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Mindszenty išpirkimo byla
VENGRIJOS PRIMAS ATSISAKĖ PASITRAUK
TI Iš SAVANORIŠKOS TREMTIES BUDAPEŠTO
JAV PASIUNTINYBĖJE BE RAŠTIŠKO POPIE
ŽIAUS įsakymo, tuo būdu sukliūdydaMAS ’PA CK A GE DEAL’, Į KURI, BE JO ASME
NINĖS LAISVĖS. BŪTU ĮTRAUKTA BAŽNY
ČIOS TEISĖS LENKIJOJE, VENGRIJOJE IR CE
KOSLOV ARIJOJE. — IR JONUI XXIII MIRUS.
DERYBOS EINA TOLIAU. I JAS ĮSIJUNGUS
VALSTYBĖS DEPARTAMENTUI. KURIS TIKĖ
JOSI PASIEKTI EFEKTO SU ... DOLERIAIS. —
KIEK ŠIANDIEN VERTI 30 SIDABRINIŲ, Už
KURIUOS JUDAS IŠDAVĖ KRISTŲ?

------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS------------Kai Vengrijos primas
kardinolas Mindszenty su
žinojo apie Vatikano pa
stangas j j išgabenti iš JAV
pas iuntinybės Budapešte,
kur pasislėpė po nelaimingo
1956 m. Vengrijos sukili
mo, jis parašė vienam drau
gui Romoje laišką, kuriame
tebuvo du sakiniai:
"Prašau man pranešti
kardinolo Ottaviani nuomo
nę. Ar jis mano, kad aš tu
riu išvažiuoti', ar likti?”
Taip tvirtina amerikietė
rašytoja ir žurnalistė Alice
Leone-Moats, pati gyvenan
ti Romoje, birželio 18 d.
National Revier skiltyse.
Kardinolas Ottaviani yra
Vatikano hierarchijos deši
niosios frakcijos vadas, tuo
tarpu popiežiaus Jono XXIII
valdymo metu įsigalėjusi li
beralioji srovė nori kardi
nolo Mindszenty bylą likvi
duoti, kad tuo būdu atida
rius kelią normalesniems
santykiams tarp Vatikano
ir Vengrijos komunistų re
žimo.. Kaip pastebi Moats,
kardinolas tapo niekam ne
bereikalingas: Vatikanas jo
nenori, Vengrijos vyriausy
bė jo nenori, JAV Valsty
bės Departamentas irgi jo
nenori. Liberaliai nusistatę
dvasiškiai norį ne tik poli
tinio, bet ir dvasinio "ati
darymo į kairę". (Der Spie
gei birželio 12 d. numeryje
praneša apie Ottaviani šali
ninkų tarpe pasklidusį anek
dotą, pagal kurį Kristus
ateityje sėdėsiąs ne Dievo
Tėvo dešinėje, bet kairėje).
Kaip ten būtų, Vatikanas
buvo rimtai susirūpinęs
rasti kokį modus vivendi su
katalikiškais sovietų sate
litų kraštais ir tuo pačiu su
Sovietų Sąjunga. Iniciatyva
tam, pagal Spiegelį, išplau
kusi ne iš popiežiaus Jono
XXIII, bet paties Chruščio
vo, kuris pasiuntė savo svei

kinimus 80 metų popiežiaus
sukakties proga ir vėliau
savo žentą Adžubejų, Pravdos redaktorių. (Kiek sumi
šęs dėl tokios įvykių eigos,
Vatikano Osservatore Ro
mano rado reikalo paaiškin
ti, kad popiežius "visus pri
ima ir nieko neatstumia").
Čia reikia pastebėti, kad
Katalikų Bažnyčios padėtis
sovietų satelitų tarpe nėra
vienoda. Tuo tarpu kai Len
kijoje ji dar naudojasi tam
tikra laisve, Vengrijoje jos
būklė yra kiek daugiau su
varžyta, o Čekoslovakijoje
ji visai neturi teisių. Būdin
ga, kad kai Vienos kardino
las Koenig padarė netikėtą
vizitą Mindszenty, jis tuo
jau po to nuvyko į Varšuvą
pas kardinolą Višinskį, tas
po to staiga nuvyko į Romą,
o oficialus Vienos katalikų
organas Kirchenblatt pra
nešė, kad Koenigas vyksiąs
ir j Pragą tartis dėl valsty
bės — Bažnyčios santykių.
Koenigas, o vėliau mon
sinjoras Casaroli, pasekretorius ypatingiems reika
lams šventojo Sosto bažny
tiniu reikalų sekretoriate,
įkalbinėjo Mindszentį atsi
sakyti savanoriškos trem
ties. Jam buvusios siūlytos
tris galimybes:
1. Jis išvažiuoja ir pasi
žada negrįžti Vengrijon;
2. Jis atsisako Primo pa
reigų ir pasitraukia j vie
nuolyną, esančiame to vys
kupo diocezijoje, kuriam
ypatingai nepasitikėjo;
3. Jis pasižada būti loja
lus Vengrijos komunisti
niam režimui ir už tat reži
mas pripažistą jam primo
prerogatyvas.
Kardinolas Juozapas Min
dszenty pasisakė prieš visas
tris galimybes, aiškinda
mas, kad jei bolševikai da
bar nori padaryti nuolaidas,
jie tai daro arba taktiniais

sumetimais, norėdami lai
kinai sumažinti politinį:
įtempimą, arba Bažnyčia;
pasirodė esanti tokia jėga,)
su kuria jie turi skaitytis?
Už tat, jo nuomone, jis ga-l
lėtų atsisakyti nuo savo’
tremties tik tuo atveju, jei.
Bažnyčia gautų tvirtas ga
rantijas, kad jos padėtis
pagerės, tačiau bolševikai
Jaunieji Eglutės skaitytojai, suvažiavę { Putnamą, atidžiai klausosi Jono Kumpos aiškinimų, kaip
niekados negalės sutikti su
linotipu renkamas jų laikraštėlis. Plačiau apie suvažiavimą 2 psl.
B. Kerbelienės nuotrauka
visiška Bažnyčios laisve.
Mindszenty laikosi Pijaus
XII pažiūros, kuris 1949 m.
LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA
aiškino:
"Gerai žinoma, ko totali
nė ir ateistinė valstybė rei
kalauja ir tikisi iš Kristaus
Bažnyčios už jos toleranci
ją ir abejotiną pripažinimą:
Bažnyčia turi tylėti tada,
kai ji turėtų kalbėti; ji no
ri Bažnyčios, kuri susilp
nintų Dievo įstatymą, pri
taikindama jį žmonių no
rams tada, kada ji turėtų
aiškiai ir garsiai jį skelbti;
Bažnyčios, kuri pati atsito
lintų nuo tų pamatų, ku
riuos jai padėjo pats Kris
tus, vietoje to Bažnyčia tu
rėtų savo pastatą statyti
ant judančio besikeičiančios
dienos nuomonės smėlio ir
pasiduoti "moderniom” sro
vėm; Bažnyčios kuri nesi
priešina sąžinės pavergimui
ir nesaugo žmonių teisių bei
laisvės; Bažnyčios, kuri
vergišku paklusnumu pasi
liktų savo maldyklos ketu
riose sienose, užmiršdama
dieviškąjį įsakymą: "Eik ir
mokyk tautas!”

Už tat Mindszenty prie
šinosi bet kokiam bizniui
su jo asmeniu, aiškiai pa
sakydamas Casaroli, kad jis
Budapeštą apleisiąs tik ga
vęs rašytą popiežiaus įsa
kymą.
Popiežiaus Jono
XXIII mirtis kol kas su
laikė nuo galutino sprendi
mo, tačiau įsibėgėję mažes
ni pareigūnai derasi toliau.
Pranešama, kad JAV amba
sadorius
Tito
režimui,
George Kennan, neseniai
"privačiam vizitui” lankėsi
Budapešte ir ta proga įkal
binėjo Mindszenty pakeisti
savo
nuomonę.
Italijos
Borghesi magazinas net
skelbė patyręs, kad JAV
sutinka duoti 20 milijonų
dolerių Vengrijai, jei ji pa
leistų Mindszenty. Tai mi
nėdama Alice Leone Moats
sušunka: "štai ką padarė
infliacija iš trisdešimt si-

- Matai, jie nutarė mus tvirtai palaikyti!...

DU MILIJONAI HEKTARŲ ■ TRYS KETVIRTADALIAI
LIETUVOS DIRVŲ- MIRKSTA VANDENYJE
Žemės ūkio mokslų kandidatas
A. Balčiūnas birželio 5-tos die
nos Tiesoje kreipiasi j meliora
torius (laukų sausintojus),tarda
mas: "Du milijonai hektarų —
mūsų rankose".
Priminęs, kad iš visų Lietuvos
rajonų žemdirbiai šaukiasi pa
galbos laukams sausinti, tas spe
cialistas be ceremonijų atsklei
džia, kad " dar vis daugiau kaip du
milijonai hektarų kenčia nuo drėg
mės pertekliaus".
Valdinėje spaudoje apie melio
raciją Lietuvojebuvo rašyta šim
tus kartų. Visų tų rašymų pras
mė ir linkmė vis būdavo maždaug
ta pati: "buržuazinė valdžia” me
lioracija beveik visiškai nesirū
pinusi, bet užtat dabar ji "tėvy
ninių" mašinų pagalba, vykdoma
bent kelioliką kartų platesniu mas
tu ir "atkovojama šimtai tūkstan
čių hektarų žemės."
Bet dabar A. Balčiūnas atsklei
džia visai kitokią padėt}. Jis ne
besišaipo iš "buržuazinių laikų"
pastangų nusausinti dirvas, kaip
šaipydavosi agitpropo "specia
listai” ligi šiol, tvirtindami, kad
anais laikais tebuvę "menki grio
veliai tekasinėjami” ir kad tikras
melioracijos darbas Lietuvoje
prasidėjęs tik vadinamaisiais ta
rybiniais laikais. Balčiūnas jau
primena, kad ir dabar praktikai
jau palankiai atsiliepia apie pa
viršini dirvų sausinimą ir kai kur
šis kovos su drėgme būdas jau
buvęs atgaivintas. "Valstie
čiai j( plačiai taikydavo!" —
pabrėžia Balčiūnas, kukliai nuty
lėdamas, kada jie tai daryda
vo: ar kai patys buvo savo žemėje
šeimininkai, ar dabar, tapę nau
jųjų dvarų kumečiais... Matyt,
kad ne dabar, nes dabar tai ne
jų valioj. Dabar, sako Balčiūnas,
"daug ūkių vadovų J paviršinĮ sau
sinimą žiūri skeptiškai". To re
zultatas --du milijonai hektarų
"kenčia nuo drėgmės". Ir kenčia
ne šiek tiek, o taip, kad Balčiū
nas visiškai atvirai klausia: "Iš
kur toks nenoras griebtis darbo
ir greit išgelbėti tuos du
milijonus hektarų dirvų?"
Taigi, dirvos ne šiaip jau su
drėkusios, o taip pažliugusios,
kad jas reikia gelbėti.
Kodėl taip atsitiko? Čia Bal
čiūnas irgi atsako atvirai: netikęs
sausinimas.
"Ypač daug blogos kokybės
darbų" -- sako Balčiūnas --”bu-

vo 1953--1957 m.m., kada juos
vykdė prie MTS buvusios melio
ratorių grupės. Sausinimo sche
mos dažnai buvo sudaromos blo
gai, grioviai kasami ne ten, kur
reikia, jų nejungdavo su nuveda
maisiais grioviais. Melioratoriai
nepaskleisdavo išverstos žemės
ir pan.”.
Tai kaip tik tie laikai, kada
agitpropininkai nesitvėrė kailyje
besididžiuodami ir besigirdami
"šauniaisiais tarybiniais melio
ratoriais"...
"Vėliau" -- sako Balčiūnas, -"paviršutinio sausinimo siste
mos buvo pradėtos vykdyti pagal
Respublikinio vandens ūkio pro
jektavimo instituto prejeKtus".
Bet tik p r a d ėt o s... Praėjo pen
ketas metų nuo to pradėjimo, ir
štai, sako:
"Respublikos šiaurės vakarų
rajonuose (Kretingos, Skuodo,
Mažeikių raj.) yra gausus se
nų (t.y. dar "buržuazinių") grio
vių tinklas, kuris daugumoje užslinkęs, užaugęs krūmais bei už
verstas akmenimis".
Svarbiausia, kad gelbėt i no j
padėty atsidūrė net du mili
jonai hektarų dirvų: ne pie
vų, ne ganyklų, ne pelkių ar rais
tų, o dirvų!
Ką Lietuvoje reiškia du mili
jonai hektarų dirvų, geriausiai
parodo žemės ploto statistika (net
ir sovietinė): Visas dabartinis
"LTSR" plotas yra šeši su puse
milijono hektarų. Visų rūšių že
mės ūkių plotas užima 4.7 mil.
ha. Naudojamos žemės (t.y. dir
vų, pievų ir ganyklų) -- 3.8 mil.
ha. O dirvų (ariamos žemės)
yra, jei tikėti 1960 metų sovie

tinės statistikos duomenimis, -2.7 mil. ha. Jeigu daugiau kaip 2
mil. ha. mirksta vandenyje ir
šaukiasi pagalbos, tai tik mažiau
negu 700 tūkstančių hektarų dir
vų lieka sausų. Daugiau kaiptrys
ketvirtadaliai šaukiasi meliora
torių pagalbos, bet neprisišaukia.

Dirvų plotas, Lietuvoje ėmus
ūkininkauti Stalinui arba ir Chruš
čiovui, ir šiaip jau tapo žymiai
sumažintas. 1939 metais Lietuvos
plotas (be Klaipėdos ir Vilniaus)
buvo apie 5.6 mil. ha ir žemės
ūkiui. naudojamos žemės buvo
daugiau kaip 4.1 mil. ha. arba
73.370. Dabar iš didesnio (6.5 mil.
H) ploto ūkiui n?udo''amos žemės
tėra 3.8 mil. ha. arba tik 58.4%
Dirvų (ariamos žemės su dar
žais) buvo daugiau kaip 2.9 mil.
ha., arba 52.2% viso ploto, o da
bar iš didesnio ploto dirvų teesą
tik 2.7 mil. ha., arba tik 41.3%
viso ploto, ir tų pačių dirvų dau
giau kaip trys ketvirtadaliai per
mirkę.
Dar labiauJsidėmėtina sovieti
nė pasėlių* plotų statistika Lie
tuvoje Stalino ir Chruščiovo ūki
ninkavimo laikais.
1939 metais mažesniame plote
(vis be Klaipėdos ir Vilniaus)
dirvų (be daržų) buvo per 2 mil.
892 tūkst. ha, iš kurių 2 mil.
431 tūkst. ha buvo apsėti ar ap
sodinti, taigi visų pasėlių plotas
sudarė 84% ariamos žemės.
1940 metais, jau su Vilniaus
krašto prijungtosiomis dalimis,
sovietinė statistika Lietuvos pa
sėlių plotą rodo 2 mil. 497 tūkst.
ha, arba 66 tūkst. ha daugiau. Bet
(Nukelta J 2 psl.)

PAREMKIME LIETUVIŠKO JAUNIMO PASTANGAS

Antroji JAV ir Kanados Lietu
vių Tautinių Šoklų Šventė spar
čiai artėja J jos milžiniško dar
bo vaisių apvainikavimą Chica
goje liepos 7-tą dieną. Vir* tūks
tančio šokėjų puošniai spalvin
gais drabužiais, darnaus tauti
nio šokio ritme, skleis pasauli
ni senosios lietuviškos kultūros
groži, demonstruos šimtus metų
pavergėjų niekintos Tautos ga
jumą ir kvies išeiviją atnaujinti
pasiryžimą laisvei ir išlikimui.
Tačiau tam tikslui pasiekti dar
daug problemų lieka neišspręstų,
kurių pagrindą sudaro finansai.
Šokėjams apmokant pusę kelio
nės išlaidų — kitaip jie j Tauti
nių Šokių Šventę nevyktų - - šven
tės sąmata susidaro perdidelė,
dabrinių!”
Kardinolas vis dar mano, kad ją padengtų nors ir visi iki
kad jis sėdėdamas savano vieno išparduoti bilietai.
Vien tik šokėjų kelionių išlai
riškoje tremtyje JAV pa
doms
padengti susidaro aštuosiuntinybėje gali daugiau
ni tūkstančiai dolerių.
pasitarnauti Bažnyčiai ir
Nors ir nenoromis, deficitui pa
savo tėvynei likdamas bent dengti esame priversti vėl kreip
kankinio simboliu. Jo trage tis t lietuviškąją visuomenę pra
dija slypi tame, — ironiš šydami paramos. Visuomenės
kai nastebi Moats, — kad aukos bus naudojamos tik šokėjų
šiandien kankiniai, vėliavos kelionių išlaidoms padengti. Ka
ir simboliai yra išėję iš ma dangi Šokių Šventė yra organi
zuojama JAV ir Kanados Lietu
dos.

vių Bendruomenių, todėl pirmiau
siai ir kreipiamės j LB Apylin
kes ir prašome kiekvienos iš jų
nors po 70 dolerių skirti šiam
reikalui. Aukščiausias LB tiks
las -- lietuvybės išlaikymas. Šo
kių Šventė tam tikslui kuo pui
kiausiai pasitarnauja. Lietuvių
Bendruomenė privalo ją remti.

Taip pat prašome, daug kartų
lietuviškiems reikalams jautrią
širdj rodžiusius, mūsų finansi
ninkus, profesionalus, verslinin
kus, visas organizacijas ir visus
geraširdžius lietuvius realia au
ka paremti šią didžiąją lietuvy
bės tvirtumo demonstracijos
šventę. Rengėjai pelno nesiekia,
tačiau, turėdami tik tuščius kišenius, nuostolio pakelti ne
įstengs. Aukokime,kiek kas gali
me. Kad ir nedaug, bet aukokim e!
Aukas siųsti šiais adresais:
St. Anthony Savings & Loan Ass.
1447 So. 49 Court, Cicero 50, III.
Acc. No. 18601, arba Stasys Vid
mantas, 1301 North 32 Ave.,Melrose Park, III.
Bronius Nainyst
Šventei rengti Vykdomojo
Komiteto pirrilinlnkas
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"...ir jūs vaikai taip darykit, kaip tėvelis daro..." Didelis lietuviškos spaudos rėmėjas prel. P.Ju
ras, Eglutės jaunųjų skaitytojų suvažiavime Putname, nežiūrint senyvo amžiaus, nesidavė jaunųjų
pralenkiamas žaidimuose.
B. Kerbelienės nuotrauka

Pirmoji Eglutės skaitytoją šventė Putname
Lietuviškoji Putnamo se
selių sodyba birželio 2 d.
sulaukė Bendruomenės ini
ciatyva įvykusį pirmą Eg
lutės skaitytojų suvažiavi
mą. Atvyko laikraštėlio
skaitytojai ir jų šeimos.
Varpui suskambėjus, 11
vai. visi rinkosi prie vėlia
vų pakėlimo. Eglutės redak
torė, sesuo M. Bernarda ta
rė atidaromąjį žodį, pakvie
tusi Bendruomenės atstovą
šaulį tarti žodį. Prie vėlia
vų buvo sudaryta iš įvairių
valstijų garbės sargyba.

Lietuvoje...
(Atkelta iš 1 psl.)
1953 metais, skaitant ir su Klai
pėdos kraštu, pasėlių plotas nu
rodomas tik 2 mil. 190 tūkst. ha,
t.y., 307 tūkst. ha mažesnis, ne
gu buvo be Klaipėdos krašto. 1955
metais pasėlių plotas dar mažes
nis, jau tik 2 mil. 55 tūkst. ha.
Po to pasėlių plotas (bent sta
tistikoj) kiek atsigauna, bet iki
1960 metų tepasiekia 2 mil. 375
tūkst. ha, tai yra, vistiek dar 124
tūkst. mažiau, negu buvo 1940 me
tais be Klaidėdos krašto.
Dar ryškesni skirtumai grūdi
nių kultūrų plotuose. 1939 metais
(be Vilniaus ir Klaipėdos plotų)
grūdinių pasėlių plotas Lietuvoje
buvo 1 mil. 593 tūkst. ha, o 1940
metais (anot sovietinių duomenų,
su Vilniaus plotais, bet dar be
Klaipėdos) — 1 mil. 638tūkst. ha.
Karo ir Stalino ūkininkavimo me
tais grūdinių pasėlių plotas ne
taip jau labai sumažėjo: 1953 me
tais (su Klaipėdos kraštu) to plo
to nurodoma 1 mil. 379tūkst.ha.,
arba 259 tūkst. ha. mažiau, negu
1940 metais be Klaipėdos. Tačiau
kaip tik Chruščiovo ūkininkavimo
metu grūdinių pasėlių plotas ėmė
smarkiai mažėti. 1944 metais be
liko 1 mil. 54 tūkst. ha (ir 17
tūkst. ha kukurūzų, pašarui, ne
grūdams), 1958 — tik 791 tūkst.,
1959 -- kiek pakilo, iki 1 mil. 28
tūkst., 1960 vėl nukrito iki 924
tūkstančių ha., arba tik 33.5%visos ariamos žemės.
Pastaruoju metu Chruščiovas
ėmė bartis, kodėl taip maža grū
dinių pasėlių, ir ėmė perstatinė
ti urėdus. Bet dirvos nuo to perstatinėjimo vis dar nepradžiūvo.
(LNA)

Po to visi organizuotai ėjo į
bažnyčią, kur kun. St. Yla
atlaikė pamaldas ir pasakė
vaikams pamokslą. Visas
r e p r e zentccines pozicijas
užėmė seimo dalyviai —
Eglutės skaitytojai, ir vis
parinkti iš įvairių kolonijų.
Po pamaldų visi dalyviai
vyko sodan, kur buvo sese
lių paruoštas turtingas bu
fetas ir visi galėjo skaniai
pasivaišinti. Pirmą valandą
pirmoji grupė vyko pasižiū
rėti seselių ir Jono Kumpos
d e m o nstruojamo Eglutės
laikraštėlio, o ir visų knygų
spausdinimo.
Po to įvyko salėje progra
ma, kurią pravedė Marijošienė. Pirmuoju kalbėjo
prel. Juras.
Programoje pasirodė abi
Worcesterio kazimierie č i ų
vedamos lituanistinės mo
kyklos. Vaikai dainavo ir
deklamavo su įvairiais sce
niniais vaizdeliais. Progra
mą atlikinėjo vietovėmis.
Kai dainavo Hartfordo vai
kai, nors ten buvo ne cho
ras, bet dainuoti norėjosi ir
salėje. Juos parengė muzi
kas Petkaitis. O kai išėjo
Providence choras, tai salė

ėmė reikalauti, kad Beinoriaus choras ir toliau dai
nuotų. Vaikučių atlikimu
dalyviai buvo labai paten
kinti.
Salėje buvo suruošta Eg
lutės parodėlė, kur buvo iš
vesta skaitytojų pasikeiti
mo diagrama ir sustatyta
visų redaktorių fotografi
jos. Skaitytojų daugiausiai
turėjo 1953 m., būtent 2600,
kai 1958 m. turėjo mažiau
siai — 1500. O pradėjo 1950
m. su 1600 skaitytojų, kai
šįmet turi 1700.
Po programos vėl visi vy
ko j sodą vaišintis, ir pabai
gai vėl prie vėliavų nuleidi
mo. šventės vyriausia orga
nizatorė sesuo M. Bernarda
padėkojo visiems už daly
vavimą, tikėdamasi kitąmet
sulaukti dar daugiau, nes
šiemet tik pradžia šitokio
suvažiavimo. Seselė pakvie
tė kun. Ylą tarti atsisveiki
nimo žodį iš rengėjų pusės.
Dėkodamas vaikučiams ir
tėvams, kun. Yla taip pat
reiškė viltį matyti ateity
dar gausesnį suvažiavimą.
Seselė M. Bernarda pakvie
tė iš svečių tarti žodį Pet
rauską iš Waterburio..

Mūsų niekas taip nedžiu
gina, kaip pasiekusios ži
nios apie įvairius lietuvių
laimėjimus, ar tai jie būtų
pasiekti mene, profesijoje,
ekonominiame gyvenime ar
moksle.
šiomis dienomis chicagiečius pasiekė linksma žinia,
kad vėl vienas lietuvis gy
dytojas įsigijo specialybės
laipsnį
Dr. K. G. Balukui išlai
kius moterų ligų specialy
bės egzaminus, kurie ang
liškai oficialiai skamba:
"Diplomate of American
Board of Obstetrics and
Gynecologv” mes turime
pirmą naująjį ateivį, kvali
fikuotą šios srities specia
listą.
Mums džiugu, kad lietu
vis pasižymėjo gabumais ir
po ilgo sunkaus ir kruopš
taus darbo atsiekė užsibrėž
tą tikslą.
Džiaugiamės dar ir tuo,
kad Dr. K. Gediminas Balukas yra labai aktyvus ir
visuomeniniame darbe, pri
klausydamas Illinois Lietu
vių Gydytojų Draugijai ir
1961 m. ėjęs pirmininko pa
reigas, o šiuo metu yra Lie
tuvių Fonto Tarybos vice
pirmininku ir Jūrų Skautijos tėvų komiteto pirminin
ku.
Kalbant apie jo asmenį
tektų pakartoti kito jauno
gydytojo žodžius, pasaky
tus apie Dr. K. G. Baluką.
Sako, Dr. Baluką pažinau
senai ir branginau jo drau
gystę, bet dabar pamačiau,
senai ir branginau jo drau
gystė, bet dabar pamačiau,
koks jis taurus žmogus ir
lietuvis, kokia kilni jo as
menybe, kiek daug jame
slypi dvasinių gėrybių.
O mes dar norime pridė
ti, kad jis yra ir dzūkas.
Putnamo seselės padarė
labai svarbų patarnūvimą
vaikams, nes buvo jaučia
mas trūkumas tokių vaikų
susibūrimų.
Reikia dėkoti seselėms už
toki šventės pasisekimą ir
tokią naują bei gražią pro
gą mažiesiems pasirodyti
lietuviškos kultūros veiklo
je.
(d)

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS
REKORDAS...

MOKAME

metinį dividendą už
visas taupymo sąs
kaitas.

• 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
2202 W. CERMAK ROAD

Phone: Vlrginia 7-7Z47

•

CHICAGO 8, ILLINOIS

Gimęs Alytuje, medicinos
studijas pradėjo Vytauto
Didžiojo Universitete ir
daktaro laipsniu baigė Innsbrucko universitete, Austri
joje.
Po to Freiburgo univer
sitete, Vokietijoje dviejus
metus specializavosi chirur
gijoje.
Atvykęs į Chicagą, aku
šerijos ir moterų ligų rezi
denciją atliko Illinois Uni
versiteto klinikose ir West
Suburban ligoninėje Oak

Park, III.
Illinois Statė Board egza
minus išlaikė 1952 metais
ir po to atliko karinę prie
volę JAV armijoje, užsitar
naudamas majoro laipsnį.
Nuo 1958 metų Loyolos
universitete yra klinikinis
instruktorius ir skaito pa
skaitas apie moterų ligas.
Naujam profesionalui gy
dytojui tenka linkėti sėk
mės. Daktaro kabineto ad
resas 6449 So. Pulaski Rd.
(Crawford Medical Building), telef. LU 5-6446.
Vyt. Kasniūnas

Dr. K. Balukas šv. Kryžiaus ligoninėje. Stovi iš kairės: dr.
J. Byla, operacinės skyriaus vedėja seselė M. Louise, dr. K.
Balukas ir gailestingoji sesuo I. Kasniūnienė.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE (SLA)
Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo
1886 m. ir jau atšventė savo DEIMANTINĮ JU
BILIEJŲ.
1
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė
organizacija lietuvių tarpe turi daugiausia narių
ir valdo didžiausį kapitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR AP
DRAUDOS, bet stoja nariu j SLA, nes žino —
1) kad SLA apdrauda gera, geresnės nėra, 2) SLA
apdrauda pigi, nes savitarpinės pagalbos pagrindu
veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, o
stengias savo nariams teikti visokeriopą pagalbą
ir fraternalinę globą, 3) SLA apdrauda yra saugi,
nes paremta dideliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo
$100.00 iki $10,000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jauni
mui ir šeimos apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalė apdrauda reikalinga šiais
laikais kiekvienam.
SLA ligoje pašalpa tuo svarbi, kad ligos at
veju narys ją gauna pats.
SLA galima gauti apdraudą nuo gimimo die
nos iki gilios senatvės.
SLA kuopos yra visose žymesnėse lietuvių
kolonijose, jos teikia žinias apie apdraudos ir
įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių Informacijų tegu rašo į
SLA Centrą:
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 West 30 Street New York 1, N. Y.

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

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

41/PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90
* /2 /O DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.
ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME
PENSIONIERIAMS, KURIEM PROCENTAI YRASVARHL
GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.

John J. Kazanauskas, Pre$.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODIMOJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

PARAMA

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

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
BARNETT PRANC. KONJAKAS ..... 5th $4.98
GERMAN BRENDY ............................. 5th $3.98
CANADIAN WHISKEY ........................ 5th $3.98
VODKA pilna kvorta.................................... $3.59
KRON BRANNVIN
AQUAVIT (švediška)
5th $3.98

COCTAILS MANHATTAN OR
MARTINI kvorta .................................... $2.98
LIEBFRAUMILCH vokiškas vynas .....5th $0.89
NAPOLEON FRENCH BRANDY ...... 5th $3.35
RICCADONNA IT AL. VERMOUTH 33 onz. $1.15
BORDEAUX pranc. vynas................................ 5th$0,98

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.
1447 So. 49th Court, Cicero 50, III.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS,
sekretorius
Chicago Phone: 242-1395; Suburban Phone: 656-6330

DIRVA
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The Lithuanian Newspaper Established 1915
6907 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio. Telephone: 431-6344
Second-Class Postage paid at Cleveland, Ohio.
Published every Mon., Wed., and Fri. except in case of
Holidays by American Lithuanian Press Radio Ass’n
VILTIS, Ine. (Non-profit).

LIETUVOS OKUPANTO TIKSLAI
BENDRADARBIAVIMO SIEKIANT bi
Dr. Vaclovo Paprocko paskaita, skaityta ALT Sąjungos seime

Sąmoningai plačiau paliečiau
mūsų santykių su okupantu raidą,
Subscription per year S11.00. Single copy 10 cents.
nes tik prieinant prie šio klausi
Editor-in-chief Jonas Čiuberkis.
mo sprendimo iš istorinės per
Redaguoja:
spektyvos, jis bus aiškesnis ir
Jonds Čiuberkis, Vytautas Gedgaudas ir Jonas I*. Palukaitis.
arčiau laikysimės realios padė
Redakcinė kolegija: P. Bastys, E. Čekienė, A. Laikunas.
ties. Kitaip būtų nesuprantama
R. Mieželis, V. Rastenis ir St. Santvaras.
ateities istorikui, kodėl lietuviai,
Prenumerata metams $11.00, pusei metų $6.06. Dirva išeina:
pasitraukę iš savo krašto ir ati
pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais,
trūkę nuo tautos kamieno, suva
išskyrus šventes.
žiavimuose svarstė ir nagrinėjo
tokius savaime suprantamus
klausimus: ar verta kultūriniai
bendradarbiauti su tėvyne ir ko
gero dargi rašo neigiamas rezo
liucijas.
Faktinai laisvo, nesuvaržyto
ryšių palaikymo su gimtine ne
mes, bet jie — pavergėjai --ne
Lietuvių visuomeniniai — politinėje veikloje, netu nori. Ne mes, o jie trukdo ir ne
sudaro palankių laisvam kon
rint pakankamai erdvės sparnams ištiesti, ribojamasi taktui sąlygų. Vardan tiesos ver
praeities analizavimu ir nerealių vertybių kūryba ateičiai. ta pabrėžti, kad ne jie, bet mes
Dabartis, reikalaujanti darbo, pasiaukojimo, o kartu ir pirmieji, išsiilgę savo pavergtų
tam reikalingų asmens kvalifikacijų, nėra viliojanti. Jei tautiečių veržėmės juos kontak
dabarties politinė veikla, kiek josios iš viso galima įžiūrė tuoti (prof. J. Matuliui, Dr. Z.
ti, dar egzistuoja, ji vegetuoja beidejiškume, prisitaikyme Januškevičiui lankantis), bet įsi
ir veikiančiojo asmens egzistencijos reikalavimų varž tikinę, kad jie mūsų vengia, el
giasi arogantiškai, kaipindoktrituose.
Politinė veikla, savo materij alinę egzistenciją bazuo- nuoti komunistai, pradėjome jais
dama ne pastoviomis pajamomis, o iš aukų malonės, rodo mažiau domėtis. Tik po to iŠ Mask
stoką pasitikėjimo visuomenėje, kurioje idealizmo ir pa vos buvo duotas įsakymas — įeiti
J sąlytj su išeivija, nevengti kon
siaukojimo pavyzdžių gi nestokoja. Dėl to dažnai ir at taktų
ir išnaudoti padėtį sovietų
rodo, kad visuomenės iniciatyva, jos idėjinio brandumo propagandos ir agitacijos tiks
dėka atliekami ryškesni darbai kur kas viršyja tiek savo lams.
apimti, tiek materijaliniais ištekliais tų organizacijų
Norint susidaryti apie siūlomą
veiklą, kurių aureolė dulkių apnešta, kurių kalendorius Ja- bendradarbiavimą aiškesnę nuo
kavičiaus vardą tebenešioja.
monę, tenka panagrinėti ir atsa
Gyvenimo pažanga, erdvių laimėjimai mūsų politikų kyti ( šiuos esminius klausimus:
1. Kas mums tą bendradarbia
neliečia. Lyg jie gyventų skirtingame pasaulyje. Gyvena
ma, kaip to vienišo japonų kario Pacifiko saloje, dar ne vimą siūlo ir perša,
2. Kokiomis sąlygomis,
įtikėjusio, kad karas pasibaigė prieš 18 metų ...
3. Kokia žala būtų iš to išei
*
vijai ir pavergtam kraštui, ir
Kada žvelgi j II-jo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
4. Ką tikisi iš to laimėti oku
Seimo programą (o Seimas jau ne už kalnų), j akis krinta pantas.

BENDRUOMENĖS
UŽSIANGAŽAVIMAS

vienas dienotvarkės punktas — P. L. B. vaidmuo Lietuvos
laisvinimo darbe. Tai vienas iš gausių Seimo dienotvarkės
punktų. Kartais ima baimė, kad tas punktas nepaskęstų
didelės dienotvarkės labirintuose.
P. L. B. Seimai vyksta ne taip dažnai. O laikas yra
brangus. Užsiangažavimas Lietuvos laisvinimo klausimą
kelti, diskutuoti ir nutarimus darvti reikalingas ne tik
drąsos, bet ir rimto pasiruošimo. Yra didelis skirtumas,
ar tuo pietų bus vykdomas faktų konstantavimas, ar tai
bus ir posūkis bendruomenės tolimesnio gyvavimo raidoje.
Rugpiūčio 29---- rugsė o 1 dienomis Toronte ruošia
mas PLB Seimas yra reikšmingas tolimesniam išeivijos
įsirikiavimui į aktyvesnį lietuviškųjų problemų iškėlimą
niūrioje šio dešimtmečio padangėje.
Perspektyvų esama gerų. Turima šviežesnio kraujo,
veikla ir ateities planai nesaistomi 1922 metų konstitu
cija, Lietuvos laisvės vizijoje neapsisunkinta valdymo ir
valdžios formų nustatymo pretenzijomis. Lieka laisvos
rankos veiklai, pritaikytai šių dienų aplinkybėmis ir vi
suomenės statomiems reikalavimams.
PLB vaidmuo Lietuvos laisvinimo darbe turi gerų
perspektyvų. Tų perspektyvų nereiktų apkrėsti mums
įprastomis politikavimo bacilomis. Nereiktų tų perspek
tyvų siaurinti pretenzingumu, o plėsti kuo plačiausiu pa
sitikėjimu. Tik tada užsiangažavimas Lietuvos laisvinimo
darbui turės prasmę ir — gal geresnį pasisekimą. (j. č.)

J. Jakšto žodis toks nuošir
džiai lietuviškas, visa savo dva
sia patriotinis. Jis neskirsto lie
tuvių ( tikrus katalikus ir netik
rus. Kai tuo tarpu paskirose lie
tuvių vietovėse tikrais katalikais
laikomi tik tie, kurie priklauso
ateitininkijai ar krikščionių de
mokratų partijai. Visi kiti vra
"trefni”katalikai, neatsižvelgiant
TIKRO LIETUVIO BALSAS
( tai, kad lanko bažnyčią ir at
Istorikas J. Jakštas, rašyda lieka visas pareigas, priklau
mas apie Amerikos lietuvių, is- sančias tikinčiam žmogui - ka
torijografiją ir jos artimiausius talikui.
Jei visi katalikai laikytųsi
uždavinius 1963 m. Aidų 5 nr.
pageidauja, kad būtų parašytos krikčioniškosios, o ne politiško
žymių organizacijų, kaip ALRKF, sios katalikiškos koncepcijos,
Vyčių, Kunigų Vienybės, Sanda mes neturėtume tiek nesusiprati
mų nei kultūrinėje nei politinėje
ros ir kt. monografijos.
-- "Kiek girdėti, kai ku veikloje.
Kristus neskirstė nei savo mo
rios jų esančios parašytos
ar rašomos. Itin lauktina kinių nei žmonijos taip, kaip da
Amerikos lietuvių katalikų is bar mūsų katalikai - partiečiai
torija, kuri, kaip iš spau skirsto kitokių politinių pažiū
dos gavome patirti.jau ren rų žmones. Reikia džiaugtis, kad
giama. Manding veikalo tiks yra lietuvių katalikų, kuriems lie
las, jei jo pavadinimas j J tin tuvis yra brangus, jei jis eina
kamai nusako, nevykusiai lietuvišku keliu, o jo nuopelnus
parinktas. Otai todėl, kad iš katalikybei palieka spręsti Die
skyrimas lietuvių katalikų iš vuliui.
(am)
čionykščios lietuvių masės
sunkiai (vykdomas. Juk iš for
malus pusės žvelgiant, — KALĖJIMAI, KALĖJIMAI
beveik visi lietuviai yra ka
Bostone leidžiamas šv. Pet
talikai. O kas tikras katali
kas, tesprendžia Dievulis. ro parapijos biuletenis, š.m. ge
Jei mecenatas pageidaute gužės mėn. 19 d. Nr. 20 įsi
pageidauja katalikiškos Ame dėjo tokią žinutę: ... gegužės
rikos lietuvių istorijos, tai mėn 8 d. labai iškilmingai pa
kur kas tiksliau būtų rašyti laidojome A.A. Dr. Juozą LeiAmerikos lietuvių katalikų moną/' ir toliau rašoma... "Yra
buvęs tautininkų valdžios suarešbažnyčios istoriją".
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Kiekvienas bent kiek susipa
žinęs su raudonosios diktatūros
santvarka, žino, kad neribota val
džia Sovietų Sąjungoje priklauso
Tarybų Socialistinių Respublikų
Sąjungos Komunistų Partijos
Centro Komitetui. Ne kur kitur,
bet Maskvoje klastingi "kultūri
nio bendradarbiavimo" planai yra
paruošti. Jie taikomi bendru mąstu visų pavergtų kraštų išeiviams
ir vienur daugiau, kitur mažiau
derinami sąlygoms ir aplinky
bėms. Lietuvių kamienas (kaip
kad mėgsta akcentuoti Laisvė,
Vienybė arba Tėvynės Balsas)
čia neturi nieko bendro. Netgi J,
Paleckis arba A. Sniečkus neturi
galios panašų bendradarbiavimą
savarankiškai siūlyti ir tuo la
biau bandyti įgyvendinti. Padėties
viešpačiai, kaip kitur, taip ir čia,
yra rusai - komunistai.
Ar ne keistai atrodo, kad lie
tuvių priešas staiga pasigedo mū
sų -- politinių emigrantų, sielo
jasi jų likimu ir įžūliai veržiasi
mums "padėti"? Nuo kurio laiko,
kada ir kur komunistų partija pa
rodė gryną, nesuteptą žemais
tikslais humaniškumą? Jau vien
tas faktas pasako, su kokiu suk
tu ir klastingu priešu mes nuolat
susiduriame ir jis mūsų nepalei
džia iš savo akių.
Sekant spaudą, nesunku įsiti
kinti, kad bendradarbiavimą pro
paguoja ne tautos kamienas, bet
Maskvos patikėtiniai, ištikimi
partijai žmonės. Pavergtoji tau
ta tyli, nerodo jokios akcijos ir
savo laiškuose netiktai neragina
mus įsijungti į šį kenksmingą dar
bą, bet net perspėja ir prašo ne
dalyvauti šioje avantiūroje. Dėl
suprantamų priežasčių jų laiškų

mes negalime skelbti, bet yra
daug neginčytinių atvejų, kada už
nekaltą kultūrinį bendradarbiavi
mą, nieko bendro neturintį su po
litika (pav. gimnazijos istorijos
aprašymą, arba siuntimą senų
nuotraukų) žmonės yra patekę į
slaptosios policijos nemalonę ir
buvo priversti susirašinėjmą nu
traukti. Verta pažymėti, kad anoj e pusėje geležinės uždangos re
žimo kontroliuojama ir platinama
spauda visiškai nekalba apie kul
tūrinį bendradarbiavimą ir nera
gina vietos gyventojų prie to pri
sidėti.
Ne tiesą sako kompartijos at
stovai, kad jie nori su mumis
bendradarbiauti, kaip lygus su ly
giu. Veidmainiauja per akis sa
kydami, kad jie mums nori gero,
padėti. Nelaiko jie mus nei po
litiniais emigrantais, nei idėji
niais kovotojais, nei susipratu
siais žmonėmis, nei, pagaliau
draugais. Kas mes jiems esame
tik paklausykite: "karo nusikaltė
liai, fašistinis brudas, tautos at
matos, žmogžudžiai, karo kurs
tytojai, reakcionieriai..." Dides
niam paryškinimui duodau iš
trauką iš Laisvės (gruodžio 23,
1947) : "Už Tarybų Lietuvos rubežių (vairiose šalyse prisiglau
dę buvusieji Lietuvos liaudies
skriaudėjai, smetonininkai ir na
cių kolaborantai išsijuosę dirba,
kad pakenkus laisvosios Lietuvos
pasirinktai progresyviai santvar
kai ir jos vyriausybei".
Natūralu, kad norint su kuo
nors bendradarbiauti, susitaria
ma dėl sąlygų. Šiame atsitiki
me sąlygas diktuoja viena pusė
-- okupantas. Ar mes su tuo su
tiksime ar nesutiksime, jis vis
tiek savo planą vykdys ir bandys
ieškot paklydusių avelių.
Skambiais ir suktais žodžiais
mums siūloma "kultūriniai bend
radarbiauti su kraštu". Tačiau
kraštas -- sąvoka plati ir bend
rinė ir lieka neaišku, su kuo mes
raginami (ir ar iš viso raginami)
bendradarbiauti: su giminaičiais;
pažįstamais, paskirais tautie
čiais, su mokslo įstaigomis, ar
tik su partijos elitu.
Komunistų išleistame "Dabar
tinės Lietuvių Kalbos Žodyne" žo
dis kultūra apibūdinamas, kaip:
"Visa, kas sukurta žmogaus dva
sinių galių". Susidaro įspūdis,
kad tartum yra galimybė siųsti
į okupuotąją Lietuvą išeivijoje
sukurtas dvasines vertybes, kaip
antai: lietuviškas knygas, žurna
lus, filmus, nuotraukas, karika
tūras, paveikslus ir t.t. ir t.t.
Deja, tap nėra.
Prieš akis turiu Sovietų Sąjun
gos muitinės taisykles turistams
ir prašau aktreipti dėmesį, kas
draudžiama į tą žemiško rojaus
kraštą įvežti: "spausdinius, kli
šes, negatyvus, filmus, nuotrau
kas, manuskriptus, piešinius ir
panašius dalykus, kurie gali būti
politiniai arba ekonominiai kenks
mingi Sovietų Sąjungai."
Tokioms kietos cenzūros sąly
goms esant, laisvas ir nuoširdus
bendradarbiavimas atpuola. Pri
tardami ir ragindami išeiviją
bendradarbiauti, mes tik skati
name okupantą dar (žuliau skleis
ti visokias nesąmones mūsų tar
pe, sudarydami jam palankesnę
aplinką, patys iš to nieko nelai
mėdami.
Vakarų civilizacijos mastu
bendradarbiauti su primityviu
rusišku čebatu, kuris nepripažjsta nei žodžio, nei judėjimo,
nei spaudos, nei sąžinės lais
vės, jeigu ir būtų noro, tai nė
ra jokių nei sąlygų, nei galimy
bių.

luotas už veikimą ir kalėjime
sėdėjęs. Taip pat ir komunistų
kalėjime kankintas" ir 1.1.
KOKIA ŽALA IŠ BENDRADAR
Manęs nestebina, kad politi
BIAVIMO BUTŲ IŠEIVIJAI IR
kieriai
bei visuomenininkai
PAVERGTAM KRAŠTUI.
įkliūva
valdžios nemalonėn.
Žala būtų vispusiška. Visų pir
Krikš. demokratams valdant, už
nepalankų straipsnį, pirmasis ma, mes pakenktume dabartiniam
Lietuvos Resp. Prezidentas An krašto tarptautiniam statusui,
tanas Smetona buvo pasodintas j sumažintume pavergtos tautos
kalėjimą. Veltui Tumas Vaižgan atsparumą, o be to pakenktume
tas dėjo pastangas išlaisvinti. patys sau ir ypatingai prisidė
Jo net nepriėmė prez. Stulgins tume prie dvasinio žalojimo jau
kis. Ir tik teatre, laike vaidini nosios, nepažinusies komuniz
mo, Tumui Vaižgantui pavyko mo kartos. Mes patys ir mūsų
kreipiantis į Stulginskį buv. pre jaunimas būtų dar intensyviau
zidentą išlaisvinti iš kalėjimo. įtaigojamas komunistine propa
Mane stebina, kad to parapijos ganda.
biuletenio redaktorius kun. Jonas
Kai kas pareiškia mintj, kad
Klimas deda tokią žinutę para nėra nieko blogo, jeigu kas nori
pijos biuletenyje.
(I.V.) pažiūrėti iš okupuotos Lietuvos

atvežtų filmų, girdi "tegul eina
žiūrėti, nes... kartais juose galė
sime pastebėti ir tai, ko režisie
riai nenorėjo parodyti".
Deja, ( šį reikalą aš žiūriu ki
taip ir nenorėčiau su tuo sutik
ti dviem sumetimais:
1. Iš studentavimo laikų pri
simenu profesoriaus Vlado Dubo
žodžius: "Neskaitykite gerų kny
gų -- skaitykite pačias geriau
sias".
Mūsų visų laikas labai ribo
tas. Norint neatsilikti nuo gyve
nimo ir eiti kartu su juo, nėra
sąlygų ir reikalo nagrinėti ko
munistinę makulatūrą ar lankyti
jų rodomus krutamus paveikslus
ir tarp eilučių ieškoti tikrovės.
2. Beieškant Šviesos galima
nejučiomis atsidurti patamsyje.
Nuolatiniu kartojimu ir {Žuliu me
lu, okupantas mums gali pra
plauti smegenis greičiau, negu
mes patys pajusime. Reikia būti
labai akyliu, nepaprastai aukštos
erudicijos ir geru žinovu, kad ga
lėtum atskirti materialistine dia
lektika persunktą tiesą nuo melo.
Net gi valgantieji iš to duoną
nevisuomet sugeba iššifruoti ko
munistinį melą, o ką bekalbėti
apie mus, mirtinguosius. Toli ieš
koti pavyzdžių nereikia. Paimki
me kad ir tokį atsitikimą:
Prieš keletą metų ELTA iš
siuntinėjo žinutę, kad girdi, Kau
no klinikose lovų skaičius dabar
padidintas nuo 800 iki 1,200. Vie
nas dienraštis įdėjo ją be komen
tarų. Eiliniam skaitytojui tas ga
li sudaryti pažangos įspūdį, o gy
dytojui -- regreso, nes jeigu lovų
skaičius dauginamas nepadidinus
pastatų, tai tas daroma ligonio
nepatogumo sąskaiton -- nuken
čia jis ir medicinos personalo
darbas.
Štai antras pavyzdys: Karts
nuo karto laisvoje spaudoje skai
tome žinutę, kad už tiek ir tiek
metų pavergtoje Lietuvoje numa
toma tas ir tas įgyvendinti. Ti
kiuosi, kad sutiksite su manimi,
jog tokios informacijos nieko ne
duoda -- tik klaidina skaitytoją
ir patarnauja okupantui.
Imkime dar vieną, sakyčiau
suktesnį, atvejį: New York Times (sausio 26, 1961) atspausdi
no pranešimą, jog : "Nežiūrint į
tai, kad blogas oras 1960 metais
pakenkė agrikultūrai, tačiau, re
miantis oficialiais produkcijos
daviniais, Sovietų Sąjungoje ant
ri metai iš eilės pagaminta pie
no daugiau negu JAV ir daugiau
sviesto per capita, negu ame
rikiečiai sunaudoja”. Tik atydus
skaitytojas suvoks, kad čia pa
tiekiami skirtingos rūšies da
viniai -- ką amerikietis suval
go lyginama su tuo, ką vergas pa
gamina, ir sąmoningai nuslepia
ma, nepasakoma, kiek gi pats so
vietų gyventojas sunaudoja to
sviesto ir kiek jo išvežama į už
sienį svetimai valiutai verbuoti.
Mano giliu įsitikinimu užuot
patiems vaikščioti Į propagandi-

nes filmas arba skaityti sovietų
policijos komunikatus ir kvėpuo
ti kompartijos leidžiamais garais
būtų daug išmintingiau sudaryti
žinių sekimo ir analizavimo
centrą, ir praleidus informacijas
pro tikrovės prizmę, patiekti skai
tančiai visuomenei. Deja, iki šiol
jo neturime, o Vlikas vienoje iš
paskutiniųjų savo darbų apžval
goje paskelbė, esą: "Darome žy
gių sudaryti prie VLIK Vykdo
mosios Tarybos dokumentaci
jos ir tyrinėjimų centrą. Jeigu
tai pavyktų, būtų daug atsiekta Ir
patobulinta".
Negaliu prie geriausių norų
pritarti ir teigimui, esą: "nėra
reikalo labai daug rašyti ir smerk
ti tuos, kurie perša vadinamą
kultūrinį bendradarbiavimą su
kraštu". Kiekvienas (sėdęs J rau
donosios gurguolės vežimą turi
būti ne tik pasmerktas, bet ir iš
brauktas iš kovojančios už nepri
klausomą Lietuvą išeivijos tarpo.
Juos toleruoti, reiškia patiems
sau kenkti.

KĄ MASKVOS VALDOVAI TIKISI
LAIMĖTI .SIŪLYDAMI MUMS SU
JAIS BENDRADARBIAUTI.
Atsakymas labai trumpas:
mus sužlugdyti. Jie ver
žiasi bendradarbiauti tiktai su
tautiniai susipratusia, su jais
kovojančia visuomenės dalimi ir
nesisieloja tais, kurie nutautėjo
arba baigia nutautėti. Kadangi
kompartija vadovaujasi principu,
jog tikslas pateisina priemones,
tai jie tik kaitalioja priemones
tam, kad atsiekti galutiną tikslą
-- fiziniai ar dvasiniai nušluoti
lietuviškai susipratusią visuo
menę nuo žemės paviršiaus. Jie
bet kuria kaina siekia palaužti
mūsų atsparumą nesiskaitydami
nei su žodžiais, nei su veiksmais.
Tai yra tiesioginis ir vieninte
lis tikslas.
Netiesioginis gi tikslas -- ko
lonizuoti Lietuvą. Rusų kompar
tija jau dabar zonduoja dirvą mū
sų krašte graždankai (vesti, ruo
šiasi Lietuvos teritorijos ribas
panaikinti, aukštose mokyklose
jau (vesta rusų kalba lygiagre
čiai lietuvių kalbai.
Ir jeigu iki šiol jie daro pas
lapčiom ir iš lėto, tai tik todėl,
kad nujaučia, jog išeivija budi,
juos seka ir atkakliai kovoja su
bet kuriais mūsų pavergtos tau
tos skriaudikais. Tik sunaikinę
išeiviją jie turės laisvas rankas
pagreitintu būdu rusinti Lietuvą,
ir priartinti ją prie jau koloni
zuotų, išniekintų ir surusintų
kraštų, kaip Ukraina arba Baltgudija.
Tvirtai tikiu, kad Maskvos sa
trapams ir šį kartą nepavyks su
žaloti susipratusios išeivijos
dvasinj atsparumą. Raudonoji Kla
ra savo nuožmaus tikslo neat
sieks. Paruoštą mums karstą ji
išsineš tuščią ir neišpuoštą lau
rų vainikais.

SEVENTH & PARK AVENUES

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.

ASBURY PARK, N. J.

PRospect 4-7788

Įvairiais mėty 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 1-7788. švarūs kambariai, pigus ir skanus
maistas.
Prie viešbučio veikia restoranas ir baras.
Viešbučio salė išnuomojama įvairiems pobūviams.
Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusu.
Savininkai P. C.

Mačiuliai
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SVARSTYMAI IR HUOMOHtS

Petras Stravinskas

Laisvinimo klausimais m
Išsiaiškinkime
VII. — "VLIKAS siekia
valdžios”...
VLIKo žmonės įtarinėja
mi, kad jie siekia valdžios
Lietuvoje, ”dalimąsis ministerių portfeliais”...
1) Pirmiausia, VL’IKas
niekad nebuvo pasiskelbęs
Lietuvos egziline vyriausy
be. Ir šiandien jis toksai
nėra. Todėl vargu kam iš
VLIKo žmonių rūpi tie ”ministerių portfeliai”.
2) Antra, jei kas iš kom
petentingų (ir aukštesnėms
valst. valdžios pareigoms
atitinkančių) VLIKo veikė
jų, Lietuvai laisvę atgavus,
tas pareigas ir pasiimtų, tai
tuo būtų galima tik džiaug
tis. Valst. tarnyba — tai
darbas, kartais net labai at
sakingas ir sunkus, o ne
koks nepagrįsto pralobimo
šaltinis.
3) Jei VLIKo veikėjai
šiandien gilinasi į mūsų
valstybės atstatymo pro
blemas, tai, žinoma, ne dėl
kokių savanaudiškų moty
vų. Pageidautina, kad v i s ų profesijų lietuviai, ne
žiūrint kur jie šiandien be
dirbtų, turėtų Lietuvos val
stybei atstatymo viziją.
Antraip mūsų mintys at
bunka, mes patys daromės
nekūrybingi ir viskam abe
jingi.

pareiškimu. Jei kitaip būtų,
vadinas, jei VLIKas turėtų
neribotą galią VLIKe ne
sančias grupes įsileisti ar
neįsileisti, tai jis negalėtų
laikyti save tautos atstovy
be, kuri, pagal savo teisinę
prigimtį, turi būti visoms
grupėms prieinama.
2) Todėl visos VLIKe ne
sančios grupės laisvos atei
ti į VLIKą, kaip į savo tau
tos atstovybę, kaip į
savo namus. Jei
VLIKas tokį jų atėjimą
varžytų ar trukdytų, jis
elgtųsi nesuderinamai su
savo paskirtimi ir savo tei
sine prigimtimi. Dėl to
VLIKe nesančios grupės tu
rėtų protestuot, o ne nu
moti ranka ir pasakyti:
"jei taip, tai VLIKo mums
nereikia”...
IX. _ ”VLIKe esą tik dalis
mūsų grupių”
Sakoma, kad VLIKas
esąs silpnas, nes jame da
lyvauja tik dalis
mūsų grupių.
1) žinoma, .būtų daug
gražiau, kad jame dalyvau
tų visos mūsų grupės.
Tuo būtų plačioms visuo
menės masėms parodytas
mūsų solidarumas kovoje
dėl Lietuvos laisvės.
2) Jei betgi kurios gru
pės į VLIKą ateiti nenori,
tai jų reikalas. Jų betgi,
pasilikimas už VLIKo ribų,
VLIKo teisinės
galios nesusilp
nina, kaip nesusilpnina
valstybės parlamento tai,
kad tam tikra dalis grupių
į ji neįeina. Svarbu tiktai,
kad visoms grupėms būtų
atviros durys į
VLIKą be jokių kliūčių
ateiti.

2) LAS sutinka ateiti į
VLIKą irgi tik su sąlyga,
būtent, kad VLIKas atkaltintų LNP, kurią jis kada
buvęs apkaltinęs kažkokiais
ten nusikaltimais . ..
Tai reikalavimas, pana
šus LFB reikalavimui. Dėl
jo galima pasakyti tą patį,
kas pasakyta dėl LFB.

1) LFB reikalauja, kad
VLIKas pirma panaikintų
savo nutarimą, kuriuo bu
vo kada atmestas LBF at XI__ ”VLIKą sutvarkysiąs
PLB Seimas”...
stovo skundas prieš kitą as
Kai kas mano, kad VLIKo
menį dėl jo įžeidimo. Tai
tikrai neįmanoma išpildyti klausimą galėsiąs sutvarky
ti PLB Seimas.
sąlyga.
Bet LB yra visai kitos
a) VLIKas gi išvis nė teisinės prigimties organi
ra kompetentingas zacija, ir ji negali teisiškai
spręsti tokių bylų. Jis gi išgalėti VLIKą kaip nors
nėra teismas. Todėl jis ne "patvarkyti”. Tam ji nėra
galėjo tokios bylos spręsti, kompetentinga.
lygiai kaip ir dabar negali
jos peržiūrėti ir kokį kitą
Baigiamoji pastaba
sprendimą padaryti.
Tuo aš ir baigiu savo sa
b) Toks reikalavimas, pa varankius dėstymus laisvi
galiau, VLIKą ir įžeidžia, nimo klausimais. .
Mane savo kritinėmis
nes siūloma VLIKui pada
ryti sprendimą ne pagal vi pastabomis vis "palydin
sas bylos aplinkybes ir są čiam” kol. V. Rasteniui at
žinę, o tik tenkinant LBF sakysiu vėliau, baigus jam
grupę, žadančią už tai atei savo dėstymus.
(Pabaiga)
ti į VLIKą ...

VIII. — ”Vlikas mūsų
nenori”...
Kartais VLIKe nesančių
grupių žmonės priekaištau
ja VLIKui, kad jis jų gru
pių nenorįs įsileisti. Jie sa
ko; ”VLIKas mūsų nenori,
tai ir mums jo nereikia”. ..
1) VLIKas nėra tik vienų
jame esančiųjų grupių, o
visų mūsų grupių,
netgi ir veikiančių už jo ri
bų. Jis gi yra tautos X. — "VLIKas neišpildo
mūsų reikalavimų”...
atstovybė, į kurią
gali ateiti visos jame
Kai kurios grupės stato
nesančios grupės savo vie VLIKui neįmanomus išpil
našaliu (VLIKo grupių pri dyti reikalavimus, kaip są
ėmimo nereikalingu) valios lygą joms ateiti į VLIKą.

Rytų Europos kilmės amerikiečių, pavergtųjų tautų draugų orga
nizacijos lietuvių grupė: Barčiauskas, Ošlapas, Kižytė ir prel. Bal
konas. Trūksta S. Gudo.
Vyt. Maželio nuotrauka

Jaunatviškasis Vincas Ramonas
v
T. Žiburių kritikos prizmėje

Pabaltijo amerikiečių komitetas Chicagoje ir pabalt iečių ad
vokatų ir teisininkų lyga buvo suruošę Pabaltijo okupacijos mi
nėjimą ir protesto susirinkimą. Nuotraukoje abiejų organizacijų
prezidiumas. Sėdi iŠ kairės: adv. C.P.Kal (Kazlauskas), Valdi
Landman ir Kęstutis Butkus. Stovi: Pranas Šulas ir Algirdas
Aglinskas.
V, A. Rakausko nuotrauka

J. Gliaudą apie Vilties
išleistą Vinco Ramono no
velių rinkinj "Dailininkas
Rauba".
Gegužės 30 d. Tėviškės Žibu
riuose J. Gliaudą recenzuoja
Vinco Ramono novelių rinkinj
"Dailininkas Rauba". Recenzijos
autorius grįžta j tuos laikus, ku
rie liečiami ir aprašomi novelė
se, Į tą kūrybos laikotarpį,kuria
me Lietuvos rašytojai'turėjo ras
ti kontrastinių žmonių ir proble
mų savo kūrinių siužetui.
"1927-32 m. buvo, galima tarti.

tam tikras dar pavadinimo nega
vęs mūsų literatūros laikotarpis,
kai dar nebuvo atėjęs su savo sen
sacingais "altoriais" Putinas, kai
dauguma jaunųjų literatų, ką tik
palikusių kaimą, baigę ar bebai
gtą aukštąsias mokyklas, buvo jau
apsipratę su savo valstybe, sava
laisve ir sava kultūrine misija
krašte.
Tai buvo labai jautrios "savikritikos” laikotarpis, kai po ką tik
suskambėjusios "Keturių vėjų"
nedidelės audros stiklinėje, paki
lo priekabesni naujosios lietuvių
visuomenės analitikai, visi dar
žaliūkai, ir tai buvo ta pirmoji
"jaunų ir piktų vyrų" generaci
ja.”
Dail. Rauba, pasirodęs savo
antrąja laida, yra autoriaus sen
timento padarinys savo pradinei
kūrybai, be pretenzijų į jo dabar
tinio pajėgumo palyginimus.
Skaitant noveles, tenka sugrįžti į
tuos laikus, kada:
"jaunasis literatas tada drąsiai
ėmėsi visuomenės smerkėjo ro
lės, ydų demaskuotojo pozoje...
kurie dabar mus stebina savohiperboliškais vaizdais."
"Dailininkas Rauba" buvo tam
tikra prasme reakcija į tuometinį
gyvenimą, tiesa, jaunatviška,
smerkianti, hiperboliška, persū
dyta ir visdėlto įdomi skaityti,
nes knygoje skaitytojas matė gy
venimą, kuris buvo čia pat, tie
siog už lango. Dabar ta knyga
jau dėsto "lietuviškos buržuazi
jos" blogybes laiko perspektyvo
je. Ji įdomi mums nedaugiau,
kaip kiekvienas į praeitį bekryps.
tąs veikalas, teikiąs daugiau ar

1963 m. birželio 17 d.

Genė Antanaitytė amerikiečių
muzikinėj dramoj
Solistė Genė Antanaitytė,
1961 m. Miss Lithuania. iš
skirtinai puikiai reprezen
tavo save ir lietuvius ame
rikiečių parengimuose, tele
vizijoje, koncertuose bei
koncertų išvykose. Ji buvo
pastebėta amerikiečių mu
zikų ir pakviesta ilgą metų
eilę pastoviai veikiančios
”The Edmund Players” mu
zikinės grupes nuolatine na
re. Jos debiutui — Pulitzer
premijuoto j muzikinėj Gershwino dramoj ”Of Then I
Sing!” paskirta pagrindinė
prezidento atstum tosios
gražuolės Dianos Devereaux
rolė, šis veikalas buvo sta
tomas š. m. gegužės mėn.
pabaigoje Chicagos St. Ed
mund Auditorijoje net pen
kis kartus. Drama susideda
iš dviejų veiksmų ir 13 pa
veikslų, gyvai besikaitalio
jančiomis nuotaikomis ir
komiškomis, įdomiomis si
tuacijomis. Siužetas aktu
alus — vaizduojantis Bal
tųjų Rūmų gyvenimą, poli
tiką, intrygas — taigi, gry
nai amerikoniškas. Tad ne
nuostabu, kad visus vaidi
nimus publika gausiai lan
kė, o ir Chicagos didžiuo
siuose dienraščiuose tas
muzikinis įvykis buvo atžy
mėtas su repeticijos foto,
kurioje buvo ir Genė Anta
naitytė.
Minėtam veikale greta
operetinio humoro yra daug
gražaus dainavimo, ypač
Dianos Devereaux rolėje,
kurią Genė Antanaitytė
kūrė ir dainavo pasigėrėti
nai. Tai liudyja, kad mūsų
”Miss Lithuania” neužmigo
ant savo metu pasiektų lau
rų, bet suprasdama sunkų
ir žavingą dainos meninin
kės kelią, sparčiai pažengė
ir žengia pirmyn. Ji yra bai
gusi Chicagos Konservato
rijos dainavimo klasę ir
šiuo metu siekia dainavimo
magistrės laipsnio. Supras-

mažiau "pažintinę" vertę. Ir kai
tokia "Madame Bovary" teikia
mums dabar pažintinę vertę apie
ano meto prancūzų miestelio vi
suomenę, mums lyg ir nei šilta
ne šalta. Bet kai Orintaltės "Daubiškės inteligentus" seka "Daili
ninkas Rauba" su tais pat kaltini
mais tai kartai, kuri atkūrė vals
tybę, imame abejoti, ar ta karta
buvo tokia, kokia ji "jaunųjų pik
tų, tada maištaujančių" vyrų bu
vo užfiksuota?
Knyga "Dailininkas Rauba" siu.,
žetine prasme sukėlė mumyse to
kį pat negatyvų požiūrį į kūry
bingiausią, savos valstybės kūri
mo kartą, kokį taip stengėsi įteig
ti A. Venclova savo "Gimimo die
noje". Tik Ramonui pavyko tą
įspūdį sukelti geriau: bylodamas
iš ano laikotarpio jis ir suskam
ba autoritetingiau."
"Dailininkas Rauba Vin
co Ramono novelių rinki
nio II-ji laida. Kaina $3.50
Gaunama pas visus knygų
platintojus ir Dirvoje.

Sol. Genovaitė Antanaitytė

dama, kad dainos meninin
kei reikalinga gražios ma
nieros, ji lankė ir baigė mo
deliavimo kursus. Dainavi
me sugeba vartoti net kele
tą kalbų ir greta gausaus
meno dainų repertuaro, turi
paruošusi ir keletos operų
pagrindinių vaidmenų.
Turėdama gražiai valdo
mą stiprų lyriniai dramati
ni sopraną ir būdama gyve
nime mūsų parinktoji gra
žuolė, ji spontaniškai buvo
iškili savo, kaip gražuolės,
rolėje, o balsine medžiaga
net per stipri savo rolei,
ryškiai išsiskirdama iš kitų
amerikiečių moterų artis
čių, kurios dainavo žymiai
silpnesniais balseliais. Gal
jausdama savo pranašumą,
Genė ir vaidybiniu atžvilgiu
buvo kūrybinga, natūrali,
tarsi scena būtų jos tikra
sis gyvenimas.
Amerikiečiai neslėpė sa
vo susižavėjimo jausmų,
apipildami mūsiškę prima
doną gražiausiais sveikini
mais ir linkėjimais. Iš ją
sveikinusių amerikiečių mu
zikos vadovų ji gavo porą
rimtų pasiūlymų pasirodyti
Chicagos ir Nevv Yorko te
levizijų programose ir da
lyvauti varžybose, kur pa
renkami solistai Europos
operai. Linkėtina ir lietu
viškų parengimų iniciato
riams susidomėti šia jau
nute mūsų kylančia dainos
žvaigžde ir parodyti ją mū
siškių parengimuose plates
nei visuomenei. To ji verta
jau dabar esamoj savo me
no pakopoj. Tolimesnę atei
tį — siekimą dainos meno
viršūnių — nulems jos ne
pailstamas darbas ir verž
lumas, ką, be abejo, talen
tingoji solistė žino ir siekia.
Izabelė Motekaitienė

BETTER IiAWNS AND
GARDENS CO.,
V. Apaniaus vadovaujama,
atlieka sodininkystes patar
navimus ir patarimus. Be to
galite nusipirkti pievoms
trąšu, chemikalu, sėklų ir
įvairių augalų. Prie progos
užsukit ar naskambmkit
12518 Lake Shore Blvd.
Cleveland 8, Ohio.
Tel. PO 1-5611.
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L.
CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
• L. Valiukas, rezoliucijoms
remti komiteto pirmininkas,
grįždamas iš Washingtono į Los
Angeles, buvo sustojęs Clevelan
de ir Čiurlionio Ansamblio na
muose birželio 14 d. padarė pra
nešimą apie to komiteto veiklą,
jo tikslus ir kelionės į Washingtoną rezultatus.
Virš 30 rezoliucijų įnešimas j
Kongresą reiškia, kad tiek Kon
greso atstovų buvo iki šiol kon
taktuota ir tiek jų parode susi
domėjimo Lietuvos. reikalu. Aiš
ku, kad yra ir bus daugiau Kon Mažojoj šokių šventėj šokėjai programos metu,
greso ir Senato atstovų, kuriems
J. Garlos nuotrauka
šis klausimas neliks svetimas ir
kurie rems Lietuvos bylos iškė
DĖMESIO VERTI MŪSŲ U. jaunučių mergaičių 1963
limo eigą.
LENGVATLETŲ PASI m. lengvosios atletikos pir
Tas kelias nėra lengvas; ir rei->
kalingas kantrybės.
RODYMAI AMERIKIEČIŲ menybėse Clevelando LSK
Rezoliucijoms remti komitetas
žaibą atstovavo sesutės JoVARŽYBOSE
nepretenduoja būti kitu veiks
kūbaitytės.
Lengvosios atletikos se
niu. šalia jau turimų. Dirbamas
Rūta Jokūbaitytė daly
darbas nėra konkurencinis, ka zonas jau yra pačiame įsi vaudama 10-11 metų grupė
dangi joks kitas mūsų veiksnys bėgėjime. Keletas LSK žai
to darbo nesiėmė. J šį darbą yra bo lengvatletų priklauso je, laimėjo 3 vietą 50 yd.
įtraukti amerikiečiai ir kitų tau mokyklų komandoms ir nuo bėgime (7.2 sek.), 6 vietą
šuolyje į tolį (ll’-l'/j”) ir
tybių atstovai. Tai darbas, ku
latos dalyvauja varžybose 5 vietą šuolyje j aukštį
riuo iškeliami Sov. Sąjungos
vykdymo genocido ir kolonijaliz- reprezentuodami savo mo (3’-8”).
mo nusikaltimai, ryškiausiai įro kyklas. Kaikurie iš jų yra
Milda Jokūbaitytė daly
domi Baltijos valstybių aneksija. pasiekę ypatingų laimėji vavo 12-14 metų amžiaus
Po L. Valiuko pranešimo išsi mų. Paminėsime keletą.
grupėje, laimėdama 2 vietą
aiškinta daugeliu klausimų, su
sietų su vykdomuoju komiteto D. Čiurlionytė — katalikiš šuolyje į aukštį (4’-2”) ir
3 vietą šuolyje į tolį (13’darbu, jo santykiais su kitais
kų mokyklų meisterė
6V2
”).
mūsų veiksniais, atmosfera Kon
Gegužės 4 d. Clevelande
grese ir Valst. departamente ir
įvykusiose Clevelando diokt.
Milda Jokūbaitytė —
Besidomintiems to komiteto cezijos katalikiškų gimna
distrikto nugalėtoja
darbu L. Valiuko viešnagė buvo zijų mergaičių 1963 m. leng
Gegužės
18 d. Clevelande
naudinga ir atskleidė ne mažai vosios atletikos pirmenybė
.įvyko
Šiaurės-Rytų
Ohio
šviesos.
se, LSK žaibo narė Dalia
Ta proga buvo sudarytas pre Čiurlionytė, atstovaudama (Northeastern Ohio) dis
trikto vidurinių mokyklų
zidiumas iš 3 inžinierių: V. čyvo, V. Kamanto ir A. Nasvyčio, Lourdes Academy gimnazi (Junior High School) mer
kuris palaikys ryšį su centriniu ją. laimėjo pirmas vietas 75 gaičių lengvosios atletikos
komitetu Los Angeles ir steng yd. (9.6 sek.) ir 100 yd. pirmenybės, kuriose daly
sis įtraukti daugiau veikėjų į -e- (12.6 sek.) bėgimuose ir vavo 7-8 ir 9 klasių moki
zoliucijoms remti komiteto dar antra vietą šuolyje į aukštį
nės, šiose dalyvių skaičiu
bą,
('4’-6”), ir buvo pripažinta

• Lietuviu Studentu Są
jungos Clevelando Skyrius
birželio mėn. 21, 22 ir 23
dienomis ruošia studijų die
nas. čia skelbiame tų stu
dijų dienų programa:
Birželio 21 d., 8 vai. va
kare: Dalyvių registracija
ir susipažinimo vakaras
Čiurlionio Namuose, 10908
Magnolia Dr.
Birželio 22 d. Registraci
ja, diskusijos ir simpoziu
mas, Western Reserve University Student Union pa
talpose, 1111 Euclid Avė.
Birželio 22 d., s vai. va
kare Finis Semestri vaka
ras — Ripa Hali — 2175
Cornel.
Birželio 23 d- Simpoziu
mas ir uždarymas, Western
Reserve University Student
Union patalpose, 1111 Eu
clid Avė.

iškiliausia varžybų dalyve.
Apie jos pasiekimus buvo
paminėta Clevelando didžio
joje spaudoje.
Jokūhaitytės A. A. U.
varžybose
Gegužės 11 d. Clevelande
įvykusiose Lake Erie A.A.

M A I R O N I O

JAUNOJI
LIETUVA,
knyga be kurios negali ap
sieiti nei vienas jaunuolis,
moksleivis.

Ribotas tos knygos
skaičius gautas Dirvoje.
Užsisakykite paštu.
Knygos kaina —
kietais viršeliais 2 dol.,
minkštais — 1,50 dol.

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

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

SUPERIOR
SAVINGS
HOME AND
REMODELING LOANS

JN TOWN OFFICJi — 6712 SUPERIOR AT EAST 6S ST.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta E. Jakubs & Wil!iam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
6621 Edna Avenue
EN 11763

936 East 185 St.
KE 1*7770

pirmavimą. D. č. taipogi
dalyvavo rutulio stūmime,
laimėdama 6 vietą (26’U’/ž”).
A. Karaliūtė pasirodė pa
dariusi pažangą sprintuose
ir 50 yd. bėgime, labai stip
rioje konkurencijoje laimė
jo 4 vietą, prabėgusi per
6.3 sek. Nors A. K. buvo
pripažinta tik 4 vieta, ta
čiau visų pirmų 4 bėgikių
laikas buvo tas pats, ši pa
sekmė buvo naujas varžybų
rekordas, kuris buvo pripa
žintas visoms 4 bėgikėms,
jų tarpe ir A. Karaliūtei. A.
K. dalyvavo ir 50 yd. kliū
tiniame bėgime, laimėdama
4 vietą (8.5 sek.).
V. Mockutė laimėjo 3 vie
tą 50 yd. kliūtiniame bėgi
me (8.2 sek.), šuolyje į tolį
V. M. buvo 4-ji (15’-4%”).
Šiose varžybose dalyvavo
J. A. V-bių meisterė ir PanAmerikos žaidynių nugalė
toja E. Montgomery, pa
siekdama šuolyje į aukštį
5’-4'/>” (1.64 m.) ir šuoly
je i tolį 17’-6%”.
Pirm enybėse dalyvavo
geriausios distrikto lengvatletės, todėl mūsiškių pa
sirodymas tokioje stiprioje
konkurencijoje yra gerai
vertintinas, tuo labiau, kad
mūsiškės visos yra dar tik
pirmi metai šioje klasėje
(visos yra 10 klasėje). Ma
lonu, kad lietuvaitės lengvatletės jau eilė metų gra
žiai pasirodo amerikiečių
varžybose.
(b)

mi rekordinėse (virš 400)
varžybose dalyvavo LSK
žaibo lengvatletė Milda Jok ū ha i t y t ėj.a t.s t.o va u da m a. St.
Mary’s mokyklą, šuolyje į
aukštį Milda patiekė gal
net ir nelauktą staigmeną
ir laimėjo pirmą vietą, per
šokusi 4’-51/|.” (1.36 m.).
Už šį laimėjimą M. J. buvo
apdovanota specialiu diplomu ir kitokiais atžymėsi
mais. šis M. J. laimėjimas
tokioje stiprioje konkuren
cijoje yra tikrai vertas dė
mesio ir neeilinis įvykis
mūsų sportinėje veikloje.
Kartu yra malonu pažy
mėti, kad LSK žaibo lengvatletės jau eilė metų gra
žiai reiškiasi amerikiečių
varžybose, čia paminėtose
metinėse "Junior High
School" mergaičių lengv.
atletikos pirmenybėse Mil
da Jokūbaitytė yra jau tre
čioji lietuvaite, pasiekusi
nugalėtojos titulo. Prieš tai
laimėtojomis yra buvę: Vi
lija Mockutė — 1961 m. lai
mėjusi šuolį j aukštį (4’-6”)
ir Dalia Čiurlionytė — 1962
m. laimėjusi 50 yd. kliūti
niame bėgime. (7.9 sek.).
Pažymėtina, kad ši D. Čiur
lionytės pasekmė yra ofi
cialus rekordas, kuris išliko
ir šiais'metais nesumuštas.
Gegužės 25 d. Clevelande
įvyko šiaurės Rytų Ohio
distrikto gimnazijų (Senior
High School) mergaičių
1963 m. lengvosios atletikos
pirmenybės, kuriose daly
vavo ir 3 LSK žaibo narė :
V. Mockutė (Collimvood II.
S.), A. Karaliūtė (Cleve
land Hts. H. S.) ir D. Čiur
lionytė (Lourdes Academy). Varžybose galėjo da
lyvauti 10-12 ir 12 klasių
mokinės.

D. Čiurlionytė. 50 yd.
kliūtiniame bėgime laimėjo
pirmą vietą (8.0 sek.) ir
buvo apdovanota specialiais
atžymėjimais. Pereitais me
tais D. č. laimėjo 1 vietą
šioje rungtyje "Junior High
School’’ pirmenybėse. Tuo
būdu perėjusi į aukštesnę
grupę D. č. pajėgė išlaikyti

• Clevelando vasaros or
kestras, žengiąs i savo si
dabrinę sukakti, šios vasa
ros sezoną pradeda birželio
29 d., 8:30 vai. vak., Public
Auditorium salėje.
Orkestrui diriguoja Louis
Lane. Sezono atidarymui
patiekiama Naktis Vienoje,
solo partijas pianinu gro
jant vienai iš žymiausių pi
anistų porai Vronsky ir Ba
biliui.
Šio koncerto dalis pajamų
eis Clevelando Muzikos In
stituto naudai. Babinas yra
šio instituto direktorium,
kur muzikos mokslų siekia

BIRŽELIO 22 D. Lietuvių Stu
dentų vakaras.

BIRŽELIO 22-23 D.D. Lietuvių
Studentų Sąjungos studijų dienos.
BIRŽELIO 23 D. L.V.S. Ramo
vės gegužinė "Kariui" paremti
Čiurlionio namuose.

BIRŽELIO 30 D. Clevelando
Skautininkių Draugovės geguži
nė - piknikas.
LIEPOS 14 D. Lietuviams budžiams remti valdyba ruošia ge
gužinę Visockiu sodyboje, 14307
Superior Rd., Cleveland Hts.

LIEPOS 28 D. Niaurų sody
boje didžioji lietuvių gegužinė.
Rengia LB Clevelando I-os Apyl.
Valdyba.
RUGSĖJO 7 D. LB Clevelando
1-os Apyl. dešimtmečio paminė
jimas šv. Jurgio parap. slėje.

RUGSĖJO 8 D. 1863 m. suki
limo minėjimas. Rengia ALT
RUGSĖJO 14 D. Vaidilos teat
ro dešimtmečio sukaktis proga
balius šv. Jurgio parapijos salė
je.
RUGSĖJO 28 D. Šv. Jurgio
parapijos salėje, koncertas - re
čitalis Genovaitės Vasiliauskie
nės, iš Australijos. Rengia ALTS
12 skyrius. Pradžia 7:30 vai. vak.

SPALIO 12 D. Neringos skau
čių tunto tėvų komiteto rengia
mas balius ir madų paroda šv.
Jurgio parapijos salėje.
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ROCHESTERIO RAMIOJ KOLONIJOJ
NE VISKAS RAMU...
Jei ne visi kiti, tai patys
rochesteriečiai galvoja, jog
jie tokie garsūs savo visuo
menine veikla, tokie visur
pirmieji, kad tik užtenka
pasakyti — aš esu iš Rochesterio ir visi tuoj kepu
res kelia . .. Taip galvojama
čia, taip galvojama kitur ir
vieni ir kiti turi iš dalies
tiesą. Fondui pirmieji su
kėlė virš 14,0C0 dol., Altui
kasmet surenka 1000 dol.,
visokių ambicinių parengi
mų surengia irgi nemažai,
jau 13 metų turi gerai vei
kiančią radijo valandėlę ir
sugyvenimu taip pat nega
lėdavo perdaug skųstis —
• Parapijos klebono su
nereikdavo taip dažnai pirš kaktis. šv. Jurgio parapijos
tais ir žodžiais badytis.
klebonas kun. P. Valiukevi
Bet kartais, žiūrėk, koks čius, birželio 9 d., minėjo
visuomenės veikėjas, ar 25 m. kunigystės jubiliejų.
Bendruomenės ar kitos or Kun. Valiukevičius yra čia
ganizacijos pareigūnas pa gimęs lietuvis, anksčiau bu
meta lygsvarą ir tą ramų vęs tos parapijos vikaru, o
kolonijos gyvenimą su vėliau, pasitraukus ilgame
drumsčia. Atsiranda kivir čiu! kleb. kun. J. Bakšiui iš
čai ir vieni kitu apkaltini pareigų, kun. Valiukevičius
mas. Gal ir gerai tuos ra buvo paskirtas tos parapi
mius gyventojus išjudinti jos klebonu. Kun. .Valiuke
panašiais kivirčais, bet kad vičius visą laiką rodė didelį
jie palieka nereikalingų palankumą lietuvišk i e m s
nuosėdų — išskyrus ramy reikalams, daug padėjo
bės drumstėjus, visiems yra tremtiniams įsikurti, suor
aišku.
ganizuoti radijo valandėlę
Visas triukšmas prasidė ir paskutiniu laiku buvo
jo nuo nevykusio Motinos sėkmingo L. Fondo vajaus
Dienos minėjimo. Bendruo Komiteto pirmininkas. Jam
menės valdžia, dėl jiems pagerbti ir jo nuopelnams
vieniems tik žinomų moty atžymėti — jubiliejus buvo
vų, sugalvojo pirmą kartą iškilmingai paminėtas pa
tą minėjimą pravesti pasi maldomis, o vakare parapi
pelnymo ir pasišokimo tiks jos salėje bendra vakarie
lais. Buvo pakviestas rim ne, kurion atsilankė arti
tas prelegentas. Tėv. žibu 400 asmenų.
rių red. kun. Gaida iš To
• Ruošiamasi pavergtų
ronto ir taip pat geras or
kestras. Ir kai neįprastą tautu savaitei, šiemet pa
šeštadienio vakarą, prasidė vergtų tautų savaitė Ros
jo tas minėjimas, susirinko chesteryje bus plačiai ir
vos 50 asmenų. Dėl aiškių vaizdingai paminėta. Minė-'
nuostolių ir įsivaizduojamo j imą ruošia ĄrįtiEblševiki"boikoto” rengėjai pasipik nis Bloko Komitetas, kuriu
tino ir sekmadienį per ra įeina ir lietuviai. Gauta
dijo valandėlę visus išbarė, naujai ir puošniai įruošta
o ypačiai jaunimą ir net pa Midtown Plaza. pačiame
grasė, kad nerems jų kelio miesto centre, kur vyks annės i Tautinių šokių šventę. tibolševikinės parodos ir
Po kiek laiko, ilgametis tau atskirų tautybių pasirody
tinių šokių vadovas ir dide mai. Tikimasi patraukti di
lis jaunimo ir skautų vei desnį amerikiečiu visuome
kėjas," kaip ir reikėjo laukti, nės dėmesį, nes Midtown
davė jiems tinkamą atsaky Plaza yra šiuo metu labiau
siai lankoma vieta Rochesmą.
Neapgalvoti iš Bendruo teryje.
menės pusės apkaltinimai
ir kai kurių veikėjų nesu
pratimas savo visuomeniš
kų pareigų bei metodų, kaip
USED CAR
tą jaunimą pritraukti — po
to viso triukšmo, gali pri 1955 FORD, 4 (lobe Mainline.
vesti prie priešingų rezulta- standanf tr’ansmisįon, (i cifinder,
tų. Išvadoje pasikartoja ta best offer over $100.00.
EV 2-2910
pati lietuviškos veiklos bė
da ir yda — tie, kurie dir
ba ir aukoja savo laiką ben
HOUSE FOR SALE
dram darbui vra išstumia
mi panašių triukšmadarių
ir neapgalvotų jų veiksmų. BY O1VNER. exeptional 3 bėd
inom randi on ’i aere. Fully
Po to viso triukšmo, tur landseaped lot, laigė patio, finbūt toj mažoj Ulonioj už ished rerreation room, carpetirig
eis dar didesnė (yla. o pana and drapes ineluded. Near ehuršūs verkėjai ir toli.it nesu ehes and s'ehodls. See t b is and
pras, kodėl ta vi monvmė save. By appointment only. Loctokia raini ir tas jamiimas ated in beautil’ul North Royaltoni I’riee $27.500.
\is eina kitais keliais...
Call BE 7-6932.
(v. g.)

PARDUODAMAS
APARTAMENTAS
4 penkių kambarių butai,
netoli šv. Jurgio parapijos,
mokyklų ir krautuvių.
Teirautis tel. WH 2-7105.
(67-71)
PARDUODAMAS NAMAS

North Clmsted, by ouner, I
bėdinoms, 1batlis, raneh. full
basement, built in. Near ehurehes and sehools. 1 ye’a.rs old.
Under $20.000. Plmne: 777-1096.

BC.VGALOIV, A-I eondition.
Our Lady of Angeles Parišk, 2
bėdinoms & e.vpansion, l’ibaths, sereened pm.-b. gulage,
lot 66x225, feneed yard, beautifully landseaped, reasonable.
Open Saturday and Sunday 2-7
p. m. 15729 Munn Rd. Phone:
232-4503.

Prie šv. Juozapo parapijos
III ir St. Clair — Galetvood
Dr. — 6 kamb. vienos šei
SPALIO 12 D. Naujosios pa mos, moderniškai įruoštas, 7 room single, full basement,
rapijos salėje antrasis kultū išbaigtas trečias aukštas ir furnice, įviji sėli land eontrąct,
rinės talkos koncertas, tos sa rūsio (recreation) kamba $11,00(1. Člose to sęhools and
lės pianinui Įgyti. Globoja Vy rys, naujas gaso pečius ir shopping eenter. Phone: 631-6061
1866 W. 65th St.
čių kuopa.
vandens tankas.
SPALIO 19 D. Lithuanian Vil
Skambinti LI 1-6593
7 kamb. 1 šeimos namas, pil
lage Bendrovė rengia balių.
HRIBAR REALTY
nas rūsys, pečius, parduoda ant
LAPKRIČIO 3 D. madų pa
arba
land contract, $11,900. Arti mo
roda šv. Jurgio parapijos sa
GL 1-2500
kyklų ir krautuvių. Tel. 631-G061!
lėje.
(67, 68, 69) 1866 W. 65 gt.

WORCESTER
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KAS IR KUR?
• Dirvos Nr. 68, sugedus
spausdinimo mašinai, pavė
luotai buvo išsiųstas skai
tytojams.

• Lietuvos Diplomatijos
šefas ir Lietuvos ministeris
prie šventojo Sosto atskiro
mis telegramomis pareiškė
Kardinolui Kamerlengui B.
Aloisi Masella užuojautą dėl
Jo šventenybės Popiežiaus
Jono XXIII mirties. Kardi
nolas Kamerlengas Kardi
nolų Kolegijos pavedimu
atsakė S. Lozoraičiui ir S.
Girdvainiui, dėkodamas už
užuojautą.
• Ministeris S. Girdvainis
dalyvavo a. a. Jono XXIII
laidotuvėse ir kartu su ki
tais akredituotų prie šv.
Sosto diplomatinių misijų
šefais buvo Kardinolų Kole
gijos suteiktoj audiencijoj,
kurioje diplomatinis korpu
sas pareiškė užuojautą dėl
Popiežiaus mirties.
• Dr. Juozas Girnius —
naujasis ateitininkų fede
racijos vadas. Nepaprasta
me ateitininkijos suvažiavi
me, įvykusiame New Yorke, birželio 9 d. dr. J. Gir
nius buvo išrinktas naujuo
ju ateitininkų federacijos
vadu. Iki šiol vadu buvo
prof. S. Sužiedėlis.
• Jonas Kardelis, Nepr.
Lietuvos laikraščio, leidžia
mo Montrealyje, vyr. re
daktorius, šiomis dienomis
atšventė 70 m. amžiaus ir
55 žurnalistinio darbo su
kaktį.

• Birutė Kazlauskaitė,
pavyzdingai baigusi Los
Angeles St. Eugen mokyk
la. yra gabi matematikė,
laimėjusi penkiolikos kata
likiškų mokyklų matemati
kos varžybose pirmąją vie
tą.

1963 m. birželio 17 d.

• Lietuvių Fronto Bičiu
lių studijų savaitė įvyks
rugpjūčio 18-24 d.d. Tėvų
Pranciškonų vasarv i e t ė j
Kennebunk Porte, Maine.
Tema: Tautinė vienybė. Dėl
tolimesnių informacijų bei
kainoraščio suinteresuotieji
gali kreiptis pas Ad. KregžBostono lituanistinės mokyklos 1963 m. abiturientai išleistuvių iškilmėse. Sėdi iš kairės: Kęstutis
dj, 392 Shepherd Avenue, Girnius, Giedrė Karosaitė, Viktoras Adomavičius, Giedrė Gaiinytė, kalba mokyklos vedėjas poetas
Brooklyn 8, N. Y.
Antanas Gustaitis, Živilė Gimbutaitė, Audronė Lapinskaitė, Gintaras Karosas ir Jūra Gaiinytė.
• Dr. H. Montvilienė bir
želio mėn. pradžioje kelioms
NEW YORK
dienoms tarnybos reikalais
buv atvykusi į Washingtoną, D. C.
• Sekmadienio dailininkų
šeštoje metinėje parodoje,
• Nauji Lietuvių Fondo
kurią kasmet ruošia Brook
nariai, įnešę fondo sąskaiJau keliolika metų šeštadie turientų išleistuves, kurios pa lyn Art Gallery, dr. Marija
ton po šimtą dolerių: Alg. niais dirba Bostono Lituanistinė sižymėjo ypačiai jaukia ir malo Žukauskienė už išstatytą
Janys, Riverside, N. J., mokykla. Visą laiką ji naudojasi nia nuotaika. Pobūviui vadovavo aliejinę tapybą "Mėlynos
Petras Povilaitis, Great liet. šv. Petro parapijos mokyk pirm. Br. Paliulis. Abiturien gėlės” gavo garbės pažymė
Neck, N. Y., Aldona ir Dr. los patalpomis, kurių šeimi tus gražiai pasveikino jungdami jimą (Honorable Mention).
Vladas Šimaičiai, Chicago, ninkas yra prel. Pr. Virmaus- prasmingus linkėjimus, didesnių; New Yorko Transit AuthoIII,. Vaclovas Alksninis, k i s. Mokinių skaičius mokykloj jų Bostono liet, organizacijų at rity Art Association meti
Maspeth 78, N. Y., Veroni nėra pastovus. Pirmamečių kla stovai. Abiturientų vardu, Vikt. nėje dailės parodoje Juozas
lūpomis,jaut
ka ir Stasys Gudas, Brook ses lanko 30 ir daugiau vaikų, o Adomavičiaus
aukštesnėse klasėse lieka tik po riai, nuoširdžiai ir tvirtai buvo Sodaitis už du savo darbus
lyn 21, N. Y., Teodora ir keletą mokinių. Atseit, neatlaiko pareikšta, kad lituanistinė mo gavo du atžymėjimus: ant
Domas Penikas, Brooklyn vaikeliai, neatlaiko ir tėveliai... kykla davė jiems gilesni supra rąją premiją ir garbės pa
21, N. Y., Jonas Tamošiū Mokyklą lanko keletas Amerikoj timą apie lietuvių kalbą, (vedė žymėjimą (abu — aliejinė
nas, Hartford 6, Conn — gimusių lietvių vaikų, bet jos juos J Lietuvos istoriją ir liet, tapyba). Iš išstatytų 6 dar
$120.00, Br. ir Vyt. Voler- nelanko didelis būrys naujųjų atei grožinės literatūros barus, pa bų J. Sodaitis šioje parodo
tas, Riverside, N. J., Kaz. vių vaikų.
dėjo (sisąmoninti, kad lietuvybė je laimėjo ketvirtą pre
Pastaruosius du metus Bosto nėra tušti žodžiai.
Petkūnas, Philadelphia ę3,
miją ir Brooklyn Museum
Meninei pobūvio programai va
Pa., Dr. V. Vygantas, no Lituanistinei mokyklai vado
Art School stipendiją, ku
vavo poetas Antanas Gustai- dovavo mokyklos vedėjas Ant.
Brooklyn 38, N. Y„
ria
naudojosi visus pereitus
t i s. Kiek iš šono teko paste Gustaitis. Savo eiliuota kū
mokslo
metus.
bėti, didelėj sandaroj su juo dir ryba gražiai pasireiškė Živilė

BOSTONO LITUANISTINE MOKYKLA
BAIGĖ MOKSLO METUS

CHICAGO

Joninių laužas
Vilniaus Krašto Lietuvių
Sąjungos Chicagos Skyrius
su Mažosios Lietuvos Lie
tuvių Draugija Chicagoje,
birželio mėn. 22 d. rengia
tradicinį Joninių laužą,
Spaičio
darže
Willow
Springs (kur buvo praėju
siais metais).
Pro gramoj e dalyvauja:
stiprus ir išlavintas, čia gi
musių lietuvių, Vyčių cho
ras. Kuris padainuos gražių-skambių lietuviškų dai
nų. Vaduovauja muzikas
Faustas Strolia.
Taip pat, Vaidyla su bū
riu vaidilučių primins se
novę. Vienas iš svečių tu
rės laimę rasti paparčio žie
dą. Laimingasis ras tikrą
auksinį žiedą.
Bus skanių užkandžių ir
gėrimų.
šokiams gros gera muzi
ka.
Į šį tradicinį Joninių lau
žą kviečiame Chicagos ir
tolimesnių apylinkių lietu
vius.
čia tikrai, smagiai ir įdo
miai praleisite subatvakarį.
čia daugelis prisiminsime
toli ant Nemuno kranto
garsųjį Rambyną.
Pradžia 5 vai. vakare.

bo Tėvų komitetas, kurio pirmi
ninkas yra Br. Paliulis.
Birželio 8-9 d. Bostono Litu
anistinė mokykla baigė 1962 - 63
mokslo metus. Šeštadien} salėj
po bažnyčia buvo dailios iškil
mės — įteikti atestatai aštuoniems abiturientams, kurie iš
ėjo liet, gimnazijoms nustatytą
lituanistinių dalykų kursą, o taip
pat buvo (teiktos dovanos visiems
pirmiems ir antriems visų kla
sių mokiniams. Abiturientams
dovanas skyrė Bostono liet, or
ganizacijos, o kitiems mokiniams
pati mokykla. Dovanos -- liet,
knygos, kurių tarpe ir Dabarti
nės Lietuvių Kalbos žodynas. Tos
Šventės proga lakų ir spalvingą
žod( tarė mokyklos vedėjas Ant.
Gustaitis, o taip pat ir Tėvų
komiteto pirm. Br. Paliulis.
Šiemetiniai Bostono Ltuanistinės Mokyklos abiturientai:
Giedrė Gal i nytė, Jūra Galinytė, Živilė
Gimbutai
tė, Giedrė Karosaitė, Au
dronė Lapinskaitė, Vikto
ras Adomavičius, Kęstutis
Girnius ir Gintaras Karo
sas. Jų klasės auklėtojas ir
mokytojas buvo Ant. Gustai
tis. Visi mokiniai mokyklą bai
gė gerais pažymiais. Tačiau ge
riausias kartais pralenkia kitą
geriausią. Tie laimingieji, kurie
per egzaminus (veikė savo stip
rius draugus, yra Živilė Gim
butaitė ir Kęstutis Girnius.
Birželio 9 d., 6 vai. po pietų,
ALT S-gos namuose. Tėvų komi
tetas surengė arbatėlę -- abi

Joninių laužas
Skautiškos sporto šven
tės idėja Worcesteryje vir
to tradicija ir kasmet, Jo
ninių išvakarėse, "Nevėžio”
tunto rengiama Skautų Tė
vų Komiteto ir skaučių Mai
ronio parke, prie gražaus
ežero kranto. Į šią šventę
suplaukia jaunimas iš įvai
rių Atlanto pakraščio vie
tovių, o taip pat su jais at
važiuoja ir tėvai pasižiūrėti
rungtynių, skautiško Joni
nių laužo šeštadienio vaka
re ir praleisti gražiai dvi
dienas su lietuvišku jauni
mu.
šiais metais ši tradicinė
skautų sporto šventė įvyks
naujai išpuoštame Maironio
parke birželio 22-23 d.d.
Šventė prasidės šeštadienio
ryte ir baigsis sekmadienio
vakare, čia skautiškas jau
nimas išbandys jėgas krep
šinyje, tinklinyje ir lengvo
je atletikoje. Jaunių ir vy
resniųjų komandos rungsis
už pereinamąją rajoninę
taurę, kuri atiteks vietovei,
surinkusiai daugiausia taš
kų. Finalinės rungtynės ir
sporto šventės uždarymas
įvyks sekmadienį po pietų.
Į sporto šventę šiais metais
atvyks ir skaučių tinklinio
ir krepšinio komandos iš
Bostono, New Yorko, Elizabetho ir tVorcesterio, o
skautų komandų laukiama
iš Bostono,
Brocktono,
Hartfordo, Waterburio, N.
Yorko, Elizabetho ir Worcesterio.

šeštadienio vakare skau
tiškas Joninių laužas su
programa, kurią išpildys
Worcesterio
skautės ir
skautai. Po laužo progra
mos naujoje salėje bus šo
kiai. Visa lietuviška visuo
menė iš apylinkių ir Worcesterio maloniai kviečiama
• Aktorius Vitalis Žu atsilankyti į skautų sporto
kauskas turi pakvietimų ir šventę, Joninių laužą ir pa
šią vasarą vyks gastrolių į silinksminimą.
Europos lietuvių kolonijas.
Jis planuoja sudaryti ketu
rių asmenų grupę, ir Euro RACINE
• TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO poje žada užtrukti 3 savai
Racine šauliai ruošia
ĮVYKIŲ paminėjimas (vyks Bos
tes.
Jonines
tone parapijos salėje birželio
• Studentų skautų Korp!
mėn 15 d. 7:30 vai. vak. Tuo reika
DLK Kęstučio šaulių kuo
lu lietuvių delegacija su inž. Vyt.
Vytis New Yorko skyriaus pa ruošia Jonines, kurios
Izbicku priešaky, lankėsi pas gu naujai išrinktą valdybą su įvyks birželio mėn. 22 d.
bernatorių kuris pasirašė pro daro; pirm. — Kęstutis Ne- Minkowskio parke, tarp Ra
klamaciją.
mickas, vicepirm.ir junjorų cine ir Kenosha. Programą
•BOSTONO MERAS paskel
tėvūnas — Ričardas Legec- išpildys Vytauto Didžiojo
bė, kad nekiln. turto mokestis
kis, sekretorius — Vladas Chiragos šaulių kuopos me
sumažinamas nuo tūkstančio
Bileris ir ižd. — Kęstutis nininkai, vad. J. Petrausko.
$3.80.
Fakelų eisena, laužo užde
• IŠĖJO "BANGOS" 7 NR. Bos Bileris.
gimo apeigos ir programa
tono Jūrų Skautų tunto Maironio
• Jurgis Birutis ir Dan bus vykdoma temstant.
budžių (gula išleido 7-tą "Ban
guolė
Grajauskaitė susituo
gos" numer(. Tai gražus leidinė
kia
New
Yorke birželio 29.
lis, liečiąs jūrų skautus. Leidi
nio vyr. redaktorius j. psk. Juo Abu jaunieji yra aktyvūs
Akademinio Skautų Sąjū
zas Vaičjurgis.
• JŪRŲ SKAUTŲ NEMUNO džio nariai. Jurgis yra ASS klausimais ir saviauklos te
UOSTO sezono atidarymas (vyks New Yorko skyriaus pirm., momis. Be to, dalyviai tu
birželio mėn. 30 dieną. Visi tė o Danguolė priklauso vietos rėjo progos pasimaudyti
veliai ir rėmėjai kviečiami šio
Akademikių Skaučių Drau puikiame ežere bei pasilink
sminti. Dalyvavo atstovai
je gražioje gamtos vietoje pra
govei.
leisti savaitgali ir pabūvoti jūri
iš New Yorko, Hartfordo,
• Skautų vyčių ir v. skau New Britaino, Worcesterio
nėje šeimos šventėje.
Svečiai bus vežiojami laive- čių Atlanto rajono suvažia- ir Bostono.
liais. Norintieji atvykti šventės vimas Įvyko birželio 8-9 d.
išvakarėse ir nakvoti gali už gražioje YWCA stovykla
Skaityk ir platink
sisakyti kambarius telefonu AN
vietėje netoli Netv Yorko.
8-8384. Iš Bostono vykti 18, 58
Buvo išklausyta visa eilė
DIRVĄ
ir 14 keliu Pembroke Mass.
pašnekesių organizaciniais

Gimbutaitė, Giedrė Karo
saitė ir Kęstutis Girnius.
Giedrė Gaiinytė dailiai pa
skaitė literatūrin( škicą, kurio
veikėjai buvo liet, grožinės li
teratūros veikalų pavadinimai.
Jūra Gaiinytė paskaitė savo
(domiai sumegstą humoreską.
Gint. Karosas, sesers akom
panuojamas, pasmuikavo nese
niai mirusio komp. J. Karoso
Lėtą Šok(.
Sėkmės ir naujų laimėjimų Bos
tono Lituanistinei Mokyklai!
St.S.

• Aldona šileikytė, šį pa
vasarį baigusi New York
City College, kur studijavo
vokiečių kalbą, šį mėnesį
išvyksta į Europą. Vokieti
joje ji kurį laiką dar skirs
vokiečių kalbos pagilinimo
studijoms.

Nemuno Uosto Globėjų Direk
cija stengsis svečius gražiai pri
imti ir pavaišinti. Iki pasimaty
mo birželio 30 d. prie Seno Kum
pio ežero.
• LEONARDAS VALIUKAS bir
želio mėn. 11 d. Tautinės S-gos
namuose kalbėjo Lietuvos laisvi
nimo klausimais ir apie JAV kon
gresui (teiktas rezoliucijas.

• Į TORONTU -- ( Jūrų Skautijos vadovių-vų ir vienetų atsto
vų suvažiavimą, kuris (vyks bir
želio mėn 15-16 dienomis iš Bos
tono su automobiliu vyksta kele
tas vadovų.
• MENO ŠVENTĖJE, kuri pra
sidės birželio mėn 20 d. Bostono
miesto sode, atrinkti 151 dailinin
ko kūriniai. Programoje daly
vaus Onos Ivaškienės šokių sam
būris.

Prof. Vladas Jakūbėnas, tautinių šokių šventei sukūręs šokėjų maršą, laikraštininkus supažindina su
muzikos kūriniu Nuotraukoje iš kairės: p. Jakubėnienė, prof. V. Jakūbėnas ir laikraštininkai Račkaus
kas, Antanaitis, Daunys ir Vaidelys.
J. Grabausko nuotrauka

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
PRENUMERATĄ

Kas pažįsta tuos meksikiečių caballeros?... Tai Alg. Gustaitis
su dail. J. Pautienių, besilankydami Meiksikoje pasipuošę plačio
mis meksikiečių skrybėlėmis. Dail. J. Pautienius, padaręs Los A na
geles kelių lietuvių portretus, birželio 2 d. grĮžo ( Chicagą.

