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VIENO! NEBUSIĄ ESMINIU NUTARIMU
Washingtone ir Maskvoje buvo 

oficialai paskelbta, kad JAV pre
zidentas Kennedy ir Sovietijos 
diktatorius Chruščiovas susitiks 
Vienoje birželio 3 ir 4 dienomis. 
Ši konferencija įvyks po prez. 
Kennedžio pasitarimų su Pran
cūzijos prezidentu De Gaulle, 
o po jos prez. Kennedy lankysis 
Londone, kur birželio 5 tarsis 
su britų premjeru Macmillanu.

JAV administracijos sluoks
niai tuoj po komunistų paskel
bimo įspėjo, kad susitikime su 
Chruščiovu nebūsią daroma es
minių sprendimų ir todėl nereikią 
tikėtis, kad tuoj po jų sumažėtų 
tarptautinė įtampa.

Vienas iš pagrindinių sutikimo 
tikslų, kaip jie aiškina, esąs 
noras įtikinti Chruščiovą, kad 
Jungtinės Valstybės esančios nu- 
sistačiusios priešinti komuniz
mo ekspansijai, ir įrodyti, jog 
prez. Kennedy esąs ryžtingas 
vyras.

Tačiau eiliniam stebėtojui šis 
aiškinimas atrodo gerokai nai

STEVENSON LANKYS LOTYNU 
AMERIKA

Prezidentas Kennedy pla
nuoja pasiųsti ambasadorių 
Adlai E. Stevensoną geros 
valios misijai Į Lotynų 
Amerikos kraštus ateinantį 
mėnesį. Baltieji Rūmai jam 
jau yra pasiūlę kelionės pro
gramą, bet tuo tarpu ne
skelbiama, kurie kraštai į 
ją įtraukti. ‘Neabejotinai jų 
tarpe bus tos valstybės, ku
rios dar nėra apsisprėndu- 
sios dėl JAV siūlomos akci
jos prieš Fidel Castro reži
mą Kuboje.

Vienas iš pagrindinių jo 
kelionės tikslų bus tartis su 
Lotynų Amerikos vyriausy
bėmis dėl politinės konfe
rencijos, kuri gąlėtų įvykti 
kartu su ekonomine konfe
rencija, šaukiama liepos 15 
Urugvajaus sostinėje.

Nelaimingai pasibai gus 
invazijai į Kubą, JAV diplo
matai Lotynų Amerikos 
sostinėse pradėjo tirti už
sienių reikalų ministerių 
k o n f e renci.jos sušaukimo 
galimybes. Toje konferenci
joje turėtų būti apsvarsty
tos tokios priemonės, kaip 
jungtinis diplomatinių san
tykių nutraukimas su Kuba 
ir tarpamerikinio komiteto 
kovai su komunistine sub- 
versija sudarymas.

Pirmosios reakcijos eilė
je sostinių buvo palankios 

Los Angeles lituanistinės mokyklos choras, vadovaujamas O. Razutienės, pasirodė meninėje prog
ramoje per Motinos dienos minėjimą, gegužės 13 d. L. Kančausko nuotrauka

vus, atsimenant dabartinės JAV 
administracijos pastangas slėpti 
nuo viešumos tikruosius politi
nius tikslus ir tai, kad Chruš
čiovas, nejausdamas iš susitiki
mo vienokios ar kitokios naudos, 
nekeltų kojos iš Maskvos. Todėl 
suprantama, kad tiek Europos 
sostinėse, tiek Washingtono po
litikų sluoksniuose reakcijos dėl 
to susitikimo yra gana mišrios.

Tuos įtarimus sustiprina tuoj 
po komunikatų paskelbimo sutar
tas naujas Prancūzijos prez. De 
Gaulle ir Vak. Vokietijos kancle
rio Adenauerio susitikimas, o 
taip pat JAV senato mažumos 
lyderio Everett Dirksen įspėji
mas, jog visą atsakomybę už 
tokį apsisprendimą turįs pasiim
ti pats prezidentas.

Informuoti sluoksniai sako,kad 
susitikimo, iniciatyva išėjo iš 
prez. Kennedžio, vos tik jam 
perėmus prezidento pareigas.Jo 
pasiūlymą Chruščiovui vasario 
pabaigoje nugabeno ambasado
rius Thompsonas, kuris su ta

tam pasiūlymui. Jas dar la
biau padidino Fidel Castro 
a p s i sprendimas paskelbti 
Kubą „socialistine valsty
be”. Bet pastarosiomis sa
vaitėmis konferencijos vil
tys pradėjo silpti, kai Bra
zilija, Meksika ir Ekvado
ras pasipriešino bet kokiai 
akcijai prieš Kubą. Brazili
jos prezidentas Quadros pa
reiškė, kad jo vyriausybė 
„priešinsis bet kokiai užsie
nio intervencijai, tiesioginei 
ar netiesioginei, nukreiptai 
prieš Kubos vyriausybę”.

Amb. Stevensonas aplan
kė eilę Lotynų Amerikos 
kraštų 1960 metais. Kelio
nės metu jis užmezgė pla
čius ryšius su įvairiais tų 
kraštų sluoksniais. Tie ry
šiai buvo dar praplėsti, jam 
tapus ambasadorium Jung
tinėse Tautose. Tikima, kad 
jie padėsią lengviau pasiek
ti susitarimų.

Liepos 15 Urugvajuje 
šaukiama ekonominė konfe
rencija yra skirta pradėti 
prez. Kennedžio paskelbtai 
progreso programai, kurios 
pradžiai JAV paskyrė 500 
mil. dolerių. Kubos vyriau
sybė ją pasmerkė, kaip JAV 
pastangas „papirkti” Loty
nų Amerikos kraštus prieš 
jo režimą.

"svarbia žinia", kaip anuo metu 
oficialiai buvo skelbiama, Chruš
čiovą nusivijo į Novosibirską, 
kai tas nereagavo į pirmuosius 
jo prašymus, pasiųstus dar iš 
kelionės, kad būtų tuoj pat Chruš
čiovo priimtas Maskvoje.

Kubos ir Laoso įvykiai su
drumstė skubaus susitikimo vil
tis, bet rusai netikėtai atnaujino 
pasiūlymą per diplomatinius ka
nalus šio mėnesio pradžioje.

JAV valdininkai sako, kad su
sitikimui nesanti numatyta jokia 

formali darbotvarkė, bet būsią 
kalbama apie nusiginklavimą, 
Berlyną, atominių bandymų nu
traukimo derybas ir Laosą. Šios 
temos yra degantys dienos klau
simai, todėl nėra abejonės, kad 
jos bus pasikalbėjimuose pa
liestos, bet klausimas, kurios 
kitos temos ir koks "nuomonių 
suderinimas" turės sukurti gim- 
siančią "Vienos dvasią".

RIAUŠĖS DRUMSČIA 
DERYBAS DĖL ALŽIRO
Prancūzijos ir Šveicarijos pa

sienyje, Evian-les-Baines mies
telyje, ruošiantis pradėti dery
bas dėl Alžiro ateities, sunkiai 
ginkluota prancūzų kariuomenė 
Orane išsklaidė Alžiro europie
čių pradėtas riaušes. Demon
strantai buvo spėję įsiveržti į 
šveicarų konsulatą tame mieste 
ir sudeginti visus dokumentus. 
Tuo jie norėję išreikšti protestą 
dėl Šveicarijos tarpininkavimo 
deryboms.

Maroko pasienyje prancūzų ka
riuomenė pradėjo didelio masp 
artilerijos ataką 65 mylių ruož 
Ten ji siekusi sustabdyti suki
lėlių infiltraciją iš Maroko į 
Alžirą, kuri paskutiniuoju metu 
pagyvėjusi, nepaisant, kad suki
lėlių armijai buvę įsakyta vengti 
incidentų, kurie galėtų pakenkti 
deryboms. \

Alžiro nacionalistų delegaciją, 
atvykusią į Šveicariją, sudaro 
32 asmenys ir jai vadovauja Bei - 
kacim Krim, provizorinės vy
riausybės vicepremjeras ir už
sienių reikalų ministeris, kurį 
prancūzai anksčiaubuvo tris kar
tus už akių nuteisę mirti.

TRUMPAI IŠ VISUR
* SOVIETIJA, kuri paprastai 

slepia melaimingus atsitikimus, 
paskelbė, kad aviacijos katas
trofoje žuvę 4 generolai ir 1 
pulkininkas, kai kurie iš jų buvę 
aukšti gynybos ministerijos pa
reigūnai. Ar ši katastrofa turėjo 
ryšio su praeitą savaitę skli- 
dusiais gandais apie sovietų ruo
šiamą kelių astronautų išleidimą 
į erdvę, tuo tarpu neaišku, bet 
kitą dieną buvo paskelbta, kad 
nušalintas galingos sovietų

Gegužės 27 ir 28 d. Chicagoje, Sheraton viešbutyje, Boulvard Room 5 aukšte, 506 N. Michigan Avė., 
įvyksta Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Seimas ir Vilties Draugijos narių suvažiavimas. Seimo 
iškilmingojo posėdžio atidarymas įvyks gegužės 27 d. 2 vai. 30 min. Sekmadienį, gegužės 28 d. 10 vai. 
į Seimą suvažiavusieji atstovai ir svečiai dalyvauja pamaldose Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 5620 So. 
Claremont Avė., kurių metu giedos solistė Monika Kripkauskienė. Po pamaldų prie žuvusiųjų dėl 
Lietuvos paminklo (prie Jaunimo namų) bus padėtas vainikas. Nuotraukoje solistė Monika Kripkaus
kienė. V. Noreikos nuotrauka

Didžiosios pralaimėjimo Kuboje priežastys
JAV senato užsienių reikalų 

pakomisė pradėjo tardymus dėl 
nelaimingai pasibaigusios inva
zijos į Kubą. Vieni iš pirmųjų 
numatyti apklausinėti: gynybos 
sekretoriaus pavaduotojas Paul 
H. Nitze ir jungtinio ginkluotų 
pajėgų štabo viršininkas gen. Ly- 
man L. Lemnitzer. Juos tardant, 
bus stengiamasi nustatyti Pen- 

mokslų akademijos pirmininkas 
Nesmejanovas, kurio kompeten
cijoje buvo astronautų siuntimas 
į erdvę.

♦KONGO Jungtines Valstybes, 
pagal tebevykstančios politinių 
lyderių konferencijos planus, tu
rėsią sudaryti 19 valstybių. Anks
čiau Kongą sudarė 6 provincijos.

♦ INDIJOS premjeras užtikri
no viceprez. Johnsoną, kad In
dija padėsianti siekti neutralaus 
ir nepriklausomo Laoso. Tuo tar
pu Ženevos derybose dar nepa
stebima jokios pažangos. Laoso 
provakarietiška vyriausybė, 
protestuodama prieš prokomu
nistinės Pathet Lao delegacijos 
įsileidimą, reikalauja įsileisti 
penkias dešiniųjų delegacijas,ku
rios jau atvyko į Ženevą.

♦ KUBA leido 52 ameri
kiečiams grįžti į tėvynę, tuo 
tarpu krašte likusių amerikiečių 
skaičius siekiąs apie 1200. Cas
tro paskelbė, kad jis atsiusiąs 
invazijos belaisvių atstovus, ku
rie turį iš JAV išderėti 500 
traktorių arba žemkasių mai
nais už likusių belaisvių grą
žinimą.

♦ KORĖJOS prezidentas Posun 
Yun pasitraukė iš pareigų, tuo 
būdu pripažindamas naująją vy
riausybę.

♦ PREZIDENTO Kennedžio - 
Chruščiovo susitikimas Vienoje 
bus ketvirtas susitikimas tarp 
Sovietų diktatoriaus ir JAV pre
zidentų.

♦ KOMUNISTINĘ Kiniją palietė 
stiprus taifūnas pareikalavęs gy
vybių aukų ir sudaręs daug nuo
stolių.

tagono vaidmenį invazijoje ir jo 
bendradarbiavimą su centrine 
žvalgybos įstaiga ČIA.

Tragiškai pasibaigusios inva
zijos į Kubą kovotojus įklampi
nus Kiaulių įlankos pelkėse, Las 
Vilias provincijoje, pirmieji kal
tinimai dėl nesėkmės buvo nu
kreipti į ČIA ir Pentagono va
dovybę. Tuose kaltinimuose būta 
pagrindo, ypač kiek tai lietė spe
cialų tam reikalui ČIA įgaliotinį 
Frank Bender, kuris, lyg anas 
ta pačia pavarde pakrikštytas 
Ilfo ir Petrovo romano "didysis 
kombinatorius", invazijos kari
niu viršininku pasirinko labai 

■neaiškų pabėgėlį, kpt. Artimo, 
dabar ruošiamą atgabenti į Jungt. 
Tautas liudyti prieš Ameriką.

Neseniai Drew Pearson rašė, 
kad Frank Bender jį pasirinkęs 
dėlto, kad kpt. Artime už tai 
pažadėjęs išlaisvintoje Kuboje jį 
padaryti "beisbolo bosu", atseit 
atiduoti į jo rankas pelningą pa
jamų šaltinį. Prieš kapitono Ar
time parinkimą invazijos vadu 
karštai priešinosi platūs Kubos 
egzilų sluoksniai.

Bet užsienių spauda nurodo 
eilę kitų, dar svarbesnių inva
zijos pralaimėjimo priežasčių, 
rodančių, jog "kiauliškos klam
pynės" būta ir šioje Karaibų 
jūros pusėje. Viena iš lemtin
giausių buvo invazijos atidėlio
jimas. Paprastai gerai informuo
tas šveicarų "Die Weltwoche" 
rašo, jog invaziją Amerika ati
dėliojusi penkis kartus. Pats ne
laimingiausias atidėjimas buvęs 
praeitą gruodžio mėnesį, prieš 
Castro režimui pradedant suki
lėlių valymo akciją. Tuo metu 
Escambray kalnuose buvę iki 
25,000 vyrų, jų moralė buvo 
aukšta, milicijos akcijų nesu
krėsta.

Tačiau Washingtone tuo metu 
viešpatavo ne tik administraci
jos, bet ir politikos kurso tar- 
puvaldis. Prezidentas Eisenho- 
weris atsisakė imtis atsakomy
bę už tokią operaciją, kurios 
Kennedy dar nebuvo sutikęs rem
ti, nors rinkiminėje kampanijoje 
ir buvo angažavęsis už "gin
kluotą paramą Kubai".

Invazijos datą dar kartą ati
dėjus, Castro milicijai pasisekė 
sukilėlių skaičių ne tik suma
žinti, bet ir likusius izoliuoti. 

To nebūtų atsitikę, jei būtų tu
rėta duomenų, kad senosios ad
ministracijos politika bus tę
siama, tai yra, jei prezidentu 
būtų buvęs išrinktas R. Nixon, 
arba jei J. F. Kennedy būtų 
iš karto tai politikai pritaręs.

Anksčiau buvo planuojama in
vazines jėgas, susidedančias iš 
kubiečių pabėgėlių, remti ame
rikinės aviacijos ir marinų jė
gomis. Kai ČIA viršininkas Allan 
Dulles apie tai painformavo 
gruodžio pradžioje vos tik iš
rinktą naująjį prezidentą, Ke
nnedžio pirmoji reakcija buvo 
pasipriešinimas visam planui. 
ČIA į tai argumentavo, kad at
sisakius plano, būtų suduotas di
delis moralinis smūgis Castro 
priešams, o be to, juo ilgiau 
operacija būsianti vilkinama,juo 
Castro režimas stiprėsiąs ir di
dinsiąs grėsmę Karaibų zonoje.

Pagaliau sulygta kalbėti jau 
ne apie tai, ar iš viso operacijos 
planus atšaukti, bet apie tai, ar 
leisti joje dalyvauti amerikinėms 
karinėms jėgoms. Prezidentas 
Kennedy pagaliau sutiko leisti 
kubiečiams vykdyti invaziją, nes 
gi nesą pagrindo, kodėl JAV tu
rėtų priešintis, bet kategoriškai 
pareiškė, kad JAV kariuomenei 
nebus leidžiama pagelbėti.

"Tačiau viena, ko prezidentas 
Kennedy tada neapskaičiavo," ra
šo Weltwoche, "buvo mastas, ku
riuo Amerikos prestižas vis dėl
to buvo užangažuotas tai opera
cijai. Pritardamas jai, bet už
drausdamas pilną karinę ame
rikiečių pagalbą, prezidentas at
sisėdo ant dviejų kėdžių. Jis 
norėjo didelį laimikį gauti už 
pigią kainą."

Taip balandžio 17 buvo pra
dėti veiksmai, apie kuriuos, be 
to dar, Castro režimas savų 
šnipų buvo smulkmeniškai iš 
anksto painformuotas, ir kurie 
jau buvo pasmerkti pralaimėji
mui, jų dar nepradėjus. Sukilė
liai turėjo būti ginkluoti tankais, 
prieštankiniais pabūklais ir 
liepsnosvaidžiais, o į pelkėtą 
krantą teiškėlė tik vieną "bul
dozerį", nes šaudmenis ir kitus 
karinius reikmenis gabenę du 
laivai buvo nuskandinti, kai Cas
tro režimas juos pasitiko rusų 
lėktuvais, o išlaipintus krantan 
kovotojus - rusiškais tankais.
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MES ŽINOME, KAD ESI RUSAS

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis 
MEMORIAL DIENOJ

LOUISViLLE TITLE 
INSURANCE CO.

The Loulsville Title Bldg., 118 St. Clair Avė., 
N. E. Phone: MA 1*2075

Listen to Rudolph Ringwall and his "Memorable 
Music” WJW Radio, Monday thru Friday, 

7:05-7:30 P. M.

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis 
MEMORIAL DIENOJ

HILCREST MEMORIAL PARK 
CEMETRY ASSOCIATION

AURORA and RICHMOND ROADS
Phone BE 2-0035

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis 
MEMORIAL DIENOJ

WILSON and CO. 
INSURANCE

ALL KINDS OF INSURANCE

11800 Shaker Blvd. Call WY 1-5800

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis 
MEMORIAL DIENOJ 

tflEHN'S BAKERY
For GOOD Baked Goods - See WTEHNTS 

12429 ARLINGTON AVĖ GL 1-3756
704 EAST 185 th ST. KE 1-0650

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis
MEMORIAL DIENOJ

O'BRIEN CUT STONE 
COMPANY

19100 Milės Avė. MO 3-7800

Šioje vietoje jau buvo minėta, 
kad tai buvo pati keisčiausia 
byla garsiuose "Old Bailey" rū
muose. Suoluose sėdėjo penki 
kaltinamieji. Trys iš jų ramiau
siai leido viską pro ausis, ne
kreipdami dėmesio į bylos eigą. 
Tai — Lonsdale, Morris Cohen 
ir jo žmona Lola. Meilužių pora, 
Henry Frederik Houghton ir Miss 
Ethel Gee, bandė daugiau ar ma
žiau vykusiai išsisukinėti, aiš
kindamiesi, kad jie buvo apgauti 
ir apvilti, nes Lonsdale buvo 
apsimetęs amerikiniu karo atta- 
che.

Tačiau lordui Parkeriui, vy
riausiam teisėjui, Houghtono pa
siaiškinimai nedarė įspūdžio. Jis 
tikrino dokumentus ir vieną po 
kito šaukė liudininkus. Jų 
daugumą sudarė "beveidžiai” -- 
anglų žvalgybos agentai. Jų tik
ros pavardės nebuvo minimos. 
Jie buvo šaukiami raidėmis: pir
masis vadinosi Mister A. o pas
kutinysis -- Mister M,

Jų tarpe buvo ir moteris, kuri 
čia buvo vadinama Mrs. K.; mes 
su ja susipažinome šios serijos 
pradžioje, kur ji buvo vadina
ma "Mrs. X." Tai ji pavydo pa
diktuotu laišku išjudino visą afe
rą. Iki teismo spėta įvertinti jos 
sugebėjimus, ir dabar ji įtraukta 
į slaptąją tarnybą.

Gordon Arnold Lonsdale, apie 
kurį žinoma, kad jo pavardė ne
tikra, bandė savo panieką anglų 
teismui išreikšti tuo, jog visą 
laiką, kai tik nebuvo klausinėja
mas, skaitė romaną. Bet ir pats 
jis nedavė jokių parodymų. Tai 
jis pareiškė jau arešto metu, ir 
to laikėsi visa bylos eigą.

Tačiau iš liudininkų pareiški
mų, iš slaptosios tarnybos valdi
ninkų liudijimų pradėjo ryškėti 
įdomus, vietomis savotiškas di
delės špionažo aferos vaizdas, 
kuris sudirgino NATO vadovau
jančių vyrų nervus.

Smulkmeniškai pasakoja Fer- 
guson Smith, Scotland Yardo spe
cialaus skyriaus valdininkas, 
kaip jis 1961 sausio 7 įsiveržė 
į Cranley Drive vilą, kaip areš
tavo Krogerį ir jo žmoną, kaip 
valanda vėliau prasidėjo pagrin
dinė krata, kurios metu pažo
džiui iščiupinėta kiekviena na
mo dalelė.

"Ir tada mes nuėjome į virtu
vę. Atplėšėme nuo grindų lino
leumą. Tada pamatėme, kad grin
dys vienoje vietoje buvo perplau
tos. Radome aukštyn atsidaran
čias suveriamas duris. Tarp 
grindų ir namo pamato buvo ur
vas, maždaug vieno metro aukš
čio. Vienas jo galas buvo už
verstas plytgaliais ir kitokiu lau
žu. Nuvalę jį, maždaug už 
pusantro metro nuo suveriamų 
durų, radome betoninę plokštę 
apie 10 centimetrų storio. Išju
dinę iš vietos tą plokštę, rado
me medines lubas. Jos dengė 
slėptuvę. Joje buvo rasti penki 
sintetinės medžiagos krepšiai, 
plastikinis lagaminas, lininis 
maišelis ir įvairūs ryšuliai, ap
vynioti rudu popierium.

"Lininiame maišelyje buvo 
balti kristalai. Ruduosiuose 
ryšulėliuose radome šešis tūks
tančius dolerių dvidešimtinėmis, 
Sintetinės medžiagos krepšiuose 
buvo Minox kamera, Minox ka
setės su 12 įfotografuotų filmų 
ir specialūs objektyvai. Vienas 
tų objektyvų buvo skirtas 35 mm 
filmų sumažinimui iki mikrosko
pinio taško. Kitas objektyvas 
naudojamas gaminti įskaito
moms mikroskopinių taškų 
kopijoms.

"Tačiau svarbiausias radinys 
buvo pilnas radijo siųstuvo komp
lektas su daugybe atsarginių da
lių. Jų tarpe, savaime supran
tama, buvo daugiausia tų dalių, 
kurios greičiausiai sugendą ir 
dažniau turi būti keičiamos.

Ant lubų, tarp skersinių sijų, 
radome rudan popierin įvyniotą 
sintetinės medžiagos maišelį su 
230 dolerių amerikiniais keliau
ninkų čekiais (travelers check) 
ir 10 svarų sterlingų angliškais 
keliauninkų čekiais.

Toliau radome visą eilę ryšu
lėlių su fotografine medžiaga ir 
chemikalais, 25 metrų ilgio ra
dijo anteną, kuri buvo sujung
ta su radijo priimtuvu salione, 
ir kitą, kuri buvo sujungta su 
siųstuvu rūsyje."

♦

Teisėjas varto bylas.

"Mister Lonsdale! Čia mes 
turime tamstos biografinius duo
menis. Mes žinome, kad tams
tos parodymai yra melagingi. 
Kas tamsta esi iš tikrųjų? Čia 
parašyta: Lonsdale, Gordon Ar
nold, gimęs 1924 rugpiūčio 27, 
Ontario provincijoje. Tai patvir 
tina kanadinis pasas ir gimimo 
metrika.

"Bet čia taip pat sakoma, kad 
Gordon Arnold Lonsdale, Kana
dos policijos žiniomis, yra din
gęs ir jau nebegyvas. O tamsta 
gyveni. Tamsta sėdi prieš mus.

"Tamsta gyvenai Londone, A- 
bany gatvėje, Baltojo namo 634 
kambaryje. Tamsta apsimetei 
esąs prekybos direktorius, dir
bęs firmai "Alio Security Pro- 
ducts Ltd." Tamsta taip pat nau
dojai amerikiečių karo laivyno 
ataches pavaduotojo Johnsono 
pavardę.

"Taigi, turime dvi pavardes: 
Lonsdale ir Johnson. Be to, Lon
done yra visa eilė moterų, su 
kuriomis tamsta buvau užmez
gęs santykius. Be abejo, nesama 
sutapimo, kad visos šioš mote
rys dirbo sekretorėmis valdinė
se įstaigose. Santykiuose su jo
mis tamsta naudojai vis kitas 
pavardes, kurių čia turime ilgą 
sąrašą.

"Mums nieko kita nelieka, kaip 
tik tamstą ir toliau byloje va
dinti Misteriu Lonsdale, kol 
tamsta nepasakysi, kas iš tik
rųjų esi. Mes žinome, kad tamsta 
esi rusas. Galbūt tamstos būklė 
gerokai palengvėtų, jei mumsiš- 
duotum savo asmens ir savo kil
mės paslaptį."

Žmogus, kuris vadinasi Lons
dale, kiek nustebęs, pakelia akis 
nuo skaitytos knygos, apsidairo 
ir papurto galvą.

(Bus daugiau)

KODĖL MOTERYS
ILGIAU GYVENA

Už VYRUS?
Dr. Claire Ryder, viena

me pasaulinės moterų dak
tarų organizacijos susirin
kime, į šį klausimą davė to
kį paaiškinimą: moterys il
giau gyvena todėl, kad jos 
turi tam tikrą biologišką 
prieš vyrus pirmumą.

Kitaip apibudina šį klau
simą kitos profesijos mote
ris, žinoma dainininkė Ma
ria Callas. Ji mano, kad mo
terys klaidingai yra pra
mintos silpna lytim, nes mo
terys iš prigimties yra stip
resnės už vyrus, ir ne tik 
fiziniame darbe, bet ir mo
kėjime pernešti visus gyve
nimo sunkumus, vargus ir 
skausmus. Ji lengviau už 
vyrą sutinka ir su senatvės 
nemalonumais.

Kita artistė — Doris Day 
sako, kad moterys dėl to il
giau gyvena, nes jos turi 
sunkiau dirbti. Visa žmoni
ja priklauso nuo moterų, to
dėl pas moterį stipresnis 
noras gyventi, kaip pas vy
rą, nes ji žino, kad be jos 
šeima neišsilaikys.

Dar viena artistė — Ann 
Blyth mano, kad prisilaiky
mas valgių dietos prailgina 
moterų gyvenimą. Vyrai 
dažnai netinkamai valgo ir 
neturi ištvermės prisilaiky
ti dietos.

Pagaliau, vyro nuomonė. 
Artistas Gary Grant tvir
tina, kad moterys turi dau
giau poilsio. Ir tas prailgi
na jų gyvenimą. Be to, mo
terys priima dalykus to
kius, kokie jie yra, o vyrai 
nori juos pakeisti. Jei vyrai 
elgtųsi, kaip moterys, 
Grant mano, ir jie taip pat 
ilgai gyventų. N. B.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis 
MEMORIAL DIENOJ

RAYMOND L. STONE
22081 MILĖS AVĖ. Call MO 2-7720

NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE 
COMPANY

HOME OFLICE — COLUMBUS, OHIO

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis 
MEMORIAL DIENOJ

THE CONELLY REALTY CO.
WALT0N & ALEXANDER 

(WALT0N HILLS)
BE 2-3245

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis
MEMORIAL DIENOJ

DONALD B. JOHNSON

FUNERAL HOMES

MARSHALL B. and JAMĘS.H

BĖDFORD, CLEVELAND, AND 
THE SURROŲNING TERRITORY

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis 
MEMORIAL DIENOJ

LAX L MANDEL BAKERY
FOR THE BEST IN BAKED GOODS SEE US
2070 South Taylor Rd. YE 2-6445

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis
MEMORIAL DIENOJ

KATHERINE J. WELTER
REAL ESTATE

29025 LAKE SHORE Blvd. WI 3-3800
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Pyla, bet gal ir ne į tą kailį...

Dr. William F. Laukaitis
2. Šauni tarnyba Amerikai ir Lietuvai

Pastaruoju metu, tai vienam tai kitam laikraštyje 
pasirodo naujos pylos užsimojimai į mūsų jaunimo kailį. 
Esą, tos pylos jis vertas už pergreitą nulietuvinėjimą, lie
tuviškų knygų ir laikraščių neskaitymą, bendrinių susi
rinkimų ir parengimų nelankymą, už savos kalbos nemo
kėjimą. Ir labai daug dar už kitas, didesnes ir mažesnes 
nuodėmes. Vertas ar nelabai vertas, tarsi iš pasišokėjimo, 
kad tas jaunimas greičiau ir geriau pasitaisytų...

Esu laba netoli to lietuviškojo jaunimo. Jį matau 
kasdien ir kasdien turiu įvairiausių reikalų. Matau au
gančius, mums beveik tragiškose apystovose, ir šaunius 
vyrus ir nemažiau šaunesnes mergaites. Matau klaidžio
jančius, norinčius priskelbti ir dar labiau smunkančius. 
Taigi matau gyvą mūsų jaunimą. Ir, gerai sverdamas vi
sos esamos aplinkumos sąlygas, esu tvirtos nuomonės, 
kad jei kas nori pylos duoti, tai turi gerai apsidairyti, ar 
tikrai į tą kailį taiko.

Manau, kad mūsų jaunimas, sveriant visas sąlygas, 
yra nė kiek neblogesnis už vyresniuosius. Vyresniuosius, 
kurie lietuviškoj aplinkumoj augo, savoj valstybėj mo
kėsi ir brendo. Iš taip išaugusių juk daug daugiau galima 
ir reikalauti. O ką matome pasidairę po mūsų organiza
cijas, jų parengimus, eilinius ir metinius susirinkimus. 
Ten eilės nepaprastai greit retėja. Lietuviška knyga šau
kiasi ir neprisišaukia skaitytojų, o lietuviško laikraščio 
našta leidėjams darosi sunkesnė ir sunkesnė. Tuom tarpu 
savo asmeniškam gyvenimo patogumui prabanga nepro
porcingai auga. O kaip būtų gerai, kad ji augtų vienodai 
— ir bendriniams reikalams ir sau! Tada nereikėtų prie
kaištauti, o visi mūsų tautiniai bei kultūriniai reikalai 
kitaip tvarkytųsi.

Vaikai dažniausiai mokosi iš tėvų. O tų mokymosi 
nekokių pavyzdžių jie visur mato. Nemažai namuose, dar 
daugiau bendrinius reikalus organizuojant, svarstant ir 
sprendžiant.

Mūsų vyresnieji tegul perdaug nesisieloja, jei jauni
mas neįsijungia į 1905 metų caro vertimo istorijas. Ne
įsijungia į partines, ir dar beveik naivias kovas, nepri
klausomybės atstatymo metais. Ir neįsijungia net dabar 
į VLIKo palaikymo ar atmetimo istorijas. Ir nesisielokim, 
kad jie nelabai supranta, kodėl reikia linksmą veidą ro
dyti krikščionims demokratams, o daug rūgštesnį tauti
ninkams.

Gal reikėtų suprasti, kad pro juos tos istorijos pra
slenka be jokios aistros, kad jie nori gyventi šių laikų 
gyvenimu. Ir nemanykim, kad jie jau toki blogi, kad tuo 
nesirūpina. Ne. Juos šių laikų gyvenimas domina.

Esu patyręs, kad jie dar daug kuo rūpinasi, kas juos 
gali gerais lietuviais išauginti. Jie dar daug kuo įdomau
jasi, jei prie jų-einama ne tais senais patiekalais maiti
nant, bet šių dienų lietuvišką maistą duodant. Ir jų didelė 
dalis dar tikrai gerais lietuviais -išaugs. Gal bus kitokie, 
negu mes, bet lietuviai.

Kokia prasmė, sakysim, ir tokiai SLA vadovybei 
nuolat apie savo narių atjaunėjimą deklamuoti, jei į vy
riausią vadovybę, kai gera proga pasitaiko, tesiteikiama 
jaunuolius tik virš 60 metų. Kokia prasmė ir tų organi
zacijų vadovams priekaištauti jaunimui, kuriems tik jie 
nori vadovauti, patys buvę amžini studentai ir niekad 
nepajėgę mokslo baigti. O kokį pavyzdį rodo tie mūsų 
ALT vadinami demokratiškiausi diktatorėliai. Ar daug 
jiems rūpi, kad ten vietos rastų mūsų jaunieji veikėjai, 
jau čia mokslus baigę, daktaratais ar kitais panašiais ti
tulais apsirūpinę, nemažos iniciatyvos turį. Ne. Seneliai 
ir seneliukai pakeičiami... bet tik mirus. Priaugančios 
jėgos reikalingos ... bet tik girti.

Taigi visi tie, kurie norit, o kartais gal ir reikia, mū
sų jaunimui pylos duoti, apsidairykit, ar jos nelabiau 
reikia vyresniesiems. B. G.

TIK PRO GELIŲ DARŽELI 
MAČIAU SCENĄ...

Matyt, tokia jau mano laimė, 
kad parengimuose gaunu vietą už
pakaly elegantiškų ponių. Prieš 
dvejus metus, kada elegantiškos 
ponios nešiojo skrybėlės su dvie
jų pėdų atlenkimais, kartą teko 
į visas puses lankstytis, kad sė 
dėdamas užpakaly tokios šau
nios ponios, galėčiau matyti, ką 
artistai scenoje daro. Išėjau nuo 
tokio lankstymosi į visas puses 
beveik suprakaitavęs ir pusiau ma
tęs, pusiau nematęs vaidinimą.

štai prieš pora savaičių man vėl 
panaši laimė, tik kiek linksmes
nė, nusišypsojo. Šį kartą sėdėjau

Lithuanian Newspaper • 
Issued in Cleveland every 
Mon., Wed., and Fri. except 
in case of Holidays • Pub- 
lished by American Lithu
anian Preas Radio Ass’n 
VILTIS, Ine. (Non-profit) 
• Editor - in - chief: Balys 
Gaidžiūnas • Subscription per 
year: $10.00. Single copy 10 
cents • Second Class Postage 
Paid at Cleveland, Ohio.

užpakaly ponios, kurios galvą 
puošė toks didelis gėlių darželis. 
Ir kokių gėlių tame darželyje 
nebuvo. Net ir vienas vabaliu
kas, kaip paprastai gėlių darže
lyje būna, ten nardė aukštyn ir 
žemyn.

Pradžioje dar buvo gera nuotai
ka. Bet kai man reikėjo pustre
čios valandos vis tik į tą gė
lių darželį žiūrėti, atsibodo, 
o į pabaigą net pikta pasidarė. 
Net pradėjau dairytis į salės 
sienas, ar nėra kur užrašo, kad 
ponios, eidamos į koncertus, vaidi
nimus, pasigailėtų užpakaly jų sė
dinčiųjų, tokias skrybėlės su dvie
jų pėdų atlenkimais ar gėlių dar
želiais, arba namie paliktų, arba 
nusiimtų. Gaila, jokio panašaus 
užrašo nemačiau, tik"nosmoking" 
rūkoriam priminė...

K. Pranulis, 
Chicago

LINKIU DAUG DALYVIŲ SCENOJE 
IR SALĖJE

Džiaugiuosi kad "Dirva" kasmet 
ne tik suteikia progos pasirodyti

Marylando valstybės gubernatorius Millard Tawes įteikia musų tautiečiui Dr. W. F. Laukaičiui 
Garbės Piliečio teises suteikiantį atžymėjimą.

Milijoninį tiražą turįs 
Baltimorės dienraštis The 
Sun, 1952 m., kada W. F. 
Laukaitis kandidatavo į 
kongresą, yra taip pasisa
kęs:

”Mr. Laukaitis whose ori- 
gins are Lithuanian, has 
the special kind of dignity 
which seems imate in the 
Baltic peoples who have 
come to this country. Būt 
we arąue for him not be- 
cause of his family origins 
būt because he is a man of 
mature judgment, high 
civic couscience and inde- 
pendence of spirit. He will 
be a worth representative 
of this community.”

Kaip žinia, tada W. F. 
Laukaičiui labai nedaug te
truko iki laimėjimų — tik 
trijų tūkstančių balsų. Lai
mėjo demokratų kandida
tas. Tada W. F. Laukaitis 
buvo išstatęs savo kandida
tūrą naujai sudarytame iš 
Baltimorės miesto pakraš
čių distrikte, apgyventame 
daugumoje tik turtinges
niųjų. W. F. Laukaičiui bu
vo patarta kandidatūros ne
statyti. Bet jam rūpėjo pa
sitikrinti turimas žmonėse 
savo simpatijas. Jis tada 
gavo 50,000 balsų, tuo tar
pu jo priešininkas apie 53,- 
000. Tai vaizdžiai įrodė, kad 
Laukaitis yra populiarus 
Baltimorės visuomenės tar
pe.

1957 metais, vasario 16 
d. VVilliam F. Laukaitis bu
vo paskirtas Baltimorės 
miesto pašto viršininku, o 
1958 metais liepos mėn. 16 
dieną Prezidento D\vight D. 
Eisenho\verio pat virt in tas 
tose pareigose.

Tuo aukštu paskyrimu W.
F. Laukaičiui buvo duota 
pilna laisvę parodyti ir iš
vystyti visus savo sugebėji-

jauniesiems scenoje, bet dar ski
ria ir pinigines dovanas. Šiais 
metais ir man teko dalyvauti jau
nųjų pianistų pasirodyme ir lai
mėti vieną iš pirmųjų vietų.

Dėkoju Dirvai už piniginę dova
ną ir linkiu, kad jos ruošiami 
konkursai sutrauktų kuo daugiau
siai dalyvių scenoje ir klausytojų
salėje.

Laimutė Obelenytė, 
Cleveland

ANTANAS ČESONIS

mus darbo organizavime ir 
jo produktingume. Perėmęs 
įstaigą, kaip pastabus ir 
giliai galvojantis žmogus, 
turėjo sverti gabumų ir po
linkių, priklausančių net 8 
darbo unijoms tarnautojų. 
Nusistovėjusi darbo rutina 
jiems atrodė tobuliausia ir 
nekeistina. Bet tikrumoje 
daug ką reikėjo keisti.

Pradėjus duoti naujas 
darbo direktyvas — atsira
do nepatenkintųjų, kurie 
ėmė skųstis savo unijomis. 
Unijų vadovai pradėjo lan
kytis Laukaičio darbo kabi
nete. Aiškindavosi, ginčy
davosi ir dažnai klausimo 
neišspręsdavo. Ir būdavo 
nemaža tokių dienų, kad 
atėjęs į darbą ankstyvą ry
tą rasdavo visų unijų vado
vus jau jo laukiančius. Aiš
kinimai, ginčai tęsdavosi 
kartais pusė darbo dienos ir 
prie bėgamo darbo nebuvo 
laiko net prieiti. Padėtis da
rėsi nepakenčiama, o darbo 

Dr. William F. Laukaitis 1958-1960 metais gavo daug pažymėjimų iš vyriausybės ir iš įvairių orga
nizacijų bei asmenų, kurių čia tik dalis matoma.

vidujinis perorganizavimas 
būtinas.

Pagaliau sutarė, kad visi 
nauju darbo pertvarkymu 
nepatenkintųjų nusiskundi
mai sprendžiami vieną kar
tą į mėnesį, dalyvaujant vi
sų 7-8 darbo unijų atstovų 
ir visam Baltimorės pašto 
vadovybės štabui, šio klau
simo sutvarkymas buvo 
praneštas vyriausiąjai paš
to administracijai, kuri at
siuntė savo atstovus ir iš
tyrė vietoje klausimo svar
bumą ir nustatė, kad pasi
rinktoji tvarka skundams 
tirti yra priimtina ir labai 
gera.

Kadangi tokių klausimų 
kildavo ir kituose paštuose, 
tai vyriausioji krašto pašto 
vadovybė išleido visiems 
paštams bendrą privalomą 
i n s t rūkei ją, nurodydama, 
kad darbininkų ir tarnauto
jų skundai būtų aiškinami 
ir sprendžiami taip, kaip 
Baltimorės miesto pašto 
yra daroma.

Pradėjęs dirbti pašte pa
stebėjau, pabrėžė W. F. 
Laukaitis, kad dažnai palie
ka daugybė neišdalintų 
'laiškų. Ir jų skaičius nero
dė jokių žymių mažėti. Ir 
čia teko ieškoti išeities, ne 
didinant estatus ir be naujų 
papildomų išlaidų, kad klau
simas būtų sutvarkytas tei
giama prasme. Išeitis buvo 
rasta ir likutis laiškų dau
giau nesusidarė. Tiesa, šiam 
klausimui sutvarkyti buvo 
kviečiami iš centro valdy
bos inspektoriai, kad duotų 
savo patarimus, ką reikia 
daryti, kad šis reikalas bū
tų sutvarkytas.

(Nukelta J 4 psl.)

tDilham jf. laukaitis

MERITOR1OES SERVICE
CITATIO.N

JAV Pašto Departamento sekretoriaus duotas garbės pažymė
jimas W. F. Laukaičiui už įvairius atliktus darbus, siekiant ge
resnio pašto patarnavimo.
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(Atkelta iš 3 psl.)

prie kultūrinio 
p a į v a i rinimo. 
— sako W. F. 
vyrų chorą, or-

Baltimorės mieste veikia
34 pašto įstaigos skyriai 
atlikdami įvairiausias ope
racijas. Tat jų veikloje iš
kyla įvairiausių klausimų, 
kurių sureguliavimas turi 
būti skubus ir abiem pu
sėm priimtinas. Teko įsteig
ti skundų ir apeliacijų ko
misiją skundams tyrinėti.

Pagaliau teko ieškoti bū
dų, kaip reikėtų daryti, kad 
darbas pašte būtų patrauk
lus, kad tarnautojai ir dar
bininkai būtų užinteresuoti, 
savo darbą tikrai pamiltų, 
čia teko ieškoti visokiausių 
priemonių. Pirmiausia buvo 
apsistota 
gyvenimo 
Įsteigėme, 
Laukaitis,
kestrą, kursus muzikos ir 
dainos mėgėjams, visokiau
sius sporto klubus, kokios 
tik sporto šakos kandidatų 
atsirado. Ir šiandieną nėra 
tokių sporto sričių, kurių 
mes n e p r a ktikuotumėm. 
Tuo padarėme Baltimorės 
paštininkų gyvenimą savo
tiškai įdomų, nes kas tik 
nori ir pajėgia, gali tame 
gyvenime dalyvauti ir pa
sireikšti.

Visuose 34 paštuose įstei
gėme poilsio kambarius, ku
riuose laisvieji nuo darbo 
darbininkai ir tarnautojai 
gali pailsėti, išgerti kavos, 
palošti šachmatais ir tuomi 
pasidaryti savo darbo va
landas lengvesnes, patrauk
lesnes, nenuobodžias.

Ir visa tai, kas buvo pa
daryta darbininkų ir tar
nautojų darbo sąlygų pa
gerinimui, o taip pat tiesio
ginio darbo patobulinimui, 
šiam straipsnyje neįmano
ma ir suminėti. Užteks gal 
priminti, kad už tai W. F. 
Laukaitis buvo atžymėtas
35 įvairiausiais padėkos 
laiškais, gąpbės atžymėji- 
mais, nurodant už ką jie 
duodami. Jų tarpe randame 
ir 1960 m. vasario mėn. 
gautą iš Baltimorės miesto

burmistro garbės piliečio 
pažymėjimą, kuriuo W. F. 
Laukaičiui suteikiama Bal
timorės miesto garbės pi
liečio teisės. Tų pačių metų 
rugsėjo mėn. buvo gautas 
Marylando gubernatoriaus 
pažymėjimas, kuriuo W. F. 
Laukaičiui suteikiama Ma
rylando garbės piliečio tei
sės.

Be minėtų, iš valdžios 
įstaigų gautų pažymėjimų, 
W. F. Laukaitis yra gavęs 
visą eilę padėkos laiškų iš 
įvairių organizacijų, ligoni
nių, draugijų, kurių reika
lai buvo paliesti tvarkant 
vidujinį pašto perorganiza
vimą.

Atitrukdamas nuo tiesio
ginių darbų W. F. Laukaitis 
jaučia savyje, kad užimda
mas milijoninio miesto paš
to viršininko vietą, galėtų 
padaryti kokį nors gerą 
darbą savo tautai ir tuo mo
raliai ją sustiprinti. Gims
ta jame šviesi ir džiuginan
ti idėja, kad J. A. Valstybės 
išleistų naują pašto ženklą, 
kuriame būtų atspausta — 
prisimintas Dr. Jonas Basa
navičius ir Lietuva.

Idėja graži, tik sunkiai 
įgyvendinama. Tačiau gi
musios minties W. F. Lau
kaitis neatsisako ir jos įgy
vendinimui pastoviai rūpi
nasi. Pasiekta tai, kad da
bar jau iš valdžioje esančių 
žhionių išgautas teigiamas 
nusistatymas.

Vartau stamboką bylą, 
skaitau aukštai stovinčių 
asmenybių laiškus ir val
džios pareigūnų nuomones. 
Stebiuosi, kiek W. F. Lau
kaičio daug dirbta, važinė
ta, ieškota draugų ir užta
rėjų. Kiek daug sugaišta 
laiko, išleista asmeninių lė
šų, kad tik būtų šiame 
krašte išleistas lietuviškas 
pašto ženklas.

Šiuo metu daug jau yra 
padaryta, bet dar reikia, 
kad šį klausimą padėtų ju
dinti ir visa mūsų visuome
nė. Taigi tuo reikalu reikė
tų rašyti prašymus JAV

TĖVŲ VEIKLA IR LIET. 
BENDRUOMENĖ

Aukščiau nurodyti dokumen
tuoti faktai rodo, kad gerb. "Mu
sų pasididžiavimo" autorius sto
koja informacijos.Bet ir tai, ką 
jis iš šalies išgirdo, galėjo būti 
pakankamas akstinas plačiau pa
siteirauti, kodėl tėvai sujudo. 
Priežasčių buvo daug, jos įvai
riopos, o kai kurios jau dabar 
turėjo skaitytojui paaiškėti. Ga
lima būtų tik pridėti, kad anks
čiau tėvams neprieinami duo
menys buvo tėvų komitetų 
paskelbti "Informaciniame Biu
letenyje" (tėvams informuoti lei
dinys) ir sukėlė tėvų reakciją, 
nes mokyklos vadovybė'tų fak
tų nepaneigė, paneigti negalėjo, 
o kartu jų ir nepaisė.

Savitu keliu traukdama, mo
kyklos vadovybė neįvedė nė vi
suotinių tėvų susirinkimų mal
daujamų reformų,nesirūpino lie
tuvių kalbos pertraukų metu mo
kykloje grąžinimu, prašytos 
tvarkos įvedimu, bet priešingai, 
reikalaudama didesnių atlygi
nimų, tuo pačiu metu neparėmė 
ir nekonsolidavo tėvų komitetų 
ir dalies idealistų mokytojų ini
ciatyvos lituanistikos mokymą 
supraktinti ir įprasminti (pav., 
mokinių darbų metraščio, laik
raštėlio mokinių tautinei sąmo
nei žadinti leidimas ir kitos pas
tangos). Viso šio darbo ėmėsi 
tėvų komitetai, tikėdamiesi su
kelti mokyklos vadovybės entu
ziazmą ir jį tebetęsia. Deja, tu
rėtosios viltys šiandien jau tik

pašto sekretoriui Washing- 
tone. Pirmiausiai tai turė
tų daryti Amerikos Lietu
vių Taryba, Amerikos lietu
vių piliečių organizacijos, 
kaip Vyčiai, Amerikos lie
tuvių veteranų postai, mo
terų piliečių klubai ir kitos. 
Ir visiems talkinant tokio 
lietuviško pašto ženklo ga
lima susilaukti.

Antanas česonis

MOKAME

metinį dividendą uz 
visas taupymo sąs
kaitas.
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MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

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

VISI DALYVAUKIME TAUTOS VIENYBĖS ŠVENTĖJE’

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ

DAINŲ ŠVENTĖ
CHICAGOJE

1961 M. LIEPOS 2 D„ 3 VAL. PO PIETŲ
INTERNATIONAL AMPHITHEATRE

43 ir Halsted Streets

terusena, šilumos neduodamos.
Lietuviška mokykla pasiti

kėdama, anksčiau, prieš "Infor
macinių Biuletenių" išleidimą, 
tėvai net ir nežinojo, ką jų 
vaikai veikia pamokų metu: pap
rastai jie laiku iš namų išvykda
vo ir laiku sugrįždavo. Tačiau 
pagarbusis oponentas gali dar ir 
šiandien pasitikrinti, kad pamo
koms pasibaigus, vienas moki
nių būrys išeina iš mokyklos, 
o kitas --iš gretimai esančios 
Bowling Alley ištraukia. Nuosta
bu, kaip jie nudaboja laiką ap
leisti tąją užeigą? Anaiptol! Jie, 
mat, žino, kad tėvai atkreiptų 
dėmesį, jei mokiniai pasivėlin
tų grįžti namo.

Iš kitos pusės mokyklos vado
vybei pašykštint atskirų tėvams 
pranešimų apie individualių mo
kinių laiko praleidimą užeigoje 
pamokų metu, jie ten labai sau
giai jaučiasi iki mokykla bai
gia dienos darbą. Žala dvejopa: 
tėvams, kad jų mokykla pasi
tikėjimas pažeidžiamas, o mo
kiniams, kad jų tarpe plinta de
moralizuojanti įtaka. Ar nuosta
bu, kad šiandien tėvų susirūpinta, 
padėčiai paaiškėjus?

Tėvų komitetai maldavo mo
kyklos vadovybę apsaugoti na
muose lietuviškai nuteiktų mo
kinių interesus mokykloje, bet 
reakcijos ir šiandien nesulaukta. 
Mokinių skaičius brangintas 
labiau, negu kokybė. Reikia ir 
vėl pabrėžti, kad maža dalis mo
kytojų įžiūrėjo padėties ligūstu- 
mą, bet ir jų, kaip ir tėvų, bal
sas buvo tyruose šaukiančiųjų.

"Informaciniuose Biuleteniuo
se" garantuota nekontroliuoja
ma ir nekoreguojama vieta di
rektorės ir mokytojų tarybos 
priešingai nuomonei, paaiškini
mams ir t.t. Rezultatai? Mokyk
los direktorės retkarčiais at
siųsti ir visada atspausdinti ra
šiniai nelietė keliamų problemų, 
o pirmiausia skleidė kun. dr. 
F. Gurecko pirmoje straipsnio 
dalyje duotą istoriją. Prašau A. 
Rūgytę šitai viešai paneigti, jei 
tai būtų netiesa 1959 - 60 m. 
m. laikotarpiu! Už 1960 - 61 
mokslo metus atsakymas pri
klausytų tų metų tėvų komite
tui.

Lietuvių Bendruomenė gavo tą 
pačią informaciją, kaip ir tėvai, 
nes jai buvo siuntinėjami tie 
patys "Informaciniai Biulete
niai". Bet ką ji galėjo daryti? 
Budėti užeigoje?

Vietiniai L. B. organai galėjo 
tėvus tik užjausti, nes esamo
sios padėties sąlygose jie buvo 
bejėgiai čia bet kuo pagelbėti. 
Taigi, L. B. įtakos visados tė
vai ieškojo, tačiau jos nenorėjo 
mokyklos vadovybė su viena 
išimtimi: ji, ta įtaka, buvo mo
kyklos vadovybei priimtina tiktai 
tuo atveju, jei atėjo iš J. Tamu
lio (Tamulevičiaus) vadovauja
mojo vieneto, kuriame, rodos, tu
ri kaž kokias pareigas ir A. 
Rūgytė. Naujasis statutas, tėvų 
priimtas 1961.IV.16 d., pataiso ir 
šią padėtį. Su to statuto pro
jektu jau buvo sutikusi JAV Liet. 
Bendruomenės Chicagos Apygar
dos Valdyba savo 1961.IV.8 d. 
raštu, kuris buvo perskaitytas 
tėvams susirinkime ir jų statu- 
tan įtrauktas su visomis siūlo
momis pataisomis be jokių pakei
timų. Štai to rašto dalinė ci
tata:

"Dėkoju už prisiųstą Chica
gos Aukštesniosios Lituanisti
kos Mokyklos statuto projektą. 
Paragrafų, liečiančių JAV Lie
tuvių Bendruomenės organus, 
principai priimti... (pas) Jonas 
Jasaitis, Valdybos Pirminin
kas"... Toliau rašte buvo su
žymėtos siūlomosios pataisos.

Visi šie ryšiai su L. B. buvo 
užmegzti 
mokyklos 
mokyklos 
Mokytojų 
jęs mok.
kartu susirinkime esant mokyk
los direktorei ir neprotestuojant, 
atsisakė balsuoti statuto rei
kalais, taigi ne tik tėvų, Lietu
vių Bendruomenės, bet ir savo 
pačių, mokytojų tarybos, siūly
mų nerėmė. Visa ši istorija turi 
vieną priežastį.

"SVARBIAUSIAS DALYKAS"

poantraštėlės pasiskolinimą. Vi
sos istorijos priežastis yra ta, 
kad tėvai nutarė dalyvauti savo 
pačių vaikų lietuvišką ateitį le
miamai galinčio pakreipti di
rektoriaus rinkimuose. Štai tas 
"svarbiausio dalyko" paragrafas: 

..."30. Mokyklos vadovybę su
daro: a) direktorius, renkamas 
Tėvų komiteto dviem metam iš 
Mokytojų tarybos jos pačios nu
sistatytu kvorumu parinktų 3-jų 
kandidatų"...

Tepalygina skaitytojas šiuos 
naujuosius diretoriaus rinkimo 
nuostatus su anksčiau cituotais 
1955 m. statuto nuostatais!

Mokytojų tarybos reackija? 
Štai ji:

..."1961 m. gegužės 7 d. posė
dyje Mokytojų taryba nutarė, nors 
ir ne visais balsais ir dar 4 
mokytojams posėdyje nedaly
vaujant, Visuotinio susirinkimo 
priimto statuto nepripažinti"... 
(Informacinis Biuletenis", Nr. 
13).

Kaip su tąja diktatūra atrodo 
dabar? •

KAS TOLIAU?
Mokykla tėvams yra daug gy

vybingesnės reikšmės būtinybė, 
negu dabartinei mokyklos vado
vybei ir daliai mokytojų. Šią 
mokyklą juk lanko vaikai, kurie 
dar "zuikučių, burbuliukų" am
žiaus būdami ir jokios mokyklos 
nematę, buvo mokomi lietuviškai 
tų tėvų, kurių pūslėtos rankos 
nebūtinai uždirbdavo po $ 2.50 
per valandą. Tačiau mokyklos 
naudai jie klojo centus ir 
dolerius, parengimų metu suneš
davo gėrybes, kurias patys aukš
tesne kaina, nei krautuvėje mo
kėjo, išpirkdavo ir džiaugdavosi, 
kad pelnas buvęs gražus ir mo
kyklos iždas pilnesnis! O pati 
didžiausia mokyklos išlaidų po
zicija yra mokytojų atlyginimai. 
Tačiau klausydamiesi mokyklos 
vadovybės pranešimų, tėvai gir
dėjo tik kalbas apie mokytojų 
daromą auką...

Šie tėvai, aišku, nesimpati
zuoja lietuvišką savo vaikų atei
tį užtikrinti darytų pastangų anu
liavimui, nors to reikalautų ir 
labai nusipelniusio asmens am
bicijos. Dėlto, jei prireiks, tėvai 
ras savo pačių tarpe tokių, kurie 
sugebės laikinai pakeisti priešiš
kai nusistačiusius mokytojus ir 
paremti pastangas bei darbą tųjų 
mokytojų, kurių žodžiu ir idea
lizmu nereikia abejoti. Ačiū Die
vui, tokių mokytojų yra ir bus! 
Kitais žodžiais tariant, nesvarbu 
--patinka kam, ar ne, tėvai vienu 
ar kitu būdu dalyvaus sprendi
muose, kurie liečia jų vaikų a- 
teitį ir lietuvišką nusistatymą. 
Vaikams augant, tėvams svar
bus laikas, kai tuo tarpu moky-

BILIETŲ KAINOS:

5, 4, 3; 2 ir 1 dol.

Visos vietos numeruotos.

BILIETAI paštu užsakomi, kartu siun
čiant piniginį čekį, šiuo adresu:

LITHUANIAN SONG FESTIVAL 
2501 West 69th Street
Chicago 29, III.

DALYVAUJA CHORAI IŠ JAV IR KANADOS

tėvų komitetų, o ne 
vadovybės. O kaip su 
vadovybės reakcija? 
tarybos vardu kalbė- 

J. Masilionis, čia pat

Teatleidžia kun. dr. F. Gu
reckas už jo straipsnio vienos

tojai (jų dalis I), atrodo, jo pa
kankamai turi pasitarimus vil
kinti ir delsti.

Tokia finansiškai pajėgi mo
kykla, Č. A. L. M. gali lengvai 
pasidaryti lituanistikos spindu
liavimo centru, pagelbėti kitoms 
mokykloms mokslo priemonėmis 
(knygomis, santraukomis), kai 
šalia jos tebeveikia ir dar labiau 
suklestės ateityje Pedagoginis 
Lituanistikos Institutas. Šių dvie
jų įstaigų likimas bus vienodas: 
Vienai žydint, išbujos ir kita. 
Kiek tai liečia Č. A. L. mo
kyklą, ji gali žvelgti su pasi
tikėjimu į ateities laimėjimus, 
kol yra tėvų, taip gausiai savo 
vaikais jos suolus pripildančių!

PABIROS
Labai atsiprašytinas gerb. kun. 

dr. F. Gureckas dėl jo išve
džiojimų Vasario 16 minėjimo 
reikalu. Tuo klausimu (dalinai, 
bet ne pagrindinai) tikrai buvo 
mano parašytas straipsnis "At
buliniu bėgiu" ("DIRVA", 1961. 
III.15 d.), kuriame reiškiamos 
mintys visai nesiskiria nuo 
gerbiamojo oponento peršamųjų. 
Todėl manytina, kad nebus nau
dojęsis originalu, kai savo 
straipsnyje tarėsi galįs diskutuo
ti ir iškelti ne pirminės reikš
mės dalykus.

Kiek tai liečia kun. dr. F. 
Gurecko įrodymu panaudotą 
"Jaunimas pasisako" pareiškimą 
("DRAUGAS", 1961.IV.14 d.), tebū
nie leista pastebėti, kad garbės 
jausmas neleidžia diskutuoti ano- 
niminio falsifikato. Sutikime, kad 
tuo reikalu jau seniai turėjo pra
bilti direktorė, mokytojų taryba 
arba mokyklos vadovybė, nes ja
me, tame pareiškime, pati mo
kykla įžeista pačiu grubiausiu 
būdu. Tas pareiškimas, mat pre
tenduoja, kad jį pasirašė..." 128 
Chicagos Aukštesniosios Litua
nistikos Mokyklos buvusieji ir 
esamieji auklėtiniai"..., o 
ne tik ..."Buvę Č. A. L. mo
kyklos mokiniai"..., kaip rašo 
gerbiamasis oponentas.

Šia proga reikėtų pasidžiaugti, 
kad kun. dr. F. Gureckas, nors 
ir nuošaliai nuo mokyklos iki 
šiol laikęsis, lietuviška mokykla 
domisi. Tai kas, kad suklydo? 
"Errare humanum ėst" -- klysti 
žmoniška. Jei panašaus mokyk
lomis susidomėjimo ir daugiau 
žmonių būtų parodę, tikriau
siai nebūtų reikėję nė šių, mūsų 
abiejų pasirašytų straipsnių. 
Tačiau jų prireikus, tebūnie iš 
to naudos mūsų Tautos ateičiai.

(Manos -
PADĖJUS $500.00 AR DAUGIAU GEGUŽĖS IR

KAS DU M£N. 
DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.

DARBO VALANDOS:
pirm. 9 iki 8 v. v. 
antr. 9 iki 5 v. v. 
trečiad. — uždaryta 
ketv. 9 iki 5 v. v. 
penkt. 9 iki 5 v. v. 
heSt. 9 iki 1 v. p.p.

nikaat už 
iltalaikes 
tanams!
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Du broliukai, Vygantas ir Virgilijus Narbutai, dainuoja duetą 
Los Angeles suruoštame Motinos dienos minėjime.

L. Kančausko nuotrauka

Močiutės sengalvėlės stebi jų garbei pildomą programą Los 
Angeles lietuvių parapijos salėje. L. Kančausko nuotrauka

JAUNIMO LITERATŪROS KONKURSAS
AKADEMINIS SKAUTŲ S^jO- 

DIS, norėdamas paskatinti jau
nimą domėtis lietuvių literatū
ra, kurti ir ieškoti naujų, jaunų 
literatūros talentų, skelbia

JAUNIMO LITERATŪROS
KONKURSU

1. Už geriausį prozos kūri-

VIENOS ŠĖIMOS 
MŪRINIS NAMAS 

tik už $13,900
Euclid mieste, prie Bab- 

bitt Rd., 7 kambariai, 1 
miegamasis žemai, gaso 
krosnis, garažas.

2-jų seimu namas
Į pietus nuo Euclid gat

vės, po 5 kambarius kiek
vienam bute ir 2 kambarius 
3-čiam aukšte, naujos gaso 
krosnys, garažas. Prašo 
$21,500.

Kreiptis:
J. širvaitis 

WM. T. BYRNE 
REAL ESTATE 

Office — MU 1-6100;
Home KE 1-2080 

1535 Hayden Avė.

Šešių kamb. vienos šeimos 
namas

Plytų ir šingelių. Du ga
ražai. Poilsio kambarys. 
East 185 St., netoli Naujo
sios lietuvių parapijos. Par
duoda savininkas, šaukti 
vakarais telef.: IV 1-5290.

nį — $ 150.00
2. Už geriausį poezijos kū
rinį -- $ 150.00

3. Už geriausį prozinį kū
rinį -- $ 50.00

Prozos kūrinys gali būti apy
saka, feljetonas, trumpa novelė 
ar kitas prozos darbas, savo 
esmėje priklausąs grožinei li
teratūrai ir netrumpesnis kaip 
2000 bet neilgesnis, kaip 8000 
žodžių.

Poezijos kūrinys gali būti ei
lėraštis ar jų grupė, arba poe
ma epinio, lyrinio ar humeristi- 
nio žanro, ne trumpesnė kaip 
200 ir neilgesnė kaip 1500 žodžių.

Prozinis rašinys turi būti 
essay pobūdžio ir neilgesnis kaip 
4000 žodžių. Autoriaus užduotis: 
originalus minčių dėstymas apie 
kurį nors lietuvių kultūros ar vi
suomenės pasireiškimo būdą.

Premijuoti rašiniai visų pir
ma bus atspausdinti Mūsų Vyčio 
žurnale, vėliau gali būti spaus
dinami kitoje spaudoje.

Konkurse gali dalyvauti visi 
lietuviai, bet kokių pažiūrų (iš
skyrus komunistinių) ir priklausą 
bet kokiai lietuviško jaunimo or
ganizacijai, o taip pat ir tie, 
kurie nėra tokių organizacijų na
riai, bet jaučia lojalumą Lietuvai 
ir jos kultūrai, ne vyresni kaip 
30 metų.

Kūrinių tomų pasirinkimas yra 
laisvas. Nenustatoma jokių ideo
loginių rėmų, išskyrus tai, kad 
konkursui pasiųsti kūriniai pri
valo sudaryti įnašą į lietuvių li
teratūrą.

Rašiniai turi būti pasirašyti 
slapyvardžiu, o atskirame voke

PRO ŽYDINČIUS SODUS 
Į IONINES RELLANDE
Niagaros pusiasalis yra tas 

gamtovaizdžiais išsiskiriąs Ka
nados kampelis, kur anksti pa
vasarį pirmieji pražįsta sodai, 
o parkai, kurių čia taip gausu, 
žaliuoja iki vėlyvo rudens, kol 
šalnos nepakanda jų grožio.

Pusiasaliui virš eilinių vieto
vių iškilti padėjo jo ribose esąs 
žymusis Niagaros krioklys, su
traukiąs kasmet tūkstančius tu
ristų iš visų pasaulio kraštų. 
Be Niagaros krioklio, didelės 
muziejinės vertės turi ir daug 
lankytojų sutraukia praeitų šimt
mečių kovų palikimas -- fortai. 
Jie yra liudininkai anų laikų ka
ro taktikos ir naudotų priemonių.

Dėl tų priežasčių pusiasalis 
yra tapęs grynai turistiniu kraš
tu, su gamtos apdovanotomis ir 
žmogaus rankų sukurtomis gro
žybėmis. Wellande, Niagaros 
krioklio kaimynystėje ir žaliųjų 
parkų pavėsyje, yra kasmet ruo
šiamos lietuviškos Joninės. Lie
tuvoje daug kas keliaudavome į 
Rambyną, kur Joninės būdavo iš
kilmingai švenčiamos. Ta ke
lionė duodavo mums progos pa
sigėrėti žaliais rugių laukais, 
gražiais miškeliais ir lygu
momis. Gal kai kur dar užtik
davome tebežydinčius pavėlavu
sius linus, mūsų akį patraukdavo 
lietuvaičių rūtų darželiai, sužy
dusios tulpės ir rožės.

Metai daug ką pakeitė. Ram- 
byno kalnas liko tik gražus pri
siminimas, o mūsų keliai į 
lietuviškas Jonines veda per 
Niagaros žaliuosius parkus, pro 
jo ežerus ir sodus į tą gražų 
susibūrimą Wellande.

Mielas lietuvi! Ir šių metų 
Joninės duos jums progos iš
trūkti iš miesto dulkių ir triukš
mo. Wellande lauks jūsų drau
gai ir pažįstami, atvykę į tą 
gražią šventę. Joninių rengėjai 
yra pasiruošę dėti visas pastan
gas, kad jūsų atsilankymas šven
tėje paliktų malonių atsiminimų.

Programą išpildo solistas 
Vaclovas Verikaitis, išraiškos 
šokių šokėja Jonė Kvietytė su 
G. Donnell ir akordionistė Bi
rutė Bogušytė.

Programos pradžia 6 vai. va
karo.

Šokiams gros Continentas Mo- 
dern Music orkestras.

Salė ir bufetas atdaras nuo
2 va. p.p.

Vieta: St. Stephens Hali 
Welland, Ont. East Main St. ir 
Port Robinson Rd. kampas.

Laukiame visų ir iš visur.

turi būti nurodyta pavardė -- 
vardas, adresas ir gimimo data.

Rašinius prašoma siųsti fil. 
P. Abelkiui -- 2900 Reservoir 
St., Los Angeles 26, California. 
Rašiniai gauti vėliau negu 1961 
m. lapkričio 15 d. nebus Jury 
Komisijos vertinami.

Šio konkurso Jury Komisiją 
sudaro: Alė-Rūta-Arbienė, J. 
Gliaudą, A. Gricius, P. Orintai- 
tė- Janutienė ir Bronius Raila.

Akademinis Skautų Sąjūdis

VASARVIETĖ ”BANGA“
Great Marsh Rd. Centerville, Cape Cod (l’/j my
lios nuo Graigville pliažo),

ATIDAROMA BIRŽELIO 15 D.
Išnuomojami kambariai ir kabinos.
Pristatymas į pajūrį garantuotas.

Iki 15 birželio kreiptis; O. šlepavičienė. 
250 Columbia Rd., Dorchester 21, Mass. Telef. 
GA 7-4560. Po 15 birželio: ”Banga”, P. O. Box 307 
Centerville, Cape Cod, Mass. Tel. SP 5-4633.

Detroito Mindaugo draugovės jaunieji skautai duoda įžodį.
J. Gaižučio nuotrauka

JAUNIMO DRAMOS KONKURSAS
1. PLB Valdybos skelbiama

me Jaunimo Dramos Konkurse 
gali dalyvauti viso pasaulio lie
tuviai kūrėjai.

2. Dramos taikomos pradžios 
arba aukštesniųjų mokyklų am
žiaus jaunimui. Žanrą ir temą 
pasirenka patys dramų autoriai. 
Dramos sceninis laikas 11/2 
— 2 vai. Pastatymo išlaidos 
derintinos su išeivijos teatrų ma
terialiniu pajėgumu. Premijos 
neskiriamos, jei nebus pakan
kamai vertingų ir šias sąlygas 
atitinkančių dramos kūrinių.

3. Dramų rankraščiai para
šomi mašinėle ir pasirašomi sla
pyvardžiu. Atskirame uždarame 
voke duodama autoriaus pavar
dė ir adresas su slapyvardžiu 
ir dramos pavadinimu. Vokai, ant 
kurių autoriai užrašys "nelai
mėjus neatplėšti", nebus atidaro
mi ir kartu su rankraščiu grą
žinami autoriaus nurodytu ad
resu.

4. Už dvi geriausias dramas 
skiriamos premijos. Pirmoji 
premija -- tūkstantis dolerių 
(Mecenatas JAV Lietuvių Bend
ruomenė). Antroji premija 
--penki šimtai dolerių (Mecena
tas Kanados Lietuvių Bendruo
menė).

5. Tas pats autorius gali gauti 
abi premijas.

6. Premijas laimėjusių dramų 
pastatymo teisę trejus metus nuo 
premijos įteikimo dienos, turi 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba.

7. Konkurso Jury Komisijos
sudėtis: Al. Baronas, Al. Di-

kinis, Č. Grincevičius, Alg. Mac
kus ir Ant. Rūkas.

8. Paskutinė data konkursi
niams rankraščiams įteikti (pašto 
išsiuntimo data) --1961 metų spa
lio mėn. 1 d.

9. Rankraščius siųsti šiuo ad
resu: PLB Valdybos sekretorius 
Dr. J. Sungaila Toronto, Ont., 
Canada. 109 Riverwood Pkw.

PLB VALDYBA

Parengimų kalendorius

BIRŽELIO 3 D. Lietuvių De
mokratų Klubo išrinktų parei
gūnų pristatymas Čiurlionio An
samblio namuose.

BIRŽELIO 10 D. Studentų Są
jungos Clevelando skyriaus ren
giamas finis semestri.

BIRŽELIO 11 D. Lituanistinių 
mokyklų gegužinė Neurų ūkyje.

BIRŽELIO 18 D. ALT rengia
mas liūdnųjų birželio įvykių mi
nėjimas

BIRŽELIO 24 D. Lietuvių Sve
tainėje Dainų Šventė Čiurlionio 
ansambliui ir Šv. Jurgio par. 
chorui pagerbti ir paremti.

BIRŽELIO 25 D. L. V. S. 
Ramovės Clevelando skyrius 
rengiama gegužinė.

LIEPOS M. 9 D. Lietuviams 
Budžiams Remti valdybos ren
giamas pobūvis P. J. Keršio 
ūkyje

LIEPOS 15 D. TĖVYNĖS GAR
SŲ radio vakaras Lake Shore 
Country Club.

LIEPOS 23 D. Tautinės Są
jungos skyriaus rengiama išvy
ka.

RUGPIŪČIO 6 D. SLA 14 Kuo
pos vasaros pobūvis gamtoje.

RUGPIŪČIO 20 D. BALFo ge
gužinė Neuros ūkyje.

RUGSĖJO 3 D. devintoji Lie
tuvių Diena.

RUGSĖJO 9 D., DLK Birutės 
Draugijos rengiamas tautos 
šventės minėjimas.

RUGSĖJO 23 D., Slovenian Au
ditorium, Dirvos 46 metų kon
certas - balius.

VANDENTEKIS IR ŠILDYMAS
ĮVEDIMAS IR PATAISYMAS

Vandeniu ir pečiais šildymas, vonios kamba
rių įrengimas. Pristatymas į jūsų namus ar pilnas 
įrengimas.

Nelaimei atsitikus skubus pataisymas. Nemokamas 
numatomų darbų įkainavimas.

Mes esame pertvarkę šildymą Dirvoje, atlikę nemažai 
patarnavimų lietuviams ir mūsų darbu visi patenkinti.

W. F. HANN & SONS CO.
15533 EUCLID AVĖ. MU 1-4200

Quik Auto Service, Ine.
1304 East 9 Str. Tel. TO 1-1673

Vietinių ir užsieninių automobilių taisymas. 
Visų rūšių mechaninis ir ”Auto Budy’’ taisymas, 
gerai išbaigtas — garantuotas dažymas Prano 
Grigonio priežiūroj.

Mūsų bendradarbis Juozas Valakas, bevaikščiodamas po Brook- 
lyno Botanikos sodą pavargo ir atsisėdo, kaip kadaise Lietuvoje, 
parymoti ant pakelės akmenėlio...

Jei jūsų mašiną reikia taisyti, ilgiau nelau
kit ir susitaisyki! dabar, kada dar galit gauti 
nuolaidą.

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN

4%
ACCOUNTS 

INSURE D TO 
*IO OOO

OPEN EVERY SATUROAY UNTIL 2:30

SUPERIOR 
SAVINGS

IN T0WN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST,

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1*7770
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KAS IR KUR? MAŽOSIOS DAINŲ ŠVEN
TĖS KONCERTAI

• Tautinės Sąjungos seimo 
proga, norintieji tautinės 
srovės darbą paremti, cent
ro valdybai siunčia aukas. 
Vienas iš pirmųjų tokią au
ką — $25.00 atsiuntė Eli- 
zabeth skyrius.
• Jonas M. Liūdžius, akty
vus Anglijos lietuvis, dirbąs 
Užsienio Reikalų Ministeri
joje, iš Londono perkelia
mas į Singapūrą. Jis 1953— 
1957 m. laikotarpyje yra 
buvęs Korėjoje, Japonijoje 
ir Hongkonge.

• DUlia Maurukaitė, Juozo 
ir Janinos Maurukų dukra 
iš New Yorko, šiomis dieno
mis susižiedavo su detroi- 
tiečiu inž. Jaunučiu Gilvy- 
džiu. Abu sužadėtiniai yra 
aktyvūs Korp. Neo-Lithua
nia nariai.

• Didžiosios Britanijos lie
tuviai šių Sekminių metu 
buvo gausiai susirinkę 
šventes praleist į savo lie
tuviškąją sodybą.
• Igno Malėno-Malinausko 
paruoštą elementorių spaus
dina saleziečių spaustuvė 
Italijoje. Jis bus atspaus
tas ateinantiems mokslo 
metams.

• Studentas R. Mulokas, 
Chicagoje, ne tik surinko 
28 Lituanus žurnalo prenu
meratas, bet ir pirmasis jas 
pristatė Lituanus vajaus 
komitetui. Taip pat jo ini
ciatyva Korp! Neo-Lithua
nia paaukojo 55 dolerius 
žurnalui remti.
• Zigmas Delninkaitis, Wa- 
terburv American - Lithua
nian Community vardu pri
siuntė 50 dolerių Lituanus 
žurnalui, linkėdamas toliau 
tęsti puikų darbą.

Detroito skautų vėliavos Baltijos tunto dešimtmečio iškilmėse. J. Gaižučio nuotrauka

Trijų rytinių valstijų cho
rai — New Yorko Operetės 
choras, vad. Mykolo Čibo, 
New Jersey Rūtos ansamb
lis, vad. Algirdo Kačanaus- 
ko ir Philadelphijos Lietu
vių Tautinis ansamblis, vad. 
Leono Kaulinio, ruošdamie
si vykti į II-ją Dainų šven
tę Chicagon, rengiasi duoti 
eilę koncertų, kad sutelkus 
pajamų, kelionės išlaidoms 
padengti.

Pirmas koncertas numa
tomas surengti Philadelphi- 
joje, 1961 m. birželio 3 d.

Antras koncertas Harri- 
son, N. J. birželio 24 d. ir 
trečias koncertas New Yor
ke, birželio 25 d.

Programoje bus atlieka
mos dainos iš Dainų šven
tėje dainuojamo repertuaro 
ir pavieniai chorai.

Šiais koncertais, norime 
duoti progos rytinių valsti
jų lietuviams, kurie negalės 
dalyvauti Il-ojoje Dainų 
šventėje, išgirsti ir pajusti 
lietuviškos dainos vertę ir 
prisidėti savo dalyvavimu 
bei auka tiems chorams, ku
rie paskiria savo brangų 
laiką puoselėdami lietuvišką 
dainą svečioje šalyje.

Tikimės, kad mūsų užsi-, 
motas darbas bus lietuvių 
visuomenės suprastas ir pa
remtas gausiu atsilankymu 
į mūsų rengiamus koncer
tus.

M. čibas

Detroito Mindaugo draugovės skautai Baltijos tunto dešimtme
čio iškilmėse parodė savo sugebėjimus. j. Gaižučio nuotrauka

WASHINGTON
Mintys motinos dienos 

minėjimo proga

Nuo š. m. vasario mėn. 
Washington, D. C. veikia 
šeštadieninė lietuviška mo
kykla. Tos mokyklos 2-jų 
mokytojų, 13 vaikų ir jų 
tėvų pastangomis buvo su
ruoštas motinos dienos mi
nėjimas, į kurį susirinko 
apie 40 asmenų. Gražiai 
praėjo programa: dainos, 
deklamacijos, šokiai, ypa
tingai atsimenant trumpą 
mokyklos gyvavimo laiką. 
Malonu buvo klausyti lietu
višką, nesugadintą vaikų iš
tarimą skaitant mūsų rašy
tojų ištraukas, klausant de
klamacijų. Džiugu buvo 
praleisti pora valandų toje 
mažoje grupelėje, kuriuose 
dega' ta nerami lietuvybės 
ugnis. Taip nesudėtingas 
gyvenimas tiems tėvams 1r 
vaikams, kuriems nereika
linga lietuviška kalba na-

VIRŠUJE: Detroito skautų Bal
tijos tunto dešimtmečio minėjimo 
prezidiumas. Nuotraukoje iš kai
rės: A. Rastenytė, S. Kaunelienė, 
Plepys, K. Kodatienė, V. Pauža, 
V. Tamošiūnas, Viskantas, A. 
Misiūnas, J. Baublys.

J. Gaižučio nuotrauka

muose, lietuviški papročiai, 
tradicijos, tėvynės ilgesys... 
Ir jeigu jų "lietuviška” są
žinė dėl to rami, tai tik nau
dokis visomis šio krašto gė
rybėmis !

žinoma, daug kas pasi
keitė šiuose gyvenimo aud
rų ir atominio amžiaus ver
petuose. Motina jau neatro
do taip, kaip toji dievdirbių 
madona su septyniais kala
vijais perverta širdim, arba 
toji prie ratelio, iš lietuviš
kos knygos mokanti savo 
vaikus skaityti, šiandieninė 
motina elegantiška, kovo
janti dėl savo vaikų gerbū
vio, bet kai kurios iš jų savo 
sielose išsaugojo anos moti
nos kilnumą, pasiaukojimą 
šeimai, tėvynės meilę, kurią 
ji nori perduoti savo vai
kams su kilniomis lietuviš
komis tradicijomis, tą pi
nigais neįkainuojamą dva
sini turtą.

Tokios mintys atėjo bū
nant šių metų motinos die
nos minėjime. Bet negaliu 
pamiršti pirmojo motinos 
dienos minėjimo Washing- 
tone, buvusio prieš 5 ar 6 
metus, kurį savo iniciatyva 
suruošė jaunutės lietuvai
tės skautės. Tada irgi buvo 
padeklamuota, pašokta, o 
be to, kiekviena savo ma
mytei įteikė savo darbo lie
tuvaitę — lėlę. Ta kukli jų 
šventė tada buvo gražiausia 
dovana motinai. G. K.

DETROIT

Kviečiame visus Detroito 
ir apylinkių lietuvius gegu
žės 28-tą dieną, Nidos va
sarvietės sezono atidarymo 
proga, atvažiuoti ir praleis
ti laiką gamtoje prie Lob- 
dell ežero.

Bus įvairios pramogos. 
Bus galima gauti laivų žu- 
vavimui ir pasivažinėjimui, 
o taip pat atsigaivinimui 
kavos ir kt. lengvu užkan-
džių bei gėrimų. Pakanka
mai stalų ir vietos vaikams 
pažaisti.

Iš Detroito geriausia va
žiuoti U. S. 16 iki U. S. 23. 
juo po dešine Flinto link 
važiuoti iki Silver Lake Rd. 
čia po kaire Linden mieste
lio link. Pervažiavus Linden 
už dviejų mylių rasite iška
bas. Arba važiuoti U. S. 10 
Finto link iki rasite 87 ke
lią. Juo iki Fenton mieste
lio. Nuo čia Silver Lake Rd.

Savininkai Kodačiai

Paraginki t savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVA.

TAUTINĖS SĄJUNGOS SEIMO.
ĮVYKSTANČIO CHICAGOJE, DARBŲ

PROGRAMA
ŠEŠTADIENIS, GEGUŽĖS mėn. 27 d.

11 — 1 vai. — Registracija. Boulvard Room 5 aukšte
1 — 2:30 vai. — Iškilmingas seimo posėdis:
a) Seimo atidarymas, himnai, mirusiųjų pagerbimas 

— Chicagos Skyriaus Pirmininkas '— Antanas 
Janukaitis;

b) Sąjungos Pirmininko žodis — Eugenijus Bartkus;
c) Tautinė idėja lietuvių visuomenėje — Jonas Jur

kūnas; z

d) L. N. Talkos Pirmininko žodis — Vincas Rastenis;
e) Sveikinimai;
f) Seimo prezidiumo sudarymas.
2:30 — 4 vai. — Darbo posėdis: Boulvard Room
a) Seimo komisijų sudarymas;
b) Sąjungos Pirmininko pranešimas;
c) Revizijos Komisijos pranešimas;
d) Diskusijos dėl pranešimų.
4:15 — 5:45 vai. — Darbo posėdis: Boulvard Room
a) ALTo reikalais pranešimas — Teodoras Blinstru- 

bas;
b) BALFo reikalais pranešimas — Albinas Trečio

kas ;
c) Lietuvių Tautinio Sąjūdžio vadovybės pranešimas 

— Dr. Bronius Nemickas;
d) Diskusijos dėl pranešimų.
6 — 7:30 vai. — L. S. T. Korp! Neo-Lithuania ruo

šiamas literatūros vakaras. Exhibit Hali 9 aukšte
7:30 vai. — Bankietas:
7:30 Rinkimosi laikas; Crystal Foyer
8 Vakarienė. Grand Bali Room

SEKMADIENIS, GEGUŽĖS mėn. 28 d.
9 vai. — Komisijų posėdžiai. King Arthur Room 3 aukšte
10 vai. — Pamaldos — Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 5620 

So. Claremont Avė-.
10:45 vai. — Vainiko padėjimas prie žuvusiųjų pa

minklo (prie Jaunimo namų) ir Šv. Kazimiero kapinėse 
mirusiųjų Sąjungos narių pagerbimas.

1 — 3 vai. — Darbo posėdis:
a) Ateities veiklos gairės — Antanas Senikas;
b) Diskusijos
c) Skyrių veikla ir jos pagyvinimas — Kazys Pocius;
d) Skyrių atstovų pranešimai ir diskusijos.
3:15 — 5 vai. — Darbo posėdis: King Arthur Room
a) Mahdatų komisijos pranešimas;
b) Nominacijų komisijos pranešimas;
c) Rinkimai:

1. Sąjungos Pirmininko ir Valdybos,
2. Revizijos Komisijos,
3. Tarybos;

d) Rezoliucijų ir sveikinimų komisijos pranešimas;
e) Klausimai ir sumanymai;
f) Seimo uždarymas.

PIRMADIENIS, Gegužės mėn.29 d.
VILTIES DRAUGIJOS suvažiavimas Tropical Room 5 aukšte

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS SEIMAS
CHICAGOJE

GEGUŽES 27
RENGIA

BANKETĄ
c

kuris įvyks Sheraton-Tovvers viešbučio didžiojoj 
salėj, 505 N. Michigan Avė. Gros Bob Roberts 
15-kos žmonių ir Clevelando Neo-Lithuanų kapelos.
Pradžia 7:30, vakarienė 8:30.

Bilietus galima gauti ir vietos rezervuojamos 
iki gegužės mėn. 20 d. "Marginiuose” — 2511 W. 
69 St., Marguty — 6755 So. Westem Avė., štan- 
genbergų kraut. — 1447 So. 50 Avė., Cicero ir pas 
P. Vėbrą, telef. CR 7-2478, 2645 W. 18 St., Chicago 
8, Illinois.
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