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TARP RESPUBLIKONU
ROCKEFELLERIO PUOLIMO PIEŠ NIXONĄ PASEKMĖS
si sakymo už Nixoną per
pirmą balsavimą. Kadan
gi kai kurie viešosios
chardas M. Nixonas šias nuomonės tyrinėtojai jau
eilutes rašant turėjo sa dabar taip sako, Rocke
vo žinioje tokią didelę fellerio ataka gali duoti
1.333 respublikonų kon lauktų rezultatų.
Nereikia užmiršti ir
vencijos dalyvių dalį,
kad jo nominavimas res buvusio Alabamos guber.
publikonų kandidatu įpre • natoriaus George Walzidentus per pirmą balsa lace kandidatūros. Skai
IŠ VISO PASAULIO vimą buvo beveik užtik čiuojama, kad jis gaus
rintas. Nepaisant to Roc tarp 14 ir 17% visų bal
kefelleris pradėjo dide sų. Už jį balsuos visi
• Sovietu premjero Kosy lio masto savęs rekla kraštutiniai dešinieji,ku
4
E# «
gino vizito į Švediją proga
mavimo kampaniją, kuri riems Rockefelleris ir
jau suaktyvino savo veiklą
žinovų įkainavimu apsi net Nixonas yra per libe
t. v. Birželio Komitetas, sa
eisianti per 4 milijonus ralūs, o tai dar daugiau
vo laiku įspūdingai iškėlęs
dolerių, o jo paties kuk verčia respublikonus dai
Baltijos valstybių klausimą,
liu prisipažinimu tik rytis į nuosaikesnius rin- Vaizdas iš II-sios Tautinių Šokių šventės.
J. Garlos nuotrauka
kai dar Chruščiovas pasiro
apie 2 milijonus. Kiekvie - kėjus.
dė Stockholme su savo "eks
Koks iš tikro yra skir
nu atveju Rockefellerio
tra vagancijomis”.
tumas
tarp Nixono ir
mintis
skaitome
stam

Birželio Komitetui vado
Rockefellerio?
Vidaus
biom
raidėm
išrašytas
vauja prof. B. Nerman, o
politikoje
Nixono
'arkištisuose
dienraščio
pus

prie jo jungiasi Baltijos
lapiuose
ir
jį
matome
per
liukas
’
buvo
ir
yra
*law
JURGIS JANUŠAITIS
tautų išeivijos organizacijų
TV
reklamom
skirtą
laiand
order*
—
reformos,
atstovai.
ką. Tos kampanijos tiks- gyventojų lygio pakėliKosygino vizitas numaty
Vieną gražią trečiadienio
nių šokių šokėjų grupė mi darbą atliko Kultūros Fon
las yra neprileisti prie mas reikalingas, bet tu
tas liepos 11 d., švedų spau
popietę šnekučiuojamės su
nėjime
atliko
programą. das, finansuodamas plokš
ri
būti
pravestas
tvar

Nixono
išrinkimo
per
pir

da apie tai tyli, kad nesumuz. Jonu Zdaniu jo pasto
Muz. J. Zdanius tada paruo telės išleidimą, šokių muzi
kingu
būdu.
Rockefellemą
balsavimą,
t.
y.
pa

' kelti didesnių visuomenės
siekti to, kad delegatai ris daugiau kalba tik apie gėje, nuošaliame Evanstone. šė tautiniams šokiams mu ką įgrojo Stuttgardto sim
protestų. Bet šią "viešą pa
reformas, Kuklus darbo kambarėlis. zikinę palydą. Ii’ tai buvo foninis orkestras, diriguo
jam
dabar nepasižadėtų socialines
slaptį" gerai žino antiko
ir neįsipareigotų už jįpa- pravestas privačia ini Krūvos įvairių gaidų, darbo užuomazga, atvedusi iki da jant komp. Dariaus Lapins
munistinės organizacijos ir
sisakyti per pirmą bal ciatyva su valstybės tal priemonės, storos senovės bartinių pianų — tautinių ko. ši plokštelė lietuvių vi
laukiamam įvykiui tinka
šokių muzikos paruošimo suomenėje susilaukė palan
knygos, paties šeimi
mai ruošiasi. Tą pat dieną
savimą. Jei tas bus pa ka, jis žvalgosi į miru dainų
orkestrui.
ninko tapytas Beethovenas
kaus vertinimo, o pati mu
Stockholme numatytas ma
siekta, per sekančius bal sio senatoriaus Rober susimąstęs nuo sienos žvel simfoniniam
Šokių šventės yra masi zika klausoma kaip pramosinis mitingas, informuoja
savimus, kada konvenci to Kennedy gerbėjus iš gia. Darbo aplinka ryškiai niai spektakliai, kalbėjo J.
ginė-koneertinė. Jonas Zda
ma
spauda,
o
Uppsalos
jos atstovai bus jau atpa žemesniųjų sluoksniu.
byloja apie kūrybines ga
Zdanius. Muzika yra tik šo nius už šį darbą susilaukė
mieste, kur tuo pat metu
laiduoti nuo savo pažadų,
Didžiausias skirtu^* lias, kuriomis iki vidurnak- kių palyda. Ruošdamas mu
atsiliepimų ir sveiki
įvyks
Pasaulio
bažnyčių
rezultatas gali būti ir mas turbūt bus Vietna tų gyvena muz. Jonas Zda ziką simfoniniam orkestrui gražių
nimų
iš
savo buvusių moky
kongresas ir laukiama 800
mo karo atžvilgiu. Abu, nius.
kitoks.
jis ypatingą dėmesį krei tojų pavergtoje Lietuvoje.
viso pasaulio spaudos at
Kodėl Rockefelleris Nixonas ir Rockefellepia į męliodijų ir ritmo iš Pavergtos Lietuvos muzikai
šis malonus pokalbinin
stovų, jų dėmesys taip pat
mano, kad jis gali būti ris anksčiau buvo 'sa kas išskirtina asmenybė. ryškinimą. Tautinių šokių turį plačias galimybes dirb
bus nukreiptas į spaudos
geresnis kandidatas už kalai*. Senatoriui McCar- Nemėgstąs reklamos. Visa muzika esanti originali, gra ti, tačiau jie neparuošę liau
biuletenius ir kt. informa
Nixoną? Respublikonai, thy įrodžius, kad senti da ramus. Daug mąstąs. ži ir nuotaikinga. J tautinių dies šokių muzikos simfoni
ciją, liečiančią Sov. S-gos
aplamai imant, yra mažu mentas prieš karą Ame Tvirto charakterio. Savuo šokių muzikos paruošimą niam orkestrui, šis mūsų
politiką pavergtų valstybių
mos
partija, t.y., kad pra- rikoje yra didesnis negu se principuose neatlaidus. per abi šventes muz. Jonas atvejis esąs pirmutinis —
atžvilgiu.
vedus savo kandidatą, jie kada nors buvo manoma, Dievulio apdovanotas darb Zdanius yra įdėjęs daug kalbėjo J. Zdanius.
• Čekoslovakijos vyriau turi gauti nepriklauso Rockefelleris
pradėjo štumo savybėmis. Gi visu širdies ir šiandien mes gali
Prieš keletą metų McCorme gėrėtis jo darbo vaisiais
moje paprastutis ir mielas
sybė įteikė parlamentui du mųjų ir net dalies nepa pulti Nixoną kaip tik to
mik place įvykusiame Chi
— praėjusios Tautinių šo
įstatymų projektus, kurių
tenkintų demokratų bal je byloje. Nixonas, kuris lietuvis kultūrininkas.
cagos Tribūne festivalyje
kių šventės šokių muzikos
Be
šio
vyro
talkos
neap

vienas numato reabilitaciją
sus. Rockefelleris ta dabar kalba daug taikin(Nukelta į 4 psl.)
visų asmenų, neteisėtai pa
riasi, kad jis tai galės giau negu anksčiau — pra sieinama ruošiant Dainų ir išleista plokštele. Tą gražų
Tautinių šokių šventes. An
smerktų
ir
nukentėjusių
lengviau pasiekti negu sidėjus Paryžiaus dery
nuo 1948 m. stalinistinio re
Nixonas. Nors galutiną bom jis iš viso atsisa troje ir Trecioje Dainų šven
dirbo repertuaro komi
žimo. Antruoju
projektu
įrodymą gali patiekti tik ko plačiau kalbėti ta te tėse
sijose. Antrosios ir Trečio
numatomas spaudos cenzū
patys rinkimai, viešo ma — aiškindamas, kad sios Tautinių šokių šventė
ros panaikinimas.
sios nuomonės tyrinėji ir dabar JAV neturi ki se jį matome muzikinės da
Nuo Navotnio režimo nu
mas
yra pasiekęs tokio tos alternatyvos kaip ka lies vedėjo atsakomingose
kentėjusieji praktiškai jau
tikrumo
laipsnį, kad jo riauti. Rockefelleris į pareigose.
pradėti reabilituoti, tik nau
duomenys
daro nemažos tai atkerta, kad alterna
Pokalbio metu nuskuba
juoju įstatymu būsią gali
įtakos. Kitaip sakant, jei tyva yra kantrus ir nuo me keliolika metų atgal.
ma visą procedūrą pagrei
viešosios nuomonės ty latinis derėjimasis dėl Australijoje muz. Jonas
tinti.
rinėtojai sakytų, kad jų teisingos taikos (Theal- Zdanius susidomėjo tauti
įstatymas numato baus
nuomone Rockefelleris, ternative is the patient nių šokių muzika. Australi
mes tiems asmenims ir pa
jei rinkimai įvyktų šian and persistent nego- jos lietuviai. Adelaidės
reigūnams, kurie bus rasti
dien, pasirodytų geriau tiation of a just peace). miesto rotušės salėje ruošė
kaltais neteisėtame žmonių
Vasario 1G minėjimą. Baro
negu Nixonas, jie galėtų
persekiojime.
(Nukelta į 2 psl.)
naitės vadovaujama tauti
Cenzūra praktiškai jau
sulaikyti daugumą nuo paNew Yorko gubernato
rius Nelson Rockefelleris, kurio asmeniškas
turtas vertinamas apie
400 milijonų dolerių, nu
tarė dalį savo kapitalo
investuoti į savo politi
nę ateitį. Kaip žinia, Ri-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

I
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TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS
IŠVAKARĖSE

nebeveikia, tačiau įstatymu
numatyta panaikinti oficia
lios institucijos, įsteigtos
spaudos priežiūrai.

• JAV lėktuvas, vėžes 240

karius iš Seattle, Wash., į
Japoniją, iškrypo iš kelio ir
buvo priverstas nusileisti
Sov. S-gos valdomose Kuri
lų salose.

• Gen. de Gaulle rėmėjai
susilaukė nepaprasto laimė
jimo naujojo parlamento
rinkimuose. De Gaulle re
mianti koalicija iš 487 par
lamento vietų laimėjo 349.
Komunistai iš 73 turėtų vie
tų išsikovojo tik 33, kitos
opozicinės kairiosios grupės
iš 118 vietų smuko į 57.
Streikais ir demonstraci
jomis norėję de Gaulle nu
versti susilaukė visiško pra
laimėjimo ir prancūzų vi
suomenė suprato generolo
šūkį: "aš arba totalitarinis
komunizmas”.

— Aš noriu patikrinti, ką tu verdi...

Muzikas Jonas Zdanius.

V. Noreikos nuotrauka

.
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DIRVA
nusipelnusiems kat. bažny
čios vyskupams ar kuni
gams. Tame pačiame laik
raštyje kitam straipsnyje
aprašoma kat. bažnyčios
padėtis rytų Europoje, kur

taip pat minimas ir Lietu
vos vardas.

1968 m. liepos 3 d.

KAIP PRAGYVENTI MĖNESI
SU 12 RUBLItį?

"193 tūkstančiams se
nųjų mūsų respublikos
Bostono dienraštis Globė
po birželio 14 ir 15 d.d. įsi
žemdirbių kas mėnesį
dėjo žinią, kad Bostono lie
laiškanešiai atneša pen
tuviai birželio 16 d. turės
sijas. — Tai dar vienas
maldos dieną už savo ken
įrodymas, kaip Komunis
čiančią tautą ir tylos baž
tų ir Tarybinei vyriau
nyčią. Šis minėjimas yra
sybei rūpinimasis žmo
tęsinys 50 metų Lietuvos
nių gerove — aukščiau
nepriklausomybės atstaty
sias tikslas"...
mo minėjimo. Toliau pažy
Tokią naujieną TIESA
mėta, kad Lietuva dabar
pranešė, lyg ir ne pagir
yra Sovietų S-gos okupuota
ti norėdama, o ta proga
ir kad pamaldos lietuvių
iškelti
dar pastebimas
parapijos bažnyčioje laikys
dėmeles
tame skaisčia
vysk. V. Brizgys — vienin
me paveiksle. Būtent,
telis lietuvių vyskupas emi
priekaištauja,
kad dėl
gracijoje. žinia paįvairinta
pareigūnų
apsileidimo,
Washingtone, 1945 m. kovo 25 d., pirmo sąskrydžio metu, Lietuvių Misijos valdybos at vysk. V. Brizgio ir prel. V.
nerūpestingumo, pensijų
stovai padeda vainiką prie Amerikos Nežinomo Kareivio kapo Arlingtono kapinėse. Stovi iš kai Balčiūno paveikslais.
pripažinimas esti užvil
rės: Juozas Tysliava, Vincas Poška, K. S. Karpius. Antanas Olis, Al. Kumskis, Ona Biežienė.
Birželio 17 d. Bostono
kinamas, žmonės be rei
"Record American” dien
raštis įsidėjo Henry J. Tay- kalo ilgai varginami, kol
sutvarko visus pensijai
lor
straipsnį
pavadinta:
gauti reikalaujamus for
"Red's
Cruei
Genocide”.
malumus. O kitur pensi
Straipsnyje rašoma, kad
Po įspūdingo ir nuo
"Misija" buvo pride šiaurės Rusija yra didžiau jos esančios pradeda
K.S. KARPIUS
taikas pakėlusio seimo
ramai pagerbta išleidus sias tautų kapynynas. Ly mos mokėti ir tokiems,
New Yorke, Olis pasiū
40 puslapių monografiją, giai kaip ir nariai, Krem kuriems dar nepriklau
sumanymu, vėl buvo pra- kuriai
lė savo vadovaujamam vestas
atspausdinti tur lius ir toliau tęsia tautų so... Bet apie pačią di
rinkimas milijo
komitetui rengti ką nors no parašų
tingas
detroitietis
V. Pet kilnojimą, ką Jungtinės džiąją dėmę tame pa
vy
panašaus į sąskrydįl945 riausybei įteikimui
rikas
padovanojo
$2,000.
Tautos
vadina genocidu.
veiksle vargšų užtary
su peticija
metais — kai karas ar Valstybės Departamen
"Mažumos yra
prakeiki
toja TIESA nė pusės

tėjo prie pabaigos ir Vo
mas”, sakė Hitleris. Krem
žodžio. Tyli, kad iš vi
kietijos nugalėjimo, ir tui ginti Lietuvos nepri
lius ir dabar sunaikinti
sų tų pensijų žmogui nė
klausomybę,
Lietuvių
joms naudoja barbariškus
lietuviai pradėjo bai
po
gerą pusrublį per diemoterų
delegacija
su
do

metodus. Rytų Europos tau
mintis kas gali su Lie vanomis aplankė prezi
ną
neišeina. Tyli, kad
tos nuo Juodųjų iki Baltijos
tuva nutikti.
seniau
net ir elgetos bū
dento
žmoną
Roosveltiejūros tapo satelitais, tuo
Kadangi rengiant suva
tų
streikus
skelbę, jei
nę.
tarpu Lietuva, Latvija ir
žiavimą
Washingtone
tik
tiek
tesusielgetautų.
Amerikiečių
supažin

Estija tapo įjungtos į So
dar buvo karo metas, vai
Tyli, kad "senieji res
dinimui
buvo
rodomas
vietų S-gą ir nuo įjungimo
džia draudė žmonėms di
AMERIKIEČIŲ SPAUDA iki šiam laikui nei vienam publikos žemdirbiai" vis
Lietuvos
spalvotas
fil

desnėmis
grupėmis
APIE LIETUVĄ
ką, ką buvo kadai turėję
mas įbrolių Motuzų ga
vakarti diplomatui ar Jung
traukiniais važinėti,
atidavę
naujiesiems
tinių Tautų atstovui nebuBostono katalikų diocezi(traukinių neužteko karo mintas Nepriklausomo
dvarams
—
kolchozams
reikmenims ir kariuo je Lietuvoje 1938 metais. jos savaitraštis ”Pilot” bir- vo leista įžengti j šias vals-sovchozams
— išeina
želio
10
d.
pirmajame
pustybes.
Pabaltiečiai
buvo
ir
Misija kaip misija.
menėms pervežti), tą
senatvėj
iš
jų
ne
turtin
įdėjo plačią žinią iš yra pro-amerikiečiai. Vakasuvažiavimą Olis pasiū Olis vadovauja ir paten lapyje
Vatikano,
kurioje
pranešarai
nepadėjo
Lietuvos,
Lat

gesni
už
"buržuazinių
lė pavadinti "misija į kintas pasisekimu, ir vi ma, kad Popiežius Povilas vijos ir Estijos Laisvės ko
Washingtoną".
Misija suomenės pritarimu ir VI specialiu raštu pasveiki-' votojams, kurie laikėsi net
gali būti pora ar 5 as parama.
iki 1951 m. Baltijos žmonės
no Lietuvos vysk. Labuką
Kadangi aukos ėjo per jo
menys, valdžiai nekliu
statė bausmes už jo vykdy
tremiami į šiaurės Rusiją,
kunigystės 50 metų su
dys traukinių atveju. Dirvą ir LVS centro val kakties proga. Toliau laik kur jie turi dirbti už mažą mą. Visai neginčytina, kad
Kad traukiniuose buvo dybą Clevelande, valdy raštis apžvelgia Lietuvos atlyginimą, miškuose, vario Kremlius ir dabar prakti
labai ankšta , patyriau ba nusistatė laikyti Mi katalikų padėtį. Taip pat kasyklose ar žuvininkystės kuoja genocidą. "Jei ma
pats lydėdamas prezi siją tik veikiančia komi pažymima, kad Popiežiaus įmonėse. Taip pat jie siun žiausiam Afrikos ir Azijos
dentą Smetoną iš Phila sija, aukas laikė LVS iž sveikinimas reiškia sveiki čiami į pietų naftos įmones naujų tautų balsui suteikia
delphijos į \Vashingtoną. de, iš kurio apmokėjo nimą ne vien tik vysk. La ar laukinį rytų Sibirą. Vie mas ypatingas dėmesys,
Vagonuose buvo užsi- Misijos kaštus. Po Wa- bukui, bet šis sveikinimas nas laivas, kuris vežė apie kaip gali būti, kad mes ir
sąskrydžio yra visai kenčiančiai lietu 700 lietuvių tremtinių, pa Jungtinės Tautos ignoruo
grūdę kareivių tiek kad shingtono
prezidentui prisiėjo vi dar sekė kelionė į San vių tautai, reiškiama viltis, skendo šiaurės vandenyne. jame senųjų išniekintų Bal
tijos tautų ir kitų valstybių
Nacių laikais "eichmanizFrancisco ir antras są kad ateis laikas, kuomet
są kelią stovėti.
balsus, kurios prašo nors
mas
”
sukrėtė
pasaulį,
JungSąskrydį plačiai iš skrydis tų metų lapkri bus sustabdytas persekioji tynės Tautos priėmė tarp demaskuoti
Sovietų S-gos
mas.
”
Pilot
’
’
pažymi,
kad
garsinus, prie 5 "misi čio 16 d. Washingtone —
veiks
mus
”
,
baigi amas
tautinį
susitarimą,
kuriuo
tokius
sveikinimus
popie

jos" prisidėjo daugiau viskas pravesta iki lai žius siunčia tik ypatingai pasmerkė genocidą ir nu- straipsnis.
žmonių, kai iš paskirų mingo galo.
vietovių, po vieną, du,
ne visiems vienu kartu
ir ne tuo pačiu trauki
niu važiuojant suvažia
vo apie 500.
Olis nesisavino Ameri kos Lietuvių Misijos pir
mininko titulo vienas,
nes jo sumanymų pravedimui reikėjo talkos.
Olis respublikonas, Washingtonas demokratų
valdžioje, ne ką būtų lai
mėjęs. Jis pasikvietė
sau talkininkais katali
kų veikėjus demokratus
Chicagoje, Al. Kumskį,
jį pavadino ko-pirmininku, ir Antaną Rudį. Su
jų pagelba galėjo sutelk
ti Washingtone Chicagos
ir Illinois Kongreso at
stovus ir senatorius de
mokratus — ir tik taip
galėjo pravesti savo nu
matytą planą gauti tam
lietuvių
suvažiavimui
svečiais apie 10 senato
rių ir apie 80 Kongreso
atstovų. Jų tarpe jau bu
vo ir respublikonų.
Viena pagrindinių kal
bų sąskrydyje buvo Lie
tuvos Ministro Washingtone P. Žadeikio, antra
— Antano Olio. Žadeikio
ir amerikiečių Kongreso
Zoom ir iškyla jūsų taupomoji sąskaita deponavus iki liepos 10
atstovų kalbos buvo at
Mes mokėsime nuošimčius nuo liepos 1.
spausdintos Congres
sional Record.
Cleveland Urust
Prieš sąskrydį, Olio
VIvmlM-r F. I». I.r.

SĄSKRYDIS WASHINGTONE

laikų" elgetas. Mokapensijas, tad viskas labai
puiku. Kaip imperato
rių dvariškiams, taip da
bar "partijos-vyriausybės" didžiūnams,bebraukiantiems į kišenes tri
ženkliais ar keturženk
liais skaičiais skaičiuoj amas algas, nė į galvą
neateina
pasidomėti,
kaip sekasi gyventi lai
mingam pensininkui su
12 ar 16 rublių mėnesi
nės pensijos.
Panašiai ir su stipen
dijomis moksleiviams
specialinėse mokyklose
(arba ir aukštosiose).
Štai oficialus aukštojo ir
specialinio mokslo mi
nisterijos
skelbimas:
"Pažangiems mokslei
viams mokama 20 rub.
stipendija. Statybos or
ganizacijų,
tarybinių
ūkių ir kolūkių stipendi
ninkams mokama 23 rub.
Labai gerai besimokan
tiems stipendija padidi
nama 20 proc." (Iki 25
rb.).
20 rublių — tai var
gu ar pusė skurdaus pra
gyvenimo minimumo. O
tai reiškia, kad mokyklo
je gali išsilaikyti tik tie,
kam padeda tėvai ar kiti
globėjai. Bet padėti gali
tik tie, kurie patys uždir
ba daugiau, negu minimu
mas. Tai mokslas priei
namas ir vėl tik geriau
— iš uždarbio ar kokių
kitų šaltinių —pasiturin
čiųjų tėvų vaikams.
(ELTA)

Tarp
respublikonų•••
(Atkelta iš 1 psl.)
Bet derybom reikia abie
jų pusių sutikimo ir no
ro. — Komunistai kol
kas derybas nori išnaudo
ti tik laimėjimui to, ko ne
pasiekia jų ginklai. Už
tat Rockefellerio aiški
nimas gal ir gerai vei
kia kai kuriuos būsimus
rinkikus, kuriems impo
nuoja McCarthy, tačiau
tai neįtikina tų, kurie vi
sa tai rimčiau apsvars
to.
Iš kitos pusės liežuvis
politikui yra duotas tam,
kad paslėptų jo mintis.
Ir Johnsonas žadėjo pa
likti karą džiunglėse tik
Azijos vaikinams — da
bar ten kovoja per pusę
milijono amerikiečių.
Jei, kaip minėjome
pereitam Dirvos
Nr.,
McCarthy populiarumas
rišamas su išsilavinimo
amerikiečių tarpe pa
kilimu, tai iš kitos pusės
sunku suprasti, kaip tie
išlavintieji sluoksniai no
ri daugiau vadovautis
sentimentu, o ne realiais
apskaičiavimais. Politi
koje, kaip daug sykių pa
tyrėme, logikos dažnai
sunku surasti. Už tat tu
rime būti pasiruošę įvai
riausiems
netikėtu
mams.
Rockefellerio
milijonai gali jam as
meniškai ir nepadėti, ta
čiau gali pakenkti Nixonui, prie kurio gali pri
lipti Rockefellerio taip
įkyriai lipdoma etiketė
— "man of old politics"
Nors dabar didesnę dalį
rinkikų sudaro asmens
turį 25 metus, 1972 m.
jie jau sudarys daugu
mą.
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LIEPOS KETVIRTOJI
Tai diena, ženklinanti Jungtinių Amerikos Vals
tybių nepriklausomybės paskelbimą ir kartu pradžią
laisvos ir nepriklausomos valstybės gyvenimo.
Nusižengtume šios didžiulės ir galingos valsty
bės respektul, kalbėdami vien tik apie istorinius tos
nepriklausomybės atsiradimo faktus, gražiai išpuo
selėtas laisvės ir demokratinio gyvenimo idėjas,
viltis ir lūkesčius, sudėtus į tuos pagrindinius dės
nius, kuriais Amerika švytėjo ir švietė visam pa
sauliui, kaip pažangos, laisvių ir gero gyvenimo
kraštas.
Amerika! Tas žodis traukė savo magiška jė
ga Europos kontinento žmones, skendusius valsty
binių nesusipratimų pasėkoje, karų ir persekioji
mų atbaidytus, tikresnio ir savarankiškesnio gyve
nimo siekiančius. Ne vien tik skelbtosios idėjos
traukė, bet ir tos sąlygos, kurios daugelį idėjų
pavertė gyvenimo realybe.
Ar galėtume drąsiai ir atvirai sakyti, kad šian
dien toji patrauklioji Amerika nebe ta? Atsakymas
glūdi žmoguje ir žiūrint, ko jis siekia. Amerikos
laisvės idėjos gi liko tos pačios, konstitucija, už
tikrinanti žmogaus laisvės ir demokratinius prin
cipus, tebegalioja. Ūkinis gyvenimas, technikos pa
žanga, siekimas visoms žmonių kategorijoms ge
resnio gyvenimo užtikrinimo vyksta visa sparta,
naudojantis esamais įstatymais, galingomis darbi
ninkų unijomis, laisva prekyba ir augančiomis so
cialinio draudimo galimybėmis.
Nežiūrint viso to, tik pažiūrėkime, kaip užsie
niuose krito Amerikos prestižas. Kaip Amerika
kritikuojama, nebegalinti nugalėti atsiradusių įvai
rių sunkumų.
Tų atsiradusių problemų čia vienu ypu neišnagrinėsi. Pagaliau, koks kraštas šiandien gyvena
be jokių sunkumų, be problemų, be klausimų, ku
rie nevargintų ar nekeltų abejonių einamu valsty
bės keliu. Tokioje santvarkoje, kokioje gyvena
Amerika, daug kas priklauso ne vien tik nuo val
džios, bet ir nuo pačių piliečių. Ir jeigu šiandien
patys amerikiečiai randa reikalo įspėti, kad "cha
osas nėra laisvė; jūs nesate laisvas, jei gyvenate baimėje, baiminantis vyriausybės ar jos nesu
gebėjimo apsaugoti jus nuo žmonių, kurie išeina
iš nusistovėjusios tvarkos ribų mūsų sistemoje.
Geriausi įstatymai pasaulyje nieko neverti, jei jie
nevykdomi", tai turbūt, yra atėjęs momentas, ka
da ir Amerikoje reikia rimtai susirūpinti ne tik
savojo kailio apsauga, bet ir linkme, kuria valsty
bės gyvenimas yra pasukęs. O tuos žodžius pasa
kė žinąs, kame reikalas. Tai JAV kongresmanas
B.B. Conable, respublikonas iš New Yorko.
Pats B.B. Conable pripažįsta, kad jo žodžiai
nėra nei dramatiški nei perdaug įtikinančiai skam
bą, bet jis pabrėžia, jog ne įstatymų gražbilystėje, o jų vykdyme glūdi valstybės gyvenimo pagrin
dai.
Kalbant apie Amerikos ateitį, žvelgiant iš da
bartinės gyvenimo eigos taško, būtų gaila, jei Lie
pos 4 prasmė būtų aptamsinta vien tik Šios dienos
gyvenimo šešėliais. Mato ne tik įstatymų leidėjai
ir jų vykdytojai, bet ir eiliniai žmonės, kad Liepos
4 idėjos reikalingos šlifavimo, apvalymo nuo įsiveisusių rūdžių.
Šiame krašte žodžio laisvė leidžia reikštis kri
tikai. Bet kritika nieko neduos, jei Amerikos nepri
klausomybės gražiosios idėjos nebus sekamos dar
bų.

Kan. Feliksas Kapočius š.m.
birželio 3 d. atšventė penkias
dešimt metų kunigystės jubi
liejų. Tai nedažna sukaktis ir
nedaugelis iš kunigų jos sulau
kia. Kan. F. Kapočiaus įmin
tos pėdos į mūsų tautos ir baž
nyčios gyvenimą yra labai ryš
kios. Jo išėjimas į viešą gy
venimą kaip kunigo, sutampa
su mūsų valstybės nepriklau
somybės atstatymu. Šiame sie
lovados i r visuomeniniame
darbe kan. F. Kapočius visą
laiką aktyviai dalyvavo. Pats
mokėsi ir kitus mokė; kur tik
pabuvojo, pasisuko, paliko de
šimtis draugų, o dar daugiau
gerbėjų. Čia jis kapitulos vi
karas, Čia Lietuvos universi
teto humanitarinių mokslų stu
dentas, čia gimnazijų kapelio
nas ir ilgesnį laiką, nuo 1927
metų, Prisikėlimo parapijos
klebonas.
Garbingai ir išdidžiai skamba
klebono vardas, bet, deja, kan.
Kapočiaus jis nešildė. Klebonu
tapo naujai organizuojamos pa
rapijos, kur nebuvo nei bažny
čios, nei padoresnių gyvenamų
pastatų. Geradarių padovanota
me sklype buvo du pastatai, iš
kurių viename įsikūrė klebonas
su savo padėjėjais kunigais, o
antrą pašventino laikine bažny
tėle. Tiesa, bažnytėlę praplėtė
ir patrigubino, bet vistiek au
ganti parapija visų tikinčiųjų
nepajėgė sutalpinti, tad buvo
užsimota pastatyti didelę pa
minklinę tautos šventovę —
Prisikėlimo bažnyčią. Atsime
nant, kad po karo Lietuvos
kraštas buvo ištisas naujakurynas, tai kan. F. Kapočiaus už
simojimas pastatyti milijoni
nės vertės pastatą aukų būdu,
buvo didelio ryžto ir stiprios

valios darbas. Neapsiėjo ir be
amerikiečių talkos. Kan. F. Ka
počius gavo prašyti tikinčiųjų
paramos ir šiame krašte. Bet
didžiausioji statybos našta slė
gė pirmoje eilėje parapijiečių
pečius, o toliau ir visus lietu
vius. Dėka nepaprasto ryžto ir
nepalaužiamos valios, visuo
met su malonia šypsena lūpose,
didysis užsimojimas buvo įvyk
dytas ir tik betrūko vidaus įren
gimų, kai iš rytų raudonojo tva
no banga užliejo visą kraštą,
nutraukė ne tik paminklinės
bažnyčios užbaigimą, bet ir
laisvos Lietuvos gyvybės siūlą.
1944 metais kartu su tūkstan
čiais lietuvių tremtinių ir kan.
F. Kapočius atsiduria Vokieti
joje. Karui pasibaigus jis pa
skiriamas popiežiaus delegatu,
o vėliau Sielovados tvarkytoju
Vokietijoje ir Austrijoje gy
venantiems lietuviams. Čia jis
parodė savo organizacinius su
gebėjimus ir ant karo griūvė
siu greitai ir gerai įkūrė savo
įstaigą.
1950 metų pabaigoje paliko
Europą ir atvyko į A.JoValstybes, kur porą metų bandęs,
bet nepritapęs prie lietuviškų
parapijų, gavo prieglobstį pas
airišius, Riverdale, III., Chi
cagos pašonėje, kur ir dabar
tebevikarauja.
Nesvetimas kan. F. Kapočiui
spaudos bei visuomeninis dar
bas. Jį matėme katalikiškų bei
labdaringų organizacijų prieša
kyje, savo sugebėjimais prisi
dėjusiu prie jų augimo ir plė
timosi. Spaudoje rašydavo ir
teberašo daugiausia religinio
turinio straipsnius katalikiš kuose žurnaluose bei laikraš
čiuose. Ypatingą dėmesį krei
pia į lietuvių kalbos grynumą

TRECIOJI VARPO KONFERENCIJA
Birželio 22 d. gausus bū
rys "Varpo” žurnalo rėmė
jų, skaitytojų ir varpinin
kų pradėjo rinktis į Pottawattamee vasarvietę, prie
Michigano
ežero,
netoli
Chicagos, į trečiąją savo
metinę konferenciją.
Dar gerokai prieš atida
rymą salė buvo užpildyta
konferencijos dalyviais iš
visų Amerikos ir Kanados
pakraščių ir susirinkusiųjų
tarpe matėsi visų mūsų
centrinių organizacijų pir
mininkai: VLIKo dr. K. Va
liūnas, PLB-nės Juozas Bačiūnas ir ALTo inž. E. Bart
kus. Turbūt jau senokai ku

Konferencija atidarydamas
Varpo Filist. D-jos pirmi
ninkas ir "Varpo” žurnalo
redaktorius Antanas Kučys
pažymėjo, kad konferencija
vyksta Jubiliejiniais Lietu
vos Nepriklausomybės pa
skelbimo metais ir todėl jos
turinys yra daugiausia ski
riamas mūsų tautos vadavi
mo ir lietuvybės išlaikymo
problemoms padiskutuoti ir
bendrai mintims pasikeisti.
Pirmąjį pranešimą kon
ferencijai padarė dr. K.
Karvelis iš Detroito tema:
Mūsų tautos laisvinimo idė
jiniai aspektai. Pranešėjas
tikrai akademiškai pažvel

ri nors vienos organizacijos
konferencija buvo sutrau
kusi visas mūsų visuomeni
nio gyvenimo "viršūnes”.

gė j mūsų tautos vadavimo
problemą ir labai subtiliai
aptarė visus tos kovos prin
cipus.
Visas
pranešimas
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ir gerą jos kirčiavimą. Pasi
kalbėjimuose dar ir šiandien
nevengia pataisyti neteisingai
ištartą žodį.
Kan. F. Kapočiaus auksinį
kunigystės jubiliejų Chicagoje
paminėjo Kunigų Vienybė; jo
draugų bei giminių ratelis va
dovautas kan. Zakarausko ir
J. Talalos ir plačiausiai —
airišių Apaštalų
Karalienės
parapija, kur dalyvavo per tris
tūkstančius parapijiečių. Kan.
F. Kapočius yra labai populia
rus ir gerbiamas savųjų pa
rapijiečių tarpe.
įvertindama kan. F. Kapo
čiaus darbus bažnytinė vyriau
sybė paskyrė Kauno dekanu, o
1944 metais suteikė kanauninko
titulą. Lietuvos vyriausybė už
nuopelnus tautai apdovanojo Ge
dimino ordenu.
Nors dirba ir gyvena ne lie
tuvių parapijoje, bet visą lais
valaikį praleidžia tarp lietuvių.
Tebėra dar judrus ir energin
gas, lyg jaunuolis. Atostogų
metu aplanko jaunystės drau
gus, gyvenančius Kanadoje ar
Atlanto pakraščiuose. Sieloja
si ne tik religiniais, bet ir tau
tiniais lietuvių reikalais.
Dirbk Dievo ir tautos vynuo
gyne dar ilgus metus!

buvo labai kruopščiai pa
rengtas ir iškėlė labai daug
įvairių problemų. Pranešė
ją papildė ir dėl kai kurių
minčių kiek skirtingai pa
sisakė VLIKo pirmininkas
dr. K. Valiūnas, inž. Bart
kus, dr. J. Valaitis ir J. Dau
gėla. Tiek referento, tiek
koreferentų pasisa k y m a i
sukėlė labai gausias disku
sijas, kuriose dalyvavo iš
tisa eilė konferencijos da
lyvių. M. Mackevičius paro
dė daug takto ir orientaci
jos, gražiai pravesdamas
visas šias diskusijas.
Antrąją konferen c i j o s
dieną pranešimą padarė ra
šytojas A. Kairys, nagrinė
damas mūsų emigrantinės
kūrybos lietuviškumo klau
simą. Referentas nors ir
pasidžiaugė mūsų kūrėjų
gražiomis pastangomis ne
nustoti kūrybinės energijos
ir užgyrė jų kūrybinę pa
žangą, tačiau vis dėlto pa
sigedo mūsų dailioje litera
tūroje lietuviškos tematikos
dominavimo ir pabrėžė, kad
visuomeninėmis priemonė
mis reikėtų kelti, puoselėti
ir ugdyti tik grynai tautinę
lietuvišką kūrybą. Referen
tas stipriai kritikavo lietu
višką periodiką už tai, kad
mūsų laikraščiai perdaug
skiria vietos pasauliniams
įvykiams ir jų įvertinimui,

pastatydami į antrąją dė
mesio eilę lietuviškos kul
tūros pasireiškimus ir jų
teisingą įvertinimą. Labai
daug gražių ir įdomių bei
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labai orgįnalių minčių iškė
lė savo pranešime prof. A.
Augustinavičiėnė, daugiau
akcentuodama kūrybos vi
suotinumą ir reikalą lietu
viams kūrėjams įeiti į gy
venamosios aplinkos kūry
bines aukštumas ir tuo pa

čiu pasitarnauti Lietuvos
garsinimui bei įnešti mūsų
tautos kultūrinį įnašą į viso
pasaulio kūrybinį lobyną.
Abudu pranešimus koreferavo dailininkas Kurauskas.
šis pranešimas taip pat bu
vo labai plačiai ir tikrai di
namiškai d i s k utuojamas.
Diskusijos buvo tokios gau
sios ir plačios, kad teko jas
nutraukti dėl laiko stokos.
Šios temos moderatoriumi
buvo Z. Dailidka.
šeštadienio vakare įvyko
bendra vakarienė - pobūvis,
kurio metu meninę progra
mą išpildė solistė Juzė Krištolaitytė-Daugėlienė ir Kęs
tutis Gaidžiūnas. Pobūvio
metu buvo pagerbti. visi
konferencijoje dalyvavę Jo
nai.
Konferencija praėjo po
zityviojo patriotinėje nuo
taikoje ir visiems dalyviams
paliko
gražius prisimini
mus. Visi dalyviai išsiskirs
tė pakilioje nuotaikoje tvir
tai pasiryžę už metų vėl su
sitikti ketvirtoje "Varpo”
Konferencijoje.
Konferencijos metu kaip
tik pasirodė naujas "Var
po” žurnalo Nr. 8, kuriame
dalyvauja net 25 autoriai,
šis "Varpo” numeris pasi
žymi gražia ir patrauklia

išorine išvaizda.
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BRONYS RAILA

"DIALOGAS SU KRAŠTU” (39)

BANDYMAS BŪTI KRIKŠČIONIU...
Kai sovietiniai kvislingai įtikinėja save, pri
augančią kartą, užsienio lietuvius ir pasaulį, kad
laisvos Lietuvos niekuomet nebuvo, o tik kuriam
laikui Vakarų imperialistų, ji 1919 metais,anot J.
Paleckio liudijimo sovietų istorijos žurnale, buvo
"smurtu atplėšta" nuo Rusijos, - tai kun.dr. F. Ju
cevičiaus įsitikinimai jų tezę gerokai sustiprina. Ir
Brooklyno "Vienybė" už tat tuojau mūsų brangųjį
tautietį tremtinį paskelbė - "tautinės taikos veikė
ju".
Kaipgi kitaip, kuomet jo tautinės taikos misija
žada reikštis taip labai teigiamai? Kvislingai dis
kriminuoja mūsų "tik saujelę" visokių pakraipų ir
pasaulėžiūrų lietuvių, išsirinkdami tik pikčiausius
reakcijonlerius ir vaduotojus, kaip taikinius. Okun.
Jucevičius - pirmiausiai visą tautininkų srovę, ir
kolektyviai. Tautinės taikos veikėjui tautininkai yra
tiek nusikaltę nelaisvės akmenų svaidymu, kad jie
turi mažiausiai teisės nepalankiai kalbėti apie Lie
tuvos sovietinę nelaisvę (I).
Nors nuo 1940 metų nebeturėjau progos pri
klausyti bolševikų uždarytai Lietuvių Tautininkų Są
jungai, nei jokiai kitai politinei partijai, bettebesijaučiu tautininkas ir, manau, teisingai kitų esu to
kiu laikomas. Man tautos gyvenimas ir jos gyvybė
vis dar truputį rūpi, ir tai atsiliepia mano pasau
lėžiūrai, Kliaudamasis kun. Jucevičiaus rekomenda
cija, kaip tautininkas, aš turėčiau nutilti, sustabdy
ti visokius "dialogus" su kvislingais, su tauta, su
jos kultūrinių ryšių ir mainų problemomis, su bet
kokia sovietinio režimo kritika.
Kunigas Feliksas dabar man atšaukia ir tą pas
kutinę kritikos teisę. Visi esam diskriminuojami už
tai, kad buvom ar tebesam tarpe tautininkų, - nuož
mių šaulių ir prispaudėjų, - kurie lietuvių tautai
užkorė nelaisvės retežius.
Ir vėl kraujas Veiveriuose...
Perdaug nesiraivydamas dėl tų mano burnai gal
ir teisingai uždedamų retežių, negaliu susilaikyti
pirmiausia nepareiškęs kun. F. Jucevičiui nuošir
džios užuojautos dėl jo sunkaus, stačiai kartaus li
kimo.
Būdamas 15 metų už jį vyresnis, aš bent galė
jau pasidžiaugti laisvos lietuvių tautos gyvenimu
per visus jo minimus aštuonerius laisvės metus (iš
tikrųjų, septynerius, nes jo duodama chronologija
truputį klaidinga: 1918 m. buvo tik formaliai paskelb
tas Lietuvos nepriklausomybės atstatymas, bet lie
tuvių tauta tais metais dar nebuvo laisva, o vokie
čių kaizerio kariuomenės okupuota ir rūsčiai mai
tojama). Bet jis, kadangi gimęs 1924 metais, tik
porą trumpų metelių tegalėjo išgyventi laisvę lopšy
je ir ant motulės kelių, o su 1926 m. perversmu
taip vėliau ir nebeiškopė iš smetoniškos nelaisvės
sutemų (nors daug krikščionių demokratų kartu su
fašistų karininkais rėmė perversmą ir visi, kaip
mūras, seime balsavo už Smetoną į prezidentus).
Deja, būta apsirikimo: netrukus tautos nelais
vė "išsisakė partijų bei organizacijų uždarinėjimu,
suvalkiečių sukilėlių bei komunistų šaudymu, reži
mo kritikų metimu į kalėjimą". Ak, taip man ir vėl
prisimena Baltušio Veiveriai, kur liejosi Suvalki
jos sukilėlių nekaltas kraujas. Tik ar būta Suvalki
joje tokio sukilimo? Visi žinojom, kad ten būta ūki
ninkų streiko, na, pagražinant gal net maišto su
riaušėmis ir įvairiais incidentais, bet apie suki
limo masto įvykius tada nei kalbėta, nei girdėta.
Nebūta_ ir karo veiksmų su šaudymais į "su
kilėlius". Ūkininkai, sutikim, turėjo pagrindo pro
testuoti, kad kainos už užsienin parduodamus pieno
ir mėsos produktus buvo per žemos. Bet kai protes
tas išvirto smurto aktais prieš nestreikuojančius,
svetimos nuosavybės naikinimais, trobesių padegi
nėjimais, su nacių parama spausdintų maištui kurs
tančių atsišaukimų platinimu, policijos užpuldinėji
mais, - vyriausybė ir jos policija buvo priversta
griežtai reaguoti.
Visų kraštų policija paprastai turi teisę panau
doti ginklą, jei ji atakuojama arba jos nurodymai
tvarkai išlaikyti demonstratyviai nevykdomi. Jei po
licija kurioje šalyje neturi teisės, nebegali ar ne
drįsta suvaldyti minios smurto aktų, padegimų ir
plėšimų, o valstybės valdžia užsimerkia prieš įsta
tymų laužytojus, - visi pajuntam, kad tokios šalies
ateičiai gresia dar didesnė suirutė.
Puodas katilą vainojo
Nagrinėti daugelio ir daugelį kartų aiškintus
įvykius Čia nebūtų prasmės, kadangi jie kunigui
prokurorui vistiek nebuvo žinomi. Jam tik plikai
tvirtinant ir nepateikiant faktų statistikos bei prie
žasčių tiems faktams atsirasti, taip pat daug nepa
dėtų ir "komunistų šaudymo" tiksli statistika lais
vaisiais ir nelaisvaisiais Lietuvos metais.

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTES...
(Atkelta iš 1 psl.)
buvo grojama dalis tų šo
kių, o pačius šokius šoko
mūsų debiutantės.
Grojo
pilnas simfoninis orkestras
ir Sadutė praėjo su pažy

mėtinų pasisekimu.
Apie Antrosios Tautinių
šokių šventės muzikinę dalį
K. Bradūnas "Drauge" lie
pos 13 d. šitaip rašė:
"Ypač pabrėžtina savo

"Nelaisvaisiais metais" mirties bausmėmis
buvo nuteista ir sušaudyta gal keliolika komunistų
(ir ne komunistų) - už valstybės išdavimą, špiona
žą svetimo krašto naudai ar su nelegaliu veikimu
susietą kriminalinį nusikaltimą, dažniausiai nužu
dymą savo pačių "renegatų" ar saugumo valdininkų.
Tačiau "laisvaisiais metais" (1919-1926) per dvigu
bai trumpesnį laiką, kai tautos laisvę kontroliavo
krikčionys demokratai, komunistų buvo sušaudyta
kelis kartus daugiau. Ir nenuostabu, nes pirmaisiais
nepriklausomybės kovų ir kūrimosi metais komu
nistai aršiau reiškėsi, ruošė net "kareivių sukili
mus", o mūsų neprityrusi politinė policija buvo žy
miai nerviškesnė ir žiauresnė. Ypač kada jai vado
vavo anuomet pagarsėjęs Račys, o dar anksčiau
žvalgybos viršininkas Liudas Gira, tuo laiku geras
krikščionis demokratas, o nuo 1940 metų-dar uoles
nis "liaudies sūnus"...
Tačiau tikroji mūsų laisvės-nelaisvės proble
ma gal būtų ta,kad komunistų šaudymas, kompar
tijos uždarymas, nuolatinis karo stovis, spaudos
cenzūra, draugijų laisvės suvaržymai ir jų uždari
nėjimai, darbo stovykla ("kacetas") ar režimo kri
tikų metimas į kalėjimą (kaip pirmojo prezidento
A. Smetonos ir daugelio kitų), deja, buvo įvesti, įs
teigti ir praktikuojami jau krikščionių demokratų
valdžių nuo pat 1920 metų. Tad ir šio stambaus
bloko žmonės, pagal kun. Jucevičiaus "politinę lo
giką", šiandien mažiausiai teturėtų teisės kritikuo
ti sovietinį režimą. Nes jau nuo tada prasidėjo "tau'
tos nelaisvė"...
Mūsų daugumai visą laiką buvus tautos nelais
vės retežių kalviais, mes aplamai neturime teisės
kritikuoti sovietinio režimo, o tik bolševizmas mus
kaltinti ir bausti.

Determinuota Lietuva
Kun. dr. F. Jucevičias straipsnis, kaip atro
do, yra jo paskaita, anksčiau skaityta SantarosŠviesos sąskrydyje ir paskui Chicagoje, už ką jis nu
sipelnė "Vienybės" kilnaus įvertinimo, kaip "tauti
nės taikos veikėjas". Tai suprantama iš "Vienybės"
pusės ir net pagal dr. Bimbos išvedžiojimus apie
lazdą su dviem galais. Bet tenka stebėtis, kaip net
trys gabūs ir jauni jaunosios kartos kultūros žur
nalo "Metmetnų" redaktoriai be jokios pastabos ir
korektūrų galėjo spausdinti tokį obskurantiškos mū
sų tautos diskriminacijos ir absurdų jovalą. Juk tai
paplavų pylimas į jaunime- smegenis.
Aš, kaip paprastai, jei tikkur galima, esu linkęs
pirmiau ieškoti šviesiųjų pusių ir deimančiukų, ku
rių vienas kitas per nesusipratimą įsibrauna ir įmūsų idealisto-realisto rašinį. Pvz. apie Vliko struk
tūrą ir teisinę prigimtį arba apie tai, kad ir lietu
vis komunistas Lietuvoje galįs būti laisvės kovoto
ju, jeigu jis "tautinę gyvybę pastato aukščiau už ru
siškąjį imperializmą sovietinėje formoje".
Deja, kiti dėstymai yra tik keista abstrakcijų
maišalynė, paisymas apie dalykus, kurių nepažįs
ta, filosofiškų paradoksų skiedimas, tragikomiš
kas naivumas ir nenuoseklumas, išskyrus tik vieną
tvirtą nusistatymą - niekur nepavartoti Lietuvos
okupacijos žodžio, visur pakeičiant jį nei šiam, nei
tam "filosofiškiau" ir draugiškiau skambančiu "de
terminizmu".
Čia galės būti atsiektas naujas kalbinis laimė
jimas: Lietuva bus ne okupuota, bet determinuota.
O tatai jau, turbūt, žymiai geriau.
Kaip tolsta horizontai
Pabaigai, pora retesnių deimančiukų.
Kun. dr. Feliksas rašo: - "Lietuvis komunis
tas yra tiek pat mano artimas, kaip ir mano geras
draugas. Jei kas to nesupranta, tai tas dar nesu
pranta, kas yra krikščionybė"... Labai reali lietu
vio idealisto mintis, už kurios gilumą Romos kata
likų universitetas jam galėtų suteikti dar vieną te
ologijos daktaro laipsnį. Ji sutirpdys ne tik a.a.
ekskunigo Ragausko, ne tik Žiugždos ir Zimano, bet
ir visų Atėjizmo Komiteto valdybos narių širdis.
Ir pagaliau skaidriausias autorius žmogiško
kuklumo ir intelektualinio padorumo perlas: - "Ne
galiu tikrai sakyti, kad esu krikščionis. Aš tik ban
dau būti krikščioniu. Kaip krikščionybė, taip ir lais
vė - tai horizontai, kurie nuolatos tolsta nuo mūsų".
Taigi, tolsta...
Kol vis betoldami tie horizontai išnyks mums
iš akių, pasimelskim ta dingstimi, kad vieną dieną
mūsų artimas ir geras draugas LTSR kulto minist
ras savo artimam ir geram draugui Sniečkui pa
šnibždėtų į ausį: - Antanai, atsikviesk iš Kanados
kunigą Jucevičių. Išmintingas žmogus ir tikras tau
tinės taikos veikėjas. Vėliau galėsim pristatyti Ro
mai patvirtinti vyskupu...

k ū r y b i n gurnu muzikinė
šventės dalis. Įdomiai ir
naujoviškai
skambąs VI.
Jakubėno maršas ir J. Zdaniaus simfoniniam orkes
trui suorkestruoti tautiniai
šokiai lieka jau ne vienadie
nis mūsii kultūros įnašas.
Kai kurie šokiai, pav. ma

lūnas, yra taip meistriškai
suinstrumentuoti, kad jų
norėtumei
vis kartotinai
klausytis, kaip atskirų lie
tuviškos simfonijos gaba
lų ...”
Pažymėtina, kad ir Tre
čiosios Tautinių šokių šven
tės muzikinė dalis bus spal-

Aktorė ALDONA ERETAITE, kurios rečitalis Įvyks š.m.
liepos 5 d. 8:30 v.v., penktadienĮ, Jaunimo Centre Chicagoj.
vinga ir verta didelio dėme
sio ateičiai ir jau dabar bū

tų pravartu pagalvoti ir
apie šios šventės tautinių
šokių muzikos plokštelės iš
leidimą.
Minutėlei stabtelėjome ir
ties seselės Bernardos lie
tuviškąją rapsodija, kuri iš
pildoma ir šios Tautinių šo
kių šventės metu. Tai ver
tingas kūrinys, kuriame pa
naudoti daugiau ar mažiau
žinomi, bet gražūs liaudies
dainų motyvai, šis kūrinys
buvo pakartotinai išpildy
tas amerikiečių
orkestrų
Chicagos Grand Parke, di
riguojant
Nicolai Malko.
Tokiu simfoninės muzikos
kūriniu pravartu domėtis ir
mums, nes jis yra savos kū
rėjos ir mūsij širdžiai arti
mas ir mielas.

Seselė Bernarda, lietuviško
sios rapsodijos autorė.
Muz. J. Zdanius, pakarto
tinai vis sugrįždavo prie
mūsų tautinių šokių muzi
kos, jos detalių ir buvo jau
čiama, kad jis gyvena jų
paruošimo problemomis.

Gražių minčių pabėrė ir
ateičiai. Jis sielojasi atei
nančių Dainų ir Tautinių
šokių problemomis. Pagal
dabartinę tvarką repertua
ro komisijos sudaromos tik

tai šventei ruošti. Tas pats
ir su Tautinių šokių šven
tėmis. LB institucijos dar
neįsisąmonino, kad tokios
sudėtingos šventės turėtų
būti pradėtos ruošti tuojau
l>o įvykusios. J. Zdanius
siūlęs jau prieš keletą metų
sudaryti tokioms šventėms
ruošti ryšių ar kitokiu pa
vadinimu tarnybą iš suau
gusių ir vaikų chorų chor
vedžių ir tautinių šokių spe
cialistų, kurie rūpintųsi su
daryti repertuarų komisi
jas, dėtų pastangas, kad

švenčių meninis lygis butų
aukštas, kad programos bū
tų įvairios ir gerai išpildo
mos. Tokia institucija esan
ti būtina ir turi savo žinioje

turėti lėšas, kurios įgalintų
vykdyti įvairius paruošia
muosius darbus iš anksto.
Tokią mintį kėlė ir prof.
Marijošius. Tačiau iki šiol
šis rimtas balsas nebuvo iš
girstas ir vis gyvenama
skuboto darbo plotmėje, ši
taip samprotauja daug pa
tirties turįs šioje darbo sri
tyje muz. Jonas Zdanius.
Šios mintys vertos rimto
dėmesio ir skubaus spren
dimo.
Po plataus pasivaikščioji
mo
kultūrinio
gyvenimo
plotuose, muz. Jonas Zda
nius susimąstė, patylėjo ir
atsidusęs su lengva šypsena
veide išdrožė:
"Per daugelį metų dirb
damas šioje srityje gal kiek
esu nusibodęs ir lietuviška
jai visuomenei. Reikia nau
jų veidų, naujų sumanymų.
Noriu apleisti Chicagą arti
miausiu laiku. Noriu ramu
mos ii- ieškau tokio kampe
lio. Tikiu jį surasiąs. Noriu
pasislėpti nuo viešojo gyve
nimo ir įsikurti mažame
miesčiuke. Noriu atsidėti
grynai kūrybiniam darbui.
Idėja jau senai širdyje ne
šioju. Noriu sukurti origi
nalų lietuvių liaudies bale
tą. Tam darbui tik reikia
sąlygų, kurių ieškau".
šis vyras lietuviškiems
reikalams yra pašventęs vi
są eilę savo gyvenimo metų.
Jis dėl to nustojo daug ko:
materialinio gėrio, sveika
tos ir pakėlė daug rūpesčių.
Tačiau jo darbai mūsų kul
tūriniame gyvenime liekia
ryškūs ir išliekantys.
Kai po malonaus pokal
bio spaudžiau šiam tauriam
vyrui ranką, jis pridėjo: te
pasilieka tai tarp mūsų.
Juk visi dirbame, o manieji
darbai tebuvo šventos pa
reigos atlikimas lietuviškam
reikalui.
Muziko
Jono Zdaniaus
darbus prisimename su dė
kingumu. tuo pačiu linkime
sėkmės jo gyvenimo metuo
se ir kūrybinio darbo ke
liuose.

Layout Man and Fitters
FOR STRUCTURAL STEKl.
and nUscelIanvouN iron, $3.61 to $3.76
per hour plūs paid hospilal inaurance
and other fringe benefits. Openings of
first <md second shifts.
YPSILANT1 STI.I.L FABRtCATION
2643 L. Michigan
Ypsilanti, Mich.
313
4831321
(72- 75)

WANTĮ D IST CLASS

CENTERLESS GRINDERS
Sėt up and oprr.ite.
All Shifts
Steady wufrk. Fop rate. Ali fringe
bvnrfilB. Apply 9 A. M. to I I A. M.
LINK CI’.N IT.RLLSS GRINDING
10020 Capilal,
Oak Park, Mich.
(69-75)
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MUSŲ SKAUTIJA RENKASI

| JUBILIEJINĘ STOVYKLĄ
Tautinė stovykla, įvyks
tanti šiais jubiliejiniais me
tais, liepos mėn. 8-20 d.d.
Rako miškuose, taip pat
yra vienas iš didžiųjų įvy
kių šiais sukaktuviniais me
tais. Apie šį artėjantį įvy
kį, tiesa, iki šiol mažai te
kalbėjome. Tarytum jo ne
būtų. Tylioji ir darbščioji
mūsų skautija buvo per
daug įsigilinusi į artėjan
čius darbus, buvo užimta
p a r u o šiamaisiais darbais
pačioje stovyklavietėje, tad
ir apie patį įvykį mažai te
kalbėjo.
Įvykis reikšmingas. Tau
tinė stovykla įvyksta is vi
so tik penktąjį kartą per
Lietuvos skautų sąj ungos
gyvavimo laikotarpį.
Kai likimas bloškė lietu
vių tautos dalį į tremtį, su
ja išbloškė ir visą eilę skau
tų gretose išaugusių ir dir
busių
žmonių,
šiandieną
juos sutinkame tremties ke
liuose, jau padabintus šar
momis ir su daugeliu nu
skubėjusių metų, tačiau bes v i e čiančius skautiškuoju
gyvenimu ir darbais.
Mūsų skautijos vadai at
gaivino šią gražią organiza
ciją Vokietijoje 1945 m. ir
per dvidešimt trejerius me
tus į jos gretas įaugo tūks
tančiai mūsų jaunimo, jau
gimusio ir augusio svetimo
se žemėse.
Skautijos vadai, vadovau
damiesi šūkiu: Dievui, Tė
vynei ir Artimui, tremties
sąlygose sugeba ir moka
mūsų augantį jaunimą su
dominti, jį įjungti į lietu
višką
aplinką,
išmokyti
skautiškojo, savito ir gra
žaus gyvenimo.
Skautų vadams rūpi, kad
šio šimtmečio palaido gyve
nimo verpetuose mūsų jau
nimas pamiltų, nenutoltų ir
įsisąmonintų šūkiu skelbia
mas tiesas. Jeigu Dievo es
mę jaunimas įsisąmoniną
mokyklose, tai Tėvynės mei
lės pajautimą turi įgauti
bedirbdamas tokioje aplin
koje, kurioje ryškiai švy
tėtų patraukli, miela, gerai
suprantama ir apčiuopiama

pasaulio takais į gimtąjį
kraštą ir jam atskleidžia
daugelį detalių, iš kurių
mūsų jaunimas pamils ir

Lietuvą.

O

kiek

šiandien

reikia gražaus pavyzdžio,
kad augantis jaunimas su
prastų ir išmoktų nuolan
kiai ir su meile bei pagarba
tarnauti Artimui, jam pa
dėti. šioje srityje skautija

taip .pat atlieka didelį darbą.

gyvens lietuviškoje aplin
koje, kalbės tik lietuviškai,
skaitys laikraštėlį lietuviš
kai ir jame patys bendra
darbiaus, maldoje tegirdės
lietuvišką žodį. Atliks dau
gybę skautiškų ir stovykla
vietėje privalomų darbų,
čia bus gražiais pavyz
džiais, dainomis, laužais ir
su gražiomis programomis
išgyventa tas trumpas, bet
labai gražus laikotarpis.
J u b iliejiniuose metuose

Tautinė stovykla tuo pras
mingesnė, kad joje matome
kilančią jaunąją kartą atei
nančių metų darbams, ma
tome gražiai besiruošiantį
jaunimą lietuviškajai veik
lai, o tuo pačiu ir savo lai
mingesnio gyvenimo atei
čiai.
Tautinės stovyklos įvyko

Gražiosios Dubysos pakrantėse...

LIETUVIU ENCIKLOPEDIJOS XV TOMAS

atseit, bandoma visuo atras, E. Muzika, F. Daimenę painformuoti apie lė, G. Architektūra, H.
tą medžiagą, kuri Lie švietimas ir Auklėji
tuvos tome atspausdinta. mas, I. Sportas. Auto
Tačiau ši Informacija rių (kai kurie jų davė
skiriama
laikraščiui, dvi ir net tris ar ketu
negali iš krantų lietis. rias studijas), jei teisin
Jeigu būtų mėginama su gai suskaičiavau, 25! Aiš
minėti
tik atskirus ku, visi jie stengėsi duo
straipsnius ir jų au ti gerus darbus. Kaip
torius, tai ir tas vargu jiems tas pavyko — pa
sutilptų į du Dirvos pus sakys kritikai. Šiaproga
SUKAKTUVINIAI METAI
lapius — tiek Šiose kny gal tik tiek tegalima pa
gose yra sutelkta atski sakyti: ačiū Dievui, kad
rų dalykų. Vadinasi, ban jų toks gausus būrys sto
Skautybė nėra vien tik
dysim
paliesti L.E. XV jo į talką!
šaltų rėmų ir formų orga ankstyvo pavasario įsijun
Lietuvos tomo Turi
tomo
tik
"kertinius ak
nizacija. Skautybė yra gy gė į Rako miškų tvarkymo
nys
baigiamas pastaba,
menis".
venimo būdas, savyje tel darbus, kad būtų paruošta
smulkiu
šrifteliu surink
Pradžioj eina Kraš
kiąs daug patrauklumo, iš tinkama stovyklavietė.
ta:
"Šiame
LE tome, de
minties, įvairumo ir prak
tas. Gal nesunku suvok
O kiek čia įdeda sielos,
ja,
trūksta
kelių plane
tiškumo. Todėl ir nenuosta fizinio darbo skautų vadai,
ti, kad šioj tomo daly
numatytų
straipsniu,
ku
bu, kad skautiškose gretose Tuntų vadovai, skautų tėvų
bus kalbama apie Lietu
matome žygi u o j a n č i u s komitetas, skautų tėvai ir
rie
nebuvo
gauti
iš
juos
vos geografinę padėti,
paukštytes, vilkiukus, jau patys skautai, čia atlikta
žemės paviršiu, geolo pažadėjusių LE bendra
nesniuosius ir vyresniuo milžiniški darbai. Per metų
giją, mineralus, vande darbių".
sius skautus, akademikus ir eilę gražiai įsikūrė Chica
Kažin, ar derėjo šia
nis, klimatą, dirvože
mūsų skautijos veteranus. gos skautų trys tuntai: Lipastaba
didelįdarbąbaigmius, augaliją, gyvūni
Tai sutartino darbo gretos, tuanicos, Kernavės ir Auš
ti?
Nespėjusių
ar nepa
ją, gyventojus ir net anteikiančios daug vilčių atei ros Vartų, čia išaugo pa
jėgusių
duoto
žodžio
te
tropoliginį lietuvio ti
čiai.
statai,
šuliniai,
virtuvės,
sėti
tapastaba
nenubausi
pą. Šio skyriaus bendra
Į Rako miškus, Custer, prausyklos ii' visa tai atsiė
darbiai: Ant. Bendorius, ir nesugraudinsi, o, be
Mich., kaip minėjome, ren jo keliasdešimt tūkstančių
to,
"plane numatyti
ji šuliniai, pravesti nauji ta B. Saldukienė, Step. Ko
kasi 1500 gražiausio skau dolerių, neskaitant darbo
straipsniai"
dar gali atsi
lupaila, K. Regelis, J.
kai.
tiško jaunimo. Renkasi ne jėgos, kurią davė patys
rasti L E papildymų tome
Sukomplektuota trijų vir Rauktys ir dr. J. Balys.
pramogauti, bet gyventi sa skautų tėvai.
(jį redaguoja dr. J. Gir
tuvių personalas, stovyklos Daugiausiai pasidarba
vitu gyvenimu
ir daug,
nius),
gi blogesniu atve
policija,
ligoninė,
dienraš

vęs
čia
bus
geografas
daug dirbti, čia bus tikroji
Paruošiamieji darbai baig,
ju
—
XV-jo
tomo antroj
čio
administracija,
labai
su

Ant.
Bendorius.
gyvenimo mokykla, kurioje
ti. Išretinti miškai, padidin
dėtingas aprūpinimo tieki
laidoj.
jaunimas daug ko išmoks,
tos prausyklos, išgręžti nauAntroj vietoj pasta
mas ir daug kitų paruošia
Kaip galingai mes betyta
Visuomenė. Tomo
mųjų darbų galutinai at
norėtumėm,
tobuli daly
redaktorius šį skyrių
likta.
kai
iš
karto
neatsiranda.
suskaldė atskirom da
Stovyklos viršininkas —
lim: A. Valstybė, B. Neišleistinos iš akių yra
A. Saulaitis, visa skautų
Bažnyčia, C. Ūkis. Sky ir tos sąlygos, kuriose
vadovybė ir techniškuosius
riuje sutalpinta apie 40 L.E. XV-jo tomo bendra
darbus dirbę tėvai, skautai
atskirų rašinių. Autorių darbiai turėjo dirbti: Lie
su didele viltimi žvelgia į
daugiau negu trisdešimt. tuva už jūrų marių, ten
atskubančias stovyklavimo
Kaip atrodo, šiame tomo pat ir gyvosios medžia
dienas,
tikėdamiesi,
kad
šaltiniai, tai paban
skyriuje sutelkta itin aps- gos
mūsų skautiškas jaunimas
dyk,
žmogau, svetimose
čiai informacinės me
čia išgyvens daug ko gra
giriose
kad ir mažos studžiagos apie Lietuvos
žaus ir savon širdin surinks
dijėlės
deimantus supačias gražiausias idėjas,
valstybę, bažnyčią ir
graibstyti!
kurios jį vestų į laiminges
ūkį.
111
Tokią bendradarbių
nę
žmonijos
ateitį,
į
meilę
Po Visuomenės ateina
t
r •f
■**
būklę
bandydami supras
Dievui, Pavergtai Tėvynei
Istorija. M. Gimbutienė
•: f
ti,
galim
ne tik džiaugtis,
Lietuvai ir Artimo tarny
duoda Lietuvos proisbet
ir
stebėtis,
kad emi
bai.
torę. Atskirus mūsų tau
I ’
gracinėse
sąlygose
LE:
Tegul tyliais vakarais Ra
tos istorijos laikotar
ko miškuose liepsnoja lau
XV-sis
tomas
vis
dėlto
pius aiškina Z. Ivinskis,
žai, skamba graži lietuviš
K. Avižonis, V. Trumpa, gimė! Jei ir atsiras vie
ka daina ir mūsų skautiš
J. Jakštas, D, Krivickas, na kita šio tomo spraga,
kas
jaunimas
tesugrįžta
Albertas Gerutis, J. Bra iš tikro gi jis yra tuo
turtingas lietuviškojo gyve
zaitis, Vyt. Vaitiekūnas tarpu ir bus vienintelis
nimo nuotaikomis.
ir Kazys Pakštas. Ne vi- enciklopedinio pobūdžio
J. Janušaitis si šio skyriaus straips žinių šaltinis apie Lie
Akmena ties Kretingą.
niai yra grynai istori tuvą.
niai. Pvz., D. Krivickas
rašo apie Lietuvos už
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
• PREZ. JOHNSONAS, 4 1/2
sienio politiką 1918-1940
metų
ignoravęs gen. de Gaulle,
m., o velionis K. Pakš
Mokamas už vienų metu taupymo
Metinis dividendas mokamas už
dabar
siekiąs su juo artimes
tas paliko šiam tomui net
lakštus nuo išdavimo datos.
indėlius taupymo knvgutėse.
nių
ryžių,
po to, kai gene
porą studijėlių, gal arti rolas turėjoypač
nusileisti streikuo
($5.000.00 ar daugiau, įdedant po $500.00)
mesnių geografijai, o ne jančių darbininkų reikalavi
istorijai: Lietuvių tautos mams ir vos nebuvo jų paguldy
Mokamas už vienų metu taupymo
plotai ir gyventojai, Lie tas ant menčių.
lakštus nuo išdavimo datos.
tuvos valstybės plotai ir
($10,000.00 ar daugiau, įdedant po $1,000.00)
sienos.
EXPF.R!ENCF.D
SĖT UP MEN
Kultūra sudarys L.E. PLAST1C EXTRUS1ON
and
XV-jo tomo "apendik EXPER1ENCED PLASTIC INJECT1ON
SĖT UP MEN.
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
są". Jai tenka 340 pus Mušt be experienced
in Colored Vinyl,
lapių (iš 808 pusi.). Tas
For nH shifts.
o,. 2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747
Steady work. Fringe benefita
skyrius skaidomas šio
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; (“
Send resuinc to
Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed.
mis dalimis: A. Senoji
HOWELL INDU3TRIES
Mich.
kaimo kultūra, B. Kal 1560 E. Milwaukee, Detroit,(67-86)
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING
JOHN J. KAZANAUSKAS, President
ba, C. Literatūra, D. Tedar Nepriklausomoje Lietu
voje. 1928 ir 1938 metais
A. Panemunės gojeliuose
klegėjo tūkstančiai skaučių
ir skautų ir džiūgavo iško
votos laisvės pavėsyje, pa
tys ruošdamiesi atiduoti sa
vąją duoklę Jaunajai Lietu
vai. Trečioji Tautinė sto
vykla 1948 m. mūsų skautiją subūrė Vokietijoje. Ket
virtoji įvyko 1958 m. JAV.
Penktajai Tautinei sto
vyklai skiriama daug dėme
sio. Chicagos skautija nuo

Gal dešimt metų lauk
tas, ne kartą įkietas uo
las atsitrenkęs, pagaliau
į viešumą atskuba ir Lie
tuvių Encklopedijos XVtasis tomas, skirtas Lie
tuvai. Kiek teko nugirs
ti, ne visi bendradarbiai
pažadus ištesėjo, tačiau
tomo redaktorius dr. V.
Maciūnas surinko apstą
medžiagos, ją surikiavo
atitinkama tvarka, tad,
nors ir bus viena kita ne
tesėjimo spragelė, L.E.
XV-sis tomas bus didelė
knyga, net 808 pusi, sto
rumo.
Kalbos nėra, kai to
mas atsiras prenumera
torių bei skaitytojų ran
kose, atskirų sričių spe
cialistai turės progos
atkreipti į jį kritišką
žvilgsnį, vienas ir kitas
galės pasvarstyti jo stip
rybes ir silpnybes.
Šį kartą "raportuoja
mas" tik tomo turinys,

i

PLANINGAS TAUPYMAS

MUTUAL Federal SAVINGS

1968 m. liepos 3 d.
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NEMAČIAU TAVĘS NIKODEMAI, LAURAI
Nieko nėra lengvesnio
ir pigesnio, kaip kritikuo
ti kitus, įrodinėti jų ne
mokėjimą veikti ir dirb
ti visuomeninį ir organi
zacinį darbą, liežuviu at
likti didelius darbus ir
būti liežuvio patriotu.
Pasižvalgykime
po
Balfo ir Bendruomenės
susirinkimus ir parengi
mus. Tos organizacijos
labai reikalingos, rem
tinos ir jos atlieka dide
lį šalpos, lietuvybės bei
lietuvių kultūros išlai
kymo ar nors palaikymo
darbą. Kas yra tų orga
nizacijų rėmėjai ir kas
dalyvauja jų parengi
muose? Daugiausia pil
koji liaudis. Ten nesi
mato nei tavęs Nikode
mai, nei tavęs Laurai.
Yra ir daugiau remtinų
organizacijų ir jų pa-

P. ŽIČKUS
rengimų: šokėjai, cho
rai, skautai ir kiti. Pa
rengimais tos organiza
cijos telkia lėšas kelio
nėms į šokių ar dainų
šventes, į stovyklas, bet
mes dažniausia tų paren
gimų nematom.
Birželio mėnesį veik
visose lietuvių kolonijo
se vyko Lietuvos okupa
cijos ir pirmųjų didžiųjų
lietuviu trėmimų minė
jimai. Mažai tur būt yra
šeimų, kurios nebūtų pa
liestos tų ar ir vėles
nių trėmimų. Eilėje tų
minėjimų teko dalyvau
ti. Ir čia, kaip Balfo ir
Bendruomenės parengi
muose, matėsi daugiau
sia pilkoji liaudis. Nete
ko sutikti tavęs Nikode
mai ir tavęs Laurai. Mie

Aleksandra ir Vladas Šauliai, gyv Woodmonte, Conn., at
šventė vedybinio gyvenimo 25 metų sukaktį. Jų duktė Zita su
ruošė pobūvį, kurį pravedė A. Gruzdys. Sukaktuvininkai, abu
kilę iš Papilės, gavo iš įvairių organizacijų daug sveikinimų ir
linkėjimų. Jų vyresnioji duktė Zita, baigus Albertus Magnus
kolegiją, dirba Hartfordo draudimo įstaigoje, jaunesnieji vaikai
dar lanko mokyklas.
S. Lipčiaus nuotrauka

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių įmonė , registruota
l’. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2608 W. 69th St, Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5 - 2787
2501 W. 69th St, Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5 - 2737
3333 So. Halsted St, Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
DIDELIS PASIKl \ K IM \S medžiagą ii visti kitu Lietuvoje
pageidaujamu prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu
kitur kainomis.

BOSTON

L.S.T. KORP! NEO-LITHUANIA
LEIDINYS

li bičiuliai, daugelio jū JŪRININKAMS REIKIA
LAIVO
sų neteko ten matyti. Vie.
išleistas 1965 m. liuksusiniame apvalke ir popienintelė diena, kur dau
ryje,
gausiai iliustruotas, gaunamas
Kennebunkport, Me., šv.
guma susirenkam, yra Antano gimnazijoje veikia
DIRVOJE,
Vasario 16-sios minėji skautų "Kretingos" tuntas,
6907 Superior Avenue,
mas.
kuriame yra ir jūrų skau
Cleveland, Ohio 44103
Daug kartų teko gir tai, pasivadinę "Gintaro
dėti priekaištą iš pilko laivas" su trimis valtimis;
"Trokštam, kad priaugančioms kartoms šis leidinys būtų pa
sios liaudies, kad mes Jūros nariai, Jūros vilkai ir tikimas
ir tvirtas ramstis, akivaizdi gairė jų jaunatvėje, jų po
mokam tik gražiai pa Baltijos jūra.
lėkiuose, jų idealuose ir siekimuose”.
kalbėti, paraginti kitus
(Redakcinės Komisijos žodis).
Laivo vadas yra Andrius
ir pamokyti patriotizmo, Vilutis iš Chicagos, III., ad
Leidinio kaina — 10 dol.
bet patys nerodome pa jutantas — Vytautas Mic
vyzdžio. Mūsų jaunimas kevičius iš Toronto, Ont.,
Puiki dovana studijuojančiam jaunimui.
mažai lanko tuos paren Canada.
Per s kautų suvažiavimą
gimus, o jeigu kuris nu
eina, grįžęs pasakoja, atskiriame pasitarime buvo
kad nematęs daugelio žy nutarta paremti jūrų skau
SCHOOL GUIDE 1968
mesnių pavardžių. Tai tus įsigyti jiems būrinį lai
vą praktikuotis, kad jie ga
yra tiesa.
SACRED HEART SCHOOL
Gal manom, kad apsi lėtų išeiti į jūrą. Veikimo
sąlygos yra patogios, tik
Resident
School for Boys—Grade 4 through 8
eis be manęs? O gal, iš
reikia priemonių — laivo.
tikrųjų, kai kas jaučia
Komitetas kreipiasi į pla
BROTHERS OF THE SACRED
mės stovį aukščiau ir čiąją
lietuvių visuomenę šį
HEART
manome jog nepatogu
svarbų reikalą paremti sa
ANDOVER, MASSACHUSETTS
nusižeminti? Kartą ar ki vo aukomis. Į tą fondą jau
(63-77)
tą gali pasitaikyti, kada yra įnešęs provinciolas Andnegalime dalyvauti, bet riekus $25.00 ir J. v. s. Ig
tai negali būti taisyklė. nas Petniūnas $10.00. Ma
VOCATIONAL GUIDE
Iš liaudies reikalauja noma, kad atsiras ir dau
me, kad domėtųsi mūsų giau tokių geradarių — ge
Sisters of Reparation of the Congregation of Mary
darbais, mūsų kūriniais, raširdžių lietuvių.
JO1N A CHANGING COMMUNITY IN A CHANGING
lankytų mūsų parodas,
J. Bernotas
CHURCH
koncertus, vakarus,pirk
Generous young girls wishing to serve God
NAUJAS MOKYKLOS
tų mūsų raštus ir labai
in His poor & friendless are invited to join
KOMITETAS
the Srs. of Reparation, who conduct a home
jaudinamės, jeigu liau
for Friendless Women: make home visitaBirželio 13 d. buvo susi
dis būna negausi ar ne
tions; vvork among Exceptional Children;
sidomi mūsų darbais. Gi rinkę senasis ir naujasis
do catechetical work; nursing & maintain
mes patys nerandame lie Bostono Lituanistinės mo
residences for business women & Ręst
tuviško reikalo būti kar kyklos komitetai. Naujasis
Homes for the Aged. Write: Mother M.
tu su liaudimi ir prisi komitetas gavo daug nau
Gabriel, St. Zita’s Vilią, Monsey, N. Y. 19052
minti bendrus, o ne sa dingų patarimų iš jau pa
tyrusių darbuotojų.
vo asmeniškus reika
Tik per Angliją... Pigiau, greičiau, geriau, ga
lus. Kokiu pavyzdžiu ga Ateinančių metų komite
lima pasiųsti dovanų siuntinėlius savo artimiesiems
tą sudaro: Ina Nenortienė
lime būti priaugančiai
Lietuvoje.
kartai, kuri girdi mus — pirmininkė, Jurgis štuoArtėjant vasarai, dabar, jau pats laikas pagal
pis — vicepirmininkas, Ed
kalbant vienaip, o mato vardas Mickūnas — iždinin
voti kokį dovanų siuntinėlį sudaryti ir pasiųsti savo
darant kitaip?
giminėms, žemiau siūlome du specialiai paruoštus,
kas, Olga Jauniškienė — se
Galime ieškoti ir su kretorė, Ona Venckuvienė
praktiškus ir labai naudingus siuntinius.
rasti nuolatiniams nesi — šeimininkė.
VASARINIS 1968. 1.
lankymams įvairiausių
Ta pačia proga norėtųsi
Gėlėto, nepermatomo, storo nailono medžiaga
pasiteisinimų, bet dau priminti ir paprašyti kitų
dėl 4 suknelių, 3’/i jardo vilnonės angliškos labai ge
guma jų bus nerimti ir organizacijų rezervuoti š.
ros vyriškai eilutei medžiagos, 31/* jardo, vilnonės
nepateisinami.
m. lapkričio 16 dieną ruo
angliškos moteriškai eilutei medžiagos, 1 terelyno
Gal nereikėtų to rašy šiamam Bostono Lituanisti
bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 p. vy
ti, nes būsiu užrūstinęs nės mokyklos pobūviui.
riškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių
"didžios dvasios" tau
kojinių.
tiečius. Ir vis dėlto sun
HELP
WANTED
MALĖ
$75.00.
ku tylėti, kada galvoji,
kad tylėjimas yra prita
VASARINIS 1968. 2.
EPOXY LAMINATORS
rimas. Lankymosi į tuos
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė
work with epoxy production toolparengimus ar minėji to ing,
medžiaga, 3’Z» jardo vilnonės angliškos puikios eilu
a minimum of one year exmus Lietuvos valstybės
tei medžiagos, stora nepermatomo nailono medžia
perience. Excellent working condi
neatstatysim, bet palaitions. $3.50 per hour to start.
ga dėl dviejų suknelių, 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški
kysim lietuvišką dvasią
nailoniniai labai geros rūšies nailoniniai marškiniai,
APPLY TN PERSON
9AM-4 PM MONDAY-FRIDAY
ne tik kitų, bet ir savo.
1 sv. šokoladinių saldainių, vyriškas arba moteriš
Tai ir yra mūsų pabė
kas
nailoninis lietpaltis.
ALLEN INDUSTRIES INC.
gėlių pareiga. Kitaip bus
$75.00.
164 1NDUSCO CT., TROY, MICH.
tušti mūsų patriotizmo
Taip pat, į betkurį siuntinį galima pridėti že% block north of 14 Mile Rd.
žodžiai.
Between John R-Dequindre
miaus išvardintus dalykus, kurie yra visada nau

Priimami užsakymai automobilių, šaldytuvų,
televizijos aparatų ir 1.1.
KREIPKITE'' i mūsų lietuviu bendrovę, kuri turi teisę siun
tinius siųsti l>e tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuva.

Sėdėjai E. ir V. Žl KAI SKAI

(75-77)

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

SR. MANUFACTURING RESEARCH ENGINEER
(Welding-metals joining)

TĘST EQUIPMENT DESIGN ENGINEER
(BSEE plūs minimum 3 years experience)

LEAD PLANT DESIGN ENGINEER
(BSME plūs 4 years experience in machine design. heating, ventilating)

METALLURGICAL ENGINEER
(BS, 5 years minimum experience)

CHEMICAL ENGINEER
(BS, 5 years experience in Manufacturing processes)

INDUSTRIAL ENGINEERS
(Cost-estimating and forecasting)

MASTER SCHEDULER
(Program planning and status reports)

LEAD RELIABILITY ENGINEER
FAILURE MOLD ANALYSIS
&
PREDICTION

LABORATORY TECHNICIAN
TRAINEE
A young man to be trained as a laboratory technician with a rnajor
company manufacturing urelhane
foam for .automotive interior trim.
Minimum high school
graduate
some college wilh chemistry background helpful. Liberal fringe benefits, Will consider experienced lab
technician applicants.
FOR INTERVJEW CALL:
PERSONNEL MANAGER
313 — 585-2000

ALLEN INDUSTRIES INC.
164 1NDUSCO CT.. TROY. MICH.
į<į block north of 14 Mile Rd.
Bclween John R-Dequindre
(75-77)

SKILLED WELDER AND
FABRICATOR
THE above man will work in out
plant
maintenance
deparlment.
Mušt be able to read bluprinls
and have some general plant main
tenance knowledge. Starling rate
$3.50 per hour. Lxcellent vvorking
conditions.
APPLY IN PERSON 9 AM-4 PM
MONDAY - FRIDAY

ALLEN INDUSTRIES INC.
164 1NDUSCO CT.. TROY, MICH.
ij block north of 14 Mile Rd.
Betvveen John R-Dequindre
(75-77)

CUSTODIAN

Call collect (313) 539-0300, Ext. 251

TO WORK DAY SHIFT
7 A. M. TO 3:30 P. M.

Or send confidential resume to:

EXCELLENT MORKING
CONDITIONS

Supervisor of Employment

LIBERAL FRINGE BENEFITS

LTV AEROSPACE CORPORATION
MISSILE & SPACE DIV.-MICHIGAN
P. O. Box 909
I6/2 Mile Rd., Warren, Michigan 48090
An eąual opportunity employer M/F

FOR INTERVIF.W CALL:
PLRSONNEL MANAGER
313 — 585-2000

ALLEN INDUSTRIES INC.
164 INDUSCO CT.. TROY, MICH.
lį block north of 14 Mile Rd.
Between John R-Dequindre
(75-77)

dingi ir laukiami Lietuvoje. Vilnonė skarelė $4.00,
nailoninis itališkas lietpaltis $10.00, vyriški arba
moteriški megstukai $12.00, •nailoniniai marškiniai
vyriški $7.00, vyriškos arba moteriškos nailoninės
arba vilnonės kojinės $2.00.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. SHO 8734.
Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos
pats siuntėjas pasirenka iš kainoraščio arba užsako
kas jam patinka. Taip pat, persiunčiame ir jūsų pa
čių supirktus siuntinius.
Mūsų sąskaitos duoda teisę į Income Tax suma
žinimą, jei siuntiniai yra siunčiami šeimai.

1968 m. liepos 3 d.
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Ja.
lMHMU i
JUOZAS STEMPUŽIS —
NAUJOKŲ ŠAUKIMO
TARYBOS NARYS
Ohio valstybės guberna
toriui James Rhodes reko
menduojant, JAV preziden
tas paskyrė Juozą Stempužį į naujokų šaukimo komi
sijos Cuyahogos apskrities
32-ro distrikto tarybą. Šiam
distriktui priklauso Cleve
land
Hts., Shaker Hts.,
South Euclid, Euclid, Mayfield Hts., Richmond Htą.,
Pepper Pike ir kiti Cuyahogos apskrities rytinės da
lies priemiesčiai. Jo parei
gos — svarstyti naujokų
šaukimo komisijos bylas ir,
kaip paskyrimo rašte sako
ma, dirbti krašto gynybos
tarnyboje.
J. Stęmpužis šiam pasky
rimui buvo pristatytas Cu
yahogos apskrities kontro
lieriaus Ralph J. Perko, ku
rio įstaigoje jis eina mo
kesčių inspekcijos skyriaus
vedėjo pareigas. Būdinga,
kad šio garbingo paskyrimo
jis susilaukė per savo gim
tadienį.

J. Stęmpužis taip pat yra
Tėvynės Garsų ir Baltijos
Aidų radijo programų ve
dėju.

• Petras Mitalas, buvęs
ALT S-gos Philadelphijos
skyriaus pirmininkas, lan
kantis Clevelande savo sū
naus P. V. Mitalo ir J. Ka
raliūtės vestuvėse, birželio

AMERIKOS
PILIEČIŲ
6835 Superior Avė.

1
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Veiklūs clevelandiečiai jaunuoliai Regina Laniauskaitė ir Eugenijus Šilgalis, birželio 22 d.
sukūrė lietuvišką šeimą. Noutraukoje jaunieji tarp pabrolių ir pamergių. Iš kairės: G. Degu
tytė, R. Šilgalis, I. Skardytė-Kozel, A. Gilvydis, jaunieji Regina ir Eugenijus Šilgaliai, M. Zenoskar, V. Laniauskas, J. Kavaliūnaitė ir R. Laniauskas.
J. Garlos nuotrauka

28 d. K. Karaliaus lydimas
lankėsi Dirvoje ir su J. čiuberkiu pasikeitė informaci
jomis tautinę srovę ir spau
dą liečiančiais klausimais.
Vizito proga P. Mitalas pa
didino savo įnašą Vilties
draugijai, papildomai {neš
damas 20 dol.

• L. Kantas-Kančiauskas,
Dirvos foto bendradarbis,
turįs savo foto studiją Los
Angeles, birželio 28 d. lan
kėsi Clevelande ir vizitavo
Dirvos redakciją.

• Suinteresuotieji maisto
kortelėmis, kuriomis nepa
siturinčius aprūpina Cuyahogos apskrities soc. aprū
pinimo skyrius
(Welfare
Dpt.), prašomi kreiptis į

LIETUVIU
KLUBAS
Telef. 391-1143

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu pareinsime Cleve
lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly
nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

SUPERIOR
SAVINGS

Main Office:

k

■
laUl

i
•

798 EAST 185th STREET
6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE

W

HOME and
REMODELING
LOANS
• •• •
INSURED SAVINGS

Federal Food Stamp Program, 220 W. St. Clair Avė.,
Cleveland, Ohio 44113 ir įsi
gyti brošiūrą ”What is the
Food Stamp Program?”
Kortelėmis gaunami mais
to produktai numatomi pa
keisti, pakeliant parinktų
produktų maistingumą, at
sižvelgiant į žmonių sveika
tingumą. Brošiūra tikrai
padės susiorientuoti, kas ir
kokį maistą turi teisę gau
ti.

voje. Viešėdama čia, aplan
kė daugelį savo buvusių ar
timųjų. Išskrido atgal į St.
Petersburgą liepos 1 d. Ji
ten priemiestyje turi svečių
namus, kur artimieji suva
žiuoja žiemavoti.
(ksk)

TREČIOKAI
CLEVELANDE

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau

REIKALINGA MOTERIS
namų ruošos darbams. 2
dienas savaitėje. South Eu
clid.

Tel. EV 2-0447.

(74-76)

site kreipdamiesi į

Rytų apyg. veikėjas ir
Dirvos bendradarbis A. S.
Trečiokas su ponia iš Newarko ir Orange, N. J., ir Ma
rė Stonis, važiuodami į SLA
ir TMD seimus Chicagoje,
sustojo nakvynei Kurpiaus
namuose, ir penktadienio
rytą visi keturi išvažiavo į
Chicagą. TMD seimas buvo
šeštadienį;
SLA
seimas
vyksta nuo liepos 1 iki lie
pos 4.
Chicagoje jie pasiliks iki
tautinių šokių šventės. Kar
pius ta proga aplankys sa
vo brolį Antaną Milvvaukee
mieste.

VIEŠNIA Iš FLORIDOS
Clevelande pas savo duk
teris Birutę ir Albiną viešė
jo apie mėnesį laiko Domi
cėlė štaupienė ir St. Petersburg, Fla.
Štaupai, ilgamečiai Cleve
lando gyventojai, išsikėlė į
Floridą 1951 metais. Kazys
Štaupas buvo veiklus Lietu
vių Salės Bendrovėje, ir
greta kitų užsiėmimų vado
vavo Dainos chorui keletą
metų. St. Petersburgė taip

pat suorganizavo chorą iš
senosios
kartos
lietuvių.
Abu su žmona darbavosi
įsteigimui ten lietuvių sa
lės ir jos išlaikymui. Kazys
štaupas mirė ten praeitais
metais.
D. štaupienė Clevelande
išaugino ir išmokslino savo
tris vaikus. Sūnus Alfon
sas,
statybos
inžinierius,
gyvena Kalifornijoje. Abi
dukterys, jau vedusios, yra
mokytojos.
D. štaupienė atvyko į
Ameriką-1925 metais, au
gus nepriklausomoje Lietu

Mokytoja Marija Peteraitienė savo pedagoginio darbo jubi
liejinėje šventėje. Mokytojavo Kaune, Miunchene ir dabar Chi
cagoje moko Marąuette Parko lituanistinėje mokykloje ir yra
Roselando lituanistinės mokyklos vedėja.

Z. Obe-

lenj tei. 531-2211.
• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami

V. Giedraičiui tel. 944-6835.

PARENGIMAI
CLEVELANDE
LIEPOS 14 D. Lietuviams Budžiams Remti Valdybos ruošia
ma gegužinė Dr. J. Mačio sody
boje.
RUGPlOClO 11 D. - Ameri
kos Lietuvių Piliečių Klubo ge
gužinė šv. Juozapo parke.
RUGSĖJO 7 D. Jungtinių Fi
nansų Komiteto parengimas —
koncertas.
RUGSŽJO 22 D. Lietuvių Die
na Nauj. pa ra p. salėje. Rengia
LB I ir II apyl. valdybos.
RUGSĖJO 28 D. Dirvos ren
giamas jaunųjų talentų vaka
ras.
SPALIO 5 D. Grandinėlės
vakaras.
SPALIO 19 D. LithuanianVillage metinis koncertas - balius.

LAPKRIČIO 16 D. L.V.S. Ra
movė rengia kariuomenės šven
tės minėjimą.
GRUODŽIO 8 D. Partizanės
moters paminėjimas. Rengia
DLK Birutės d-jos Clevelando
skyrius.
GRUODŽIO 31 D. Naujųjų
Metų sutikimas Naujosios pa
rapijos salėje. Rengia LB abie
jų apyl. valdybos.

RUGSĖJO 28 D.
DIRVOS VAKARAS

tas. Pietuose dalyvavo
virš 40 žmonių. Jų tar
pe Latvijos Bendruome
ĮSPŪDINGAS
nės Detroito apylinkės
pirmininkas D. Radzitis
MINĖJIMAS
ir Estų Bendruomenės
Lietuvos Nepriklau Detroito apylinkės pirmi
somybės atstatymo 50 ir ninkas Toomas Ruben.
trėmimų Sibiran 27 me
Pietų metu prel. J.
tams atžymėti birželio Balkonas informavo apie
23 d. 3-5 vai. Šv. Sak Batun sumanymą rašyti
ramento Katedroje buvo laiškus ir kelti Lietuvos
suorganizuotas ir pra reikalą tarp 120 esamų
vestas religinės muzi J.T. valstybių atstovų.
kos koncertas. Koncer Tuos laiškus gali rašyti
te dalyvavo apie 500 žmo organizacijos ir pavie
nių. Koncerto pradžioje niai asmenys.
Jubiliejinių Metų Komi
Prie viso ko pasakė ir
teto p-kas J. Urbonas šį dalyką: laiškus paruoš
tarė žodį ir pakvietus ir reikiama kalba at
atsistoti buvo įneštos spausdins "Batun" orga
Amerikos, Lietuvos, Lat nizacija ir su adresuo
vijos ir Estijos vėlia tais vokais atsiųs juos
vos. Vėliavas įnešus žo užsisakiusioms organi
dį tarė prel. Jonas Bal zacijoms ar pavieniams
konas. Jis kalbėjo anglų asmenims. Gavusiems
ir ant galo lietuvių kal tokius laiškus lieka tik
ba apie kenčiančius ka pasirašyti ir išsiuntinė
talikus Lietuvoje, tuo pa ti. Pavienius asmenis ra
čiu ir Rusijoje.
gino užsisakyti ir išsiun
Zenonas Nomeika var tinėti tokius laiškus su
gonais pagrojo 8 daly sidėjus keliems į grupę.
kus. Grojamų dalyku tar Pietų metu dr. V. Ma
pe buvo sugiedota: "Šven jauskas sveikino pietuo
tas Dieve" ir "Marija, se dalyvavusius Jonus:
Marija".
prel. Joną Balkoną, Jo
Katedros koridoriuje nę Nomeikienę, Joną Ur
buvo renkamos aukos ir boną, Joną Gaižutį ir Jo
dalinama literatūra, dėl ną Asminą.
laiškų rašymo ambasa
• Atstovas Edvvard J.
doms prie Jungtinių Tau
Derwinski birželio 13 d.
tų.
Rengėjų vardu kated JAV Kongreso Atstovų Rū
roje dėkojo muz. Z. No- muose priminė, kad šiomis
meikai, atsilankiusiems dienomis sueina jau 28 me
į koncertą ir visiems ki tai, kaip Sovietų Sąjunga
tiems
prisidėjusiems jėga užėmė Baltijos valsty
kad ta neteisė ' ligšiol
prie jo surengimo Jubi bes,
neatitaisyta, ir tikino, kad
liejinių Metų Komiteto
Valstybėms ne
garbės narys ir šv. An Jungtinėms
dera likti dėl tos padėties
tano bažnyčios klebonas abejingoms.
kun. V. Stanevičius.
Panašius pareiškimus At
Po koncerto Vannilis stovų Rūmuose tą pačią die
restorane prel. J. Balkū ną padarė ir atstovai Frank
nui ir muz. Z, Nomei- Annunzio, James J. Howkai buvo surengti pie ard, Cornelio E. Galagher.

DETROIT

Viešėdami Chicagoje aplankykite

JAKUBS & SON

MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

FUNERAL HOMES

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

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

Della E. Jakubs & VVilIiam J. Jakubs

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue
EN 1 -1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

Kainos

žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

DIRVA

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
• Liepos 4 — JAV Ne
priklausomybės šventė. Tą
dieną pašto įstaiga neveiks
ir paštas, išskyrus special
delivery siuntas, nebus iš
nešiojamas.
Šventės proga ir Dirva
nepasirodys savo penkta
dienio, liepos 5 d. laida.
Liepos ir rugpiūčio mė
nesiais Dirva išeis du kartu
į savaitę — trečiadieniais
ir penktadieniais.

• Juozas J. Bachunas, .
PLB pirmininkas, birželio
28 d. Chicagoje buvo susi

tikęs su

specialiai iš Wa-

shingtono atskridusiais Nixono rinkiminės komisijos

atstovais, kurie kartu su
Valdu Adamku-Adamkavičium ir Gabrielių Gedvilu
sudarė
apsaugos
planus
Nixono dukterims Julijai ir
Patricijai ir buv. prezidento
Eisenhowerio anūkui, daly
vauti IlI-je Tautinių šokių
šventėje, kuri įvyksta lie

grama.
Bilietai
gaunami
' Marginiuose”. Akt. A. Eretaitė bus Trečiosios Tauti
nių šokių šventės pravedėja.

VISI KELIAI VEDA Į CHICAGĄ

1968 metais liepos mėn. 7 dieną, 3 vai. po pietų

• Fotografas Vladas Balchas (Balčas) Trečiosios

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ

Tautinių šokių šventės ko
miteto pakviestas oficialiuo

IlI-ji

ju šventės fotografu. Jis
aprūpins spaudą nuotrau
komis. Kiti fotografai galės
daryti nuotraukas tik be
šviesų ir tik iš savo vietų.
Pačios šventės metu komi
tetas, jei matys daugiau fo
tografų reikalingumą, gal
pasikvies ir daugiau foto
grafų.

TAUTINU) ŠOKIU
ŠVENTE

pos 7 d. Chicagoje.

• Akt. Aldonos Eretaitės,
viešnios iš Europos, rečitalis įvyksiantis liepos 5 die
ną, 8 v. v. Jaunimo Centre,
bus paįvairintas ir kita pro

• Magdalena šmulkštienė
ne vieną kartą yra padėjusi
visokiems lietuviškiems rei
kalams. Ir šį kartą, supras
dama Tautinių šokių šven
tės reikšmę lietuviškajam
jaunimui, paaukojo 500 dol.
tam jaunimui iš tolimesnių
vietovių šventėn atsikviesti.

INTERNATIONAL AMPHITHEATRE
42nd and South Halsted Street

Bilietų kainos: $7, 6, 5, 4, 3 ir 2.

LOŽĖSE YRA po 6, 8, 10 ir 12 vietų.
Gaunami MARGINIUOSE, 251) W. 69th St., Chicago, III. 60629. Tel. PR 8-4585

• Dr. Gediminas Baiukas,
J. Grybinas, dr. Petras Ki
sielius, dr. A. šova ir dr.
Antanas Razma Trečiosios

Paltu bilietai užsakomi, atsiunžiant lėkį ar piniginį orderį su sau adresuotu

voku ir pašto ženklu, šiuo pavadinimu ir adresu:

AKTORĖS ALDONOS ERETAITĖS REČITALIS

Tautinių šokių šventės rei
kalams paskyrė po šimtą
dolerių. Paramą ne per vėlu
siųsti ir dabar, adresu: Li
thuanian Folk Dance Festival, 5620 So. Claremont
Avė., Chicago, III. 60636.

LIEPOS 5 D. 8:30 V.V. , PENKTADIENĮ, JAUNIMO CENTRE

LITHUANIAN FOLK DANCE FESTTVAL
2511 West 69th Street, Chicago, Illinois 60629

• Tautinių šckių šventės
komitetas maloniai kviečia

UŽSAKYMUI PRAŠOME PASINAUDOTI ŠIA ATKARPA:

svečius suvažiuoti šventėn
anksčiau, nes jeigu 10000
žmonių pradės važiuoti pa
skutinėmis minutėmis, bus
neišvengiamas didelis susi
grūdimas, kenkiantis ir ren
gėjams ir svečiams. Dėl tos
pat priežasties prašo įsigyti
šventėn, baiiun-banketan ir
akt. Eretaitės rečitalin bi
lietus irgi iš anksto.

Prašau prisiųsti

Adresas
Telefonas

Šventės išvakarėse, liepos 6 d., 8 vai. vakare
GRANDIOZINIS BALIUS

narys, vadovaus baliui-banketui Arlington Park Rače
Track klube, liepos 6 dieną.

MITALUI

mirus Lietuvoje, Vilties draugijos narį,
Dirvos bendradarbį ir tautinės srovės

veikėją, velionies brolį PETRĄ MITA
LĄ, jo šeimą ir artimuosius giliai už
jaučia ir jų liūdesiu dalinasi

Vilties Draugijos Valdyba

ir
Dirvos Redakcija

Arlington Park Rače Track Club

Stalas — 10 asmenų. $6.50 asmeniui.
NAUJA KNYGA MŪSŲ
MAŽIESIEMS
Tik ką išėjo iš spaudos
Pr. Imsrio nauja eilėraščių
knyga mūsų mažiesiems —

"TĖVIŠKĖLĘ Aš REGIU”.

KAZIUI

bil. po

Vardas ir Pavardė

• Jonas Jasaitis, JAV LB

Birželio 22 d. South Shore Country klube, Chicagoj, gausiai
publikai dalyvaujant Gintaro baliuje buvo pristatytos šios debutantės. Malonu buvo matyti senus lietuviškus papročius ir gir
dėti mūsų liaudies dainas taip prasmingai priimtas mūsų jau
nimo. Sėdi iš kairės: Irena Miecevičiūtė-Mitchell ir Sylvia Kudirkaitė. Stovi: Laima Nainytė, Sandra Kobey, Vitalija Ruibytė,
Joann Poškaitė, Cheryl Cernak ir Joan Kinčaitė.
V. Noreikos nuotrauka

LOŽĖS BILIETAS $10.00

Knyga tinka ne tik pasi
skaitymui, bet, svarbiausia,
jąja lengvai išmokinama de
klamuoti nekomplikuot a i s
žodžiais parašytus patrioti

Bilietai gaunami MARGINTUOSE
•

Alg. Jonys — ALT

S-gos Rytų Apygardos pir
mininkas, negalėdamas as
meniškai dalyvauti Cleve
lande suruoštose Karaliūtės
ir Mitalo vestuvėse, savo
linkėjimus jaunavedži a m s
perdavė per J. čiuberkį,

nius ir vaikams pritaikytus kartu dovanai skirdamas
metinę Dirvos prenumeratą.
eilėraščius.
Knyga iliustruota, 40 psl.
• Vaidevutis - Andrius
Kaina 1 dol. Išleista auto
riaus 1968 m. Sukrauta Vil Mantautas Fordhamo uni
įsigijo
daktaro
ties leidykloje — 6907 Su versitete
perior Avė., Cleveland, Ohio laipsnį. Prof. dr. Mantautas
dabartiniu metu dėsto filo
44103.
Platintojams 25/< nuo sofiją, Albertus Magnus ko
legijoj.
laida.

LIETUVIŠKA
VASARVIETĖ

BANGA
CAPE COD’E. MASS.
GREAT MARSU ROAD,
CENTERVILLE. MASS.
• Prie Atlanto vandenyno,
Golfo srovės šildomo gar
saus Craigville Beach.
• Patogūs kambariai ir atskiri
namukai, kur patiems gali
ma gamintis valgį.
• Skanūs lietuviški valgiai.
• Grynas pušų oras ir rami
vietovė poilsiui.
• Svečiams be nuosavų auto
mobilių — transportacija j
ir iš paplūdimio.
• Šalia "Bangos” randasi eže
ras su paplūdimiu. Žuvavimo mėgėjams yra laivelis.
Norintieji puikiai praleisti
atostogas prašomi su užsaky
mais kreiptis šiuo adresu:

A. Pakštienė,
BANGA,
Box 188, Centerville,
Cape Cod. Mass.
Tel. (617) 775-4633
« i i i 11 i 1111 n n i i j

TRADICINĖ IŠVYKA
PRIE PREZIDENTO
A.SMETONOS EGLĖS
Chicagos
ramovėnai ir
birutininkės kasmet .suren
gia išvyką prie Lietuvos
prezidento A. Smetonos so
dintos eglės, augančios, bujojančios Tautų Draugys
tės parke, Mįchigan City,

vėnai, birutininkės ir kvies
ti svečiai, viso virš 50 as
menų. Išvykos dalyviai po
kalbiuose pasigedo jaunimo,
rūpinosi, kas perims šią
taip gražią, reikšmingą tra
diciją — eglutės lankymą,
kas globos ir patį medį, kai
ši karta jau bus iškeliavu
si?.. Greitai buvo prieita
išvada, kad šią tradiciją tu
rėtų perimti Lituanistinės
mokyklos.
Koresp.

RENGIAMA GEGUŽINĖ
ALT S-gos East Chicagos
skyriaus valdyba š. m. lie
pos 13 d. (šeštadienį) mė
giamoje lietuvių vasarvie
tėje, Union Piere, Mich.,
Community salėje, rengia
smagią gegužinę — aukš
taitišką "kuokynę”.

didžiuliais puošniais
me
džiais, prie Liucernos "eže
ro”. ..
Išvykoje dalyvavo ramo

vakarį.
East Chicagos tautinin
kų čia ruošiamos gegužinės
įėjo j tradiciją, pasižymi
tvarka ir geru patarnavi
mu, žmonių yra mėgiamos
ir gausiai lankomos,
(aj)

• Į aktorės Aldonos Ere
taitės rečitalį, įvyksiantį
liepos 5 dieną Jaunimo Cen
tre,
kvietimai
gaunami
"Marginiuose”, 2511 West
69 St., Chicago, III. 60629.

■J'

GERIAUSIAI PAILSĖKIT PER SAVO ATOSTOGAS
CAPE COI) - OSTERVILLE
KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JUROS
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

WS3>ilJANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

Ind., apie 80 mylių

atstumo
nuo Chicagos. Tokią išvy
ką jie suorganizavo ir šie
met, birželio mėn. 23 d.
Išvykos dalyviai sugiedo
jo Lietuvos himną, buvo pa
kelta tautinė vėliava, pasa
kytos
kalbos.
Ramovęhų
vardu kalbėjo LVS Ramovė
Centro valdybos pirminin
kas, gen. St. Dirmantas, l»irutininkių vardu — M. Babickienė, Chicagos centri
nio skyriaus pirmininkė. Iš
kilmes atidarė — žodį tarė
ir pačias ceremonijas pra
vedė A. Juškevičius, ramo
vėm] Chicagos skyriaus pir
mininkas.
Buvo ir vaišės, šios vyko
taip pat tame pat parke, po

Šokiams gros smagus či
gonų orkestras, ponios vai
šins svečius savo gamintais
valgiais, o valdyba su talki
ninkais malšins ištroškusius
tauriais ir ne taip tauriais
gėrimais.
Kviečiami visi lietuviai
šioje gegužinėje dalyvauti
ir smagiai praleisti subat-

I
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^AUDRONE
87 East Bav Rd.. Osterville Cape Cod. Mass. 02655
Tel. (Area 617) 428-8125
Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt.
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir
žaidimams.
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas
(7 min. pėsčiom).
Geras lietuviškas maistas.
Vila AUDRONĖ JAU ATIDARYTA IR PRI
IMA SVEČIUS.
Kreiptis tiesiai i vila AUDRONE, OSTER
VILLE. CAPE COD, MASS. 02655. Tel. 428-8425,
MRS. MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šių gražiausių ir
didžiausių Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką
pajūrio vilą.

