savo atsi

minimų ir pasaulėžvalginių bei
politinių aiškinimų knygoje, pa
rašytoje jau Nuerenbergo kalė
jime, prieš jo pakarimą karo nu
sikaltėlių teismo sprendimu
(1946). Ta jo klaidomis perpil
dyta knyga amerikiečių buvo iš
versta į anglų kalbą (Memoirs
of A. Rosenberg, 1949) ir
drauge su jos originalu išleista,
kaip jos autoriaus dvasinės biednystės liudijimas, kaip jo t ėst imonium paupertatis... Kny
gos pradžioje nepamiršta pridė
ti dar ir autoriaus lavono, pagul
dyto ne ant pagalvės, o ant vir
vės, kuria jis buvo pakartas,fo
tografija. Vaizdas ir autoriaus
išniekinimas šiurpus, tiesiog nu
krečiantis.
Kodėl Alfred Rosenberg, Esti
joje gimęs, ten mokslus ėjęs
(tiesa, juos Maskvoj baigęs) vo
kietis, grįžęs po I-jo Didžiojo
karo savo tėvų žemėn, nuėjo klai
džiais keliais ir susilaukė tokio
žiauraus likimo? Kad jis metęs
savo profesijos sritį, neturėda
mas reikiamo pasiruošimo ir nu
simanymo, metėsi į politiką ir
darė eibes klaidų.

3) Taip elgėsi ne tik Alfred
Rosenberg, bet ir daugelis kitų
ano meto jaunų vyrų, vokiečių.
Friedrich Meinecke (18621954), žymusis vokiečių istorikas
ir valstybės teoretikas (savo pa
žiūromis liberalas) savo pasku
tinėje knygoje "Die Deutsche
Katastrophe" ("Vokiečių Ka
tastrofa") rašo, kad daugelis IIIjo Reicho jaunų vyrų, mokslus
baigusių ir specialų išsilavinimą
(Fachausbildung) įsigijusių inži
nierių, 10 iki 15 metų reiškėsi
tiktai savo specialybės srityje,
žadėdami daug duoti kraštui ir
valstybei. Bet staiga pabudo juo
se iki tol jų neturėtas ir ne
pažintas troškimas mestis į po-

HOTEL NIDA CORP.

Blezdingėlė...
(Atkelta iš 4 psl.)
liai vieni parodydavo didžią sa
vo smarkybę šokyje, o skaisty- f
bės pilnos mergelės sau atski
rai šoko it plunksnelės, lengvai
dainuodamos... Mergelės šokda
vo Kuskelinę ar kitokius šokius
dailiai savo raštuotomis margo
mis kuskelėmis mosuodamos
ore, it kokie paukšteliai čiulbuonėliai sparneliais. Dideliai
g-ažiai žemačių jaunuomenė su
gebėdavo pasilinksminti. O sau
lelei nusileidus, dėkodami Dievui
už šventą poilsio dienelę, kožnas
skubėdavo į savo grįtelę, nesgi
rytdieną dar su saulele laukė di
deliai sunkūs darbai baudžia
vos..."
Tai nė M. Valančius nemini
nei apie kokias "ugnis paleistuvingas", nei apie kokius dasilytėjimus šokant. Dievai žino,
gal tie mano "Nekaltybės" raš
tininkai kartais ir nusirašė pro
šikšnelę... Negi ta švelnioji Kuskelinė, dabar Blezdingėle vadi
nama mus tikrai nuvestų į am
žiną prapultį...

MOKAME

metinį dividendą už
visas taupymo sąs
kaitas.

SEVENTH & PARK AVENUES

ASBURY PARK, N. J.

PRospect 4-7788

Įvairiais metų laikotarpiais malonu visad
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.
atsilankyti

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association
Chartered and Supervised by the United Statės Government
J202 W. CERMAK ROAD
Phone: Virginią 7-7747

•

CHICAGO 8, ILLINOIS
John J. Kazanauskas, Pres.
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RIKIAVIMOSI KLAUSIMAIS (1)

NEPAGRISTAS OPTIMIZMAS NĖRA KANTRYBĖ'
Įtikinėjimas, kad tam tikros
mūsų visuomenės grupės būtinai
turi įsirašyti į Vliką, nėra jokių
laisvinimo klausimų svarstymas.
Tai yra svarstymas tik veikėjų
susirikiavimo ar susėdimo
būdo. Bet rikiavimasis nėra
uždavinio vykdymas. Lakštingala
neklydo čiulbėdama tūlam kvar
tetui, kad nesvarbu kaip susėsit,
jei griežti nemokėsit.
Plikas tvirtinimas, kad Vlikas
esąs mūsų nacionalinis komite-

litiką ir "pagerinti" pasaulį...
Šitas "pasaulio gerintojo" tipas
(der Typus dės Weltverbessers)
ėmė reikštis Politikoje, neturė
damas tam kompetencijos, prida
rė eibes klaidų ir (stūmė kraštą
į katastrofą.
Tai vokiečių autoriteto liudi
jimas, kas atsitinka, kai žmonės;
neturėdami nusimanymo politi
koje, metasi į ją ir išvysto joje
savo veiklą.
Taip kartais atsitinka ir su
mūsų žmonėmis, mūsų dabar
tinėje Lietuvos laisvinimo poli
tikoje.
1) Geri žmonės, netgi nuo
širdūs idealistai, savo srityje
geri ir pasigėrėjimą kelią spe
cialistai (kalbininkai, literatū
ros tyrinėtojai, gydytojai ir ki
ti), žiūrėk, autoritetingai reiškia
(spaudoj ar kitur) savo nuomones
jiems reikiamai dar nepažįsta
moje, jų neišstudijuotoje Lietu
vos laisvinimo srityje, spren
džia sunkias teisines problemas
(tautos atstovavimo ir kitas),ne
turėdami tam kompetencijos.
2) Jie, aišku, daro savo spren
dimuose klaidų, prasilenkimų su
teisine logika, ir tuo būdu klai
dina visuomenę ir nuvertina jos
akyse dabartinę laisvinimo or
ganizaciją bei patį laisvinimo dar
bą.
Būtų labai sveikintina, kad žmo
nės reikštų savo nuomones tik
tais laisvinimo klausimais, ku
riuos jie gerai išstudijavę, ir kur
yra kompetentingi.
Sunkiaisiais ir komplikuotais
teisiniais klausimais reikėtų pa
sisakyti viešai mūsų teisinin
kams, ypač gi valstybinės ir tarp
tautinės teisės specialistams.
Jei nepasitikėsime ir savo tei
sinėmis jėgomis, kreipkimės ir
Prašykime pasaulinio masto tei
sės autoritetų ekspertinių nuo
monių. Taip gi elgėmės ir Lie
tuvoje, prašydami (netgi už dide
lį honorarą) pareikšti savo nuo
mones tarptautinės teisės klau
simais kitų tautų (pvz., pran
cūzų) teisininkus,pvz., byloje su
estais.
Neperženkime savo kompeten
cijos (žinojimo) ribų, reikšdami
nuomones laisvinimo klausimais
ir gerbkime kitų kompetenciją.

V. RASTENIS
tas, įsteigtas teisės pagrindais,
reiškiąs ir vykdąs Lietuvos vals
tybinės tautos (t.y., Lietuvos pi
liečių visumos) politinę mintį ir
esąs tolygus su 1917-20 metų Lie ■
tuvos Taryba, arba su lenkų, če
kų ar prancūzų panašiose aplin
kybėse turėtaisiais nacionali
niais komitetais, neįtikina ir nie
ko neįrodo, nes nesudera su ži
nomais faktais.
Ir Lietuvos Taryba ir kiti minė
ti komitetai, kaip ir Vlikas,atsi
rado ne teisės, o atitinkamų vi
suomeninių grupių veikėjų va
lios pagrindais. Tik Lietuvos
Tarybai ir tiems kitiems komi
tetams paskui pavyko tapti ir tarp
tautinės ir, pagaliau, savų vals
tybių teisės subjektais bei teisi
nių aktų kūrėjais, o Vlikui liki
mas to nelėmė. Artimesnį pana
šumą su Lietuvos Taryba ar ki
tais minimaisiais komitetais grei
čiau bus turėjęs 1941 metų akty
vistų komitetas, kilęs irgi iš vei
kėjų valios, o ne iš kokiųteisinių
pagrindų, bet nors trumpam lai
kui sukūręs faktiškai veikusią
valdžią Lietuvoje. Vlikui liki
mas nelėmė įgyti tokios kokiu
nors teisiniu pagrindu pripažin
tos galios, kuria jam būtų tekę,
sudaryti bent kokį teisinės reikš •
mės įgijusį aktą tarptautinės ar
savos valstybinės teisės plotmė
je. Vliko pirmoji deklaracija,
tiesa, buvo panašaus pobūdžio,
kaip ir Lietuvos Tarybos 1918
m. vasario 16 d. aktas, bet anas
aktas Lietuvos Tarybai pavyko
įvykdyti ir padaryti jį pirmuoju
Lietuvos valstybės konstituciniu
aktu (nors Steigiamasis Seimas
ir suabejojo jo teisine reikšme,
ir, dėl visa ko, jį savo vardu pa
kartojo). Vliko deklaracija, deja,
turėjo ir likti noro bei valios pa
reiškimu, teisinio akte- požymių
neįgijusiu. Lietuvos teisė būti ne
priklausoma tarptautinėje plot
mėje tebepripažįstama juk ne
Vliko deklaracijos pagrindu.
Bet nėra gi nei reikalo įrodi
nėti tą faktų nepatvirtinamą ne
va teisinį pagrindą. Tas ar kitas
komitetas arba tarybairbetogali tapti ir būti nacionaliniu orga
nu ir tautos užsimojimų veiklos
vyriausia vadovybe. Tam reikia
ne kokiais paragrafais ar teisės
teorijomis paremtų įgaliojimų,

o tautos interesus atitinkančios
valios ir savo kompetentingumu
bei autoritetingumu įtikinančio
ir pritarimą žadinančio vadova
vimo veiksmų. Dėl šių pastarų
jų ypatybitįjO ne dėl teisinių pa
grindų stokos Vlikui nepavyko iš
laikyti savyje pradžioje buvusio
besusikuriančio vadovybinio au
toriteto.
Visi, iš tiesų, sutinkame, kad
būtų gera ir išganinga turėti vie
ną bendrą autoritetingą užsimoji
mų vykdymo vadovybę. Bet tas
sutikimas ir geidimas nei kiek
nepagrindžia optimistiško tikėji
mo, kad vadovybinį autoritetą
būtų galima sukurti, ar sugriu
vus} toj pačioj vietoj atsatatyti
tik kelių, keliolikos ar kelių de
šimčių veikėjų sutartimi, skam
bia deklaracija ar vardų J vieną
sąrašą įrašymu.
Daug kur sutinkamas ir, gal
būt, tikrai visuotinis vadovybi
nio autoriteto pasigedimas čia
nesudaro progos net ir kantrybei
pritaikyti.
Kažin, ar kas nors pasiklausė
Adenauerį, tą iš sodininkystės
politinio prityrimo prisisėmusį
valstybininką, iki kol jis opti
mistiškai ir kantriai stebi tokią
pasodintą gėlę, kuri neprigijo,
arba ir prigijusi nuvyto ar
paliegėlė tesilaiko? Ar nesodina
kitos gėlės? Į ką panašus būtų
sodas, jei sodininkas ir į nuvy
tusias gėles vien tik optimistiš
kai ir kantriai žiūrėtų, laukda
mas, o gal būt dar atgys...
Mūsų dabartiniame politinia
me darželyje irgi atsitiko tokia
nesėkmė: nepražydusi nuvyto pa
sodintoji vadovybinio autoriteto
gėlė. Daug metų prabėgo, o neišsiauginom kitos.
Ar gal ji žydi? Deja, ne. Jei
žydėtų, tai kam gi reiktų šauk
tis to optimizmo ir tos kantry
bės jai kaip nors atlaistyti! Op
timizmas, kantrybė
gerai. Bet
ligi laiko. Paskui jau reikia ne
bent aklo užsispyrimo laukti žie
dų, kur seniai nėra pumpurų.
*)
Plg. P. Stravinsko
"Laisvinimo klausimais (1),
Optimizmo ir kantrybės”,
Dirva, 61 nr.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
PRENUMERATĄ

(Bus daugiau)

KVIETIMAS
VASAROS
ATOSTOGOMS
Maloniai kviečiame at
vykti j saulėtą CAPE
COD ir šių metų atosto
gas praleisti geram poil
siui specialiai paruoštoje

MEŠKOS viloje ir
MEŠKIUKO vasarnamvj.
Medžių apsupta erdvi
rami aplinka, dideli pa
togūs kambariai, geras
sveikas maistas, malonus
nešaltas Atlanto vanduo.
Palajjgos švarumo paplū
dimio smėlis, lietuviška
dvasia ir gera nuotaika,
vaiku 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 Hill 18, N.
Y. Tel. VI 9-1193.
Po birželio 15: Vila
MEŠKA. 42 Beach St..
Monument Beach. Cape
Cod, Mass. Tel. 759-3251
(Area ('ode Nr. G17).

Jadvyga Paukštienė

"Žvejyba" (aliejus)

Iš Chicagoje vykstančios parodos

DIRVA

Nr. 63 — 6

1963 m. gegužės 29 d.

P. Ažubalis. Sveikinimo apylinkės lietuvių, kadangi čia
kalbas pasakė konsulas ir nebūna ilgų kalbų, o programą iš
pildo mūsų atžalynas. Šiais me
daugelis kitų.
tais tenka pasidžiaugti, kad be
veik visi mūsų jaunieji dalyvavo
Programoje. Čia galėjai išgirsti
skambinančių pianinu, jautrių deklamuotojų ir būsimų dainininkų.
Ir visa tai Mamyčių garbei. Besi
klausant mėlynakių pipirų sida
brinių balsų, nebesinori sutikti su
• Skautų stovyklavietėje mūsų žinomu poetu, kad mes
netrukus pradedami pagrin "mirštame". Didelė padėka pri
dinių pastatų darbai. Ran klauso: A. Stygienei už paruošimą
govu šios statybos yra P. vaikų programėlės, dr. D. Naikauskienei paaukojusiai salės
Regina.
nuomą ir Marijai Sims už knygas
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS "Ant Kryžkelių senų", padovano
visada sutraukia daug Windsoro tas programos dalyviams, (mk)

• Lietuvių kredito koope
ratyvo Paramos narių san
taupos vis didėja ir reikia
manyt, kad netrukus bus
užbaigtas taupyti antras
milijonas dolerių.

Gegužės 11 d. Montrealyje {vyko literatūros ir muzikos vakaras.
Nuotraukoje programos išpildvtojai. Iš kairės: K.Barteška, dr. H.
Nagys, solistė Gina Butkutė-Capkauskienė, B. Bukša, A. Pusarauskas ir E. Tekutis.
A. Kalvaičio nuotrauka

parapijos salėje buvo iškil
mingos baigusiems pažymė
jimų įteikimas. 10-jį skyrių
• šeštadieninė Maironio baigusiems pažymėj i m u s
vardo mokykla, kurią lan įteikė konsulas dr. J. žmuikė apie 500 lietuviuku, bai dzinas. Kartu jie buvo ap
gė mokslo metus. Ta proga dovanoti gražiais lietuvių
gegužės 19 d. Prisikėlimo meno drožiniais ”Už tėvy
nę”. 8-ji sk. baigusiems pa
žymėjimus įteikė mokyklos
APARTMENT FOR RENV
tarybos pirmininkas kun.

TORONTO

4024 E. 26 NEWBURGII Htgs.
area, 4 Rooms down $70.00, 4
Ropmg up $65.00 all utilitie;
paid for except eleslric. Quict,
ctean apt. Basement, yard. Tele
fone; BE 1-2900 — IM 7-7080.

INŽINIERIUS ANTANAS ZUMMER IŠRINKTAS
CHICAGOJ. INŽINIERIŲ S-GOS PIRMININKU
Iš Lietuvos atvykę Julia Bal
čiūnaitė ir Stasys Zummer, gy
veną Kankakee, Illinois, gali
džiaugtis išauginę sūnų Antaną,
kuris šiais metais buvo išrink
tas Illinois Society of Professional Engineers Chicagos skyriaus
pirmininku.
Antanas yra gimęs 1929 m.
Kankakee, Illinois. Inžinieriaus
mokslą baigė Purdue universite
te kur 1950 gavo B.S.M.E. laips

nį. Vėliau studijavo teisę. 1956
m. George Washington Univer
sitete įsigijo L.L. B. laipsnj o
1959 m. John Mat-skali Law
School suteikė ir L.L.M. diplo
mą. Šiuo metu jis yra patentų
advokatas Chicagoje kur yra part
neriu Stone, Nierman, Burmeister & Zummer kompanijos.
Antanas aktyviai reiškiasi Ame rikos inžinierių ir advokatų or
ganizacijose. Keliose iš jų yra
ėjęs pirmininko pareigas.

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI
PAS MUS!

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

PINIGAI PADĖTI IKI KIEKVIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MENESIO DIENOS.

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

81UNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS
------ GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite dideli pasirinkimų medžiagų
moteriSkiems 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
• BROOKLYN7, N. Y. — 600 Sutter Avenue .................... Dl 5-8808
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street .................... CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue ............... Ll 2-1767

Al/f>G7
/2y/0

PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90
DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

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

• SOUTH B06T0N, Mass. 359 West Broadway Tel. 26&-0068

Kour
Savings EARN

HOUSE FOR SALE

•
•
•
•
•
•
•

BUFALLO 6. N. Y. — 332 Fillmore 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, Mlch. — 7300 Mlchigan 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 Neppenhan Avė....
GR 6-2681

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

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

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

S

T. CLAIR
AVINGS

vistu
APDRAUDOS
REIKALAIS,

•
•
•
•

LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. AtlantioBlvd. .. AN 1-2994
LAKEWOOD, N. J. — 126 - 4th Street .......................... FO 3-8569
NEVVARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue ............. BĮ 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
WATERBURY, 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.

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

We Give and Redeem Eagle Stamps

MAY’S

BASEMENTS

PASKUTINĖ SAVAITĖ! MAY BALTAS IŠPARDAVIMAS

kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į
atstovę

PAULINA
MOZURAITIS-BENHETT
Hl 2-4450
642 Meadow tane Dr.
CLEVELAND 24
LIETUVIŠKA
VASARVIETĖ

BANGA
CAPE COD'E, MASS.
GREAT MARSH Rl)..
CĘNTERVILLE. MASS.

Leiskite ^octcty pagelbėti
su naujo automobilio įsigyjimu dabar, kad galėtume
apmokėti vėliau. Prašykite
pardavėjo, kad sutvarkytu
g&octett) banko finansavimą.
Jis tai gali padaryti vietoje.
Arba ateikite asmeniškai.
Atmokėjimo sąlygos labai
lengvos, mėnesiniais išdės
tymais pritaikytais jūsų
biudžetui. Jei naują maši
ną turėti jums svarbu, svar
bu tai ir mums.

• 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
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,

74 Alicia Rd.,
Boston 21, Mass.
Tek A V 2-8046,
o po birželio 15 d. į "Banga”.
Box 188, Centen j)Je,
Cape Cod, Mass.
Tel. SP 5-4633.

GARSIOSIOS STEVENS-MOHAWK
UŽSITEMPIA

PRITAIKOMOS PAKLODĖS
”MOH1WK” MEDVILNĖS
MUSLINAS
72x108 ir
pritaikoma apačia

Kainavo 2.49
81x108 ir
pritaikoma apačia

Kainavo 2.69

”MOHAWK” MEDVILNĖS
PERKELIS
72x108 ir
pritaikoma apačia
ii- gumine apačia

GRAŽIOS IŠVAIZDOS!
PRAKTIŠKU

''OcU'LHJM?''

Medvilnės Teny dengti

Kainavo 2.99
81x108 ir
pritaikoma pačia,
3 4 lovai ir
guminė apačia

Kainavo 3.39
90x108 — kainavo 3.09
... .2.39
Pritaikomas viršus vienai lovai .1.99
Pritaikomas viršus dvig- lovai __2.19
42x3, ” pagalvės__ .
19 c. viena
45x36” pur. '
_______ 59 c. viena

Queen prit. 4.99
King pritaik. 5.99
Vienai lovai 7.99
X ilgio dv. 1. 3.39
X ilgio dvigubai
42x38 pagalvės---------- 81 c. viena
"Stevens-Molia* k" baltos medvilnės muslino ir iššukuotos medvilnės perkelio pa
klodės už kaina, suteikiančia galimybę prisipildyti jūsų baltinių lentyna sutau
pant!
”Stevens-Mohawk" paklodės yra žinomos savo išsilaikymu originaliame dydyje ir
grožyje, neatsižvelgiant į pakartotinus plovimus. Pirmos rūšies prekės už kaina,
kuria lengvai galite pakelti.'

90x108 .......... 3.29
X ilgio 1 lov. 2.99

Rankiniai rankšluosčiai
Veidui rankšluostukai

3 už $1
ii už SI

• Ružavi • Mėlyni • Auksiniai
• žali
Liuksusiniai švelnūs ir pūkuoti ”Cannon” medvilnės rankšluosčiai puikiuo
se "Terry Tile” audiniuose .. . dideli,
mažesni... ir net mažyčiai veidui to
kiomis neįtikėtinai žemomis kainomis,
kad negalite sau leisti nenusipirkti!

Priimami užsakymai paštu ir telefonu už $2 ir daugiau ... Skambinkit CHerry 1-3070
BASEMENT DOMEST1CS DEPARTMENT... THE MAY CO.MPANY. DGM NTOM N. HEIGHTS AND PARMATOVVN

DIRVA
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(HOUSES
)
I WEAR O UT.'I

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
Neolithuanų literatūros
vakaras
Clevelande jau yra susi
daręs nemažas tradicinis vi
suomenės ratelis, nuošir
džiai pamėgęs studentų neolithuanų ruošiamus litera
tūros vakarus.
Ir šį kartą, birželio 1 d.,
7 vai. vak., šv. Jurgio para
pijos salėje, mūsų jaunieji
studentai — neolithuanai
ruošiasi patiekti malonų
kiekvieno lietuvio širdžiai
patriotiniu jautrumu per
sunktą literatūrinį subatvakarį, jaudinantį ne vien sa
vo turiniu, bet ir jaunųjų
nuoširdžiomis pastangomis
parodyti savo meilę ir prisi
rišimą tėvų kalbai, jos kul
tūrai.
Neatsižvelgiant į ilgesnio
s a v aitgalio nepatogumus,
duodantiems daugeliui pro
gos išsivažinėti ir poilsiau
ti, studentai neolithuanai
tam vakarui ruošiasi taip,
kad atsilankiusiems suteik
ti ne vien malonios dvasinės
atgaivos, bet kartu ir nuo
taiką jaukiam, maloniam
savaitgaliui praleisti.
Po trumpos programos
bus šokiai, grojant populiaram Melody Band orkestrui,
ir vaišės.
Svečiai turės progos taip
pat laimėti vieną skulpt. V.
Raulinaičio darbą, specia
liai tam vakarui kuriamą.
Clevelando visu o m e n ė
maloniai kviečiama gausiai
atsilankyti, jaukiai praleis
ti su mūsų jaunimu kultū
ringą vakarą ir tuo pačiu
savąja auka paremti mūsų
lietuviškojo jaunimo orga
nizacines pastangas ir jų
sveikintiną ryžtą veikti ir
aukotis liet'uviškojo darbo
baruose.
Neolithuanai laukia gau
siai atsilankant kitų lietu
viškųjų organizacijų jauni
mą ir visą Clevelando vi
suomenę — Šv. .Jurgio pa
rapijos salėje, birželio 1 d.
(šeštadienį), 7 vai. vak.
Kovai

su

vėžiu

taryba

(The American Cancer
Society), vykdydama savo
programą, ruošia ciklą pa
skaitų su filmomis. Viena
jų vyks antradienį, birželio
4 d., nuo 1:30 iki 3:30 vai.
Halle krautuvės 4-jo aukšto
salėje.
Pranešimus apie vėžio li
gas ir priemones nuo jo ap
sisaugoti moterims skaitys
Pathologijos profes oriu s
Western Reserve James
Reagan, M. D. ir Dr. V. F.
Pekarek.
J paskaitas kviečiamos
mokyklų tėvų komitetų mo
terys ir Įvairių klubų atsto
vės.
Kovoje su vėžiu turėtų
aktyviai reikštis ir mūsų
moterų atstovės.
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REPAIR OR IMPROVE YOURS
WITH A CLEVELAND TRUST LOAN

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.
768)

Į Che Cleveland Crust Company I
70 C O N VE N I E N T, H E L P F U L

HOUSE FOR SALE

BANKS

BY owner: 3-bedroom ranch; 2 woodburning fireplaces, L-shaped livingdining room; aluminum vvindovvs; i *z.į
baths; large kitchen. Rolling Ranchlands. BE 4-2680.

BY OWNER, LAKEWOOD. Ūse
as 2-family or single, 4% down,
3 up, St. James, $17,600.
AC 6-6187.

LA SALLE RD.
4 miegamų 1 šeimai. l’Į,
vonios kamb., uždaras prie BY 0WNER. Aseension Parish
East Cleveland
Erdvus 1 šeimos namas, angis, šilto vandens šildy off W. 140 St.; 3-bedroom ranch.
į pietus nuo Euclid gt., 4 mas. 2 automobiliams gara 1% garage. Asking $14,900.
mieg. II aukšte, užbaigtas žas. Ilgas sklypas. Prie pat ■CL 1-9123 for details.
ir šildomas II aukštas, geri Naujos parapijos. Parduoda
WESTLAKE
kilimai. Prašo $21,900. Ap savininkas.
Beautiful 3-bedroom ranch, malinu*
Tel.
481-0336.
žiurkite ir darykite pasiū
woodwork
and
thermopune
(61-63) any
throughout. Built bv cabinet maker.
lymą.
J. P. MULL-MULIOLIS
REALTOR

Owner. TR

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

ALT Clevelando skyriaus valdybos nariai buvo apsilankę pas Cle
velando burmistrą R. Lochėrį, kviesdami dalyvauti Baisiojo Birželio
minėjime. Burmistras sutiko minėjime dalyvauti ir ta proga pasakys
kalbą. Nuotraukoje iš kairės: V. Kamantas, burmistras R. Locher, I.
Stasaitė ir pirm. K. Žiedonis.
J. Garlos nuotrauka

• Vysk. M. Valančiaus
lituanistinės mokyklos vi
suotinis tėvų susirinkimas
įvyks birželio 16 d., tuoj po
pamaldų šv. Jurgio parapi
jos salėje.
Bus renkamas naujas tė
vų komitetas.

priėmė ir jiems patarnavo Pilė
nų tunto skautai. Vakarienei taip
puikiai pravesti padėjo sktn. B.
Rėkaus garsintuvai ir plokštelių
muzika.
(gj)

• Vytautas Jokūbaitis
tapo Clevelando The Plain
Dealer dienraščio Gallon
Club nariu, šis atžymėjimas
suteikiamas asmenims, da
vusiems Raudonajam Kry
žiui virš galiono kraujo.
SKAUTININKUL VAKARIENĖ
Gegužės 15 d. šv. Jurgio para
pijos salėje įvyko B.S.A. Cleve
lando tarybos 5-jo distrikto skau
tininkų vakarienė. Maldą prieš
vakarienę sukalbėjo joje daly
vavęs klebonas kun. B. Ivanaus
kas. Ypatingai buvo pagerbtas
sktn. Willard Friend, kuris prieš
39 metus tapo pirmuoju Field
Executive --■ profesiniu skauti
ninku Clevelando sk. taryboje.
Programą scenoje atliko Cle
velando Showagon talentų grupė.
Čia bene šauniausiai pasirodė
sesutės Milda ir Rūta Jokūbai
lytės bei gitaristai.
Šios vakarienės metu atžy
mėti 5-jo distrikto sk. vienetai
bei stropūs vadovai-vės. Jų tar
pe Dariaus jūrų sk. laivas, DLK
Vytauto skautųdr-vėirDLKKęs
tučio vilkiukų dr-vė gavo kaspi
nus prie vėliavos. Pilėnų tuntin.
sktn. Vyt. Jokūbaičiui, kuris buvos Šios vakarienės rengimo ko
misijos pirmininkas, įteiktas
Scouter’s Key -- skautininko rak
to žymuo.
Vakarienėje, tarpe poros šimtų
svečių dalyvavo Pilėnų tunto sk.
tėvų k-to pirmin. B. Auginąs ir
lietuviai skautininkai bei sk. va
dovai -- V. ir A. Šenbergai, V.
Petukauskas, Pr. Petraitis, D.
Kižys, V. Bacevičius, G. Juškėnas ir kt. Skanią vakarienę pa
ruošė O. Jokūbaitienė. Svečius

HELP WANTED MALĖ
DARBAS KAPINĖSE

2 šeimų 6-1
Beadford Heights. Rimta
Netoli šv. Jurgio, 3 gara pora, butas su baldais, alga.
žai, prašo $13,000. Duokit
Skambinti Cleveland,
pasiūlymą.
MO 3-8308.
Investavimui

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

APARTMENT FOR RENT
4024 E. 26 NEWBURGH Htgs.
area, 4 Rooms down $70.Op, 4
Rooms up $65.00 all utilities.
paid for except eleetric. Quiet,
elean apt. Basement, yard. Telephone; B R 1-2000 — IM 7-7080.
(68)

1-5010.

STRONGSVILLE: 3 bedrooms;
divided basement, storms and
screens. Owner.
BE 4-0053.
ROČKY RIVF.R brick by owner, 3Ledroom ranch, 3 yra.. I ' • buri:*,
huilt-in kitchen. dining room, basemeni. rjarage. OPEN Sunday 2 P. M.
3641 Higley Rd. EI) 1-3641.

Brick, $18,900, owner, 4 bed
rooms, one block from Warren
Rd. Shopping Center. 14706 Orchard Park. WI 1-4957.

Owner, 4. bedrooms, tile bath,
carpeting, fenced yard. 75x305.
$22,500. Near Olmsted Falls.
6970 Columbia. AD 5-3460.

UL 1-6666
Parduodamas namas
7 metų namas, j vakarus
nuo 153 gt. Pėsčia iki pre
kyviečių, bažnyčios ir mo
kyklų, taip pat ir CTS au
tobuso. Dar liko siūlyti įv.
patogumu.
BE 4-7566
(63, 64)
PARDUODAMAS NAMAS
4 kamb. viršuj, 4 apačioj,
gali būti naudojamas 1 šei
mos pajamoms. Mūrinis ga
ražas. Gaso šildymas. 2 vo
nios kamb.
Teirautis: August Pintarič, 1226 E. 85th St. (į šiau
rę nuo Superior Avė.), Cle
veland 8, Ohio. Telefonas:
GA 1-0331.
(62-64)

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 ”NORTHWEST MULTIPLE LISTING SERVICE”.
ATSTOVAS

VYT. SENKUS
WO 1-6820

M. A. SCHNE1DER CO.
2710 Lorain Avė.,
Cleveland, Ohio

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
ACCOUNTSINSURED

, _ SUPERIOR
1% SAVINGS

TO $10,000.00
Skautininkų vakarienėje Clevelande tuntininkas Vytautas Jokūbaitis
apdovanojamas skautininko rakto žymeniu. Vakarienėje dalyvavo ir
Clevelando burmistras R. Locher.
V. Bacevičiaus nuotrauka

L. S. T. KORP! NEO-LITHUANIA

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

1963 m. birželio 1 d.z 7 vai. vak.
v

Sv. Jurgio parapijos salėje

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Literatūrinėje
n e o -1 i t h u a n a i.

d a 1 y ,j e pasirodys Clevelando visuomenei jau žinomi ir pamėgti studentai

šokiams gros specialiai šiam vakarui pasiruošęs MELODY BAND orkestras.

Clevelando visuomenė kviečiama gausiai atsilankyti ir paremti lietuviu studentijos pastangas.

Delis E. Jakubs & WiUiam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimu.

6621 Edna Avenue
EN 11763
Bilietus

Į

vakarą

galite

gauti

pas

korporantus

ir

vakare

prie

Įėjimo.

936 Eaat 183 St.
KR 1*7770

DIRVA
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• Antano Olio mirties 5čiui paminėti yra ruošiama
Akademija Chicagoje, Jau
nimo Centre, 1963 birželio
15 d., Akademija sudarys
dvi dalis: visuomeninę ir
koncertinę. Programa Jau
nimo Centro didžiojoje sa
lėje prasidės lygiai 7 vai.
vak. Įėjimas visiems lais
vas.
• Dariaus-Girėno vetera
nų
postas,
Ramovėnai,
Amerikos Lietuvių Tautinė
S-ga, Lietuvių Skautų S-ga,
korp. Gintaras, Neolithuanai, Santaros-Šviesos Fede
racija, Akademinis Skautų
Sąjūdis įsijungė Į Antano
Olio Akademijos ruošimo
komitetą, kuriam vadovau
ja Juozas J. Bachunas. Aka
demijos ruošiman jungiami
ir kviečiami visi lietuviai,
nes Antanas Olis priklausė
plačiai patriotinei lietuvių
visuomenei.
• Adv. Antanas Lapins
kas ir a. a. A. Olis buvo ar
timi bendradarbiai lietuviš
koje veikloje. Jie ne tik ar
timai dirbo Margutyje, bet
sielojosi visomis lietuviško
mis problemomis. A. La
pinskas trumpu žodžiu pri
simins bendrai nuveiktus
darbus Antano Olio Akade
mijoje.

• SLA, Lietuvos Atgimi
mo Sąjūdis, Studentų S-gos
Chicagos skyrius, Lietuvių
R e z i s t encinis Sambūris,
Lietuvių Prekybos Rūmai
(Chamber of Commerce),
Akademinis Tautinis Sąjū
dis, Birutietės įsijungė į a.
a. Antano Olio Akademijos
ruošimą. Rengėjų komite
tas pagerbti didįjį Ameri
kos lietuvį Antaną Olį su
sideda iš dvidešimts orga
nizacijų atstovų. Akademi
joje bus visuomeninė ir
Detroito lietuviai iniciatoriai {steigę Detroito Amerikos Lietuvių Respublikonų sąjungą. Sėdi iš kai
koncertinė dalis. Po Akade rės: Respublikonų centro atstovas Ilmar Heinarn, A. Rinktinas, A. Ambroze, P. Uvick, M. Sims, J.
mijos įvyks vaišės apatinė Uvick, J. Gaižutis. Stovi: J. Kriščiūnas, W. Barauskas, Ch. Ruseckas, J. Šimkus, M, Mozūras ir V.
J. Gaižučio nuotrauka
je Jaunimo Centro salėje. Ruseckas.
Įėjimas visiems laisvas.
Alg. Pesys, kuris puikiai
Detroite įsteigta Amerikos
pravedė vestuvių programą.
perskaityta gautos te
• Lietuvių Filatelistų Są
Lietuvių Respublikonų Sąjunga Buvo
legramos, sveikinimai, žojunga išleido atvirutes Da
džiu sveikino kun. J. Danie
riaus ir Girėno istorinio
Su steigiamo vieneto statutu
Amerikos lietuvių respubliko
lius,
Skaučių Seserijos var
skridimo per Atlantą 30 nų organizuotumas Detroite ne supažindino advokatas Algirdas
du
K.
Kodatienė ir Akade
metų sukakčiai atžymėti. nuo šiandien gvildenamas. ŠĮ Ambrose, ir po to buvo nutar
minio
Skautų
Sąjūdžio var
Atvirutės šone yra abiejų klausimą dar suaktualino Michi- ta steigti respublikonų skyrių
du
Detroite
sk.
pirm. K.
gano
gubernatoriaus
George
Detroite
ir
jį
pavadinti
Lithu

lakūnų paveikslas prie Lituanica pavadintojo lėktu Romney išrinkimas. Statistika anian-American Republican Ass. Griškelis.
Jaunasis Rimantas Ple
rodo, kad, 1960 metų gyventojų of Mich. Buvo išrinkta valdyba,
vo.
pys rimtas, mokslui atsida
surašinėjimo duomenimis, Mi- kuri pareigomis pasiskirstė se
• Prof. Vlado Jakubėno chigane yra 21,236 lietuvių kilmės kančiai: Advokatas Algirdas Am vęs ir labai gabus jaunuolis
fortepijono mokinių rečita piliečių. ŠĮ skaičių sudaro ame brose — pirmininkas, inž. Jonas baigęs Wayne Universitetą
lis įvyks penktadienį, birže rikiečiai gimę Lietuvoje ir tie, Gaižutis -- vicepirmininkas, ra bakalauro laipsniu, pasie
lio 7 d., 6:30 vai. vak.,Jau kurių bent vienas iš tėvų yra gi šytoja Marija Sims -- sekreto kęs magistro laipsnio iš or
męs Lietuvoje. Tarp kitko: len rius ir Augustinas Rinktinas iž
nimo Centre.
ganines chemijos, šį rude
kų -- 255,467, vokiečių 234,183, dininkas.
nį
išvyksta į Pennsylvanijos
Programoje daly v a u j a anglų -- 179,826 ir t.t. Lietuviai
Delegatais prie Centrinio Ko
Universitetą
įsigyti dokto
apie 30 mokinių, kai kurie savo skaičiumi užima 17-vietą. miteto išrinkti Alg. Ambrose, J.
rato.
Visą
laiką
buvo akty
jau toli pažengę pianistai, Toliau eina graikai, norvegai, Uvikas ir Jonas Kriščiūnas, kan
vus
akademikas
skautas,
kaip, pvz. Alvydas Vasaitis danai, rumunai, prancūzai ir pt. didatais W. Barauskas, Ant. Mus
Detroito
sk.
ASS
pirminin

Taigi,
lietuvių
skaičius
yra
teikis
ir
Vincas
Ruseckas.
ir kiti.
kas,
dabar
jau
filisteris.
ne toks jau menkas. Respubliko
Norintieji Įstoti Į Sąjungą, turi
Jaunoji Dalia Bitinaitėnai susidomėjo tautinių grupių užsimokėti vieną dolerĮ metinio
Plepienė baigusi biznio ko
balsuotojais ir tam tikslui buvo mokesčio vienam iš valdybos na
pradėta organizuoti tautinių ma rių. Susimokėjusio pavardė bus
legiją, dirba įstaigoje, pri
žumų skyriai prie Respublikonų Įtraukta Į narių sąrašus ir išduo
klauso akademikėms skau
partijos Michigane.
tas pažymėjimas.
tėms.
Amerikos lietuvių respubliko
(j-g.)
Malonu pažymėti, kad
nų steigiamas susirinkimas bu
jaunieji svarbiausiąją gy
vo sušauktas, gegužės mėn. 19 d.
venimo — vestuvių dieną
Gražios lietuviškos
Detroito lietuvių namuose.
savo laime ir su kitais la
vestuvės
Susirinkimui vadovavo inž. Jo
bai skautišku būdu pasida
Gegužės
4
d.
Detroite
nas Gaižutis. Įžanginę kalbą tarė
Micbigano valstybės respubli Church of Divine Provi- lino: paaukoję Vokietijos
konų atstovas Ilmar Heinarn.
dence įvyko Dalios Bitinai- skaučių jub. vasaros sto
Savo kalboje jis pažymėjo, kad tės ir Rimo Plepio sutuok vyklai paremti 20 dol. Taip
anksčiau piliečių organizavimu tuvės. Jaunąją porą palai gražiai geru skautišku dar
ir atatinkamu dėmesiu jiems bu mino ir jų aukso žiedussu- bu pradėdami savo gyveni
vo rūpinamasi tik prieš pat rin mainė jaunosios dėdė iš Ka mą davė puikų pavyzdi ir
kimus, o po rinkimų vėl visi iš
nados kun. J. Danielius. kt. mūsų jaunuoliams. Ti
sisklaidydavo. Paskutiniame Mikėkime, kad ši kilni gyve
chigano respublikonų atstovų su Bažnyčioje dalyvavo daug nimo pradžia ir juos pa
važiavime, Statler viešbutyje, artimųjų. Jaunųjų pabro čius ves į laiminga, gražią
Detroite, buvo pasiūlyta organi liai ir pamergės buvo stu
ateitį, ko nuoširdžiausiai
zuoti tautinių grupių vienetai ir dentai skautai ir skautės.
visi artimieji ir draugai lin
Povestuvinė
puota
įvyko
juos prijungti prie Respublikonų
kime.
(kk)
partijos. Tam pritarė gubernato • erdvioje šv. Konstantino
rius Goerge Romney ir Michi- salėje. Dalyvavo apie 300
gano valstijos respublikonų pir svečių.
SKAITYK IR PLATINK DIRVAI
mininkas Van Alen. Jis pabrė
Puotos šeimininku buvo

Los Angeles birutiečių draugijos naujoji valdyba, kurios pastango
mis buvo surengtas pavasarinis balius. Nuotraukoje iš kairės: V.
Andrašiūnienė, pirmininkė V. Mažeikienė, A. Liudžiuvienė, Gr. Raibienė ir J. Radvėnienė.
L. Kančausko nuotrauka

žė, kad šia kryptimi darbas yra
jau plačiai pradėtas ir kvietė lie
tuvius prie to prisidėti.
Toliau kalbėjo advokatas J.
Uvikas, kuris nurodė, kad jei
mes tokio respublikonų skyriaus
neturėsime, mes liksime palaida
bala,su kuria niekas nesiskaitys.
Bet, jei mes turėsime skyrių
ir turėsime savo atstovus prie
partijos, mes jau galėsime pa
dėti netik sau patiems, bet savo
vaikams ir savo tautai.
• Užbaigdamas pridūrė, kad gai
la, jog nėra demokratų skyriaus
-- būtų daug geriau, kad jis būtų.

VASAROTOJŲ
DĖMESIUI

mirus, jos sūnui bei artimiesiems nuoširdžią užuo

Lietuviška vasarvietė
”Jūra” praneša, kad šiais
metais vasarojimo sezo
ną pradeda birželio mėn.
15 d. Gražioj, ramioj vie
toje, naujas apšildomas
namas, patogūs kamba
riai, geras maistas ir tik
k M irtis mylios nuo žino
mo s/ >os srovės Craigville papine ' :p suteiks
kiekvienam atvykusiam
gerą poilsi. Su užsaky
mais kreiptis:
O. šlepavičienė.
P. O. Box 307.
Marie Avė.,
Centerville, Mass.
Telefonas:
Code 617. 775-11 16.

jautą reiškia
Los Angeles Lietuvių Tautinių
Namų Valdyba ir dalininkai

ELENAI LEČECKIENEI, PRANCIŠKAI BA
LANDINEI, gen. POVILUI PLECI!AVIčIUL
dr. LEONARDUI PLECHAVIČIUI, MAMERTUI
PLECHAVIČIUI ir jų šeimoms, jų brangiai sese
riai

MODESTAI PLECHAVIČIŪTEI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia
Meiliūnų šeima

St. Louis — East Louis
lietuvių kolonija netikėtai
neteko vieno savo nario Dr.
Vytauto Grybino, kuris,matomai nuo staigaus širdies
priepolio(mirė balandžio 26
dieną. Gimęs gražioje mo
kytojo šeimoje Lietuvoje —
medicinos mokslus buvo
pradėjęs Vytauto Didžiojo
Universiteto medicinos fa
kultete ir karo eigoje pasi
traukęs iš Lietuvos toliau
tęsė Muencheno Universite
te, kur ir baigė. Prieš 14
metų atvyko j East St.
Louis,dirbo įvairiose ligoni
nėse, išlaikė egaminus Illinois ir Missouri valstijose
ir turėjo savo kabinetą St.
Louis mieste. Medicinos
praktika pasekmingai ver
tėsi ir buvo Alexian Brothers, Christian and Faith
ligoninių (Staff) nariu. Pri
klausė American Medical
Assn., American Geriatrics
Society, St. Louis Medical
Assn. ir Lietuvių Bendruo
menės East St. Louis sky
riui.
Korėjos karo metu buvo
pašauktas JAV karinėn tar
nybon ir dirbo kaip divizi
jos psychiatras Ft. Riley,
Kan.
Velionis paliko žmoną
Eleną, tris dukteris: Jūra
tę, Dianą ir Cynthia. Lietu
voje paliko tėvai, seserys
Sofija Tėvelienė ir Stasė
Matulionienė. Brolis Zig
mas gyvena East St. Louis
ii- kaip inžinierius dirba
MeDonnell Aircraft Corp.
lėktuvų fabrikuose.
ši Dr. Vytauto Grybino
netikėta mirtis St. Louis ir
East St. Louis lietuvių ko
lonijos lietuvių tarpe paliko
skaudų įspūdį, nes velionis
tebuvo tik 44 mėtų amžiaus
■— pačiame savo pajėgume.
Gausus pažįstamų ir drau
gų būrys palydėjo į Bellville
miesto kapines ir atsisvei
kino su daktaru, kuris ne
vienam ir sveikatos reika
luose yra gelbėjęs. Anot
Maironio, vėl paviliojo auka
kapai, nors ir toli nuo tė
vynės —. ilsėkis ramybėje.
(tb)
DIRVOJE GALITE
ĮSIGYTI AR UŽSISAKYTI

Br. Railos; Tamsiausia
prieš Aušrą — $5.00.
Br. Railos; Iš Paskendu
sio Pasaulio — $5.00.
Rap. Skipitis — Neprikl.
Lietuvą Statant — $5.00.
F. Neveravičiaus — Blaš
komos Liepsnos (2 tomai)
po $2.00.
M. Biržiška — Lietuvių
Tautos Kelias II t.
!R3,OO.

ONAI RAšKIENEI,
Los Angeles Lietuvių Tautinių Namų dalininkei

DR. VYTAUTĄ GRYBINĄ
ATSISVEIKINUS

ŠEIMOS
POILSIUI
PUIKIOS
MAUDYNĖS,
LAIVELIAI IR
ŽUVAV1MAS

r LodgeA
Cottages
on Chrittiano Lak*

Dalia Bitinaite ir Rimantas Plepys Detroite sukūrę lietuvišką šei

PLANUOKITE šeiniai atostogas
32 akrų įvairių pramogų kūpinoje LINKŲ vasarvietėje. Puikus
maistas, baras, iinksmnvakaririi.
Laiveliai NEMOKAMAI. Dėl mjlynų teirautis BOX D-266. EDVVARDSBURG, MICHIGAN. arba
telef. J. Linkus, NEptunc 1-5053.

