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NATO ATOMINIS LAIVYNAS
MORALINIS SKANDALAS D. BRITANIJOJE 
GALI PADĖTI PREZIDENTUI KENNEDY GAU
TI BRITŲ PREMJERO MACMILLANO PRITA
RIMĄ NATO ATOMINIAM LAIVYNUI, KURIS 
BE BRITŲ DALYVAVIMO GALĖJO VIRSTI TIK 
AMERIKIEČIŲ-VOKIEČIŲ BIZNIU IR NESUSI
LAUKTI VIEŠOSIOS NUOMONĖS PRITARIMO 
AMERIKOJE. — NORS PRAKTINĖ TO LAIVY
NO VERTĖ SUKELIA DIDELIŲ ABEJONIŲ, 
PREZIDENTAS YRA PASIRYŽUS JĮ PAVERS
TI FAKTU. — TUO ATVEJU, PREZIDENTUI 
ĮSAKIUS, EUROPIEČIAI GALĖTŲ DALYVAU
TI SOVIETŲ TAIKINIŲ BOMBARDAVIME.

VYTAUTAS MESKAUSKAS
suvaržyta 1558 metais kilusio įs
tatymo, kiek liečia pranešimus 
apie privatinį gyvenimą. Pagal 
tą įstatymą,negalima skelbti net

Ir su gera fantazija būtų sunku 
įsivaizduoti, kad suplanuotą pre
zidento J.F. Kennedy kelionę Eu
ropon lauktų tiek daug nemalonu
mų. Italija; šias eilutes rašant, tiesos, jei ji gali sukelti neapy- 
dar be vyriausybės, Vokietijos 
kanclerio Adenauerio valdymo 
dienos jau yra suskaičiuotos, o 
paskutiniu metu nutartas trumpas 
sustojimas D. Britanijoje,po pas
kutinio skandalo, pasirodė esąs 
labai abejotinos vertės. Tiesa, 
premjeras Harold Macmillan pir_ kartu su sovietų laivyno attache 
madienį gavo Žemųjų Rūmų pasi
tikėjimą, tačiau visai aišku, kad 
jis labai greitai turės savo vietą 
užleisti kam nors kitam.

Skandalas D. Britanijoje, dėl 
savo pobūdžio, buvo labai smar
kiai išgarsintas viso pasaulio 
spaudoje. Mažiausiai iki šiol apie 
tai rašė pačių britų spauda, bet 
dabar ir ji 'atsigauna . Editor & 
Publisher savo birželio 15 d. lai
doje rašo, kad britų spauda, kuri 
yra garsi visame pasaulyje savo 
laisve, iš tikrųjų yra smarkiai

kantos paliestam asmeniui. Tokiu 
būdu, nors britų laikraštininkams 
nebuvo paslaptis, kad karalienės 
karo ministeris John Profumo, 
kurio protėviai buvo italų kilmės, 

tuo pačiu laiku naudojosi paslau
gom profesionalinės prostitutės

padėjėju kap. Eugenijų Ivanovu, 
jie apie tai neskelbė, nes bijojo 
atsakomybės teisme, kur minis - 
terio žodis būtų vertinamas aukš
čiau už prostitutės, nors moterų 
prostitucija D. Britanijoje yra le
galus verslas. (Atsakomybėn trau
kiami tik verslo 'organizatoriai*) 
Už tat, kai John Profumo pareiš
kė, kad užsienio spaudos prane
šimai apie aukščiau minėtą aferą 
neturi jokio pagrindo, britų spau
dai teko tylėti. Tik vėliau, kai 
ministeris buvo priverstas vis-

Šiandien ir rytoj
SOVIETUOS sandėliuose guli sukrauta cukraus už milijo

nus rublių. To cukraus nejstengiama parduoti ir apsaugoti nuo 
gedimo. Tai netikusių prekybinių ryšių su Fidel Castru paseka, 
kai sovietams už ginklus ir mašinas mokama cukrum... Tuo tar
pu komunistinis blokas pats gamina cukrų nei kiek neblogesnį už 
Kubos.

Šis nuostolingas prekybos balansas su Kuba iššauktas politi
nės situacijos. Bet ir kiti ekonominiai negalavimai rodo, kad 
blogi popieriai su sovietine ekonomija. Tad suprantamas Chruš
čiovo rūpestis, kai jis,perskaitęs šių metų pirmojo ketvirčio 
raportą, rado, kad šalia kubietiško cukraus sandėliuose dar gu
li ir kitokių prekių už 20 milijonų rublių...

Ir kas keisčiausia, sovietų pilietis, kuriam trūksta visko, ne
skuba pirkti tų blogų prekių, ypač baldų, batų, medžiagų ir 
elektrinių aparatų, nes jų pataisymas atsieina taip brangiai, kad 
mažai kas drįsta pirkti, skaito, jog neapsimoka.

Sovietų vyriausybė yra nustačiusi oficialų rublio kursą — 
$1.11. Bet tikroji rublio perkamoji vertė yra tik 63 centai. So- 
vietijoj vidutiniai uždirbančio darbininko mėnesinė alga siekia 
vos 90 rublių, kas,amerikoniškais doleriais skaičiuojant,išeitų 
56.70. Bet palyginkime truputį kainas. Paprastas vyriškas kos
tiumas kainuoja 200-300 rublių, kas darbininkui reiškia dvi ar 
tris mėnesines algas. Vyriškas ar moteriškas paltas Vitebske 
kainuoja tarp 85 ir 200 rublių. Vyriški batai Leningrade kainuo
ja 35-50 rublių, o moteriški 55 rubliai. Odesoj gi darbininkų mė
nesinės algos yra nuo 40 iki 100 rublių. Tai visai suprantama, 
kodėl paprastas darbininkas negali nusipirkti prekių...

★
KITAS Chruščiovo rūpestis yra valstybės tvarkoma gamyba. 

Popieriuje viskas atrodo gražiai, bet tikrumoje įmonės pradeda 
tik mėnesio pabaigoje dirbti, kad pasiekus plane nustatytos mė
nesinės normos. Ir dažniausiai paskutinėm dienom padaroma du 
trečdaliai darbo. Tai neišlaiko lygsvaros gamyboj ir reikalauja iš 
darbininkų "pasispaudimo". Kartais tenka dirbti be pertraukos net 
po 20 valandų, aišku, už tai negaunant papildomo atlyginimo.

Chruščiovas skelbė, kad Sovietijoje darbas bus ribotas iki 7 
valandų per dieną ir darbo savaitė bus sumažinta iki 40 valandų. 
Bet praktikoj įmonės nesilaiko nutarimo ir reikalauja padvibu- 
binti "savanoriškas valandas", už kurias nemoka. Kiekvieną sa
vaitę įmonių vadovai randa naują motyvą, dėl ko reikalingas sa
vanoriškas darbas. Castro vizito metu, darbininkai buvo kvie
čiami dirbti -savanoriškas valandas Kubos draugystės labui...

Kad išvengus darbininkų nepasitenkinimo dėl tokio išnau
dojimo, kai kurios įmonės nutarė mokėti už 8 darbo valandas 
kasdien, bet vidutiniai sovietų darbininkas vistiek dar dirba 
nemokamai kas savaitę po 10 ar 12 valandų, nematydamas jokio 
gyvenimo pagerėjimo ateityje.

★
KUBOJE grupė sovietų "techniniųpatarėjų" televizijoje klau

sosi sugrįžusio iš Sovietijos Castro kalbos.
"... Sovietijoje gyvenimas nuostabiai puikus, sako Castro. 

Gyventojai laisvi ir laimingi. Jie gyvena pertekliuje..."
— Negalimas dalykas, -- šnibžda rusas savo kaimynui, — 

kad tenai įvyktų tokie dideli pasikeitimai per keletą mėnesių, 
kai mes iš ten išvažiavome!...

dėlto prisipažinti melavęs, britų 
spauda su pasigardžiavimu pa
skelbė visas detales ir 'callgirl’ 
Christine Keeler jau dabar iš 
savo 'atsiminimų* uždirbo per 
100.000 dolerių.

Visa šioji pikantiška afera yra 
labai įdomi viešosios moralės 
keitimosi tyrinėtojams. Politiš
kai, jei Macmillano vyriausybei 
būtų sekęsi kitose srityse, ji ne
būtų buvusi labai baisi, nors sa
vaime aišku, kad ji negalėjo pa
kelti premjero prestižo, nors tai 
jo asmeniškai ir nelietė. Už tat 
atrodo, kad premjeras labai bi
jojo, kad prezidentas Kennedy ne
atšauktų savo vizito, o preziden
tas dabar gali tikėtis iš Macmil
lano galutino sutikimo dėl Nato 
atominio laivyno sudarymo, ku
ris, atrodo, turėtų būti tos lauk
tuvės, kurias prezidentas tikisi 
atsivežti savo kraštui iš Europos.

Kaip jau buvau rašęs, Washing- 
tone buvo sugalvota įkurti miš
rų NATO laivyną, kad tuo būdu 
davus Europos valstybėm jaus
mą, kad ir jos turi atominių gink
lų ir yra neatjungiamai susiju
sios su JAV galybe. Svarbiausias 
tikslas, nors apie tai ir nebuvo 
viešai kalbama, buvo patenkinti 
vokiečių ambicijas ir neduoti 
jiems progos reikalauti sau at
skiro strateginio atominio apsi
ginklavimo. Pradėjus svarstyti, 
kaip tą idėją pavertus kūnu, at
sirado didelių kliūčių. Europie
čiai nelabai suprato tokio atomi-’ 
nio laivyno, kurį sudarytų 25 lai
vai, reikalingumo. Kiekvienas lai
vas turėtų aštuonias Polaris A-3 
raketas. Tas raketas galima pa
leisti tik JAV prezidentui leidus, 
tačiau ne į jo ar JAV štabo, bet 
į NATO parinktus taikinius. Vo
kiečiai su tuo projektu sutiko, 
kad tik įtikus VVashingtonui. Jie 
sutiko padengti ir apie 40% visų 
išlaidų. Prancūzai, nepaisant to 
laivyno, pirmučiausia nori savo 
atominių ginklų, kuriais jie galė
tų disponuoti be JAV prezidento 
leidimo, italai vis dar negali ap
sispręsti, o britai, kurie patys tu
rės keletą povandeninių laivų su 
Polaris raketom, pareiškė, kad 
jie negali įžiūrėti tokio laivyno 
prasmės. Jei tokia eiga vyktų 
toliau, būtų pavojaus, kad NATO 
atominis laivynas bus tik ame
rikiečių - vokiečių biznis. To
dėl prezidentui Kennedy labai 
rūpėjo gauti bent simbolinį bri
tų dalyvavimą. Tam reikalui į 
Londoną buvo pasiųstas JAV lai
vyno štabo operacijų skyriaus 
viršininkas viceadmirolas Clau- 
de Vernon Ricketts. Atrodo, kad 
jis įtikino savo kolegas iš Royal 
Navy,kad NATO laivynas, nors 
praktiškai nereikalingas, visdėl- 
to britam gali būti naudingas, nes 
jo išlaidų didžiausią dalį padengs

(Nukelta į 2 psl.)

Birželio 15 d. Chicagoje Jaunimo Centre įvyko iškilminga akademija didžiam lietuviui Antanui Oliui 
prisiminti. Nuotraukoje solistė Ona Kaskas ir muz. Aleksandras Kučiūnas koncerto metu. Sceną deko
ravo dail. A. Kurauskas. V.A. Račkausko nuotrauka

TAUTA 10 ATMINTI SU PAGARBA MINĖS
Lietuvos atstovo J. Kajecko kalba,pasakyta Antano Olio penkių metų mirties 

sukakties proga Chicagoje/Jaunimo Centre,birželio 15 d.

Pereitą mėnesį, Motinos Die
nos išvakarėse, šioje salėje, mi
nėjome Rygiškių Jono gimnazi
jos šimtmetį. Šį vakarą, Tėvo 
Dienos išvakarėse, susirinkome 
pagerbti asmenį, kurį galima pa
vadinti lietuvių išeivijos tėvu, jei 
ne amžiumi,tai darbais.

Tarp Marijampolės ir velio- 
nies Olio esama ryšio, nors ir ne 
tiesioginio. Tuo ryšininku buvo 
Olio tėvas. Pastarajam užvakar 
suėjo šimto metų gimimo sukak-

ir pavergė. Jis "Varpo" gimimo 
metais, iš Lietuvos atsivežė Ame
rikon meilę knygai, laikraščiui ir 
mokslui. Jis tuojau šioje šalyje už 
jų užsikabino ir jų meilę perdavė 
sūnui, kurio šiandien penkių metų 
mirties sukaktį minime. Tėvas 
buvo Olio pirmas mokslo,meilės 
ir pasišventimo savajai tautai 
įkvėpėjas ir mokytojas. Tat,tėvo 
ir sūnaus šia proga prisiminimas 
pritinka Tėvo Dienai.

Jtakos Oliui dar, beabejo, turė

Antano Olio minėjimo akademijoj susitikę: Lietuvos atstovas Wa- 
shingtone J. Kajeckas, poetas Stasys Santvaras, Juozas J. Bachunas 
ir Lietuvos gen. konsulas Chicagoje dr. P. Daužvardis.

V.A. Račkausko nuotrauka

tis. Tat, velionis Olšauskas ir 
Marijampolės gimnazija vienme
čiai amžiumi. Abu gimė Lietuvos 
sukilimo metu, kada siekta nusi
kratyti carų globos.

Kada Olšauskui suėjo dvide
šimt metų amžiaus, gimė "Auš
ra". Jis "Aušros" laikotarpį Lie
tuvoje ir pergyveno. Tuo metu 
Marijampolė buvo vienas drau
džiamos lietuviškos spaudos 
centrų. Tad, lietuviško rašto iš 
Marijampolės beriami spinduliai 
neišvengiamai pasiekė Olšauską 
kaimyniniame Liudvinave. Jie jį

jo šviesios atminties Adomas 
Šernas ir Vanagaitis, abu mano 
kaimynai iš Zanavykijos lygumų. 
Iš gyvųjų įtakos Oliui dar turėjo 
ministeris B.K. Balutis, J.J. Ba- 
chunas, dr. St. Biežis ir kiti. 
Tuo pavyzdžiu ir patarimais Olį 
veikusius gyvus ir mirusius bi
čiulius šiandien irgi su pagarba 
prisimenam. Jų pasėlio grūdas 
atnešė vaisių.

Tačiau, bene didžiausiom ve- 
lionies įkvėpėjom buvo lietuviš
ka muzika ir lietuviška daina. Su 
jomis glaudžiai rišasi Vanagai-
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Dainavos ansamblis ir dirigentas Algis Šimkus, išpildę dalį koncertinės programos Antano Olio pa
minėjimo akademijoje. > V.A. Račkausko nuotrauka

tis. Šiandien lygiai 39 metai,kai 
jis Lietuvą apleido. Vanagaitis, 
anot Olio, lietuvišku kultūros lo
bynu nešinas, kaip koks pranašas 
gaivino išeiviją. Vanagaitis buvo 
Olio mokytojas kultūriniam bare, 
o Olis jo ištikimas talkininkas 
darbe. Olis prisipažįsta, kad 
klausydamas Vanagaičio, ne tik 
išmokęs geresniu lietuviu būti, 
bet supratęs ir kas darytina, kad 
kitus prie lietuvybės pritraukti.

Olio pagerbimas be Vanagai
čio suminėjimo neįmanoma 
Olis pats rašė, kad Vanagaitis pa- 
liksiąs tautiečių atmintyje Ame
rikoje iki čia gyvensiąs bent vie-

(Nukelta į 3 psl.)

ŽINIOS iŠ VISO 
_ PASAULIO _

♦ KUBOS PABĖGĖLIAI FLO
RIDOJE rado draugų su svarsty
tinu pasiūlymu: Haiti pabėgėliai 
siūlo (paskolinus jiems ginklų ir 
pinigų) pirma nuversti Haiti pre
zidentą Duvalier, po to ten būtų 
suteikta bazė kubiečių rezisten
cinei veiklai prieš Castro.

♦ PREZIDENTAS KENNEDY, 
ĮTEIKUS KONGRESUI nepapras
tai radikalų civilinių teisių įsta
tymo pakeitimo projektą, kartu 
paragino ir negrų organizacijų 
vadovybes susilaikyti nuo de
monstracijų, kad kongresas galė
tų ramiai ir be pašalinių įtakų iš
reikšti savo valią.

Atsakymai ir reakcija iš negrų 
organizacijų rodo, kurios jų nuo
širdžiai siekia padėties pagerėji
mo ir kurioms rūpi demonstra
cijos, ugdančios neramumus kraš
te ir keliančios rasinę neapykan
tą. Didesnė dalis šių organizaci
jų siekia ne negrų gerovės, o yra 
inspiruojamos iš šalies "laisvės 
ir lygybės" šūkiais, kurių kilmė 
rodo, kieno interesuose glūdi jų 
veikla.

♦ SOV. SĄJUNGOS ATSTOVAI 
FORMALIAI sutiko su JA V pasiū
lymu pravesti tiesioginę telefono 
liniją (hot line) tarp Baltųjų Rū
mų ir Kremliaus, kad tuo išven
gus pripuolamo karo pavojaus.

♦ SOVIETINIŲ KOSMONAUTŲ 
KELIONĖ ERDVĖJE PASIBAIGĖ 
Bikovskio 82 apskridimaisirTe- 
reškovos -- 49. Vak. pasaulio 
mokslininkai sekę tą kelionę, 
spėja, kad neatsižvelgiant į visus 
rekordus ir pirmavimus,bandy
mas neatsiekė tų tiksų, kuriems 
jis buvo skirtas. Pirmučiausia, 
kosmonautams pritrūkę "kvapo" 
dar ilgesniam skridimui, nepasi
sekė numatytasis susitikimas 
erdvėje ir t.t. Nėra abejonės, kad 
skridimo technikoje buvo padary
tas didelis šuolis pirmyn, kurio 
nepaliks neišnaudoję Sov. Sąjun
gos mokslininkai, o tuo labiau, 
sovietinė propaganda.

♦ JAV PALEIDO ERDVĖN TI- 
ROS7 SATELITĄ, kuris jaupir- 
momis skridimo valandomis grą
žino žemėn neįkainuojamos ver
tės nuotraukas, suteikusias žinių 
apie besiformuojančius uraganus 
ir kitas audrų sistemas.
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ULTIMATUMAS VOKIETIIAI PARUOŠTAS...
Londone Neville Chamberlain 

ir jo ministeriai šeštadienio nak
tį tebeposėdžiavo. Ministeriai, 
susėdę aplink stalą, žinojo, kad 
vyriausybės (o taip pat gal ir 
konservatorių partijos) ateitis 
priklausys nuo jų sprendimo, kuri 
Šią valandą priims.

Krašte vyravo karo atmosfera. 
Parlamente visi buvo susijaudi
nę.
Chamberlainas žinojo, kad dau

guma konservatorių pasiruošę 
nuversti jo vyriausybę, jei Vo
kietijai nebus pasiųstas griež
tas ultimatumas pirm negu par
lamentas iŠ naujo susirinks. Grei
čiausiai Winston Churchill būtų 
partijos paskirtas vietoj Cham- 
berlaino 24 valandų bėgyje, pa
laikant liberalams ir darbie- 
čiams.

Šeštadieni popiet parlamente 
posėdžiai buvo labai audringi.

GREETINGS and BEST WISHES 
To All the Lithuanian People

S T. CLAIR
AVINGS

ASSOCIATION
Your 

Savings EARN

SAVINGS DEPOSITS INSURED TO 
$10,000.00 

813 E. 185th St.
IV 1-7800 

25000 Euclid Avė. 6235 St. Clair Avė.
AN 1-1200 HE 1-5670

26000 LAKE SHORE Blvd.
RE 1-12OO

GREETINGS and BEST W1SHES 
To All the Lithuanian People

THE HUMPHREY CO

EUCLID BEACH PARK

Daugelis atstovų, praradę {prastą 
anglams šaltumą, Chamberlainui 
metė Įžeidžiančius žodžius. Kada 
Chamberlainas pasikėlė pasakytu 
kad jis laukia prancūzų nutarimo, 
sir Arthur Grenwood staiga j{ 
pertraukė, šaukdamas: "Aš klau
siu (kiek dar laiko mes tupčiosi- 
me, kai Anglija ir visa civili
zacija yra pavojuje?"

Chamberlainas Jausdamas sa
voje partijoje opoziciją, tuoj su
šaukė ministerių posėd}.

Prieš tai jis vakarieniavo su 
lordu Halifaxu. Halifax dar nie
kad nematė taip susijaudinusio 
Chamberlaino.

"Atstovų rūmai apsirinka”,pa
sakė Chamberlainas, "manydami, 
kad man trūksta drąsos. Tai 
prancūzų neryžtingumas mane 
privertė atsisakyti nuo pirmojo 
ultimatumo projekto, kuris turė
jo baigtis šeštadienĮ, rugsėjo 2 
vidurnaktĮ. Dabar aš abejoju, ar 
vyriausybė galės rytoj dar išsi
laikyti."

Po vakarienės buvo pasikeis
ta telefoniniais pasikalbėjimais 
tarp Londono ir Paryžiaus. Buvo 
sutarta vokiečiams duoti kuo 
trumpiausi terminą apleisti Len
kiją.

Po vidurnakčio Chamberlainas 
aiškino savo ministeriams sun
kumus su prancūzais, kad sude
rinus abu ultimatumus.

Prancūzams didžiausia pro
blema buvo mobilizacija. Kariuo
menės vadai reikalavo, kad būtų 
suvėlintas ultimatumo pasiunti
mas. Tuo tarpu Anglijoje laivy
no ir kariuomenės vadai prie
šinosi ultimatumo atidėjimui.

Karo ministeris Leslie Hore- 
Belisha daug darė, kad ultimatu
mas baigtųsi rugsėjo 2 vidur
nakti, dabar reikalavo, kad jis 
baigtųsi nevėliau sekmadienio ry
to 6 vai. Chamberlainas atsakė, 
jei anglų ultimatumas baigsis 
vidurdieni, tai prancūzai pasiųs 
prieš vidurdieni, kad jis baigtų
si 9 vai. vakare.

Apie 1 vai. 30 ryto buvo susi
tarta, kad Anglijos ultimatumas 
baigsis 11 vai. ryto sekmadien}.

Chamberlainas grjžo išvar
gęs. Jis buvo 70 metų amžiaus,

BEST W1SHES 
To AU the Lithuanian People

Frances P. Bolton
CONGRESSMAN

22nd District

GREETINGS and BEST WISHES

SMITH’S
Restaurant - Cocktail Lounge

Dining out is pure pleasure at Smith’s, 
where fine food is served at realistic 

prices!
Private parties and wedding receptions 

are a specialty.
LAKE SHORE BLVD. AT E. 222 ST.

RE 2-9900

NATO...
(Atkelta iš 1 psl.) 

vokiečiai su amerikiečiais, ta
čiau britų pramonė gaus labai 
daug užsakymų.

Ricketts įrodinėjo, kad laivai 
su Polaris raketom, nors ir ne- 
povandeniniai, tačiau bus sunkiai 
sovietų pasiekiami, nes jie bus 
greitesni už sovietų povandeni
nius laivus. Kadangi jų buvimo 
vieta bus visą laiką keičiama, 
sovietai negalės { juos nutaikyti 
savo raketas, ę jų aviacija nėra 
tokia galinga, kad galėtų kontro
liuoti visą Atlanto vandenyną. 
Šiuo metu { Europos miestus ir 
karinius {rengimus sovietai yra 
nukreipę 600 savo raketų, o ame
rikiečiai patys ir su NATO sąjun
gininkais, {skaitant ir būsimus 
laivus, turėtų { sovietų taikinius 
nukreiptas 2.000 raketų. Kiekvie
no NATO laivo {gula, kad suma
žinus nesusipratimo galimybes, 
susidarytų tik iš dviejų tautybių. 
Kiekviena raketa turėtų specialų 
{taisą, kuris jas {galintų paleisti 
tik amerikiečiams leidus. Jau su
tarta ir dėl to laivyno vėliavos. 
Jos fonas būsiąs mėlynas, o vi
duryje baltas trikampis ir žvaigž
dės, simbolizuojančios kiekvieną 
dalyv{.

Jei iki šiol dėl to susitarė tik 
žemesni pareigūnai, tai prezi
dento Kennedy viešnagės metu 
jau turėtų būti galutinai sutarta 
vyriausybių. Ar toks projektas 
gaus ir visų suinteresuotų kraštų 
parlamentų sutikimą, šiuo metu 
dar labai sunku pasakyti.

bet dar buvo stiprios sveikatos. 
Jis tuoj telefonavo Lenkijos am
basadoriui Raczynskiui, padrą- 
sindamas:(|Prancūzija ir mes šian
dien stovėsime jūsų pusėje." 

Ryczynski atsakė: "Aš jaučiuo
si mažiau nelaimingas".

Tuo tarpu Paryžiuje santykiai 
tarp Lenkijos ir Prancūzijos da
rėsi labiau Įtempti. Vienai se
niausių Europos draugysčių 
grėsė sugriuvimas dėl prancū
zų dvejojimo pasiųsti vokiečiams 
ultimatumą. Kai kurie lenkai abe
jojo, ar Prancūzija stos karan.

Lenkijos ambasadorius Pary
žiuje Lukasiewicz tą nakt{ aplei
do prancūzų užsienio reikalų mi
nisteriją trenkdamas durimis. 
Tarp jo ir ministerio Bonnet įvy
ko diplomatams neįprastas pasi
kalbėjimas.

Bonnet aiškino, kad jis tariasi 
su Londonu ir negalĮs duoti jo
kio galutino atsakymo dėl ulti
matumo.

Į, tai Lukasiewicz atsakė: "Kal
bate, kalbate, kalbate! Kam nau
dinga tos kalbos? Lenkija reika
linga akcijos ir tuojau pat. Mes 
manome, kad prancūzų pažadas 
remti Lenkiją kariškai turėjo 
būti išlaikytas be papildomų dis
kusijų!"

Bonnet patraukė pečiais, nieko 
nesakydamas. Jis žinojo, kad žo
džiai nenuramins lenko. Pran
cūzijos vyriausias štabas jam sa
kė, kad reikia mažiausiai iki pir
madienio laimėti laiką, kad gali
ma būtų mobilizuotis ir evakuoti 
moteris ir vaikus.

Tuo tarpu lenkas toliau protes
tavo.

"Tai neteisinga ir jūs žinote, 
kad tai neteisinga: Sutartis yra 
sutartimi ir turi būti gerbiama. 
Ar aš turiu suprasti, kad pran
cūzų žodis nebeturi jokios ver
tės? Supraskite, kad kiekvieną 
valanda, kuri prabėga, dvigubina 
vokiečių aviacijos puolimus ir tai 
reiškia mirti tūkstančiams Lenki • 
jos vyrų, moterų ir vaikų?"

Bonnet, priremtas prie sienos 
ir netekęs kantrybės dėl tokio 
lenko tono, atkirto:

"Ir jūs, ar jūs norite, kad Pa
ryžiaus moterys ir vaikai būtų 
žudomi?"

VidurnaktJ JAV ambasadorius 
William Bullitt, {spėtas apie len
kų baimę, raportavo Wąshing- 
tonui, pareikšdamas kad Luka- 
siewicz intervencija buvusi per
dėta...

Daladier nesistengė išsisukti 
nuo pažado Lenkijai. Po pietų jis 
pats Lukasiewiczui tai patvirtino 
ir prižadėjo, kad asmeniškai pa
ims Į savo rankas užsienio po
litikos reikalus. Daladier žino
jo, kad karas neišvengiamas. ŠeŠ- 
tadienĮ popiet iš parlamento jis 
gavo papildomų kreditų karui 
pradėti. Naktį rugsėjo iš 2 Į 
3 d. jis turėjo laisvas rankas.

Kada jis pasakė parlamente, 
kad Prancūzija, palikdama Len
kiją, praras garbę, jam buvo pri
tarta plojimu. Dabar jam liko 
tik išsiaiškinti su kariškiais. Vy
riausias štabas, vadovaujamas 
gen. Gamelino, kartojo jam, kad 
kariuomenė nepasiruošusi. Pa
sieny stovinti kariuomenė jau ka ■ 
ro stovy nuo rugpiūčio 23 d. ir-, 
rezervistai gavo {sakymą atvyk
ti { dalinius. Prancūzijos keliai 
užimti kariuomenės transportų. 
Jei karas bus tuojau paskelbtas, 
vokiečių aviacija padarys sker
dynes... Daladier negalėjo mu- 
matyti, kad Hitleris dar nepuls

vakarų fronte anksčiau kelių mė
nesių ir Gamelino argumentai at
rodė svarūs.

Visa tai jis stengėsi paaiškin
ti Chamberlainui telefonu šeš
tadieni 10 v. vak., kuris jam at
sakė, jei Prancūzai stengsis ul
timatumą suvėlinti 48 valandas, 
tai Anglijos vyriausybė nebebus 
padėties šeimininke. Ir jis pa
siūlė, kad prancūzų ultimatu
mas būtų pasiųstas sekmadieni 
8 vai. ryto, duodant jam terminą 
iki vidurdienio. Daladier atsakė, 
kad nebent anglų bombonešiai pa

siruošę akcijai, bet prancūzai ne 
norėtų pradėti tuojau pat karo 
veiksmų.

Vidurnakti Prancūzija nedrą
siai padarė pirmąjį žingsn} ka
ro paskelbimui. Daladier {spė
jo savo ambasadorių Berlyne 
Coulondre, kad pasiruoštų nau
jam demaršui sekmadienio ry
te pas Ribbentropą. Bet jam ne
pasakė nieko apie ultimatumą. 
Dar reikėjo nuspręsti.

Kitame numeryje: ŠVEDAS 
BANDO IŠGELBĖTI TAIK^...

GREETINGS and BEST WISHES

WIEHN'$ BAKERY
For GOOD Baked Goods - See WIEHN,S

704 EAST 185 th ST. KE 1-0650

GREETINGS and BEST W1SHES

EUCLID IGHITION COMPANY

1062 East 185th St. Call JV. 1-2222

GREETINGS and BEST WISHES

LUIKART INSURANCE 
AGENCY

GENERAL INSURANCE
18609 St. Clair Avė KE 1-4770

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER 
ATOSTOGAS

Ck-Hstrena

ŠEIMOS 
POILSIUI 
PUIKIOS 
MAUDYNĖS, 
LAIVELIAI JR 
ŽUVAVIMAS

on Chriitiona Lak*

PLANUOKITE seimai atostogas 
32 akrų įvairių pramogų kupi
noje L1NKŲ vasarvietėje. Puikus 
maistas, baras, linksmavakariai. 
Laiveliai NEMOKAMAI. Dėl są
lygų teirautis BOX D-266, ED-
VVARDSBURG. MICHIGAN. arba 
telef. J. Linkus, NEptunc 1-5055.

GREETINGS and BEST WISHES

NEW LOCATION

EAST 200TH HARDV/ARE

673 East 200th St. IV 1-8448

GARSIAME CAPE COD — OSTERVILLE, MASS. KU
RORTE PRIE ATVIRO ATLANTO PRIVATAUS PLIA

ŽO, PUŠŲ PAVĖSYJE GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 
VASARVIETĖJE

JANSONŲ VILOJE _

"AUDRONĖ“
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 

Tel. (Area 617) 428-8425
• Graži vila ir erdvūs kambariai.
• Privatus 2 akrų pušynas — parkas.
• Šiltos 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.
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DAUGIAU DĖMESIO SKIRKIME 
LITUANISTINIAM MOKSLUI

Į Antano Olio paminėjimo, akademiją susirinko ne tik chicagiečiai, bet ir iš kitų miestų suvažiavę 
lietuviai. v- A- Račkausko nuotrauka

TAUTA 10 ATMINT! SU PAGARBA MINĖS...

M

Niekas neabejoja, kad mūsų lituanistinės vargo mokyklos at
lieka neĮkainuojamą darbą lietuviškos kultūros ir dvasios palaiky
me mūsų priaugančioje kartoje. Niekas taip pat neabejoja, kokiu 
pasišventimu tose mokyklose auklėjamas ir brandinamas naujasis 
lietuvių visuomenei prieauglis. Tuo darbu ir jo vaisiais abejoja tik 
tie, kurie patys nebeturi to Įsipareigojimo jausmo, kuriuo vedini 
apleido savo kraštą. Bet tų pelų, iš kurių nėra grūdų jokiai bendruo
menei, buvo ir bus. Jų perauklėjimas, turbūt, kainuotų daugiau, nei 
lietuviško universiteto Įsteigimas Chicagoje.

Pažvelgus Į mūsų jaunimo organizacijų eiles, pažvelgus jau ir Į 
bendrinių organizacijų vadovybes, su džiaugsmu turime sutikti jau
nus veidus, nesidrovinčius jungtis Į veiklą, kuri iš paviršiaus atrodo 
neviliojanti, bet kuri kartu gali suteikti tolimesniame gyvenime daug 
naudos ir malonumo.

Tai vis tvirtos lietuviškos šeimos auklėtiniai, mūsų vargo mo
kyklų derlius. Derlius tų mokyklų,kuriose jie, kad ir kartais be di
desnio noro, be reikiamo entuziazmo, be tinkamos normaliai mokyk
lai atmosferos, o vistik pasisavino pagrindus lietuviškesnei galvose
nai, savo valia nustatė ryšĮ, kuris teikia progos savo kilmei išnaudo
ti tobulesnio ir visuomeniškesnio savos bendruomenės nario asmeny
bei ugdyti.

Lituanistinių mokyklų išleistuvės, pabaigtuvės, atestatų Įteikimo 
iškilmės organizuojamos taip, kad auklėtiniai galėtų parodyti ne tik 
moksle atsiektą pažangą, bet kartu ir išlaikymą tų lietuviškos galvo
senos pradų, be kurių moksleivis liktų abiturientu, tik sugaišusiu ir 
gaišinusiu laiką, kurio lituanistinėms mokykloms taip stokoja.

Stokoja toms mokykloms ne vien tik laiko. Visuomenės statomi 
reikalavimai, daugelio tėvų nusiskundimai kartais išeina iš tos pro
porcijos, kurioje mokyklų organizacijos randasi. Jos ir vadinamos 
vargo mokyklomis todėl, kad jų padėtis mūsų bendruomeniniame 
gyvenimef aukštai iškelta žodžiuose ir reikalavimuose, tačiau Ūkinė 
tų mokyklų padėtis yra ne kas kita, kaip mūsų visų ekonominio ne- 
organizuotumo ir didžiausio nesusipratimo pavyzdžiu.

OkinĮ mūsų bendruomeninio gyvenimo nuosmūkĮ rodo pavyzdžiai, 
kurie yra ryškiausia nerealios ir negyvenimiškos ūkinės galvosenos 
išdava. Pvz,, kas iš logiškiau galvojančių pateisins LB apylinkės 
1000 dolerių Įnašą Lietuvių Fondui, paliekant savo apylinkės mokyk
lą deficite? Kas pateisins tūkstančius dolerių, skiriamų paminklams 
statyti, kai visos lituanistinės mokyklos Amerikoje turi dideles su
mas išmokėti už patalpų nuomas? O kur ir kokie yra mūsų pačių su
kurti stipendijų fondai, kuriais galėtų pasinaudoti gabesni lituanis
tinių mokyklų abiturientai?

Tai klausimai, vis iš tos pačios senos plokštelės. Kiek Į juos 
galės atsakyti PLB Seimas, taip pat neaišku, nes dienotvarkėje jau 
f raide pažymėtas punktas kalba apie jaunąją kartą ir lietuvybės iš
laikymą išeivijoje. Tai bendrybė, kurioje sunku bus Įsisprausti mū
sų vargo mokyklai, nes ir pati bendruomenė savų vargų pakankamai 
turi, nevengdama susikurti sau dar ir naujų.

O jaunimui skiriamas didesnis dėmesys duotų daugiau naudos, 
nei išsikovojus 50*7o Įtakos VUKe. (j.č.)

IŠKILMINGA AKADEMIJA DIDŽIAM
LIETUVIUI PRISIMINTI

Išvakarėse paminėjus 1941 m. 
tragiškąją tautos tremtĮ, birželio 
15 d. vakar e Chicagos lietuviai vėl 
gausiai rinkosi Jaunimo Centran. 
Rinkosi atiduoti pagarbą didžiam 
lietuviui, 1958 m. birželio 6 d. 
nelauktai, negrjžtančiai iškelia
vusiam ANAPUS. Susirinko di
delė minia, užpildydama iki pas
kutinės erdvios patalpos vietas. 
Apsčiai čia būta velionies arti
mųjų, bendraminčių, bendradar
bių ir kitų.

Oficialioji akademijos dalis 
pradėta Valdo Adamkavičiaus žo
džiu. "§Į vakarą mes norime su
sigrąžinti dvasini veidą žmogaus, 
prieš penketą metų išėjusio iš 
mūsų tarpo. Nors tasai veidas 
yra neužmirštamas, tačiau reikia 
pakartoti jo bruožus, kad atsek
tume jo darbo ir jo palikimo ke
lius, tapusius mūsų, Amerikos lie 
tuvių išeivijos, istorijos ir gyve
nimo dalimi... " Tokiais žodžiais 
prabilo V. Adajnkavičius.

Atidaromąjį žodĮ sekė Lietu
vos atstovo V/ashingtone Juozo 
Rajecko kalba. Vėliau dar kalbė
jo Lietuvos Generalinis konsulas 
Chicagoje, dr. Petras Daužvar- 
dis; Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas Leonardas Šimutis 
ir advokatas Antanas Lapinskas. 
Kalbėtojai ryškiai išvardino ve
lionies nuveiktus didžiuosius dar
bus, pasigerėjo jo charakterio 
savybėmis ir teigiamai Įvertino 
jo plačiašakę veiklą. Buvo prisi
mintas ir šviesios atminties ve
lionies tėvas, daug veikęs lietu-

(Atkelta iš 1 psl.)
nas lietuvis. Tad, Šiandien prisi
mindami ir VanagaitĮ,tik dar la
biau pagerbiame O1Į. Džiugu, kad 
p. Vanagaitienė Olio-Vanagaičio 
darbą datesė iki "Margučio" 35 
m. sukakties.

vybės baruose. Dr. P. DauŽvar- 
dis, tarp kitko, iškėlė mint}, jog 
būtina išleisti išsamią Antano 
Olio biografiją. Ji išleistina lie
tuvių ir anglų kalbomis, idant 
kartų kartoms bylotų, kokia didi 
buvo Lietuvos nemačiusio lietu
vio meilė tėvų žemei. Oficialio-

ji dalis baigta išsamia Stasio 
Santvaro paskaita.

Antroje dalyje išklausyta kon
certinė programa. Solista i Jonas 
Vaznelis padainavo Vanagaičio - 
Jakubėno "Dzūkų kraštas",Ole
kos - Jakubėno "Aš nežinau" ir 
Vana^ičio - Kučiūno "Beržas". 
Senai bematyta viešnia, solistė 
Ona Kaskas padainavo Gruodžio 
"Visur tyla", Dirvenskaitės "Sap
nai" ir Vanagaičio "Dobilėlis". 
Katutėmis nepaliaujant, abu so
listai pridėjo dar po dainą. So
listams akompanavo Aleksand
ras Kučiūnas.

Koncertinę programą užbaigė 
Lietuvių Meno Ansamblis Daina
va diriguojamas Algio Šimkaus. 
Dainaviečiai sudainavo šias dai
nas: Vanagaičio "Malda”, Šim
kaus "Motinėle, sengalvėle" ir 
ištrauką iš Gaidelio "Kantata apie 
Lietuvą". Gi priedui Šimkaus "At
sisveikinimas su giria".

Akademijos uždarymą atliko 
Juozas Bachunas, širdingai pa
dėkojęs oficialiosios ir koncer
tinės dalies dalyviams, prisidė- 
jusiems prie akademijos rengi
mo ir visiems atsilankiusiems. 
Tardamas padėką, Juozas Ba
chunas visus pakvietė Į apatines 
patalpas pasivaišinti.

Rengta akademija praėjo dide
liu pasisekimu. Saikas, skonis, 
(būtina teigiamai Įvertinti ir dail. 
A. Kurausko meninĮ scenos api
pavidalinimą) ir rimtis vyravo 
nuo pradžios iki pat galo. Suma
niu ir aukštu akademijos lygiu, 
tinkamai pagerbta šviesi ir at
mintyje nedilstanti Antano Olio 
asmenybė.

Vadovaujant JuozuiBachunui ir 
Valdui Adamkavičiui, šią akade
miją surengė komitetas, kurio 
sudėtyje būta dvidešimts lietu
viškųjų organizacijų,

P. Petrutis

r.

-

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

Solistas J. Vaznelis ir akompaniatorius muz. A. Kučiūnas koncerto 
metu Antano Olio paminėjimo akademijoje. P. Petružio nuotrauka

Tarp kita, man džiugu konsta
tuoti, kad ilgus metus Vana
gaičių - Olio talkininku darbe 
bendrai, o "Margutyje" ypatingai, 
buvo ir manasis giminaitis, Vin-, 
cas S. Jokubynas.

Kylančios lietuviškos žvaigž
dės nekartą užgęsta lietuvybei. 
Su Oliu buvo kitaip. Mokslas, 
prityrimas, sėkmė gyvenime, 
Olio asmenyje ugdė vis didesnio 
ir platesnio masto lietuvi. Dar* 
bas ir veikla nelietuvių tarpe-- 
neužmušė jame lietuvio. Jis buvo 
eilės organizacijų Įsteigėjas ir 
Įvairių organizacijų pirmininkas 
bei vice-pirmininkas. Jis Misijos 
sąlėkio ir poros grandioziškų sąs
krydžių Washingtone organizato
rius. Jie praturtinti Čiurlionio 
Ansambliu, nacionaliniu orkest
ru, velionies turininga kalba, pil
nutėle katedra žmonių ir šauniu 
Lietuvai pašvęstu pamokslu. Aš 
gyvai prisimenu, kaip velionis tuo 
Msgr. JohnK.Cartv/rigthpamoks
lu gėrėjosi ir didžiavosi. Tom 
progom Įtikinančiai iškelta sve

Leonardas Valiukas, rezoliucijoms remti komiteto pirmininkas, 
lankydamasis Chicagoje, pasikeitė nuomonėmis Lietuvoj laisvinimo 
klausimais su Juozu Bacbunu ir Valdu Adamkavičiumi.

P. Petružio nuotrauka

Skaityk ir platink
DIRVĄ

MUTUAL FEDERAL BENDROVES
REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

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

INSURED

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

timiems Lietuvos skriauda, su
maniai atvaizduota Kremliaus ti
ronų vyliai ir laimėta Lietuvai 
draugų. Paskutiniojo sąskrydžio 
proga prisiminta ir tautiečių au
kos Kremliaus naguos, jų masi
nės deportacijos , prasidėjusios 
kaip tik 1941 m. Antaninių metu. 
Šis minėjimas irgi vyksta liūd
nojo birželio mėnesio ženkle. Ve
lionis atsiskyrė su mumis irgi 
tame lietuvių tautos gedulo mė
nesyje.

O1Į matome krutant dėl Lietu
vos Įtakingų asmenų tarpe, jĮ ma
tome vadovaujant delegacijai San 
Francisco, jĮmatomeBALFOkū
rėjų eilėse, Dariaus -Girėnopa
minklo sumanytojų tarpe, jĮ ma
tome vadovaujant chorams ir 
ruošiant lietuvių parodas. Jis 
muzikų bei dainininkųmecenatas 
Jis buvo sąžinė, gyvu pavyzdžiu 
bylojanti tautiečiams, o ypač jau
nimui, Lietuvos neužmiršti, tikė
ti jos prisikėlimu ir dirbti jos 
išvadavimui.

Olis savo gyvenimu Įrodė, kad
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geras lietuvis gali būti ir geru 
amerikiečiu ir kad lietuvybė nėra 
kliūtis šioje šalyje būti įvertintu, 
pasiekti aukštybių ir žengti sėk
mės keliu.

Olis buvo patraukli asmenybė. 
Jis buvo tolerantas, tylus ir ly
gaus būdo žmogus. Jis buvo švel
nus, kantrus, užjaučiąs ir pade
dąs saviesiems. Jis buvo dvasios 
aristokratas ir džentelmenas pil
na to žodžio prasme. Jis buvo 
turininga asmenybė. Su Oliu ne 
gėda buvo pas irodyti. Mes juo di- 
džiavomės. Olio paliktoji spraga 
tebejaučiama. Jos užpildymas 
būtų didžiausias velionies pager
bimo ženklas. "Tai,ką darė ans 
vyrs pasišventimo, tegul kits 
kartoja!”

Peranksti Olis uŽgęso. Jis ne
sulaukė Lietuvos laisvės aušros, 
kurios įgyvendinimui nenuilsta
mai dirbo. Jis paliko kitiems tą 
darbą tęsti ir užbaigti.

Einant Lietuvos keliu, Olis 
naudojosi ne tik nuoširdžių bi
čiulių patarimais. Jis galėjo pa
sikliauti ir savo gyvenimo paly
dovės, p. Olienės, parama. Ji bu
vo tylioji velionies Įkvėpėja ir 
talkininkė jo kilniuose užsimoji
muose. Lietuvių visuomenė jai 
už tai skolinga ir didžiai dėkinga.

AŠ laikau malonia pareiga ir 
garbe, Pasiuntinybės, ir bendrai 
tautiečių vardu , šia iškilminga 
proga pareikšti p. Olienei gilios 
užuojautos, nuoširdžios padėkos 
ir pagarbos jausmus. Poniai V. 
Olienei sunegalavus reiškiame 
jai taip pat ir greito sveikatos 
sustiprėjimo linkėjimus. Galima 
bent tuo ramintis, kad velionis 
paliko žymę ir žmogumi ir lietu
viu buvęs. Jis mokėjo ir mirti 
šventai. Jo atminti lydi darbai, 
kurie šviečia žibintu gyviesiems.

Gaila, kad velionis negali šiuo 
metu būti pavergtoje Lietuvoje 
pagerbtas. Tas, irgi, yra jo kre
ditan. Bet, ateis laikas, kai įšsi- 
blaivys Lietuvos apsiniaukęs 
dangus. Jis tada ir Nemuno kraš
te tinkamai pagerbtas bus. Tauta 
jo atminti su pagarba minės.

KVIETIMAS
VASAROS 

ATOSTOGOMS
Maloniai kviečiame at

vykti j saulėti)- CAPE 
COD ir šių metu atosto
gas praleisti geram poil
siui specialiai paruoštoje 

MEŠKOS viloje ir 
MEŠKIUKO vasarnamyj.

Medžiu apsupta erdvi 
rami aplinka, dideli pa
togūs kambariai, geras 
sveikas maistas, malonus 
nešaltas Atlanto vanduo. 
Palangos švarumo paplū
dimio smėlis, lietuviška 
dvasia ir gera nuotaika, 
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.
MEŠKA, 42 Beach St., 
Monument Beach, Cape 
Cod, Mass. Tel. 759-3251 
(Area Code Nr. 617).
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SVARSTYMAI lt NUOMONĖS RIKIAVIMOSI KLAUSIMAIS (6)

PRASMINGAS DISKUSIJIį TURINYS*
ir Įtikinti vadovavimo kompeten
tingumu.

Vlikas vadovybinj autoritetą bu
vo įgijęs, bet greit ji prarado, 
ir prarado ne kuo kitu, o pats 
savo veiksmais, nekompetentin-

Diskusijos, žinoma, būtinos: 
jomis kuriama sudėtinė, ypač 
viešoji nuomonė. Visi žino, nors 
dažnai to nesilaiko, kad diskusi-

V. RASTENIS

*) Plg, P. Stravinskas, 
Laisvinimo klausimais (6), 
Diskusijos, Dirva, 66 nr.

jos netenka savo naudingumo, kai 
vieni kalba apie "vežėčias", kiti 
apie "akėčias", arba kai vietoj 
kalbėję apie diskusijų dalyką, 
pradeda verstis "tu šioks" — "o 
tu anoks” argumentais.

Bet diskusijų prasmingumui

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People

FROM
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WELFARE DIRECTOR

JOHN M. McCORMICK —
SAFETY DIRECTOR

HAROLD G. LAUSCHE —
PROPERTIES DIRECTOR

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

HELEN J. LYONS
C L E R K

OF MUNICIPAL COURT

BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

irom
AMERICAN'S FIRST

FAMILY 
of special sparkle 

Beverages

CANADA DRY 
CORPORATION

EX 1-8800

didžios reikšmės turi ir tai, ar 
jos sukasi apie svarbiuosius in
teresus, ar tik apie antraeilius 
ar visai pašalinius dalykus.

Šiuo atveju dar kartą pakarto
tinas labai teisingas posakis, kad 
"kol skirsimės pažiūromis esmi
niais laisvinimo klausimais, vie
nybės nebus". O jeigu taip, tai ir 
diskusijose tos vienybės reikalu 
tiktų susikaupti ties esminiais 
klausimais. Bet čia štai jau ir 
susiduriame su grynai "procedū
ros" klausimu: kas gi yra nees
miniai klausimai.

Argi tikrai esminis klausimas 
yra, pavyzdžiui, Vliko "teisinės 
prigimties" klausimas? Tuo klau
simu diskusijų turėjome begales. 
Buvo užsimota įrodyti, kad Vil
kas esąs valstybinės teisės pa
grindais kilęs organas, kad jis 
vaidina legalios tautos atstovy
bės vaidmenį, jis yra Lietuvos 
parlamento pakaitalas, taigi vy
riausias ir vienintelis lietuvių 
politinės - visuomeninės veiklos 
autoritetas. Jei sujkaitytumėm 
už ir prieš tą tezę pasakytus ir 
parašytus žodžius, tai turbūt už 
ją žodžių skaičius būtų žymiai di
desnis. Bet ar tuo kas nors įro
dyta? Ir, svarbiausia, ar tuo kas 
pasiekta? Ar Vlikas faktiškai turi 
Lietuvos parlamento autoritetą, 
ar jis vykdo ir ar gali vykdyti 
tokias funkcijas? Ir, pagaliau, ar 
jam šiose aplinkybėse reikalinga 
parlamento kompetencija? O dar 
svarbiau — ar Vlikas turi šioje 
mūsų visuomenėje pilną vado- 
vybinj autoritetą?

Neturi. Jei turėtų, tai nereiktų 
mums čia jokių diskusijų apie 
vienybę. Jis vadovautų, visi pa
dėtumėm ir vykdytumėm, kas nu
rodyta.

O kodėl neturi? Nejaugi todėl, 
kad dar nepakankamai išdisku
tuota jo "teisinė prigimtis”?

Visa paslaptis čia ir yra ta, 
kad visuomenėje, kurioje nevei
kia valstybinės galios autorite
tas, vadovybinis autoritetas įgy
jamas ne pasivadinimu, ne pre
tenduojama teisine kompetencija, 
o faktiniu vadovavimo kompeten
tingumu, tai yra, tokiu vadovavi
mu, kuris pats savimi liudija va
dovaujančio kompetentingumą — 
nusimanymą ir sugebėjimą. To
dėl ir diskutuoti prasminga būtų 
ne apie Vliko "teisinę prigimti", 
o apie tai, ką ir kaip turėtų da
ryti vadovaująs organas, (Vlikas 
ar koks kitas, -- tai jau ne es
minis klausimas), kad visi pajus
tume ir noriai pripažintume ja
me vadovybinj autoritetą.

Jei vadovybinis autoritetas 
būtų, tai ir šių klausimų ne
reiktų plačiai diskutuoti, nes 
kompetentingai vadovaująs 
organas nubrėžtų kompetentingai 
apsvarstytus uždavinius, pats pro
tingai jaustų ir savo teisinės 
kompetencijos ribas, taigi nesu
keltų nei priežasties visuomenės 
sambūriams kurti kitus centrus 
bei telktis apie juos ir tuo būdu 
teisiogiai ar netiesiogiai stoti 
opozicijom Kompetentingas va
dovavimas žadintų visuomenėje 
pritarimą ir sekimą, ne opozici
ją. Apsijungimo problema nei 
nekiltų, nes jos ir nebūtų. Bet 
jei vadovavimas nekompetentin
gas, tai tik valstybėje, kur pa
klusnumo reikalavimas gali būti 
paremtas jėgos priemonėmis, 
vadovaujantis organas gali (ir tai 
ne aminai!) išsilaikyti vadovau
jančio} pozicijoj. Mūsų čionykštė
je visuomenėj lietuvių reikaluo
se niekas neturi ir neturės prie
monių visus priversti be rezervų 
klausyti vienos komandos, išsky
rus vieną priemonę -- patraukti

go vadovavimo pasireiškimais. 
Tik tas sukėlė opoziciją ir sukū
rė vienybės (nevienybės) proble
mą. Susidarė skirtingos pažiū
ros l esminius veiklos daly
kus.

Šiandien organizuotų junginių 
nusistatymai tebėra sustingę skir
tingais pavidalais ir todėl nevyks
ta pažanga kokių nors integraci
nių susitarimų linkme. Šis kietas 
sustingimas itin ryškus Vlikebei 
jame vyraujančiuose junginiuose. 
Kitur regimas ne mažiau kietas 
nusistatymas nepasilikti vilkiš
kame sustingime. Tuo pačiu me
tu, vienur ryškiau, kitur dar tik 
miglotai, regimi besivystą ir 
nauji nusistatymai, daugiausia 
dar nespėję sustingti, dar pakan
kamai lankstūs svarstymų ar net 
ir derybų objektai.

Tačiau diskusijos dėl tų nusi
statymų toli nuo viltingo gyvumo. 
Gražiai pradėtųjų" diskusijųNew 
Yorke'ar kitur pagrindinis objek
tas tebebuvo tik Vliko problema, 
tai yra organizacinio susirikiavi
mo problema. O juk tai antrosios 
eilės problema. Tai yra svarsty
mas, kaip susodinti orkestran
tus, o ne kokia turėtų būti kon
certo programa ir ar turi
me orkestrantų, kurie mokėtų 
tokią programą atlikti (nes, jei 
neturime, tai ir programą reikia 
atitinkamai keisti).

Bet įtampa tarp Vliko ir jo va
dinamos opozicijos yra gerokai 
atslūgusi. Gal būt iš dalies todėl, 
kad visi gerokai pavargo nuo tos 
{tampos bergždumo. Bet gal dar 
daugiau dėl to, kad Vlikas jau 
yra atsitraukęs nuo ankstesniųjų 
savo užsimojimų, kuriuos opo
zicija smerkė. Dėl to yra pagun
dos spėti, kad, jei Vlikas drjstų 
ir ryžtųsi toliau žengti iš sustin
gusių nusistatymų, ryžtųsi dar 
radikaliau perkratyti juos, atsi
žvelgdamas opozicijos darytų ar 
tebedaromų priekaištų, (tampa 
galėtų netekti pagrindo ir gal 
kone visai sunyktų. Ir tada, iš 
tiesų, būtų visiškai nesvarbu ar 
bent mažai bereikšminga, visos 
ar ne visos "partijos" yra Vliko 
sąrašuose, ar jos Vliko vardu 
vadinamam orkestre groja, ar 
tik iš šalies pritariamą melio- 
diją dainuoja.

"Susidainavimui" nepalanki psi
chologinė atmosfera yra kilusi 
iš pažiūrų j veiklos turin} su
sikirtimo. Nėra "kumščio tei
sės" priversti pripažinti tik Vii - 
ke vyraujančių veikėjų nusistaty
mams neklaidingumo aureolę. 
Opozicija ne|tikinta, kad ji esan
ti absoliučiai neteisi. Tokioj pa
dėty Vlikui ir jo aureolės gynė
jams yra pasirinkimas iš dviejų 
galimybių: arba ignoruoti betko- 
kią opoziciją ir tada nei nevai
dinti jokių derybų su ja, arba 
revizuoti savo nusistatymus ir 
metodus tol.kolbuspasiektaspa- 
tenkinamas suartėjimas su gana 
dar lanksčiomis opozicijos pa
žiūromis.

Tokia yra pagrindinė "psicho
loginė sąlyga" vienai centrinei 
vadovybei. Vlikas turėjo ir tebe
turi intenciją būti tokia vadovy
be. Jis turėjo ir tebeturi geriau
sių progų tai reikalingai "psi
chologinei sąlygai" sudaryti. Bet 
jis tomis progomis nesinaudojo, 
ar naudojosi nesėkmingai. Todėl 
šiandien sunku beatgaivinti tikė
jimą, kad jis kada begalėtų tai 
padaryti.

Bet dar nėra visiškai vėlu. 
Nei stiprių, nei varžytis pasi
ryžusių varžovų šioj srity jam 
nėra. Todėl ar nebūtų tiksliau, 
vietoj žodžiais ir laiškais pirš

liavus aplinkui, vietoj diskutavus 
"liaudyje", dar pabandyti nu
kreipti diskusinę energiją kaip tik 
J pati Vliką, {jo "galvas ir ran
kas" ir pabandyti ten {tikinti bei 
paskatinti, kad dar kartą pasi
stengtų, bet pasistengtų jau 
kompetentingai pasireikš

ti ir pasirodyti vadovaujančiais 
autoritetais.

Jei tenai tokio noro ar suge
bėjimo nebus, ui gal nebesivar- 
ginkim daugiau ta vieningo susi
rikiavimo problema, o "lipdykim 
puodus iš to molio, kok( turime, 
ir lipdykim, kaip kas mokam"...

GREETINGS and BEST WISHES

QUA BUICK INC.
BUICK—OPEL—RENAULT— 

PEUGEOT

10250 Shaker Blvd.

RA 1-6000

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

WILSON and CO. 
INSURANCE

ALL KINDS OF INSURANCE 
11800 Shaker Blvd. Call WY 1-5800

GREETINGS and BEST WISHES

CHIH’S RED DRAGOM 
RESTAURAHT

SERVING THE FINEST CHINESE
AND AMERICAN F00D

3048 ST. CLAIR AVĖ. PR 1-0190

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

FROM A FRIEND

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People

Harvey M. Young Insurance

17522 Harvard Avė.

REPRESENTING

WA 1-5577

ATIONWIDI
MUWM IHMMMKI COMftNV 
MM4 OniCI . COIIHMM OM.

GREETINGS AND BEST WISHES 
TO OUR FRIENDS AND PATRONS

KURTZ DRUG CO.
PRESCRIPTION SPECIALISTS

R. W. McLeod, Prop.
14715 Detroit Avė. AC 6-2200

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis

MEMORIAL DIENOJ

CLEVELAND AMBULANCE 
SERVICE, INC.

Remember the Maroon and Cream Colored 
Cars with the Men in White

Called and Recommended by Cleveland’s 
Leading Physicians and Surgeons

ENdicott 1-0770

VIEŠĖDAMI IHIHGO.IE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika
PARAMA
ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

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

A0UAVIT (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
B0RDEAUX pranc. vynas................................... 5th $0.98
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tautiniu Jokių šventės belaukiant
Visa Amerikos lietuvių jaunuo

menė sujudus besiruošiant II-jai 
JAV - Kanados tautinių 7okių 
šventei, kuri Įvyks Chicagoje.

Neatsilieka ir New Yorko be
studijuojąs jaunimas. Palikęs eg
zaminų baimes ir studijų knygas, 
Įnykęs ruošiasi šventei. Repetuo
ja New Yorko Tautinių Šokių 
Grupė / Jadvygos Matulaitienės 
vadovaujama, ar drėgmės pilnas 
oras, ar kanadietiško vėsaus vė
jelio gaivinamą ar vėlaus pava
sario lietui teškiant. Jaunimo tai 
nebaido — siekia savo tikslo ir 
laukia dienos, kada susėdę auto- 
busan leisis didžiojon kelionėn-- 
Chlcagon.

Prieš keletą savaičių šventės 
reikalu NewYorkan susirinko ry
tinio pakraščio, kitų kolonijų, šo
kių vadovai: Baltimorės, Bosto
no, New Britain, Hartfordo, Wa- 
terbury, Philadelphijos, NewHa- 
ven ir net tolimojo Montrealio. 
Buvo ir chicagiečių "vyriausy
bė" — Bruno Šotas.BroniusNai- 
nys bei clevelandietis L. Sagyr.

Tai buvo ne tik paprastoji "po
sėdžių" dalis, bet ir gyva tautinių 
šokių demonstracija vadovams 
bei vadovybei, kad sulyginus, iš
siaiškinus konkrečiai, o ne laiš
kais, visus rūpimus tuo reikalu 

klausimus. Grupė pademonstravo 
visus 16 šokių, kurie Įtraukti šven. 
tės repertuaran.

New Yorko Tautinių Šokių Gru
pė gyvuoja nuo 1950 metų. Per 13 
metų yra davusi nemažą skaičių 
pasirodymų, reprezentuodama 
grakštų lietuvišką tautini šokt. 
Ir kas būdinga tai grupei, jog 
keičiantis šokėjų sąstatui, nepra
randama entuziazmas ir su nau
jom jėgom ir naujais šokiais už
sirekomenduojama viešuose pa
sirodymuose. Nėra New Yorke 
vieneto, kuris būtų taip patvarus, 
kaip šokėjų grupė.

Ar tai 16 vasario minėjimas, 
ar kariuomenės šventė, ar koks 
didesnis koncertas, ar tarptauti
nėse moterų parodose rengtas 
lietuvių pasirodymas -- visur šo
kėjai smagūs, guvūs, linksmi. Jie 
talkina ir Operetės choro vaidini
muose 
muose.

O kiek kartų grynai svetimtau
čiams --atstovaujant lietuvius — 
Šokta? Štai dalis: Columbios li
to tarptautiniam šokių festivaly, 
lenkų pavasariniam šokių festi
valy 1958 m. laimėta taurė ir I- 
ma vieta, Council of European 
Women in Exile festivaly, šoko ir 
"Mayflower" laive, Mike Todd 

ar kitokiuose parengi-

"80 dienų aplink pasaulj" baliu
je Madison Square Garden, lenkų 
TV programoj, ukrainiečių jau
nimo vakare, vengrų koncerte ir
1.1.

Pirmojoj tautinių šokių šventėj 
grupė buvo viena iš nedaugelio 
sušokusi visą privalomą šokių 
repertuarą. Dabar ir vėl turi 
paruošusi vii ą repertuarą. Ne vi
sos grupės gali tuo pasigirti ir 
pasididžiuoti. Tai nėra lengva.

Grupė yra turėjusi išvykų { 
kitus artimesnius rytinio pakraš • 
čio miestus. (Jų galėtų būti ir 
daugiau).

Minint grupės dešimtmeti — 
1960 m. buvo surengta tautinių 
šokių šventė pakvietus talkon 
"Rūtos" ansamblio, Lietuvos Vy
čių 41 kuopos ir Maironio Šešta
dieninės mokyklos tautinių šo
kių grupes — šokėjus. Toji šven
tė paliko newyorkiečiams didelį 
Įspūdi savo parengta programa, 
šokių išpildymu ir tvarka.

Kad New Yorkas turi tok} re
prezentacini vienetą, yra vado
vės Jadvygos Matulaitienės nuo
pelnas.

Jadvyga Matulaitienė pernai 
atšventė 25 metų darbo jubiliejų 
tyliai, kukliai. Niekas to nepaste
bėjo. Gal net ir šokėjai to neži
nojo, kad jų mokytoja ir vadovė 
jau 26 metus pradėjo bemokyda
ma lietuvišką jaunimą tautinių 
šokių. Galima Įsivaizduoti, kiek 
jaunų, dabar jau suaugusių, žmo
nių yra praėję per J. Matulaitie
nės pedagoginio darbo metus. Ne 
vienas ir ne viena jos grupėse 
susirado sau ir gyvenimo palydo
vus ir išėjo { kasdienybę.
J. Matulaitienėzbaigusi "Auš

ros” mergaičiųgimnazijąir Aukš 
tuosius Kūno Kultūros Kursus 
Kaune 1937 m., mokytojavo Lie
tuvoje, vėliau Vokietijoj — Wies 
badeno, Kasselio ir Schwaebish 
Gmund stovyklose, kur turėjo su
organizavusi tautinių šokių gru

New Yorko tautinių šokių grupė, kuriai nuo Įsikūrimo vadovauja Jadvyga Matulaitienė.

pes. 1947 - 49 studijavo baletą ir 
išraiškos šoki Kassely.

Dirbdama pedagogini darbą,be 
tautinių šokių, yra {scenizavusi 
baleto, plastikos bei išraiškos 
šokių pritaikydama juos Įvai
riems pasirodymams, monta
žams ar vaidinimamas. Yra taip 
pat ir choreografė keliolikos tau
tinių šokių.

Nuo 1935 m. J. Matulaitienė pa
ti šoka tautinius šokius, o 1938 
m. su reprezentacine lietuvių 
tautinių šokių grupe dalyvavo Pra 
hoje, Čekoslovakijoj, Sakalų 
šventėje.

1950 m. apsigyvenusi New Yor
ke nepailsdama vadovauja grupei 
ir kurĮ laiką vadovavusi "Rūtos" 
ansamblio ir Lietuvos Vyčių 41 
kuopos šokėjams. Maironio šeš
tadieninėj mokykloj dirba peda
gogini dabą ir ruošia ne tik tau
tinius šokis, bet ir vaidinimus.

Jubiliatei linkėtina nepavargti 
ir toliau, o visuomenei -- new- 
yorkiečiams -- suradus progą, ją 
pagerbti už mūsų jaunimo auklė
jimą.

Grupei su jos vadove daug 
sėkmės repeticijose ir kelionė
se, o ypač pačioje tautinių šokių 
šventėje.

Šventės rengėjams sugestijos: 
Atsargiai su prakalbomis — kaip 
galima mažiau ir jeigu būtina -- 
galima trumpiau. Šokėjų nenu

GREETNGS AND BEST WISHES 
FROM

GEORGE W.

VVHITE
CANDIDATE FOR

COUNCILMAN 
WAR» 13

HAS THE QUALIFICATIONS ABILITY, 
AND INTEGRITY, WILL SERVE ALL 

THE PEOPLE EQUAL.

varginti prieš pačius šokius (va
landomis išrikiuotus laikyti salė
je). Neduoti atskirom grupėm ro
dytis, kas ĮvykoI-ješventėje(ga- 
na protekcijų ar "išskirtinų ir 
privilegijuotų" grupių) ir vietoj 
amen --efektingai pradėti,o dar 
efektingiau baigti pačią šventę.

(w)

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People 
CARCIONE AND SONS 

PLASTERING CONTRACTORS
PLASTER REPAIR DRY WALL AND 

TAPEING EAST OR WEST

ANTROJI J AK IR KANADOS 
LIETUVIŲ

IXTERXATIOSAL 
AMI'IIITIIEATRE

Cllll'AGO TAUTINIU

šokiu Šventė
Filmų aktorė ROTA LEE-KILMONYTE, pranešėja

BILIETAI po t, S, 4, 3 ir S dolfriui paunami:
Čikagoje: Šventei būstinėm — JAUNIMO CENTRE. 5620 So. Cloremont 

Are, Tel. 471-224*; VALDIS REAL ESTATE ištaigoje, 2458 West 
CMb St., TeL RE 7-7202. Krautuvėse: Marginiai, 2511 W. 69 St., 
Tel. PR 8-4585; Daina, 3321 So. Halsted St., Tel. CL 4-5665; J. Kar
velis, 2715 W. 71st St., Tel. 47M424; Royal Blue prekyba, 4359 So. 
Campbell Avė.. TeL BI 7-9475.

Cicero, lik Delikat. kraut., 1425 So. 49th Avė., Tel. 652-8185.
Vtoaae JAV ir Kanados Liet. Bendruomenės apylinkėse.
Paltu: V. Grėbliūnas. 6941 So. Washtenaw Avė., Chicago, Tel. HE 4-2375.

JAV ir Kanados Lietuvių Bendruomenės

16300 Raymond Rd. MO 2-6743 Maple Heights

GREETINGS and BEST WISHES
TO OUR FRIENDS and PATRONS

TAS-TEE CATERING 
COMPANY

6612 Madison Avė. ME. 1-2468 

7505 Grace Avė. WO. 1-1000

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People

THE EKCELSIOR VARNISH 
W0RKS INCORPORATED 

1228 West 74th Street AT 1-8600

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ! 

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

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

PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
* /2 /O DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

LIETUVIŠKA VASARVIETĖ ATIDARYTA IŠTISUS METUS.ECHO VALLEY

Nuolaidos; organizacijoms, stovykloms, suvažiavimams.

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

ECHO VALLEY
ECHO LAKE. PA.

Tel. (Area 717 ) 424-

DŽIAUGSMAS — POILSIS IR RAMYBĖ
POCONO KALNUOSE.

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

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

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

šokiai ir geras lietuviškas maistas.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENSIONIERIAMS, Kl RIEM PROCENTAI YRASVARBl 

GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

sekretorius
Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone: 656-6330
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PRASIDĖJO SPORTO KADRU KURSAI
GREETINGS and BEST W1SHES 

To Ali the Lithuanian People

DONALD B. JOHNSON
FUNERAL HOMES

MABSHALL B. and JAMES H.

BEDEORD, CLEVELAND, AND 
THE SURROUNING TERRITORY

Sporto kursų klausytojai paskaitos metu Tabor Farmoje.
P. Petružio nuotrauka

Sporto kadrų kursai, rengia
mi FASK-to ir remiami JAV 
Lietuviu Bendruomenės centro 
valdybos prasidėjo birželio 15 d. 
Jie užtr iks savaitę laiko. Kur
sai vyks .a Juozo Bachuno Tabor 
farmoje, Sodus, Mich. Malonu pa
stebėti, jog Juozas Bachunas yra 
vienintelis Š. Amerikos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto Są
jungos garbės narys.

Kursų atidarymas pradėtas 
Petro Petručio žodžiu, kuris kur
santams pristatė'FASK-to pirmi
ninką Jaunutj P. NasvytJ. FASK- 
to pirmininkas, pasveikinęs kur
sų dalyvius ir palinkėjęs sėkmės, 
supažindino su šių kursų vadovy
be. Ją sudaro Valdas Adamka- 
vičius -- Vadovas, Petras Pet- 
rutis — sekretorius ir Povilas 
Žumbakis -- komendantas. Gali
ma pridurti, kad komendantas 
nors ir malonus, bet kartu yra ir 
labai griežtas. Taipogi buvo pri
statytas ir kursų lektorius ir di
delis sporto bičiulis Tėvas J. Bo- 
revičius, S.J. iš Chicagos. Jis 
mums tarė gražų pasveikinimo 
žod|.

Po atidarymo išklausėme J. P. 
Nasvyčio paskaitą, kurioje buvo

SjSKlITIS?
Leiskite pagelbėti
jas apmokėti ir apsaugoti 
jūsų kreditą sąskaitų kon
solidacijos paskola. Turėsi
te tik vienoj vietoj mokėti 
skolą ir sutaupysite dažnai 
ne vieną nuošimti, padėty 
teikia paskolas bet kuriam 
vertingam tikslui lengvo
mis mėnesinėmis išsimokė- 
jimo sąlygomis, pritaikyto
mis jūsų biudžetui. Jei pa
skola svarbi jums, ji svarbi 
ir mums.

keliami ir aiškinami {domūs klau 
Simai. Paskaitininkas kalbėjo ir 
aiškino priežastis, dėl kurių mes 
turime priklausyti lietuvių spor
tinei organizacijai. Paskaita pa
tiko ir reikia tikėtis, jog visi 
kursantai ilgai atsimins jos min
tis. Pati svarbiausia paskaitos 
mintis buvo ši: esame lietuviai, 
galime didžiuotis savo garbinga 
kilme; turime priklausyti lietu
viškoms organizacijoms ir rū
pintis Lietuvos vardo kėlimu.

Laima Juodytė

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

JORDAN CAMERA & SUPPLY 
STORE

3802 West 25th Street SH 1-5511

f:

.c* **>»<» į'

Suskaičiuokite priežastis, dėl kurių jūs norite

New Gold Star Award Gas Range
Pirmučiausia, švaresnis 
gaminimas!
Nėra garų šutinant švariai degan
čiame gaso krosnyje. Nėra degėsių 
ir pienių ant degiklio-su-smegeni- 
mis. Ir tik liepsna sumažina šilimą 
taip greit, kad perdegti net nėra 
galimybių.
Suplanuota švaresniam 
gaminimui taip pat!
Viršūnes pagamintos apsaugai nuo 
dėmių, o jos nusivalo lengvai. Gi 
padėklai, degikliai — net gi kros
nies apačia ir durys — atsivožia 
greitam kriauklės dydžio valymui.

Be to, įsigijote visus šiuos geram 
gaminimui priedus —

Ar nuostabu, kad šeimininkės, kurioms rūpi kepimas... pasirenka kepimui gasg

See New Gold Star Award Gas Rangės Now
ChOOSe from these top brands: Caloric • Crown • Magic Chef • Norge • O Keefe & Merritt • RCA-VVhirlpool • Roper • Sears-Kenmore • Sunray-Grand • Tappan

J Automatinis kontrolinis laikro
dis užkuria — bei užgesina — 

jūsų nustatytu laiku, paliuosuojant 
jus kitam darbui.
2 Žemos temperatūros šilimą iš

laikanti krosnis, išlaiko šiltą 
maistą valandomis, neperdeginant 
ir neperdžiovinant!
O Degiklis - su - smegenimis regu

liuoja liepsną, kad užbaigti am
žiną puodų dabojimą. Švaresnis ga
minimas — dingsta limpa puodai, 
taukini likučiai ar perdegęs maistas.

Įmontuota keptuvė kepa lygiai, 
talpesnė, nusunkia riebalus. Už

sidengia, kai nenaudojama. Nepa
mainoma skubiems pusryčiams, už
kandai.
J Greiti gaso degikliai užsidega ir 

užgesta iš karto. Nereikalingas

SEVENTH & PARK AVENUES ASBURY PARK, N. J. ‘ 

PRospect 4-7788

HOTEL NIDA CORP.
*•

" * j*4'

J— r* ? ( Ii

________________________________________________

Įvairiais metų laikotarpiais malonu visad 
atsilankyti gražiajame Asbury Parke prie At
lanto ir pailsėti apskritus metus veikiančiame 
viešbutyje ”Nida” 7-tos ir Park Avė. kampe. Tel. 
PR 4-7788. švarūs kambariai, pigus ir skanus 
maistas.

Prie viešbučio veikia restoranas ir baras. 
Viešbučio salė išnuomojama įvairiems pobūviams. 
Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusu.

Savininkai P. C. Mačiuliai.

laukimas įšilimo. Tai ne lėtai vestą 
degikliai, perdeginą maistą.
Z Lankstūs gaso degikliai prisitai

ko 1001 šilimai. Nėra nubrėžtų, 
apribotų galimybių per stipriai ar 
persilpnai liepsnai. Turite -tiksliai 
nustatytą temperatūros kontrolę 
gasu.
y Automatinis termometras mėsai 

užgesina liepsną kai kepsnys pa
siekia nustatytą karštį. Atpuola tik
rinimas, spėliojimas, aikvojimas.
g Vienodai kepanti gaso krosnis 

pastoviai cirkulioja šilimą iš 
priekio, užpakalio ir kampų. Nėra 
nusėdusių pyragaičių. Nėra atsilu- 
pusių plutų, gumulų ar pūslių. 

S Laimite savo namui,

F THE EAST OHIO GAS COMPANY

ę Automatinis rotisorius duoda 
lygų rudumą, apsaugo skonio 

Skysčius. Daugiau skonio, mažiau 
susitraukimų, ir mažiau daigstymo. 
J 1 Nerūkstanti gaso keptuvė kepa 

krosnies apačia,pritaikyta pa
togiam valymui. Visos degiklių da
lys ir padėklai pritaikytos valymui. 
Net krosnių ir keptuvės dangčiai 
išsikelia ir atsiveria taip lengvai!
J J Nerūksta gaso keptuvė,kepa 

keptuvės dangčiui užsidarius! 
Neaikvojama šilima, nesitaškoma 
riebalais ir garais. Tikras liepsnos 
bučkio skonis. Gi virtuvė išsilaiko 
švaresnė, vėsesnė.

laimite pinigų su GASU.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

Putname vykstančio gražaus ir 
reikalingo statybinio projekto,ku
ris senatvėje suteiks pastogę 
daugeliui vienišų lietuvių.

* "UŽBURTOJI DŪDELĖ" Vai
dilos teatro spektaklis vaikams ir 
jaunimui {vyks lapkrlčio«i7 d.Lie- 
tuvių salėje, o ne lapkričio 24d., 
kaip buvo skelbta anksčiau.

• Rūta N. Mockutė baigė 
psichologiją ir sociologiją 
Illinois Universite, Urba- 
noje, Bachelor of Scienee 
laipsniu. Toliau dirbs savo 
srityje ir ruošis psichologi
jos magistro laipsniui.

Rūta ilgą laiką dalyvavo 
Clevelando tautinių šokių 
grupėje, yra skaučių orga
nizacijos, studentų sąjun
gos ir Korp! Neo-Lithuania 
narė. Savo atostogas pra
leisti išvyko j Kaliforniją. 
Anlankys Los Angeles, San 
Diego, San Francisco ir kt.

• DLK Birutės draugija 
yra pakviesta dalyvauti 
tautų pasirodyme š. m. rug
sėjo 13 ir 14 d. Kvietimą 
birutietės priėmė ir imasi 
iniciatyvos atstovauti.

Šis reikalas yra ne tik bi- 
rutiečių, bet visų lietuvių. 
Todėl bus kreipiamasi į vi
są lietuvišką visuomenę, 
prašant talkini n k a v i m o 
vykdant šį uždavinį.

Reikalas gi aiškus — kuo 
gražiausiai parodyti lietu
višką kultūrą ir iškelti nors 
mažos, bet garbingos tau
tos vardą.

Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos abiturientams {teikiant mokslo baigimo atestatus. Stovi iš 
kairės: mokyklos vedėjas P. Balčiūnas, mokytojai J. Stempužis, p. Alšėnienė ir abiturientai.

V. Pliodžinsko nuotrauka

rimų.
Maloniai kviečiami atsilankyti 

ramovėnai su šeimomis ir sve
čiais ir lietuvių visuomenė. Vi
sas gautas pelnas bus persiųs
tas Kariui. Atsilankę nesigailė
site, nes praleisite gražioje gam 
toje laiką, susitiksite su artimai
siais ir savo atsilankymu parem- 
site Kar{.

VYSK. VALANČIAUS LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
ABITURIENTŲ IŠLEISTUVĖS

TRADICINE GEGUŽINĖ KARIUI 
PAREMTI

L.V.S. Ramovės Clevelando 
skyrius nepamiršta paremti "Ka
rio” žurnalą, kuri leidžia L. V. S. 
Ramovė.

Clevelando Ramovėnai birže
lio 23 d., 2 vai. po pietų, Čiur
lionio Ansamblio patalpo je, 10908 
Magnolia Dr., Clevelande.rengia 
tradicinę Kariui paremti gegu
žinę. Bus parengta skanių užkan
džių, kavutės ir gaivinančių gė-

• Clevelando skautininkės 
maloniai kviečia Clevelando 
lietuviškas šeimas ruoštis j 
skautininkių ruošiamą ge
gužinę, kuri įvyks birželio 
30, sekmadienį nuo 12 vai., 
Apanių sodyboje — 12518 
Lake Shore Blvd.

Gegužinės programoje — 
karšti lietuviški pietūs, žai
dimai vaikams ir jaunimui, 
šokių ir pramoginė muzika. 
Įėjimas — suaugusiems 1 
dol., jaunimui iki 16 metų 
veltui.

šeimos ras pramogą ir 
poilsį lietuviškoje skautiš
koje aplinkoje.

- ■ ■ — - •-te’

KVIEČIAME I
L. V. S. RAMOVĖS CLEVELANDO 

SKYRIUS RENGIA
GEGUŽINĘ

1963 m. birželio mėn. 23 d., 2 vai. p. p. 
Čiurlionio Ansamblio patalpose. Pelnas skiriamas 
žurnalui KARIUI paremti. Įdomi programa. Bu

fetas. Muzika. Įėjimas l dol.

TELEPHONE-
Cleveland Crust
WHEN MONEY IS A MUŠT 

MA-1-1660

PHONE ABOUT LOANS 
DAY OR NIGHT

Che Cleveland Crust Company
72 Convenient, Complete Banks

MALONŪS VASAROTOJAI,
Pranešame, kad OSTERVILLE MA- 

NOR, Ine. atidaroma birželio 24 d. Adresas: 
West Bay Road, Osterville, Cape Cod, Mass. 
Telef.: GArden 8-6991. Savininko J. Kapo
čiaus namu adresas: 25 Barrington Road, 
Dorchester 24, Mass. Telef.: 282-2759.

Mūsų vasarvietę geriausia atestuoja 
pas mus jau vasaroję svečiai: kas jau vieną 
kartą pas mus atostogavo, tas lieka nuola
tiniu Manor vasarotoju.

Maloniai prašome kambarių užsakymus 
siųsti kaip galima anksčiau, kad mes galė
tume patenkinti kiekvieno pageidavimus.

Laukiame Jūsų užsakymų ir esame pa
siruošę Jus maloniai priimti.

Vysk. Valančiaus Lit. mokyk
la, jau eilę metų prisiglaudusi 
prie šv. Jurgio parapijos mokyk
los, suruošė birželio 16 d. šių 
metų abiturientų laidos išleistu
ves Čiurlionio Ansamblio namuo
se.

Mokyklos mokytojų, abiturien
tų tėvų ir tėvų komiteto sudėti
nės pastangos remti, išlaikyti ir 
ugdyti mūsų jaunųjų moksleivių 
širdyse ir dvasioje lietuviškumą 
pasireiškė kukliose savo apim
tim, bet turtingose savo turiniu 
išleistuvių apeigose.

Mokyklą baigė šie moksleiviai: 
St. Alšėnaitė, Vytenis Gatautis, 
Kęst. Kliorys, Amelija Mačytė, 
Irena Navickaitė (geriausiai bai
gusi), Silvija Obelenytė, Guoda 
Stuogytė, Ram. Širvaitytė, Vilija 
Mockutė ir Dalia Čiurlionytė.

Įteikiant atestatus, abiturien
tus sveikino mokyklos vedėjas P. 
Balčiūnas, jautrų atsisveikinimo 
žod( jiems tarė klasės auklėtoja 
mok. Alšėnienė. LB I Apyh van— 

_ du pirm. F. Eidimtas Įteikė po 
Chicagos Aukšt. Lit. Mokyklos 
leidinį Jaunystės Žiedai, ku
riuose yra tilpę mūsų abit. St. 
Alšėnaitės ir I. Navickaitės ra
šiniai.

Trumpą iškilmių programą 
sklandžiai pravedė Juozas Stem
pužis, toliau vadovavęs progra
mai, kalboms, moksleivių darbų 
Įtarpoms ir aktualijoms iš moks
lo metų eigos.

Abiturientų vardu padėkos žo
dį tarė Vytenis Gatautis.

Abiturientų tėvų suruoštos vai
šės buvo nuotaikingai pravestos 
liet, mokyklų auklėtojų ir tėvų 
jautrių žodžių ir moksleivių kū
rybos pynėje. Moksleiviai gra
žiai pasirodė savo literatūros 
bandymais, o O. Mikulskienės va
dovaujamos kanklininkės pasiro
dė uoliomis ir nuoširdžiomis sa
vo mokytojos pasekėjomis.

Ryškesnes ir aktualesnes mo
kyklos darbo nuotaikas vykusiai 
iškėlė Juozas Stempužis.

Pabaigai žodĮ tarė ALB Ta
rybos Prez. pirm. Stasys Barz- 
dukas ir Čiurlionio Ansamblio 
vadovas muz. Alfonsas Mikuls
kis iškėlęs kanklių muziką, kaip 
simboli švelnios, lyrinės lietuvių 
kultūrinės dvasios apraiškos.

Kai kam gal bus susidaręs 
Įspūdis, kad buvo per daug kal
bėta. Tačiau iš auklėtojų lūpų 
tryškę žodžiai parodė jų meilę 
ir prisirišimą lietuviškam jau
nimui, jų jautriai ir giliai iš-

gyvenamą momentą, matant gra
žiai augančius ir bujojančius bend
ro darbo vaisius.

Nepagailėję komplimentų ir 
gražių žodžių, kuriais buvo kiek 
suabejojęs tėvų k-to pirm. dr. 
M. Vaitėnas, jie reiškė jausmus, 
paremtus jų kilniais norais.

Tėvų, moksleivių ir visocbend> 
ruomenės pareiga pasišventusių 
mokytojų darbo neapvilti. Tai 
darbas, kurio vaisiais tikisi nau
dotis visa visuomenė.

MADŲ PARODA CLEVELANDE
Pereitais metaisChicagosma

dų parodos viešnagė Clevelande 
susilaukė didelio dėmesio. Ši 
nauja, aktualaus pobūdžio pramo
ga, lietuvių visuomenės buvo gra
žiai priimta ir davė akstiną ką 
nors panašaus surengti ir šiais 
metais.

Clevlandas yra turtingas gra
žiais salionais, madų mokyklo
mis ir mūsų moterys turi pro
gas neatsilikti elegancijos srity
je. Dėl to arkivyskupo J. Matu
laičio Senelių Namams, stato
miems Putname, remti komite
tas, šių metų madų parodos ren
gimui kviečiasi talkon tik cleve- 
landietes lietuves.

Aldona Augustinavičienė, pa
sižyminti grakščiu ir išradingu 
kalbingumu, sutiko būti šio pa
rengimo komentatore. Genė Ig
natavičienė, diplomuota mode- 
listė, su Aldonos Raulinaitienės 
pagalba, duos ruošiamai parodai 
judesio išraišką ir bendrą api
pavidalinimą.

Didžiausioji darbo dalis, kaip 
ir visuomet, kris ant rengėjų pe
čių, šiuo atveju, komiteto narių 
A. Alkaičio, R. Čiuberkienės, A. 
Neimanienės ir S. Stasienės.

Paroda Įvyks lapkričio 3 d., 
šv. Jurgio parapijos salėje. Vi
sa Clevelando visuomenėyra ma
loniai prašoma planuoti iš anksto 
laisvą sekmadienio popietę ir sa
vo atsilankymu prisidėti prie

ĮDOMI PASKAITA
Birželio 26 d. trečiadieni, ra

dijo stoties WHK auditorijoje 
(5000 Euclid Avė.) Afrikonų Uni
versalinės bažnyčios arkivysku
pas Clarence C. Addlson darys 
pranešimą integracijos klausi
mu.

Populiarus ir gerai žinomas 
negrų dvasinis vadas palies se
gregacijos ir integracijos klau
simus kur kas originaliau, kur 
kas aktualiau, nei iki šiol viešai 
tuo klausimu kad buvo išdrįsta 
pasisakyti.

Būdinga, kad arkivyskupas Cl. 
C. Addison nepripažįsta NAACP 
(National Assoc. for advancement 
of colored people), pasišovusiai 
kovoti už negrų integraciją, tei
sės kalbėti negrų vardu, nes ta 
organizacija siekia integracijos, 
kuriai negrai nėra paruošti nei 
kultūriniai nei ūkiniai. Negrams, 
esą, reikalinga ne integracija, bet 
programa, kuri sulygintų juos su 
tais, kurių padėties jie siekia. 
Negrai tur{ daug padirbėti, kad 
atsiekus to lygio, kur{ atsiekė 
baltasis žmogus; už lygias tei
ses brangiai užmokėjęs.

Kaip matome, riaušės ir rei
kalavimai nėra visų negrų re
miami. Jie nori lygybės, kas be 
ko, tačiau yra jų tarpe žmonių, 
kurie tos lygybės nori užsitar
nauti, o ne jėga išplėšti.

Tais klausimais besidomin
tiems verta nueiti j arkivysku
po paskaitą ir integracijos klau
simu susidaryti platesni akirati, 
o ne vadovautis vien tik {vykiais 
gatvėse, kurių pasėkoje vien Cle
velande buvo suimta virš 100 as
menų.

Lietuvių Studentų Sąjun
gos, Clevelando skyriaus 
ruošiamų Studijų Dienų, 
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PROGRAMA
Paskaitos vyks Western 

Reserve University Student 
Union patalpose.
šeštadienis, birželio 22 d.

9:30 vai. Registracija.
10 vai. Atidarymas. 
10:30 vai. Diskusijos.
1. J. Girniaus "Tauta ir 

tautinė ištikimybė”.
2. Organizacinė dalis — 

LSS Ateitis.
12 vai. Pietų pertrauka.
1 vai. Paskaita — Simpo

ziumas "Lietuvis studentas 
amerikiečių ir lietuvių po
litinėje veikloje”: V. Ka- 
mantas, A. Kasulaitis, J. 
Smetona.

3 vai. Ekskursija į Cleve
lando meno muziejų.

8 vai. Vakaras — šokiai. 
Programoje D. Miškinytė ir 
Cicero studentų sekstetas. 
Įėjimas 1,50 dol.
Sekmadienis, birželio 23 d.

10:30 vai. šv. Mišios, šv. 
Jurgio parapijoje.

12 vai. Simpoziumas — 
paskaita: "žmogus dabar
tinėje lietuvių literatūroje”. 
Dalyvauja: p. A. Augusti
navičienė, dr. Šilbajoris, V. 
Kavaliūnas.

2 vai. Uždarymas — svei
kinimai.

J. Kapočius

VISAIS 
APDRAUDOS
REIKALAIS,
kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę

PAULINA
MOZURAITISBENNEH 

UI 2-4450
642 Meldo* line Dr. 

CLEVELAND 24

PARDUODAMAS 
APARTAMENTAS

4 penkių kambarių butai, 
netoli šv. Jurgio parapijos, 
mokyklų ir krautuvių.

Teirautis tel. WH 2-7405.
(67-71)

VIENOS ŠEIMOS NAMAI:
1) Į pietus nuo Euclid 

Avė. (tarp Euclid Avė. ir 
Terrace Rd.), 4 miegamieji 
2-rame aukšte ir 3 kamba
riai 3-čiame aukšte, 3 vo
nios, gaso pečius. Tik — 
$14,900.

2) Tarp Euclid ir Hayden 
Avė., 3 miegamieji 2-rame 
aukšte ir 1 kambarys 3- 
čiame aukšte, gaso pečius, 
garažas. $10,700.

J. ŠIRVAITIS
Wm. T. Byrne eRal Estale

1535 Hayden Avė.
MU 1-6100 — įstaiga, 
KE 1-4080 — namai.

(70, 71, 72)

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
ACCOUNTSINSURED

TO $10,000.00 SUPERIOR
2į|% SAVINGS

1N TOWN OFFICE — 6712

HOME AND
REMODELING LOANS

SUPERIOR AT EAST 68 ST.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 
Della E. Jakubs & VViIliam J. Jakubs 

I.icensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 
EN 1*1763

936 East 185 St.
KE 1*7770

AKRON-

Gegužinė Akrone
Amerikos Lietuvių Tary

bos Akrono skyrius ir L. S. 
S. 20 kuopa rengia geguži
nę birželio mėn. 30 d., sek
madienį, N. Trumpicko so
dyboj, 773 U: Bisson Avė., 
Akron 7, Ohio. Pradžia 1 
vai. p. p. Kviečiami vietos 

’ir apylinkes lietuviai daly
vauti.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

PRENUMERATĄ

GERI NAMAI
2 šeimų prie pat Šv. Jur

gio parapijos, 2 nauji pe
čiai, nebrangus.

6 kamb. vienos šeimos, į 
šiaurę nuo Lake Shore Blv., 
didelis namas, pilnas rūsys, 
2 garažai.

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

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

2 šeimų labai gerame sto
vyje — plytinis.

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

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

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

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

Mūrinis 5 kambarių su 
labai dideliu sklypu, tuojau 
galite užimti.

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

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

Ros. KE 1-2190

SAVININKAS 
PARDUODA

1 šeimos, 8 kamb. namą, 
6731 Edna Avė., netoli šv. 
Jurgio mokyklos. Erdvūs 
kambariai, aukštas rūsys, 2 
automobilių garažas, nau
jai nudažytas.

Skambinti A. Dailidei — 
HE 1-8516.
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KAS IR KUR?
• Amerikos Lietuvių Tau

tinės Sąjungos valdyba per 
pirmininką Vyt. Abraitį 
pasiuntė padėkos laišką 
ALT S-gos E. St. Louis sky
riaus pirmininkui Dr. P. 
Švarcui, dėkojant už pavyz
dingai paruoštas sąlygas 
ALTS Seimui.

Dėkojant visiems prisi- 
dėjusiems prie Seimo ruo
šos darbų, kartu pabrėžia
ma, kad Kongreso atstovo 
Thomas B. Curtis ir St. 
Louis miesto atstovo Swee- 
ney dalyvavimas ir ameri
koniškoje spaudoje (Even- 
ing Journal, Collinsville He- 
rald ir Globė Democrat) 
tilpę Seimo aprašymai reiš
kia nuoširdžių pastangų 
įvertinimą,

ALT S-gos Seimo dide
lis pasisekimas yrą didžiąja 
dalimi E. St. Louis skyriaus 
nuopelnas, už kurį -dėkingi 
visi. Sąjungos nariai.

Ta proga ALT S-gos val
dyba padėkojo ir Dirvos re
dakcijai už platų Seimo ei
gos aprašymą ir iliustravi
mą.

Chicagiškės nuotrupos
Antano Olio penkių metų mirties sukakties akade

mija praėjo labai iškilmingai. - Mūsų moterų var
dai ir maldos.

Jaunimo Centre ėjau kiek su
sirūpinęs. Mat, Antanas Olis bu
vo politikas. Su niekuo mirtis taip 
žiauriai nesielgia, kaip su politi
ku. Politika juk yra galimybių iš
naudojimo menas. Su politiko 
mirtimi baigiasi ir jo menas. 
Kas kita rašytojui ar kompozi
toriui. Jo kūriniai pergyvena jį 
patį. Labai dažnai tik po auto
riaus mirties išryškėjo jo pa
likimo vertingumas. Bet už tat 
politiko mirtis palieka didesnę 
spragą kasdieniniame gyvenime.

Tokios mintys man kėlė neri
mo, ypač, kad pagrindiniu kalbė
toju buvo numatytas Stasys San
tvaras. Neabejojau, kad jis, po
etas, atseit, žodžio meistras, 
gali būti geras oratorius, tačiau 
ar to užtenka Olio pristatymui?

Buvau susirūpinęs ir dėl viso 
minėjimo - akademijos staigu
mo. Vieša paslaptis, kad chica- 
giškiai iš pradžių buvo nutarę, 
akademiją atidėti rudeniui, o da
bar pasitenkinti tik vainiko ant 
kapo uždėjimu. Tačiau apie tai 
patyręs Juozas Bachunas inicia
tyvą paėmė j savo rankas ir ne
paisant laiko trumpumo, Valdo 
Adamkavičiaus talkininkauja
mas, akademiją suorganizavo. Tar
čiau viskas, kas rišasi su Olio 
vardu, paprastai būdavo plataus 
masto. Ar ir dabar bus išlaiky
tas tas pats ‘stilius*.

Akademiją pradėjo Valdas 
Adamkavičius Įspūdingu žodžiu, 
po kurio prasiskleidusi uždanga 
parodė didelę Antano Olio nuo
trauką, skoningai ir prasmingai 
dail. Kurausko darbu Įrėmintą. 
Po jo kalbėjo einąs Lietuvos at
stovo pareigas Juozas Rajeckas. 
Vėliau kalbėjo tie, kuriems daž
niau teko su Antanu Oliu susitik
ti: gen. konsulas Daužvardis, 
ALT pirmininkas L. Šimutis ir 
artimas bendradarbis adv. An
tanas Lapinskas. Po jų sekė Sta
sio Santvaro paskaita, kuris su 
Oliu asmeniškai buvo susidūręs 
tik tris kartus. Savaime supran
tama, kad tokiu atveju klek sun
koka kalbėti auditorijai, kuri O1Į 
gal pažinojo klek gerėliau. Ta
čiau Santvaras savo uždavinĮ at
liko labai gerai. Antano Olio 
pamoką ir palikimą ateičiai ge
riausiai išreiškė Antanas La
pinskas. O toji pamoka skamba, 
kad Įsijungimas Į šio krašto po
litinį gyvenimą nekliudo domė
tis lietuviškos kultūros klausi
mais ir Lietuvos būkle. Atvirkš
čiai, tie visi dalykai nepriešta
rauja vienas kitam, bet net pa
deda.

1963 m. birželio 21 d.

Tragiško Birželio 
minėjimas

LB Chicagos Apygardos 
valdyba, siekdama iškelti 
mūsų tautos rezistenciją 
prieš okupantą, birželio 22 
d., 7 vai. vak., Jaunimo 
Centre, rengia Birželinių 
įvykių minėjimą.

Minėjimą organizuoti tal
kininkauja vietos meninin
kai: architektas Vyt. Vepš- 
tas atliks scenos dekoravi
mą, meninėje dalyje pritai
kintą montažą išpildys: Eg
lė Vilutienė, Vytautas Juod
ka, Romas Stakauskas.

Minėjime pagrindiniu kal
bėtoju bus Dr. Vytautas 
Kavolis, kuris yra pasirin
kęs temą: "Laisvės kovos 
atsakomybė”.

Minėjime sutiko žodį tar
ti Gen. Konsulas Dr. P. 
Daužvardis ir JAV-ių Lie
tuvių Bendruomenės Centro 
valdybos pirmininkas J. Ja
saitis.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

PRENUMERATĄ

Muzikinę akademijos užbaigą 
davė solistai garsioji Anna Kas- 
kas ir Jonas Vaznelis bei Dai
navos ansamblis. Jų pasirinkto
ji programa buvo labai artima 
Olio-Vanagaičio epochai. Pianu 
juos palydėjo Aleksandras KučiŪ- 
na s.

Baigiamą žodĮ tarė pats svar
biausias šios akademijos kalti
ninkas Juozas Bachunas, būdin
gu jam nuoširdumu ir paprastu
mu padėkojęs sunegalavusios Ver- 
nos Olienės vardu susirinkusiai 
gausiai publikai, perpildžiusiai 
gana erdvią Jaunimo Centro sa
lę. Susirinkusieji buvo pavaišinti 
kava, pyragaičiais ir ledais.

Kalbant apie lietuvių reprezen
taciją svetimiesiems, kurią taip 
gražiai mokėjo pravesti Olis... 
Nors mūsų veiksnių suruoštas 
baisiojo birželio mėn. Įvykių mi
nėjimas toje pačioje salėje bir
želio 14 d. sutraukė palyginti ne
daug žmonių, Į talką netikėtai 
atėjo National Observer. (Tai 
palyginti jaunas, daugiau euro
pinio turinio savaitraštis, kurĮ 
labai atkakliai bando išpopulia
rinti The Wallstreet Journal lei
dykla). Birželio 17 d. numeryje 
paskutiniame puslapyje ten yra 
jautrus straipsnelis: A Lithu
anian Prayer Book Comes Mys- 
teriously from Harsh Siberia. 
Jame rašoma apie žinomą Si
biro lietuvių maldaknygę. Įdomus 
kelias, kuriuo tas straipsnelis pa
teko Į National Observer. Jo au
torius Gianni Cagianelli jĮ para
šė italų L’Osservatore Della Do- 
menica, iš ten jĮ persispausdi
no amerikiečių Atlas magazinas, 
iš to, pagaliau pagal ’special ar- 
tangement* dabar perėmė Natio
nal Observer. Be abejo, tai ne
bloga talka mūsų informacijai, 
nors ypatingo pikantiškumo su
teikia viena aplinkybė, kuri, de
ja, nėra teisinga. Būtent, nuro
dant tų maldų autorių anonimiš
kumą, pastebima, kad lietuvių 
kalboje ’the termination of the 
first name indicates family sta
tus, so we know that these pri- 
soners are young, unmarried 
girls". Kaip žinia, iš mūsų var
dų jokiu būdu negalima atspėti 
šeimyninės padėties, nebent tik 
amžių. (Marytė turėtų būti gana 
jauna, o Marija pagyvenusi). Šei- 
myninj statusą galima sužinoti 
tik iš mūsų moterų pavardės, 
kurių, suprantama, nebuvo. Bet 
žinoma, netekėjusių mergaičių 
maldos gal daro didesnio Įs
pūdžio. (žč)

Rašytojas Jurgis Gliaudą su žmona Marija ir sūnumi Jurgiu, medi-' 
cinos studentu. L. Kančausko nuotrauka

LAUREATO RAŠYTOJO J. GLIAUDOS 
PAGERBIMAS

Lietuvių Tautinių Namų vado
vybė birželio 29 d. (šeštad.) 7 
vai. vakare ruošia iškilmingą ir 
gražų rašytojo Jurgio Gliaudos 
pagerbimą. Kviečiama visa Los 
Angeles lietuviškoji visuomenė 
tą vakarą atsilankyti Į Tautinius 
Namus (3356 Glendale Blvd.), iš
klausyti akademinės pagerbimo 
dalies, meninės programos, lau
reato žodžio, o paskui -- pava
karieniauti ir jaukioje draugėje 
pasilinksminti.

Jurgis Gliaudą, net tris kar
tus romano premijų laureatas, 
neseniai išleidęs vieną savo pir
mųjų ir gerųjų romanų anglų 
kalba (House upon the sand), taip 
pat neseniai gavęs Dirvos nove
lės konkurso premiją už Dirvoj 
spausdintą "Lošėjų ratelį". Ka
dangi novelės laureatas Į Cleve- 
landą atvykti negalėjo, iškilmin
game premijos Įteikime nedaly
vavo, apie jĮ ir jo pastarąjį lai
mėjimą verta daugiau išgirsti. 
Užtat Čia patiekiame pasikalbė
jimą su laureatu J. Gliaudą.

-- Kaip vertinate Dirvos Įgy
vendintą kasmetinĮ novelės kon
kursą?

— Aš manau, kad šis konkur
sas labai padės mums išsiauginti 
novelės žanrą. Iki šiol mūsų raš
tijoje dominavo apysaka, dažnai 
pasireiškianti novelės vardu. Ta
čiau mūsų literatūros naudai ju
ry komisijos turėtų skirti tuos du 
žanru. Aišku, tik tinkamos lite
ratūrinės erudicijos komisijos 
užtikrins šio naudingo konkurso 
sėkmingumą.

— Kaip žiūrite bendrai Į lite
ratūrinius konkursus?

-- Kaip Į kiekvieną kultūrinio 
ir kūrybinio gyvenimo akstiną. 
Daug vertybių duodama greta
konkursų, tačiau ir konkursų įta- traukomis. Pirmas mano daly

kas, su kuriuo Įžengiau Į Dirvą 
•------------------------------------- ■— buvo eilėraštis "Lopšinė". Tai

CAPE COD
VASAROTOJŲ 

DĖMESIUI 
LIETUVIŠKA 
VASARVIETĖ

JŪRA“
praneša, kad vasarojimo 
sezoną šiais metais prade
da birželio mėn. 15 d. Gra
žioj, ramioj vietoj naujas 
apšildomas namas, patogūs 
kambariai, geras maistas ir 
mažiau ketvirties mylios 
nuo žinomo šiltosios srovės 
Craigville paplūdimio su
teiks kiekvienam atvyku
siam gerą poilsį.

Su užsakymais kreiptis:

O. ŠLEPAVIČIENĖ,
P. O. BOX 307 
MARIE AVĖ.

CENTERV1LLE, MASS.
Tel. Code 617, 775-4146 

kos negalima ignoruoti. Per kon
kursus iškilo daug garsių dai
nininkų, kompozitorių, kodėl tą 
talentų varžymąsi nepripažinti 
ir rašytojiškam intelektui? O 
mūsų specifinio kuklaus lietuviš
kos kolonijos kultūrinio gyvenimo 
sąlygose konkursai Įneša daug 
šviežumo Į literatūrinĮ gyvenimą: 
tai gali būti ir akstinas kurti, ir 
proga platesnes mūsų visuome
nes mases priversti bent konkur
so dienomis domėtis mūsų lite
ratūra.

-- Ar konkursų skaičius ne
mažina jų vertės?

-- Konkursų vertę gali mažin
ti arba visai paneigti tik Jury 
komisijų nepakankamas pasiruo
šimas arba reikalingų kvalifika
cijų stoka. Tas principas: išrink
ti geriausia iš turimos medžia
gos, kad ir visai logiškas kon
kurso esmei, gali Įvilkti Į "pre
mijuoto kūrinio" skiltį nepakan
kamo brandumo veikalų. Tai, aiš
ku, mažina ir konkurso vertę.

-- Kaip ir kadaparašėtpremi
juotąją novelę "Lošėjų Ratelis"?

-- Šios novelės apmatai ir apy
braižos jau seniai laukė spaudos. 
Aš planavau arba atspausdinti no
velę kur periodikoje, arba Įjung
ti Į savo palengva ruošiamą nove
lių rinkinĮ. Dirvos konkurso kvie
timas išprovokavo mane su "Lo
šėjų Rateliu" tame konkurse 
dalyvauti. Rašytojo Jurgio Jan
kaus dalyvavimas Jury komisi
joje buvo ypatingai sustiprinęs 
komisijos svorĮ. Tą rašytoją lai
kau vienu iš geriausių mūsų 
"short story" žanro atstovų.

-- Ar ir anksčiau bendradar
biavote Dirvoje?

-- Vis su tam tikromis per

Dariaus ir Girėno lituanistinė mokykla Chicagoje baigė pirmuosius mokslo metus. Sėdi iš kairės: 
mok. S. Žukauskas, tėvų komiteto pirm. V. Markevičius, mok. M. Peteraitienė, mokyklos vedėjas J. 
Kavaliūnas ir mok. V. Namikas. ' V- Noreikos nuotrauka

buvo 1945 m. Redaktorius K. 
Karpius buvo nuolankus mano 
tremtinijkai mūzai: 1946-47 me
tais Dirvoje tilpo nemažai mano 
eilių.

— Kaip vertinate mūsų publi
cistinės periodikos santykį su 
literatūra?

-- Visi mūsų leidiniai neigno
ruoja literatų kūrybos ir už tai 
jiems ačiū. Vienur mėgėjiškai, 
kitur su didesne erudicija pagvil
denamos literatūrinės temos. 
Tačiau, dėmesys mūsų literatū
riniam pasauliui turėtų būti di
desnis. Net baisu tarti, kad šne
kos apie literatūrą tėra tik stam
besnių leidinių kampininkai, ar 
tik pripuolamas Įsiveržėlis Į vi
suomeninės publicistikos aruo
dus. Literatūrinių leidinių mes 
neturime ir mums labai reikalin
gi mecenatai ne tik konkursams, 
bet ir periodiniams leidiniams, 
skirtiems literatūrai. Iki šiol 
pasirodę ir mirę arba vegetuoją 
leidiniai tebuvo tik grupiniai, tam

Dariaus ir Girėno lituanistinė

mokykla Chicagoje
Dariaus - Girėno Lituanistinė 

Mokykla Chicagoje pirmuosius 
mokslo metus baigė birželio 8 
dieną. Mokykloje veikė septyni 
skyriai, buvo dėstoma lietuvių 
kalba, tikyba, istorija, geografi
ja, dainos, tautiniai šokiai ir žai
dimai — tautinių šokių grupėda- 
tyvaus ir Il-je Tautinių Šokių 
Šventėje.

Iškilmingas aktas pradėtas 2 
vai. mokyklos salėje, dalyvaujant 
visiems mokiniams, tėveliams, 
mokytojams ir svečiams. Mokyk
los vedėjo mok. J. Kavaliūno žo
dyje buvo nuoširdi padėka tėve
liams, Tėvų Komitetui, kolegoms 
mokytojams ir visiems mokyklos 
geradariams už darnų bendra
darbiavimą, vienu ar kitu atžvil
giu, brandinant lietuvybės grūde
lius. Pasidžiaugta mokinių didele 
pažanga lietuvių kalboje. Pasku
tiniai linkėjimai -- mokyklos at- 
žalynėliui, mylėti lietuvių kalbą, 
gerbti jos kultūrines vertybes ir 
stiprėti lietuviškoje dvasioje.

A.L.B. Gage Parko Apylinkės 
P-kas mok. V. Binkis sveikinda
mas pasidžiaugė brandžiais vienu 
mokslo metu darbo vaisiais, lin
kėdamas ir toliau mokyklos vado
vybei ugdyti Darius ir Girėnus, 
kurie už tėvynę ir jos garbę ne
sigailėtų atiduoti ir savo gyvybę.

Kiekvieno skyriaus auklėtojas- 
mokytojas, trumpai apibūdinda
mas savo mokinius, Įteikė pažy
mėjimus. Visų skyrių mokiniai 
keliami Į aukštesnĮjĮ skyrių, o 
pažangiesiems Įteikta dovanos — 
knygos.

PaskutinĮ žodĮ ir pat{ mieliau- 
siąjĮ tarė VlI-jo skyriaus auklė
tinė Rita Jucaitytė. Ji dėkojo mo
kytojams už mokymą ir auklėji
mą, tėveliams už rūpestingumą ir 
meilę, o visiems lietuviams, ypač 
atsilankiusiems Į mokyklos pa
rengimus, už nuoširdžią visoke
riopą paramą, ir neužmiršimą, 
kad lituanistinėse mokyklose mo
komi nauji lietuviukai. Aktas 
baigtas Tautos Himnu.

Šiai mokyklai vadovauja paty
ręs pedagogas, nuolatinis moky
tojas ir šio krašto mokykloje, 
mok. Jonas Kavaliūnas, kuris pe
dagoginėms žinioms papildyti, 
Amerikos Federalinės Valdžios 
lėšomis, šią vasarą 2 mėnesiam 
vyksta Į Europą.

Vasaros atostogų metu vbi pa
siruošime atsakingam kilniam 
darbui ir Į naujus mokslo metus 

tikrų "literatūrinių klubelių" ru
porai, kur savi reikalai užstoda
vo platesnius literatūrinius hori
zontus. Tokie leidiniai gimsta ir 
miršta su tuo klubu, kuris juos 
remia, tačiau jie nei atvaizduo
ja nei šviežina mūsų literatūrinĮ 
aktyvumą.

— Kaip vertinate lietuvių li
teratūros už Lietuvos sienų san
tyki su okupuotos Lieuvos rašy
tojų darbais?

-- Pirmojo Fr. Mauriac ro
mano pavadinimas "Jaunuolis su 
pančiais" tinka kiekvienam talen 
tingesniam okupuotos Lietuvos 
rašytojui. Direktyva ir kūryba — 
du nesuderinami dalykai. Lais
vajam pasaulyje lietuviui rašy
tojui tetrūksta tik skaitytojų ma
sės. Tikiu, kad vergijai dingus, 
laisvojo pasaulio rašytojas lie
tuvis — jų veikalai --triumfališ- 
kai sugrĮš Lietuvon.

A. R.

grĮžime vedini amžiais sukauptu 
tautos dvasios maistu.

Marija Peteraitienė

Jaunųjų dailininkų meno 
kūrinių paroda

Praeitais metais, LB Chi
cagos apygardos valdybos 
globojami, Chicagos jaunie
ji dailininkai buvo surengė 
pirmą kartą Chicagoje me
no kūrinių parodą, kuri pra
ėjo su dideliu pasisekimu, 
Jaunieji dailininkai paska
tinti parodos pasisekimu, 
tuojau susiorganizavo ir 
įsteigė Chicagos Jaunųjų 
Dailininkų Klubą, kuriam 
iki šiol pirmininkauja dail. 
Dalia Verbickaitė.

Jaunųjų Dailininkų Klu
bas nutarė ir šiais metais 
spalio 5-13 dienomis Chi
cagoje rengti antrąją jau
nųjų dailininkų kūrinių pa
rodą, kurią globoti taip pat 
paprašė LB Chicagos apy
gardos valdybos.

• Prof. Jonas šimoliūnas 
sunegalavo ir šiuo metu gy
dosi St. Mary ligoninėje, 
Racine, Wis., ten, kur jis 
nuolatiniai gyvena.

DETROIT
Detroito Lietuvių Kultūros 

Klubo išvyka
Detroito lietuvių Kultū

ros Klubas rengia išvyką į 
Dainavą birželio 23 dieną. 
Klubas kviečia ne tik na
rius, bet ir Klubo bičiulius 
pabuvoti gamtoje ir pasida
lyti mintimis dėl ateinan
čio sezono Kultūros Klubo 
darbų.

Visus, kurie gali, prašo
me vykti iš ryto.Dainavoje 
pamaldos vyksta 11:30 vai. 
iš ryto. Pietūs galima gauti 
Dainavos užkandinėje. Mėg
stą vandenį, galės maudy
tis. Dainavos vadovas mie
lai laukia svečių. Paskiri 
kvietimai nebus siuntinėja
mi. Iki pasimatymo Daino
je.
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