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BERLYNO KRIZĖ REIKSIANT! PASAULIN) KARĄ
JAV prezidentas Kennedy ir 

Prancūzijos prezidentas De 
Gaulle greit pasiekė "visišką 
pažiūrų vienodumą" dėl Vakarų 
akcijos atremti bet kokius so
vietų grasinimus Berlynui. Vi
suotinai tikima, kad sovietai šią 
vasarą bandys izoliuoti Vakarų 
Berlyną ir paversti jį komunis
tiniu.

Atsimenant griežtą prez. De 
Gaulle pažiūrą tuo klausimu, ten
ka daryti išvadą, kad abiejų val
stybių šefai sutarė leistis į 
karą, jei jo prireiktų Vakarų 
teisėms apginti padalintame

REVOLIUCINIO CHAOSO PAVOJUS
DOMINIKOJE

Naują įtampos ir galimo cha
oso židinį sukūrė Dominikos dik
tatoriaus Trujillo nužudymas. 69 
metų diktatorius, valdęs Domini
ką 31 metus, sudarydamas tarp- 
amerikinių santykių audrų cent
rą, buvo nužudytas antradienio 
vakare, bet apie atentatą paskelb
ta tik po 19 valandų. Žinia buvo 
paskelbta su jo marionetinio 
prezidento Joaquim Balaguer pa
rašu, iš ko spėjama, kad Tru
jillo jėgos tebevaldančios kraš
tą, bet neaišku, kas išsivystys 
tolimesnėse kovose dėl val
džios.

Haiti Respublika, apimanti va
karinę tos pačios salos dalį, 
paskelbė karinio pavojaus būklę 
ir pasiuntė kariuomenės papildy
mus į Dominikos pasienį. Pre
zidentas Kennedy sulaikė valsty
bės sekretoriaus Dean Rusk iš
vykimą į Vieoą, kur jis turėjo 
dalyvauti Kennedžio pasitari
muose su Chruščiovu. Vakarų 
Indijos Federacijos prmjeras 
Sir Grantley Adams Londone pa
skelbė, kad federacija ginsianti 
Vakarų interesus Karaibųjūroje. 
Kai kurie JAV politikai su Flo
ridos senatoriumi Smathers 
priekyje reikalauja, kad į Ka
raibų zoną būtų pasiųsti JAV 
marinai, siekiant išvengti Castro 
tipo režimo įsigalėjimo Domini
koje.

Oficialiame komunikate nebuvo 
skelbiamos diktatoriaus nužu
dymo aplinkybės, bet kai kurios 
žinių agentūros nurodo, kad dik
tatorius- buvęs nušautas, kai jis 
vakare iš savo namų vyko į sos
tinę Ciudad Trujillo. Jis buvęs 
užpultas septynių asmenų, kurių 

mieste, o tas karas, kaip Lon
done pabrėžiama, jau nebebūtų 
lokalinis.

Tuo pat metu Washingtonepra- 
sidėjo JAV, Britanijos ir Pran
cūzijos pasitarimai, kuriuose 
nagrinėjami Amerikos pasiū
lymai sugriežtinti planus lau
kiamai Berlyno krizei atrem
ti. Baltųjų Rūmų grupei tuose pa
sitarimuose vadovauja buvęs val
stybės sekretorius Dean Ache- 
son.

Prez. Kennedy, kaip informuo
jama, reiškęs nepasitenkinimą 

du pagauti ar nušauti, o likusie
ji penki pabėgo. Tuoj po aten
tato buvęs policijos suimtas ir 
į sostinę nugabentas katalikų vys
kupas Thomas F. Reilly, JAV 
pilietis, kuris pastaruoju metu 
turėjęs nesklandumų su režimu. 
Tvirtinama, kad jis po kurio lai
ko grįžęs namo, nes jam pavykę 
išsiteisinti.

Tuo tarpu kitame pranešime 
sakoma, kad Trujillo buvęs nu
žudytas vieno asmens, kuris bu
vęs tam paruoštas Kuboje. Dar 
kiti pranešimai kalba apie vieną 
atsargos generolą, kuris buvęs 
asmeninis Trujillo priešas. Iš 
viso, tikslesnių žinių neį
manoma gauti, nes telefono ir 
telegrafo ryšiai su Ciudado Tru
jillo buvo 
naktį.

Dominikos 
mu", bet 

nutraukti atentato

sostinėje esą "ra- 
atmosfera įtempta. 

Aukščiau minėtas generolas Diaz 
turįs kalnuose apie 1000 jam 
ištikimų sukilėlių, kurie kiek
vienu momentu galį pradėti žygį 
į sostinę. Varžybose dėl val
džios kylanti ir tūla civilių gru
pė, kurios sudėtis taip pat nėra 
aiški, bet galinti būti stipriai 
atmiešta Castro šalininkais. Tuo 
būdu kyla baimė, ar tuštumą 
neužpildys "kitas Castro".

Daug Trujillo priešų -- pa
bėgėlių gyvena Jungtinėse Val
stybėse, ypač New Yorke. Pa
sklidus žiniai apie Trujillo žu
vimą, dalis jų įsiveržė į Do
minikos konsulatą, kur pridarė 
nemaža nuostolių. Vėliau konsu
las paskelbė savo atsistatydini
mą.

dabartine sistema, kada trys 
didžiosios Vakarų valstybės turi 
kiekvieną kartą tartis dėl kiek
vieno judesio. Pasitarimuose esą 
planuojama ištisa eilė priemonių, 
kurių griebtis sąjungininkams 
prireiktų sovietinės grėsmės at
veju. Britai esą pareiškę nepa
sitenkinimą dėl tokio planavimo, 
bet prancūzai esą linkę pritarti 
JAV pasiūlymams, nes prez. De 
Gaulle, kaip žinoma, nusistatęs 
nesileisti į jokius kompromisus 
su sovietais, iškilus Berlyno 
krizei. Prieš dešimtį dienų lan
kydamasis ten, jis pareiškęs 
kancleriui Adenaueriui, kad to
kią pažiūrą jis įkalbėsiąs ir prez. 
Kenn ėdžiui.

Prieš išvykdamas į Europą, 
prez. Kennedy pareiškė, kad jis 
įspėsiąs Chruščiovą, ką jam ga
lįs atnešti "klaidingas apsiskai
čiavimas". Chruščiovas, vyk
damas Vienon, sušaukė savo sa
telitus į Čekoslovakiją, kur 
vyksta komunistinių viršūnių 
konferencija.

TRUMPAI IŠ VISUR
* Buvę prancūzų generolai 

Maurice Challe ir Andrė Zeller 
buvo nuteisti po 15 metų sunkių
jų darbų už sukurstymą ir vado
vavimą nepasisekusiam sukili
mui Alžire praeitą mėnesį.

* Pietų Afrikos Unija tapo ne
priklausoma respublika birželio 
1 dieną, formaliai atitrūkdama 
nuo britų tautų bendruomenės.

* Azijos ir Afrikos valstybių 
grupė pareikalavo nepaprastojo 
JT Saugumo Tarybos posėdžio 
dėl "skerdynių" Angoloje. Po
sėdžio laukiama ateinančios sa
vaitės pradžioje.

* Keturiolikos valstybių konfe
rencija dėl Laoso atsidūrė akli - 
gatvyje, kai rusai atsisakė pri
imti JAV reikalautas "pirmines 
konferencijos sąlygas", būtent 
tarptautinės kontrolės komisi
jos patvirtintas ginkhj paliaubas, 
kurios turi sustabdyti tolimesnį 
komunistų žygiavimą.

* Derybosedėl atominiųbandy- 
mų nutraukimo sovietų atstovas 
Carapkinas, net nenagrinėjęs, at
metė JAV nuolaidas, pagal ku
rias buvo sutinkama sumažinti 
kontrolinių inspekcijų skaičių.

* Austrija nutraukė vizas vi
siems pabėgėliams iš anapus ge
ležinės uždangos, jeigu jie ne
turi Vakarų valstybių pilietybių 
-- laikotarpiui, kuriuo Chruščio
vas viešės Vienoje.

TAUTINIU PAJĖGU JUNGIMAS IR STIPRINIMAS 
TURI BŪTI VISU MŪSŲ UŽDAVINIU

ALT S-gos pirmininko Vytauto Abraičio kalba Sąjungos seime Chicagoje

Gegužės 27 - 28 d. Chicagoje įvykusiame Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos seime buvo išrinkta 
nauja Sąjungos vadovybė. Nuotraukoje buvęs valdybos pirmininkas inž. E. Bartkus su naujai išrinktuoju 
pirmininku Vytautu Abraičiu (dešinėje) iš New Yorko. Naujai išrinktoji valdyba pasiskirstė pareigo
mis: I vicepirm. Antanas Senikas, II vicepirm. Bronius Nemickas, sekr. Emilija Čekienė ir ižd. Po
vilas Ališauskas. I. Tarybos prezidiumą išrinkti: J. Bachunas, E. Bartkus, Dr. St. Biežis, J. Smetona. 
Tarybos nariais išrinkti: C. S. Cheleden, J. Gaižutis, B. Gediminas, J. Ginkus, K. Karpius, T. Blinstru- 
bas, J. Kasmauskas, V. Rastenis, A. Trečiokas, J. Jurkūnas, A. Rudokas. I kontrolės komisiją iš
rinkti: A. Kalvaitis, J. Dačys ir K. Pocius. Dirvos nuotrauka

Kaip ir visų kitų organizacijų 
visuotiniai suvažiavimai taip ir 
šis A. L. Tautinės Sąjungos su
važiavimas padarė visą eilę 
organizacijos ateičiai svarbių 
nutarimų. Vienas iš jų yra pakei
timas organizacijos vadovybės. 
Nors organizacijos kryptį numato 
jos užsibrėžti tikslai ir uždavi
niai, įsakmiai numatyti jos įs
tatuose bet nėra paslaptis, kad 
kiekvienos organizacijos ateitis 
ir pasisekimas didele dalimi 

priklauso ir nuo jos vadovybės 
sumanumo ir energijos.

Nuo organizacijos vadovybės 
sugebėjimo vadovauti, t. y., su
gebėjimo konkrečiais darbais eiti 
prie įgyvendinimo organizacijos 
uždavinių ir tikslų, prfklausoor- 
ganizacijos ateitis, jos svoris ir 
populiarumas visuomenėje. Ir tik 
nuo organizacijos vadovybės 
energijos ir sugebėjimųpriklau- 
so įtraukimas visų organizacijos 
organų ir narių užsibrėžtiems 
darbams atlikti.

A. L. T. Sąjunga buvo lai
minga, kad per savo 12 metų 
egzistavimo laiką turėjo tokias 
vadovybes, kurios buvo suma
nios ir, energingos, ir todėl 
Sąjunga augo Stiprėjo ir jos svo
ris visuomenėje. Pradėję nuo ke
lių’ skyrių, šiandien jų turime 
arti 20-ties, pradėję nuo kovos 
pripažinti mus nacionaline Ame
rikos lietuvių visuomenės orga
nizacija, šiandien esame veik vi
sas pralenkę. Garbė už tai pri
klauso A. L. T. Sąjungos kūrė
jams ir jos buvusioms vado
vybėms.

Išeinant iš to, A. L. T. Są
jungos naująją valdybą laukia ne
lengvas darbas, reikalaujas iš 
jos Sąjungą ir toliau ugdyti ir 
stiprinti. Mūsų supratimu Są
jungą stiprina ir ugdo, ne dažni, 
garsūs, kartojimai mūsų kad’ 
ir gražių siekių, bet pastovūs ir 
konkretūs darbai, vedą įšiųtiks- 
lų siekių įgyvendinimą. Tam bene 
geriausią pavyzdį davė buvusi Są
jungos vadovybė, užsibrėžusi ir 
sėkmingai pravedusi tautinės 
spaudos stiprinimo darbą. Šian
dien su pagrindu tautinė srovė 
gali didžiuotis, turėdama geriau-

VIRŠUJE: Dalis publikos daly
vavusių Korp! Neo Lithuania 
ruoštame literatūros vakare, 
ALT S-gos seimo metu Chicago
je.

Dirvos nuotrauka 

šiai organizuotą spaudą Ameri
kos lietuviųtarpe. Tolimesnis jos 
stiprinimas ir ugdymas ir toliau 
pasilieka vienu iš būsimos Są
jungos valdybos darbų. Tas stip
rinimas turi būti ne vien finan
sinis. Tautinėj spaudoj skelbia
mos ir skiepijamos idėjos turi 
būti ta sėkla, kuri stiprintų 
dvasiškai ne tik tautininkus,bet 
visus lietuvius. Tautinėj spaudoj 
keliamos Amerikos lietuvių 
negerovės turi tapti tuo aksti
nu, kuris tas negeroves iš vi
suomenės šalintų.

Prie spaudos ir spausdinių 
darbų priklauso ir galutinis re
alizavimas a.a. Antano Smetonos 
monografijos. Kaip žinote, jos 
paruošimas spaudai yra gerokai 
pastūmėtas priekin. Šiai vado
vybei teks ją išleisti ir visuo
menėje išplatinti. Tai nėra ma
žas ir lengvas darbas. Prie jo 
teks ir Valdybai, ir skyriams, 
ir pavieniams nariams tiek dar
bu, tiek finansiškai prisidėti. 
Bet jis, mes tikime, duos gražią 
atestaciją Tautinei Sąjungai, kad 
ji nori ir moka pagerbti savo 
ideologijos kūrėją ir Nepriklau
somos Lietuvos Simbolį -- Pre
zidentą Antaną Smetoną. Ji ra
šoma tokia forma ir stilium,kad 
turėtų nemažai pasitarnauti su
pažindinant mūsų jaunesniąją 
kartą su ano meto tautininkais 
ir kitų pastangomis Nepriklauso
mybę atgauti 1918 metais, ir su 
Nepriklausomos Lietuvos gy
venimu. Šis darbas,reikia pripa
žinti, jau gerokai suvėlintas, 
ir jo baigimas yra būsimosios 
valdybos vienas iš svarbiųjų 
darbų.

Šiandien T. Sąjunga remiasi 
nariais, kurie yra vadinami se
naisiais Amerikos lietuviais, o 
tiksliau, mano supratimu, juos 
šiandien būtų visus vadinti ve
teranais, ir naujaisiais Ame
rikos lietuviais, kurie daugiau 
ar mažiau yra gyvenę Nepriklau
somoje Lietuvoje iružia atsiradę

(Nukelta į 4 psl.)
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Chruščiovas valo partiją
Sovietijoje jau eilę mėnesių 

vyksta valymai. Keletą tūkstan
čių partijos valdininkų Chruš
čiovas išvaikė, dalis jų atsidū
rė kalėjimuose. Apie jų nutei
simą nieko nerandama sovie
tiniuose laikraščiuose, bet iš kal
tinimų --kenkimas valstybei, ap
gaulė ir statistikų klastojimas -- 
aiškėja, kad jie dingo metams, 
jeigu daliai jų nebus net paskir
ta mirties bausmė.

Įdomu, kad dabar nušalintieji 
valdininkai buvo arba savo pos
tus gavę arba tiems postams pa
ruošti Stalino laikais. Dabar 
Chruščiovas nuo jų atsipalaiduo
ja. Jis gali nepatenkintiems gy
ventojams parodyti kaltininkus 
ir tuo pačiu metu jų vieton pa
skirti savo ištikimuosius/ kurie 
jam turės būti dėkingi už pel
ningus postus. Naujieji valymai

ALTS-gos seimo registracijos komisijos nariai darbo metu. Nnorraukoie iš kairės: A. Leimonas, 
R. Nemickas, E. Stankuvienė, B. Paplėnienė ir I. Rimkūnienė.

Komunistų kėslai angly darbininkų sąjungose
Londono uostas pergyveno vie

ną pikčiausių ir beprasmiškiau
sių streikų. Maždaug pusė uosto 
darbininkų, prieštaraudami savo 
organizacijos vadovybei, metė 
darbą, nes vienoje mažoje kranti
nėje buvo laivo iškrovimui panau
doti darbininkai, kurių jie nelaikė 
savais. Tai buvo reguliarūs, pro
fesinių sąjungų vadovybės pripa
žinti, vienos firmos krovikai,bet 
nepriklausą prie nuolatinių uosto 
darbininkų korpo -- pakankama 
priežastis sustabdyti pusei pa
saulinio uosto darbo, eksporto 
firmoms {vyti į nusivylimą ir su
kelti bejėgišką pyktį maisto pro
duktų pirkliams, kurių daržovės 
ir vaisiai liko pūti laivuose.

Tik karališkajai gyvulių globos 
draugijai pasisakė įkalbėti 30 
darbininkų, kad jie iškrautų pusę 
milijono portugališkų austrių, 
kurioms grėsė mirtis, nes, kaip 
gyvulių globos' draugija aiškino, 
nors tie gyvūnai esą primityviš- 
kesni už arklius arba karves, 
vis dėlto reikią išvengti ir jų 
kankinimo. Taip austrės galėjo 
būti išgąbentos į Suffolko upės 
žiotis iš kur jos sulaukė taria
mai nekankinančios mirties 
smaližių gerklėse.

Bet jokia gyvulių globos drau
gija nesirūpino publikos ir nu
kentėjusių firmų kankinimu. Tie
sa, eilė konservatorių, parla
mento narių, reikalavo, kad iš
krovimui būtų panaudota kariuo
menė, bet vyriausybė to vengė. 
Nes toks žingsnis galėjo iššaukti 
solidarumo streikus kituose uos
tuose, o uostų darbininkus vėliau 
galėjo pasekti ir šoferiai bei ge
ležinkeliečiai.

Šios oficialios streikų baimės 
šešėlyje klestėjo laukinis strei
kas. Buvo paprasčiausiai laukia
ma, kol darbininkai grįš į pro
tą. Per tą laiką žuvo šimtai mi
lijonų dolerių. Ir vėl, kaip per 
lengvabūdiškus praeito rudens 
streikus, kai kurios firmos galu
tinai atsisakė naudoti tą uostą, 
kuris, tiesa, teikia prieglobstį 
nuo vėjų ir bangų, bet ne nuo 
darbininkų emocinių audrų.

♦

Uostų darbininkai yra nuo mo
derniosios pramonės darbininki

jos izoliuota bendruomenė, tebe
klausanti senųjų laikų kovos ins
tinkto. Iš kitos pusės, ji nuo
1946 metų yra pavyzdingai apsau
gota nuo pasaulinės prekybos 
bangavimų, nes jiems mokamas 
minimalinis atlyginimds ir tada, 
kai nėra ko krauti. Jų darbdavys 
--"Dock Labour Board" -- yra 
įstaiga, kuri profesinėms są
jungoms gali tiek pat pasakyti, 
kaip ir kiti darbo vykdytojai, bet 
ji prarado pasitikėjimą savo pro
fesinėmis sąjungomis, kurios vis 
labiau pasiduoda klaidingoms ne
oficialių vadų ir komitetų 
parolėms. Trockistai ir komu
nistai uosto darbininkų tarpe 
visada rasdavo patogią dirvą savo 
destruktyvinei agitacijai. Nuo
1947 metų įvyko per 20 didesnių 
"laukinių", t. y. profesinių są
jungų vadovybės neautorizuotų 
streikų Londono uostuose, kitaip 
tariant, po du streikus per me
tus!

Nors daugelis stebėtojų yra 
linkę į čia pasikartojančius strei
kus žiūrėti, kaip į tam tikros 
rūšies neišvengiamą, periodiškai 
pasikartojančią lokalinę epide
miją, ir neieškoti gilesnių poli

tinių užkulisių, bet nesama suta
pimo, kad visų šių destruktyvi- 
nių manevrų priekyje visada sto
vėjo komunistai, kaip pvz. neofi
cialusis streikų vadas JackDash.

♦

Didžiosiose įmonėse komunis
tai įsiskverbia į tų įmonių ad
ministracijos komitetus, kurie 
savo padėtimi prilygsta profesi
nėms sąjungoms. Fordo fabri
kuose Dagenhame, kur dabar 300 
elektrikų savo streiku grasina 
sukliudyti kitų 30,000 darbininkų 
darbą, toks komitetas, parda
vinėdamas loterijos bilietus, su
sidarė apie 20,000 dolerių kapi
talą, ir dabar, komunisto vado
vaujamas, nuolat ardo darbingu
mą. Kitas toks panašus komite
tas, nuolat sukurstydamas strei
kus, veikia Londono aerodromo 
dirbtuvėse.

Bet kur gali, komunistai bando 
įsiveržti ir į vadovaujančias pro
fesinių sąjungų pozicijas. Dauge
lio jų narių tingėjimas balsuoti 
suteikia progą energingai komu
nistinei mažumai užimti svarbią
sias pozicijas. O jei jie kartą

jau ten įsitaiso, tai sunku juos 
iš ten išstumti.

Eilę metų komunistai valdo 
elektrikų profesinę sąjungą. Su
prantama, kodėl komunistai sie
kė užvaldyti šį valstybės pra
monės nervų centrą. Paprastai 
rinkimuose balsuojant tik 10 ar 
15% narių, komunistams sutelkus 
visus savo šalininkus, nebuvo 
sunku užimti visus vadovaujan
čius organizacijos postus. Šian
dien jau beveik visa jos vado
vybė, įskaitant pirmininką ir ge
neralinį sekretorių, yra komu
nistinė. Elektrikai dabar yra ir 
agresyviausia profesinė sąjunga.

♦

Komunizmo priešai jau kelis 
kartus bandė sutelkti savo šali
ninkus, kad atgautų organizacijos 
vadovybę. Bet paskutinis didy
sis puolimas per 1959 metų rin
kimus nepasisekė. Komunistas 
Haxell laimėjo prieš darbiečių 
šalininką Byrnes. Tačiau pasta
rasis nepasidavė. Jis prikiša ko
munistinei vadovybei, kad ji su
klastojusi rinkimų rezultatus.

Profesinių sąjungų tarybos 
reikalavimas, kad elektrikų pro
fesinė sąjunga pravestų tyrimus, 
buvo atmestas. Viešai mesti kal
tinimai, kurie normaliai turėtų 
iššaukti garbės įžeidimą ir teis
minį kivirčą, buvo komunistų nu
ryti tylomis. Ar jie bijojo objek
tyvaus anglų teismo žvilgsnio?

Dabar Byrne kartu su Frank 
Chapple, kuris anksčiau yra bu
vęs komunistas ir elektrikų pro
fesinės sąjungos pareigūnas, o 
vėliau ištojęs iš partijos, įteikė 
teismui kaltinimą prieš 16 pro
fesinės sąjungos vadovaujančių 
pareigūnų. Kaltinimas, lydimas 
reikalavimo priteisti nuostolius, 
nurodo sąmoningus rinkimų re
zultatų klastojimus. Kaltintojai 
reikalauja, kad arba laimėjusiu 
būtų pripažintas Byrne, arba 
būtų paskelbti nauji rinkimai.

Bus daugiau)

stiprina Chruščiovo asmeninę 
galią, lygiai kaip Stalino valymai 
prisidėjo prie jo neribotos ga
lios sukūrimo. Praktika ne
pasikeitė, tik metodai skirtingi. 
Bet pagaliau juk vistiek, ar dik
tatorius valdžią išlaiko parodi
nėmis bylomis ir masinėmis žu
dynėmis, ar tik ištrėmimais.

Sovietų žemės ūkio katastrofa 
suteikė Chruščiovui puikią progą 
to pasiekti. Jis apkeliavo didelę 
Sovietijos dalį, vietoje bausda
mas valdininkus. Viešose kalbose 
jis kaltino juos, gyventojams sa
ve pavaizduodamas gelbėtoju ir 
didvyriu. Atsimenant, kad vieti
niai valdininkai gyventojų yra ne
kenčiami, nes jie visur elgiasi 
kaip neriboti karaliukai, Chruš
čiovas už tai susilaukė gyvento
jų pritarimo ir simpatijų.

Sovietijoje šiandien yra apie 
500,000 partijos valdininkų. Jie 
sudaro režimo nugarkaulį. Maž
daug devynis milijonus narių pri
skaičiuoja Sovietijos komunistų 
partija. Tai mažiau negu 4% visų 
gyventojų. Jei valdininkų apara
tas nebus aklai klusnus centri
nei partijos vadovybei, gali kilti 
didelių komplikacijų. Atrodo, kad 
jau būta įvairių sunkumų, nes 
priešingu atveju tie valymai ne
būtų buvę tokio plataus masto.

Pačioje Rusijoje iš 49 rajo
ninių partijos sekretorių lig
šiol nušalinta 15. Lietuvoje nuša
lintas ministerio pirmininko pa
vaduotojas, Estijoje -- valstybės 
plano komisijos pirmininkas. 
Kazakstane buvo išvytas vyriau
sybės šefas Tadžibajevas, ir 
kartu su juo keli ministeriai. 
Turkmėnijoje valymo aukomis 
tapo trys ministeriai, Ukrainoje 
dingo ilgametis vyriausybės 
šefas Kalčenko kartu su savo 
pavaduotoju. Be to dar ten pakeisti 
devyni partijos sekretoriai.

Gruzijoje, Stalino gimtinėje,

buvo pakeistas žemės ūkio mi- 
nisteris. Armėnijoje -- visos 
partijos viršūnės. Tadžikijoje 
Chruščiovas ypač smarkiai pasi
reiškė. Ten buvo areštuotas par
tijos šefas Uldžabajevas, jo pa
vaduotojas Obnosovas ir vyriau
sybės šefas. Kaltinimuose jiems 
prikišamas kenkimas valstybei ir 
apgaulė.

Per valymus buvo iš viso iš
vyta 40 rajoninių sekretorių. Be
veik kasdien sovietinė spauda te- 
bepran^šinėja apie tolesnius pa
keitimus. Rajoniniai sekretoriai 
yra ypač reikšmingi centrinei 
vadovybei, nes jie įeina į cent
rinį komitetą. Būtent, iš 122 šio 
organo narių 80 yra rajoninių 
partijos sekretorių. Jei Chruš
čiovas šią grupę galės galutinai 
pakeisti savo ištikimaisiais, jam 
bus lengva vykdyti savo planus.

Dabartiniai valymai Sovieti
joje iškelia ir jaunųjų valdi
ninkų kilimo aspektą. Ligšiol 
trukdavo gana ilgai, kol jaunes
nis, dažnu atveju ir gabesnis 
vyras, galėtų gauti aukštesnį pos
tą, nes tuos postus tebelaikė vis 
tie patys "nepakeičiamieji".

Dabar Chruščiovas regimai 
siekia visus svarbiuosius postus 
aprūpinti jaunesniais valdinin
kais.

Tuo būdu jis sukuria konku
renciją senajai partijos hierar
chijai, kurios nariai įsivaizdavo, 
kad jiems niekas negali atsitikti, 
nepaisant ar jie tiko užimamai 
vietai ar netiko. Dabar, kiek
vienas jaunas valdininkas, 
Chruščiovo paskirtas, jaučia 
dėkingumą ir priklausomybę, 
nes, rungdamasis su senąja 
gvardija, turi aklai sekti visus 
šūkius, kuriuos paskelbia Krem
liaus šefas. Ir tai sustiprina 
Chruščiovo, kaip diktatoriaus, 
jėgą.

(tp)

DOLERIAI IR CENTAI KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS

Ponia Jaeųuline Kennedy ir 
prezidentas madų ugnyje

Jei eidami didmiesčio gatvė
mis kada krautuvės lange pa
matysite stovinčią prezidento 
Kennedy žmoną -- nenustebkite. 
Dažų ir plastikos Jacąueline Ken
nedy manekenas jau matomas 
daugelio krautuvių languose 
visoje Amerikoje. O kai kur ji net 
stovi gretimai manekeno su ne
abejotina John F. Kennedy gal
va...

Jau prezidento inauguracijos 
metu, viename Naujosios Angli
jos klube, prezidento Kennedy ir 
jo žmonos manekenai buvo pa
sodinti pačioje garbingiausioje 
vietoje...

Manekenų gamintojų nuomone, 
patriotinių švenčių metu, išsta-

PADĖJUS $500.00 AR DAUGIAU GEGUŽĖS IR
BIRŽELIO MĖN. DUODAME Šllį DOVANI

MOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS
REKORDAS...

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

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

• 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 l'nited Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

KAS DU MĖN. 
DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.

tyti prezidento ar kitų garses
nių asmenų manekenai nereiškia 
blogo skonio. Bet tų pačių ma
nekenų naudojimas naujausių rūbų 

i ar jų stilių reklamai, kartais 
jau ir jiems sukelia rimtą abe
jingumą.

Niekas neatsimena, kada pre
zidentas ir jo žmona buvo "pa
gaminti" iš dažų ir plastikos ir 
krautuvėms parduodami už $ 150. 
Bet taip pat reikia neužmiršti, 
kad jau praėjo neapsakomai ilgas 
laikas, kada prezidento žmona 
buvo aukšta, nešiojo 10 numerio 
rūbus ir turėjo naujausioms ma
doms tinkamą figūrą. Dėl tų prie
žasčių šiandien krautuvės pilnos 
Jackie Kennedy skrybėlių, grožio 
salionai reklamuoja Jackie 
Kennedy šukuoseną. Ir visur ryš
kiai matosi naujoji JackieKenne
dy išvaizda.

Manekenų bendrovės preziden
tas, kuri gamina šiuos prez. Ken
nedy ir jo žmonos manekenus, 
taip atsako savo dažniems kri
tikams: "Šie manekenai yra gero 
skonio reikalas. Tai visai nesi' 
skiria nuo kiekvieno.laikraščio 
skelbimo, kur kiekviena mergina 
turi prezidento žmonos išvaizdą, 
Jacqueline Kennedy šiandien yra 
didžiausias vardas naujausiose 
madose".

Kitos manekenų bendrovės pir
mininkas praneša’ kad jo bend
rovė atsisakė gaminti prez. Ken
nedy ir jo žmonos manekenus. 
Jis sako: "Mūsų nuomone, visa 
tai yra labai blogo skonio".

*

Kada Jungtinių Amerikos Val
stybių prezidentas supasi sė
dimoj kėdėj, supasi visa valsty
bė...

(Nukelta į 7 psl.)
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Dail. Antano Vaikšnoro paveikslas "Praeities laikų durys", kuris buvo išstatytas Clevelande Gegužės 
parodoje, parduotas už 500 dolerių.

Leonardas Šimutis 50 metų
visuomeninėje veikloje

Geri planai ir darbo vaisiai
Ilgokai Dirvoje garsintas Tautinės Sąjungos seimas 

jau praeityje. O taip pat ir Vilties Draugijos susirinki
mas. Jie įvyko Chicagoje, gegužės 27-28 dienomis.

Tautinės Sąjungos seimas, oficialių atstovų skaičiu
mi, nebuvo gausus. Bet tai suprantama, nes nugalėti tokius 
didelius atstumus reikia ir laiko ir nemažai lėšų. Bet abu, 
nuo Chicagos labiausiai nutolę skyriai — Los Angeles 
ir Bostonas, buvo atstovaujami.

Iš Los Angeles buvo atvykęs Tautinių namų fondo 
pirmininkas V. Aleksandriūnas. Ir jis atsivežė gerų ži
nių, kurios netrukus pradžiugins ne tik Los Angeles, bet 
ir kitų kolonijų veikėjus, kad savus namus, prie didelių 
pastangų, galima įsigyti. O iš Bostono buvo atvykęs sky
riaus pirmininkas inž. J. Dačys ir aktyvus veikėjas Ignas 
Vilėniškis.

Kai mini tuos Tautinės Sąjungos skyrius — Los An
geles ir Bostoną, prisimeni, kad kokiu tai sutapimu, sky
riai prie skirtingų vandenynų, pirmiausia susirūpino sa
vais namais, žinoma, į jų tarpą rimtai atsistojo ir Vilties 
Draugija, su savo namais Clevelande, teikiančiais Dirvos 
redakcijai ir spaustuvei reikalingas patalpas.

Iš toliau atvykusieji kiek stebėjos, kad pačių chica- 
giškių tikrai galėjo daugiau dalyvauti. Juk prie 40 ofi
cialių atstovų, Chicagai duoti tik apie 100 svečių, nedi
delis pajudėjimas. Gerai dar, kad kiek daugiau chicagiš- 
kių atsilankė į rengtą banketą.

Tautinės Sąjungos seimą, gražia kalba, pradėjo Chi
cagos skyriaus pirmininkas A. Janukaitis. Lietuvos ir 
Amerikos himnus giedojo solistė M. Kripkauskienė, o 
maldą atkalbėjo tėvas J. Vaišnys.

Po mirusiųjų pagerbimo seimo reikalai buvo perduoti 
Sąjungos pirmininkui E. Bartkui. Jam vadovaujant buvo 
padaryti du pranešimai ir pravesti sveikinimai. Apie tau
tinę idėją lietuvių visuomenėje kalbėjo J. Jurkūnas, o 
L. N. Talkos pasisakymą atliko jos pirm. V. Rastenis. 
Čia pat Lietuvos atstovas Washingtone — J. Rajeckas 
pasakė ilgesnį sveikinimą. (Jį atspausime kitame Dirvos 
numeryje). Sveikinimus perdavė ir Lietuvos konsulas Chi
cagoje — Ųr. P. Daužvardis. O raštu sveikinimų buvo 
didelis glėbys, pradedant Lietuvos diplomatijos šefu S. 
Lozoraičiu ir baigiant. Tautinės Sąjungos nariais, nega
lėjusiais į seimą atvykti.

Sveikinimus palydėjus plojimais prasidėjo seimo dar
bų posėdžiai, vadovaujant J. Dačiui, V. Aleksandriūnui, 
K. Pociui, K. Karpiui ir Dr. S. Biežiui, o sekretoriatą tvar
kant S. Gečui, E. Vilutienei, V. Valeikienei ir P. Petru- 
šaičiui

Kaip ir visad, tokiuose seimuose daugiau dėmesio 
kreipiama į praėjusių metų veiklos apžvalgą — kas gero 
ir naudingo padaryta, ir Į naujos vadovybės išrinkimą.

Praėję dveji metai dideliais darbais nebuvo gausūs. 
Daugiausia tenkintasi skyrių veiklos gyvinimu. Vienur 
ji buvo verta pagyrimo ir pavyzdžiu laikytina, o kitur 
verta ir priminimo, kad ateity reikės daugiau dirbti. Tau
tinės Sąjungos ir Tautinio Sąjūdžio veiklos barų išspren
dimas ir Antano Smetonos monografijos leidimo įstaty
mas į tikras darbo vėžes — buvusios valdybos nuopelnai.

Iš chicagiškių nuotaikų paaiškėjus, kad į būsimą val
dybą jie pretenzijų nebeturi, pirmininku buvo išrinktas 
Vytautas Abraitis iš New Yorko. Jis pasiūlė iš New Yorko 
ir kitus valdybos kandidatus: E. čekienę, P. Ališauską, 
B. Nemicką ir A. Seniką. Jie j valdybą ir buvo išrinkti.

Naujos valdybos išrinkimu Tautinės Sąjungos cent
ras iš Chicagos, kur buvo visą laiką nuo Tautinės Sąjun
gos įsteigimo, dabar perkeliamas į Nexv Yorką. Tuo pačiu 
ateina nauji veikėjai vadovauti ir naujais planais tauti
nės srovės darbą judinti. x

Linkėtina, kad tokie darbai būtų gausūs. Gausūs, nes 
tautinė srovė jėgų turi, jas negalima nuošaly palikti, o 
tik į naujus ir naujus darbo planus įkinkyti. Reikia viso
mis jėgomis siekti, kad iš to darbo būtų ir tautinei srovei 
garbė ir visiems lietuviams nauda. Tik taip užsimojus ir 
dirbant, bus daug laimėta, o po dviejų metų darbo ir pa
sidžiaugta. B. G.

GARSENYBIŲ IEŠKOTOJAMS

Nors "garsenybių" ieškojimą 
neskaitau labai svarbiu ar rimtu 
darbu lietuvybei, tačiau, jeigu 
jau kas tą ieškojimą mėgsta, tai 
vis dėlto gal reikėtų j| rimčiau 
atlikti.

Savo laiku buvo skelbiama, kad 
prieauglio tarpe išgarsėjęs dai
nininkas Alvis Presley yra lie
tuvių kilmės. Vėliau tik juoktasi, 
kad viskaš iš piršto išlaužta. 
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Dabar, nesenai pasirodžius fil
mai "Butterfield 8", kurioje vai
dina Laurence Harvey, vėl buvo 
paskelbta, jog ši "garsenybė" 
yra lietuvių kilmės. Didesniam 
mūsų įtikinimui, net pvardė jo 
buvo nurodyta "Laurynas Skin
kis".

Ieškant, gal ir nemažai at- 
rastumėm tokių garsenybių, gi
musių Lietuvoje. Bet, jeigu mes, 
lietuviai, buvome labai nepa
tenkinti, kada Amerikos spauda 
Lietuvoje gimusi žydų tautybės 
šnipą Sobel| pavadino lietuviu, 
tai kodėl turėtumėm savintis 
Laurence Harvey, kaip lietuvi, 
kuris, nors gimęs Lietuvoje, bet 
taip pat yra žydų kilmės, išaugęs 
Pietų Afrikoje ir pakeitęs savo 
pavardę iš Larushka Misha 
Skikne | Laurence Harvey. Ne
atrodo, kad jis ką nors bendro 
turėtų su lietuvių kilme ar jaus-

Yra didelis skirtumas, kada 
vieniems ruošiami 50 metų am
žiaus minėjimai, o kitiems 50 
metų visuomeninės, kultūrinės ar 
tautinės veiklos. Pirmuoju atveju 
daugeliui tokios sukaktuvės sa
vaime ateina, nes taip jau Vieš
paties duota, ir čia žmogaus 
"nuopelnas" yra tik tas, kad jis 
tiek metu sveikas išgyveno. Ant
ruoju atveju -- visi kas kita. Čia 
žmogus parodė savo valią, pasi
ryžimą ir pasiaukojimą, kad jis 
ne tik 50 metų išgyveno, bet per 
tą laiką dirbo ir ką nors pažy
mėtino atliko.

Man atrodo, kad 50 metų visuo
meninės tautinės ir kultūrinės 
veiklos sukaktuvės atskiram as
meniui jau yra didelis, pažymė
tinas ir nelabai dažnas įvykis. 
Ir dar kažin, ar Amerikos lie
tuvių gyvenime tokie įvykiai 
labiau padažnės ateityje, o gal 
tik praretės.

Leonardas Šimutis yra vienas 
iš nedaugelio tų veteranų, kuris 
neužilgo baigs septintąjį savo 

tusi lietuviu (Žiūrėk 5 - 21 - 61 
"Los Angeles Examiner - A- 
merican Weekly".

Jonė Peterienė, 
Los Angeles

RAŠINĖJA LYG ĮPAREIGOTAS

Laisvoji Lietuva kovo mėn. 
atspausdino gana būdingą straip- 
shelį apie dviejų broliukų veik
lą. Reikia sveikinti straipsnio 
autorių, kad jis laiku iškėlė vieno 
politinio perbėgėlio Pijaus Va
rio slaptą veiklą.

Naujienose karts nuo karto pa
sirodo tas Pijus Varis su ne- 
giamais pasisakymais prieš tau
tinę spaudą, tautinės minties 
žmonės ir t.t. Tai būtų nie
kis. Gal, kaip straipsnio auto
rius rašo, anais laikais tam 
prisiplakėliui Pijui Variui viena 
kita sriubos lėkštelė buvo pa
duota kūdesnė ar nepilnesnė. Gal 
matė skriaudą ir nedr|so tada 
pasakyti. Jis,dėjosi dideliu vei- 
kėjuml Dr. Basanavičiaus mo
kytojų Sąjungoje, Palangos va
sarvietėje ir kitur. Bet Lais
voje Lietuvoje rašoma, kad tas 
Pijus Varis su nihilistinio po
būdžio stripsniais nuėjo žymiai 
toliau. Pradėjo užgaulioti jau
nimą, menininkus.

Nors Pijus Varis kilometrų 
skaičiumi nuo savo gimtojo kraš
to gana tolokai nuridėjo,bet 
raštais ir mintimis pasiliko toks 
pat, kaip jo broliukas ir visi 
kiti dabartiniai Lietuvos "did
vyriai".

A. K.
I1L Cicero

JUOZAS i. BACHUNAS
amžiaus kryžkell, jau 50 savo 
gyvenimo metų paskyręs ir ati
davęs lietuvių visuomenės tau

Leonardas šimutis, Draugo vyriausias redaktorius ir ALT pir
mininkas, neseniai atšventęs 50 metų visuomeninės veiklos su
kakti kalbasi su mūsų bendradarbiu V. AdamkaviČium.

tinei ir krikščioniškai tarnybai. 
Ir tik su trumpais laikotarpiais 
tėvynėje Lietuvoje, o daugiausia 
savo pasirinktoje antrojoje tėvy
nėje -- Amerikoje.

Būdamas mūsų jubiliato beveik 
bendraamžis ir šioje šalyje iš
gyvenęs 65 metus, daug stebėjau 
ir mačiau. Ne viena narsi ir gabi 
žvaigždė čia sužibėdavo lietuviš
ko gyvenimo akiratyje. Betdau- 
gelis jų greit ir prapuldavo. Leo
nardas šimutis yra vienas iš tų, 
kuris neprapuolė per daugel} ir 
daugel} metų. Jis pasiaukojo to
kiam darbui ir gyvenimo būdui, 
kuris mūsų sąlygomis tikrai ne
teikia jokio materialinio atlygini
mo ir pelno, o taip pat nėra švel
nus ir malonus morąliai, nes at
neša daug nervų gadinimo ir 
visokių priekaištų. Visuomenės 
veikėjas, jeigu sulaukia dėkin
gumo iš savųjų bendraminčių tar
po, tai dažnai dar daugiau prie
kaištų, kritikos ir smerkimų iš 
kitaip manančių. Reikia didelio 
pasiaukojimo ir dvasios stip
rybės, kad žmogus tiek metų ga
lėtų pastoviai eiti savo pasirinktu 
keliu.

Kaip žinoma, Leonardas Šimu
tis per penkius dešimtmečius 
reiškėsi lietuviškų katalikiškų 
draugijų, organizacijų ir spaudos 
darbe. It pirmąsias eiles jis iš
kilo jau pirmojo pasaulinio karo

V. Noreikos nuotrauka 

metu. Vėliau trumpam laikui iš
vyko tėvynėn ir buvo išrinktas 
Lietuvos seimo nariu. Taigi sie
kė tiesiogiai prisidėti prie Lie
tuvos valstybės kūrybos.

Netrukus, grjžus Amerikon, 
vėl stojo } katalikiškos spaudos 
darbą ir išbuvo Draugo vyriausiu 
redaktorium virš 30 metų. 20 
metų be pertraukos išbuvo Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirmi
ninku. Jei Draugas yra vienos 

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

The Louisville Title Bldg., 118 St. Clair Aven 
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.

srovės laikraštis, tai ALT yra 
jungtinis visų Amerikos patriotų 
lietuvių organas. Ir jau vien šie 
du faktai daug pasako.

Spaudoje man nekartą teko pa
žymėti tokio pasiaukojimo ar pa
sišventimo gražiąsias puses, 
nors nenutylėdavau, kad kartais 
čia atsiranda ir pavojų, kai tie 
patys asmenys kuriose nors 
visuomeninėse pareigose per il
gai užsisėdi, atsiranda rutina, 
ne|traukiamos vis naujos, pri
augančios jėgos. Taip patnepas- 
laptis, kad ir ALTo veikloje kar
tais lyg pasigendame jos pir
mininko vadovaujančios rankos, 
kas derėtų pagal priklausomybę, 
o matome, kad ALTo vardu kalba 
—komanduoja žmonės, kurie tai 
vietai nebuvo nei rinkti, nei su
sitarimu paskirti.

Sveikindamas ir nuoširdžiai į- 
vertindamas Leonardo Šimučio 
didelius ir ilgamečius darbus 
Amerikos lietuvių tautinės gyvy
bės išlaikymo srityje, gėrėdama
sis jo pasiaukojimu lietuvių tau
tos amžiniesiems laisvės ir iš
laisvinimo siekimams, noriu ta 
proga jam palinkėti geriausios 
sveikatos ir vis šviesios nuotai
kos.

LIŪDNIEJI 
BIRŽELIO ĮVYKIAI

Amerikos Lietuvių Tary
ba, artinantis liūdniesiems 
birželio įvykiams, išleido 
atsišaukimą, kuriame sako:

Kasmet mums, laisvėje 
g y v enantiems lietuviams, 
tenka minėti liūdnuosius 
birželio įvykius, šiemet jų 
minėjimas turi ypatingos 
reikšmės.

Birželio 15 d. sukanka ly
giai 21 metai, kaip Sovietų 
Sąjungos ginkluotos jėgos 
įsiveržė į Lietuvą, ją oku
pavo ir pavergė. Prievarta 
ir teroru užkarta Lietuvai 
komunistų diktatūra pagro
bė visų žmonių turtus — 
pramonę, namus ir laukus.

Negana to. Metams pra
ėjus po Sovietų įsiveržimo, 
1941 m. birželio 13-14 dd. 
Maskvos agentai ėmė grob
ti Lietuvos gyventojus ir 
juos tūkstančiais gabenti 
prekiniais traukiniais į Si
birą ir kitas žiauraus klima
to vietoves į kalėjimus bei 
priverčiamas darbo stovyk
las. šiemet sukanka lygiai 
20 metų nuo pradėto oku
pantų vykdyti lietuvių tau
tos naikinimo.

Tie žiaurūs užpuolikai ir 
lietuvių tautos žudytojai 
šiandieną kelia "kolonializ
mo” klausimą, apsimesda
mi pavergtųjų tautų užta
rėjais ir smerkdami vakari
nių valstybių politiką Azi
joje ir Afrikoje.

Šiandieną senosios vaka
rinių valstybių kolonijos 
yra baigiamos likviduoti ir 
kuriasi naujos nepriklauso
mos valstybės, gi tuo tarpu 
Sovietų Rusijos valdovai, 
užsidėję "tautų laisvintojų” 
kaukę, vykdo nuožmiausios 
rūšies kolonializmą pačiame 
Europos viduryje.,

LIETUVA, LATVIJA ir 
ESTIJA virto pirmomis so
vietų kolonializmo aukomis. 
Pavergta taip pat visa eilė 
kitų vidurio Europos vals
tybių ir laikomos sovietų 
replėse, vadinamos sateli
tais.

šį faktą iškelti tebūnie 
vyriausias birželio įvykių 
minėjimo tikslas.
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ALT S-gos Chicagos skyriaus pirmininkas A. Janukaitis atidaro 
seimo posėdį, Dešinėje sėdi Tėv. Vaišnys, skaitęs seime maldą.

Dirvos nuotrauka

TAUTINIU PAJĖGŲ JUNGIMAS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tik dėka Lietuvos okupacijos. Šių 
kategorijų lietuviais Sąjungą 
praturtinti ne kažin kiek jau ga
lima, nes jų eilės, tiek vienų, 
tiek kitų stipriai retėja. Bet yra 
ir kita kategorija Amerikos 
lietuvių , kurių eilėmis Tautinė 
Sąjunga galėtų ir turėtų būti 
stipriai praturtinta, tai yra tų 
naujųjų ateivių augančia karta. 
Jų tarpe T. Sąjunga turi įsi
stiprinti, nes be jų T. Sąjunga 
kaip ir kitos-mūsų lietuvių or
ganizacijos, su kiekviena diena 
tampa tik uždarais klubais, ir 
tik iki nesunkiai įmatomos a- 
teities. Šioje plotmėje naujoji 
Sąjungos Valdyba turi ieškoti ke- 
lių ir būdų, ir tai labai konkre
čiu ir tikriausiai ne žodiniuTau- 
tinei Sąjungai praturtinti. Tai 
nėra lengvas darbas, reikalaująs 
ir lankstumo ir griežto apsi
sprendimo.

Mes žinome, kad jųgalvojimas 
ir psichologija dėl skirtingų 
brendimo sąlygų yra kiek kitokia 
nei mūsų. Bet nuo jų priklauso 
ateitis, todėl nemanau, kad būtų 
prasižengta nei su mūsų ideo
loginiais principais, nei Sąjun
gos tikslais bei uždaviniais, jei 
net ir Sąjungos veidui tektų pri
siderinti prie jų galvojimo ir 
skonių. Žinoma, jei tik jie 
reflektuoja lietuvių tautines as
piracijas, kaip labai teisingai 
vakar p. Jonas Jurkūnas iš
reiškė apie tautinę idėją lietuvių 
visuomenėje: Tautinės idėjos
gili meilė tautai ne tik ne
prieštarauja, bet reikalauja, 
prisilaikymo vien laiko ir vie
tos sąlygų, jei norima tautai 
išt'iesų pasitarnauti. Taigi mano 
supratimu, geriau turėti kad ir 

ALT Srgos seimo atidarymo prezidiumas. Nuotraukoje iš kairės: B. Paplėnienė, dr. A. Rudokas, 
inž. J. Jurkūnas, A. Janukaitis, Tėv. Vaišnys, inž. E. Bartkus ir T. Blinstrubas.

Dirvos nuotrauka

amerikietiškai lietuvišką Tau
tinę Sąjungą nei Sąjungą, kuri 
tik kadaise buvo reikšminga, ar
ba kad mūsų ateinančios kartos 
žmonės kalbėtų, kaip mano tė
vas buvo didelis lietuvių visuo
menės ir Tautinės Sąjungos 
veikėjas, bet aš esu lietuvis tik 
iš vardo.

Ryšium su tuo, A. L. T. Są
junga turi stipriau eiti ir į ame
rikinį gyvenimą. Tas yra nu
matyta ir mūsų įstatuose. To 
reikalauja iš mūsų ir šio krašto 
gyvenimo sąlygos, jei norime 
jame turėti kokios nors reikš
mės ir tikėtis vienokios ar ki
tokios paramos Lietuvai Nepri
klausomybei atgauti.

Mūsų santykiai su kitomis 
organizacijomis ir toliau turi 
būti sprendžiami, tik vadovaujan
tis šiais principais: 1) lietuvy
bės išsilaikymas ir jos gerovė 
Amerikoje, ir 2)Nepriklausomos 
Lietuvos atstatymas. Jei šie du 
dalykai statomi pirmoje vietoje, 
mes galime bendradarbiauti ir 
dirbti su visais. Bet, jei pirmoje 
vietoje statomas reikalavimas, 
kad visose bendrinėse orga
nizacijose tįali pirmininkauti 
tik tam tikros srovės žmonės, 
o sekretoriauti tik tam tikri ki
tos srovės žmonės arba, kad Ne
priklausomos Lietuvos režimo 
kritika yra lygiagretus ir ne
dalinamas klausimas su Nepri
klausomos Lietuvos atstatymu, 
tai tokiame bendrame darbe mū
sų ne tik nebus, bet mes visu 
savo pajėgumu prieš tai kovo
sime.

Nepriklausomos Lietuvos gy
venimo idealizavimą ir to reži
mo gynimą mes laikome savo 
pareiga ne todėl, kad mes jau
čiamės esą už jį atsakingi, bet 

todėl, kad jis turi likti ir virsti 
simboliu tautinio idealo Ameri
kos lietuviu jaunesniajai kartai, 
kuri to Lietuvos laikotarpio ne
turėjo progos matyti. Niekam 
begali daryti daug senso tvirti
nimas, kad mes siekiame Ne
priklausomos Lietuvos, bet tuo 
pačiu metu žiauriausiai juo
diname tą laikotarpį ir net tie
siog norime iš Lietuvos istori
jos išbraukti apie tris ketvirčius 
tos Nepriklausomybės.

Kaip mano kolega Antanas Se- 
nikas skaitydamas apie ateities 
veiklos gaires yra išsireiškęs, 
būsimos valdybos dėmesys turės 
būti dar kartą atkreiptas ir į tai, 
kad būtų rastas modus vivendi 
ir su tais žmonėmis, kurie savo 
pažiūromis yra arba labai pa
našūs į mus arba net tokie patys 
kaip- mes, bet neranda galimu 
jungtis po bendru A. L. Tauti
nės Sąjungos stogu dėl kurių 
nors praeities įvykių, nieko 
bendro neturinčių nei su A. L.
Tautine Sąjunga nei su da
bartine padėtimi. Tai skaudi ir 
nemaloni padėtis tikriausiai pa
remta nesusipratimu, nes nei 
Tautinės Sąjungos siekiai, nei 
darbai nėra tuo paremti.

Tautinių pajėgų jungimas ir 
stiprinimas A. L. Tautinės Są
jungos rėmuose turi virsti visų 
mūsų uždaviniu, ne vien valdybos. 
Sąjungos siekiai ir organizaci
ne forma leidžia tai įgyvendinti. 
Kitu atveju mūsų laukia likimas 
visos išeivijos -- skilimas ir 
skaidymasis iki tokio laipsnio, 
kad brolis su broliu negali su
sikalbėti jau vien dėlto, kad jų 
plaukų spalva ir storumas yra ne
vienodi. Ar ne geriau būtų ieškoti 
bendrųjų bruožų panašumo, o ne 
bandyti savo siekiuose būti tik 
fanatikais, reikalaujančiais, kad 
plaukas į plauką atitiktų, kad 
mūsų pažiūros visais klausimais, 
nežiūrint jų svarbos, būtų vie
nodai sukirptos?

Dabar, dar išugdyti Tautinę. 
Sąjungą į pavyzdinę išeivijos or
ganizaciją, miela ir malonia 
kiekvienam Amerikos Lietu
viui tautininkui -- to naujoji Val
dyba pirmoje vietoje sieks.

Už Jūsų suteiktą progą ir iš
reikštą pasitikėjimą siekti šių 
tikslų savo ir naujosios valdy
bos vardu Jums nuoširdžiai dė
koju, bet kartu drįstu priminti, 
kad be Jūsų visų paramos ir 
aktyvaus prisidėjimo, visi val
dybos norai liks tik skambiais 
žodžiais.

CHICAGO
K. Donelaičio lituanisti

kos mokyklos, dalyvaujant 
apie pusantro šimto moki
nių, sporto ir dainų šventė 
įvyks birželio 1 d., 1 vai. p. 
p. Tėvų Marijonų Semina
rijos aikštėje, Clarendon 
Kilis, III.

Mokslo metų užbaigimas 
bus birželio 10 d., su trum
pa menine dalimi ir parodė
le. kurioje bus išdėstytas 
rinkinys visų laikraščių, 
žurnalų, leidžiamų tremti
nių lietuvių, esančių visuo
se laisvojo pasaulio kraš
tuose. Parodėlė puošiama 
įvairiais tautmiais moty
vais, drožiniais, raštais, 
juostomis, gintaru ir visa 
kita, kas primintų mūsų 
tautos kultūrines gėrybes ir 
jos kova už laisvę.

M. P-nė

ALT S-gos seimo, įvykusio Chicagoje gegužės 27 - 28 d. darbo sekretoriatas. Nuotraukoje iš kai
rės: P. Petrušaitis, E. Vilutienė, S. Gečas ir E. Valeikienė. Dirvos nuotrauka

'ATSIRADO' PABALTIEČIŲ IR RUSIJOJE...
Sovietų 1959.1.15 gyventojų su

rašymo duomenys skelbiami tik 
dalimis; visus davinius paskelbti 
turbūt nenumatyta, bet kai ka
da pat "gyvenimas verčia" tai 
daryti.

Pernai, gegužės mėn., pa
skelbta gyventojų surašymo da
viniai tautybėmis ir gyvenamo
mis vietovėmis. Išnagrinėjus tą 
oficialų pranešimą paaiškėjo į- 
domi tautybinė gradacija, savo
tiškas tautybių vertinimas iš val
džios pusės. Jame atsispindi ne 
koks "socialistinis", bet grynai 
didrusiškai fašistinis mentalite
tas.

Tik didrusiai suskaičiuoti iki 
vieno. Skaičių suma, pagal gy
venamąsias vietoves, iki vieno 
atitinka atskirai paduotą bend
rąjį didrusių skaičių. Ukrainie
čiai bei gudai suskaičiuoti jau 
tik iki tūkstančio tikslumo. Mat, 
jie jau ne tiek "vertingi" už 
naujuosius "iubermenšus". Opa- 
baltiečių atžvilgiu skirtumas tarp 
jų bendrinio skaičiaus ir vieto
vėmis nurodytos sumos jau sie
kia dešimtis tūkstančių. O vokie
čiai tiek neįdomūs, kad ir dėl 
šimto tūkstančių neverta smul- 
kintis.

Štai 1959.V. daviniai apie pa- 
baltiečius:

LIETUVIAI:
Bendras skaičius: . ..2,326,000
Lietuvoje ........ ....2,151,000
Latvijoje ........ 32,000
Nenurodyta kur ....143,000

LATVIAI:
Bendras skaičius ...1,400,000
Latvijoje .......... ...1,298,000
Nenurodyta kur .... 102,000

ESTAI:
Bendras skaičius ......989,000
Estijoje ........................898,000
Nenurodyta kur ..............96,000

Ne paslaptis, kad gyventojų 
tautybių statistika okupuotame. 
Pabaltijy sukėlė didžiulį susirū
pinimą: kur dingo žmonės; kur 
20 metų prieauglis?

Sovietų propaganda iš kailio 
neriasi tvirtindama, kad "hitle
rininkai išžudė daugiau žmonių 
negu pradžioje galvota" (ir so
vietų tyrimo komisijų dokumen
taliai įrodyta 1944-45 m.!). Oku
pantas Jscenizuoja paradines 
bylas "buržuaziniams bandi
tams", reiškia -- estų, latvių 
ir lietuvių tautos turbūt suma
žėjo dėl "savižudybės"...?

Žinoma, iš buliaus pieno neiš
gausi ir sovietų fašistai negi 
prisipažins išvežę ir išžudę de
šimtis tūktančių žmonių. (Jeru
zalėje teisiamas žydų korikas 
Eichmanas juk irgi nevedė tiks
lios statistikos apie nužudytas 
aukas.)

Grįžtant prie statistikos da
vinių, ypač didelį nustebimą kė
lė faktas, kad Rusijos Federaci
joje nenurodyta pabaltiečių. Tuo 
tarpu žinoma, kad dešimtys tūks
tančių Rusijos lietuvių tenai gy
vena, greta latvių bei estų. Taip 
pat žinoma, kad . dešimtimis 
tūkstančių tenai "įdarbinta", iš
vyko "savanoriais" ar studijuo
ja. Nekalbant jau apie išvežtuo
sius. Gal ši "nepatogi" aplinky
bė ir privertė RSFSR valdovus 
staiga "atrasti" Rusijoje pabal
tiečių. Jų skaičius pirmą kar
tą nurodytas 1960 m. RSFSR sta
tistikos metraštyje, kuris dabar 
pasiekė vakarus. Duodami toki 
skaičiai (skliausteliuose nuo

šimtis žmonių, kurie savo tauti
ne kalba tebeskaito gimtąją
kalbą):

Lietuvių ....... 109,000 (83.8)
Latvių ....... 75,000 (59.2)
Estų  79,000 (57.2)

Šie skaičiai įdomūs ir verti 
smulkesnio nagrinėjimo

1) Priskaičius minėtus davi
nius prie 1960.V. mėn. davinių, 
dar lieka "nežinia kur" gyvenan
čių pabaltiečių: lietuvių --34,000; 
latvių --27,000; estų --17,000. 
Tai greičiausia žmonės išsimėtę 
po kitas "broliškas respublikas" 
mažesnėmis grupėmis. Sovietų 
statistikos Žinovai skaito, kad dėl 
jų "smulkintis" nėra reikalo.

2) 1960.V. paskelbti Rusijos 
Fed. gyventojų sudėties davi
niai suskaičiuoja tautines mažu
mas ir tada, kai jų iš viso tik 
kelios dešimtys. Kaip rimti ir 
moksliškai dirbantis statistikai, 
galėjo "neapsižiūrėti" tokių gru
pių atžvilgiu, kurios skaičiuoja
mos šimtais tūkstančių?!

3) "Nežinia kur" gyvenančių 
skaičius, kuris paskelbus davi
nius lieka RSFSR, lietuvių at
žvilgiu maždaug atitinka Balta
rusijoje (Gudijoje) gyvenančių 
lietuvių skaičių. O, žinoma, kad 
kasmet tūkstančiai jaunuolių iš
keliauja į Kazakstaną. įdomu, 
kur jie? Kazakstano statistikoje 
jų nė kvapo...

4) Rusijoje gyvenančių pabal
tiečių žymus skaičius jau ne- 
beskaito liet., latvių ar estų kal
bas savo gimtąja kalba. Tai reiš

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER 
ATOSTOGAS

GARSIAME CAPE COI) — OSTERVILLE, MASS, KU
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87 East Bay Rd., Osterville, Cape God, Mass.
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Ištaikinga vila, erdvūs kambariai • Graž.us privatus 2 
akrų pušynas — parkas • šiltos Golfstromo srovės, atvi
ras jūros pliažas 5 min. pėsčiom • Rami aplinkuma, daug 
vietos poilsiui ir žaidimams • Geras lietuviškas maistas 

ir malonus patarnavimas.

VILA ATIDAROMA NUO BIRŽELIO MĖN. 10 IKI 
RUGSĖJO 15 D.

Lietuviai savininkai Dr. Eduardas ir Marija 
Jansonai visus maloniai kviečia atvykti. 
Kreiptis: E. Jansonas, 89 Mt. Ida Rd., 

Boston 22, Mass. Tel. AV 8-5999 
arba nuo birželio 10 d.

AUDRONĖ JANSONAS,
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 

Tel. GA 8-8425.

kia, jie ištautėjo -- ir tuo pačiu 
įrodyta, kad duomenys apima se
nuosius Rusijoje gyvenusius 
pabaltiečius (turbūt pusė nuro
dyto skaičiaus, jeigu nedaugiau!) 
Kita pusė turbūt sudaro visi ant
ros okupacijos metu legaliai Ru
sijon persikėlę pabaltiečiai.

5) Jeigu taip susidaro Rusi
joje gyvenančių pabaltiečių skai
čius, tai lieka viena išvada: so
vietinė statistika neapima iš
vežtųjų bei kalinamų. Jie arba 
priskaityti prie "rusų" arba nu
žudyti.

Pirmuoju atveju tektų laukti 
tolimesnių surašymo duomenų 
"paaiškinimo". Tokius žmones 
užrašyti "rusais" (nes jie bend
rom jėgom padeda Aziją kolo
nizuoti!) būtų raudonfašistinis į- 
žūlumas. (Negi kiniečiai būtų tei
sūs, kad Chruščiovas jau išsi
gimė j didrusišką Tito?). Arba... 
dešimtimis tūkstančių žmonių 
tenka "nurašyti" kaip "amorti
zuotą žialiavą"...

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVA.
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VIKTORĄ GRIŠKONĮ AMŽINYBĖN PALYDINT
Kai aš 1922 metų rudenį per

žengiau Gelvonų (tada dar Šir
vintų vardu) vidurinės mokyklos 
slenkstį, nedrąsiai įėjęs klasėn, 
prisiglaudžiau pirma,manęs at- 
sisėdusio Viktoro suole. Jis su 
seseria į Gelvonus atvyko, bai
gę Pabaisko pradžios mokyklą.

Jau tų pirmųjų ketverių metų 
bendravimas parodė Viktoro 
jauną ir veržlią patriotinę dva
sią. Jis jau ten dažnai pasi
didžiuodavo savo istoriniu Pa
baisku, kur, kaip žinome, 1435 
m. įvyko didelis pergalės, o 
gal ir Lietuvos nelaimės mū
šis. Be to, jis mėgdavo pasigir
ti ir savo Viktoro vardu, kuris 
jam esą parinktas, atsižvelgiant 
į Vintaros, vietos žmonių Vik
torijos vardu vadinamą, upelį.

1926 metų rudenį, išlaikę kon
kursinius egzaminus, įstojome į 
Simano Daukanto mokytojų se
minariją Kaune, kurią 1930 m. 
sėkmingai baigėme ir likome 
visą gyvenimą draugais.
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ir V e i t ų viloje

"MEŠKA ”
12 Beach Street 
Monument Beach, Cape God, Mass. 
Tel. Buzzards Bav, PLAZA 9-3251

VILA MEŠKA tikram poilsiui, be rūpesčių siūlo:
• Erdvią ir ramią aplinką • Didelius ir jaukius 
kambarius • Gerą ir gausu maistą • Pliažas pa
siekiamas per 5 min. pėsčiomis • Silver Beach 
pliažas per 10 min. automobilių • Vasarotojus 
be automobiliu nuveža ir parveža savininkai
• Vaikams rengiami pavakarei iai su lietuviška 
programa • Tėvams išvykus vakarais prižiūrimi 
vaikai • žuvavimas geras jūroje ir ežerėliuose.

SEZONO PRADŽIA BIRŽELIO MĖN. 17 DIENĄ.
Kainos neaukštos. 15'; NUOLAIDA vasarojan- 

tiems nuo birželio 17 d. iki liepos 8 d. ir nuo 
rugsėjo 2 d. iki sezono uždarymo.

Iki sezono pradžios kreiptis: S. M. Lūšys, 105 
GTand St., Brooklyn 11, N. Y. Tel. E V 7-5576.

LIETUVIŠKI ŠORIAI, JUODA DUONA. AUKŠ
ČIAUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI. DEŠROS 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU

NAMI KRAUTUVĖJE

MARTHA & PETER LISAUSKAS
6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y. 

Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Prašau atsiųsti.........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą: ....
Name

No.. Street City Statė
Iš Los Angeles skautų pirmosios iškylos prie Legg ežero. Nuotraukoje rajono vadas Pažiūra, D. 

Gustaitė ir R. Dabšys klauso Radvenio raportą. L. Kančausko nuotrauka

Baigęs mokytojų seminariją, 
Viktoras įstojo Vytauto Didžiojo 
Universitetan studijuoti teisės. 
Studentu būdamas pasirinko Lie
tuvių Studentų Tautininkų Neo- 
Lithuanijos korporaciją, kurios 
ligi mirties buvo ištikimu ir 
garbingu nariu.

Mokslą eidamas dirbo Žemės 
Ūkio ir Vidaus Reikalų Minis
terijose. Karinę prievolę atliko 
Lietuvos Karo Mokykloje ir gavo 
ats. j. leitenanto vardą. Baigęs 
u-tą ir atlikęs praktiką, buvo 
advokatu Švenčionėliuose ir vė
liau tėviškės pašonėje -- Uk
mergėje. 1940 m. rudenį, apgy
nęs suimtųjų saldutiškėnų nau
jokų bylą, įsigijo žmonių simpa
tija ir gero advokato vardą.

Tremtinių keliais išėjęs, karo 
metu gyveno Berlyne, vėliau iš
sikėlęs dirbo ūkyje. Po karo Re- 
gensburgo ir Scheinfeldo stovyk
lose buvo teisiniu patarėju. At
vykęs į JAV, įsikūrė Detroite, 
Mich.

A. a. Viktoras tik pusamžio 
kelią tenužengęs, žiaurios mir
ties išplėštas, paliko ir savo 
mielą tėviškę, gimines ir drau
gus nuliūdime. Tačiau jo nueitos 
dienos paliks giminėms ir drau
gams šviesų atminimą. Žinau, 
kad jis gyvendamas mėgo sąmo
jį, bet netikėčiau, kad jo kada 
pasakytas žodis būtų kam širdį 
pažeidęs. Visada buvo teisingas, 
santūrus, tvarkingas ir nepails
tamai darbštus. Paskutiniais me
tais daug gelbėjo savo Lietuvoje 
gyvenančius seserį ir brolį.

Aukso širdimi mylėjo žmones, 
tėviškę ir savo žemę, kurią, 
kaip saulę, turėjo gyvenimo kel
rodžiu. Kiekviename žingsnyje 
grįždavo ten savo mintimis, puo
selėdamas viltį vėl kada prie se
no Vilniaus kelio savo tėviškėj 
pabūti, garsiais Pabaisko pe
reiti takeliais...

Deja, tik vienas Viešpats ži
no, kam jį taip anksti iš žemiško 
Neo-Lithuanijos kelio pašaukė į 
dangiškąjį Sodą, čia palikdamas 
tik Kančią ir Kapą. Tegul Tau 
Viktorai bus gera ten, kur nėr 
kančios nei tremtinio, nei vergo!

Stasys Jakštas
♦

Susipažinau su Viktoru moky
damasis Simano Daukanto moky
tojų seminarijoje, kur kartu 
dirbome Jaunosios Lietuvos ra
telyje. Jis tuo metu buvo ket
virtame kurse. Mes, pirmojo 
kurso mokiniai, jį pamilome dėl 
jo gražių ir turiningų pašneke
sių. Po kelerių metų susitikome 
Neo-Lithuania korporacijoje. Jis 
buvo visada draugiškas ir malo
nus.

Viktoras buvo kilni ir tauri 
asmenybė. Kuklus ir tylus, tačiau 
savo siekiuose, nusistatymuose 
tvirtas. Visą laiką aktingas tau
tinės minties skleidėjas ir veikė
jas. Jam lietuviškieji, tautiniai 
reikalai buvo pirmoje eilėje. Jis 
jais gyveno ir sielojosi ligi mir
ties.

Nemažą indėlį tautinėje veiklo
je paliko Detroite. Buvo ne tik 
rūpestingas ALTS vietos sky
riaus narys, bet vienu laiku akty
viausiu pirmininku. Prieš kele
rius metus jo pastangomis buvo 
atkurta Neo-Lithuania Korp! pa
dalinys, kurio buvo pirmasis 
ir dabartinis pirmininkas. Jis 
taip pat suorganizavo padalinio 
šalpos-stipendijų fondą, kuriuo 
ne vienas jaunesniųjų korporantų 
pasinaudojo.

Nedaug yra tokių pareigingų ir 
sąmoningų organizacijos narių, 
koks buvo Viktoras. Jį sutikda
vai suvažiavimuose, išvykose ir 
neolituanų stovyklose. Visur jis 
buvo judrus ir aktyvus. Dėl to 
jam mirus, ALTS ir Neo-Lithua
nia Korp! neteko darbštaus nario 
kurį pavaduoti, ypač Detroite, 
nelengva.

Neturint čia giminių, jam ser
gant, nemaža širdingumo parodė 
ir daug pagelbėjo jo draugas Pet
ras Dalinis. Iš tikrųjų sunku 
kitą tokį rasti, kaip Petras, ku
ris ligoniu taip rūpintųsi, kaip 
geriausi tėvai, seserys ar bro
liai.

Laidotuvės buvo gražios ir 
tvarkingos. Koplyčioje prie kar
sto garbės sargyboje stovėjo vie
tos neolituanai. Karstą puošė gė
lių vainikai ir neolituanųspalvos. 
Laidoti susirinko didokas

Viktoro Griškonio karstą išneša iš laidotuvių namų Detroite. Iš kairės stovi laidotuvių direktorius 
V. Bauža. Karsta neša iŠ kairės: M. Gilvydis, A. Musteikis, Radzevičius. Iš dešinės: V. Pauža, J. 
Plečkus ir K. Šeputa. j. Gaižučio nuotrauka

skaičius žmonių, nors buvo pir
madienis.

Už mirusįjį mišias atnašavo 
ir pamokslą pasakė Šv. Antano 
parapijos klebonas kun. J. W, 
Stanevičius, asistuojant kuni
gams K. Simanavičiui ir Krikš- 
čiūnevičiui. Karstą nešė neo- 
lituanai ir Tautinės Sąjungos na
riai. Palaidotas gražiose Holy 
Sepulchre kapinėse. Atsisveiki
nimo žodį pasakė inž. J. Gaižu
tis. Sumaniai ir tvarkingai lai
dotuvėms vadovavo laidotuvių di
rektorius Valentinas Bauža.

Vladas Pauža.
♦

Velionies giminių vardu dėko
ju visiems jo draugams vieno
kiu ar kitokiu būdu prisidėju- 
siems Viktoro sunkiose ligos va
landose ar palydint Į amžino 
poilsio kelionę.

Dėkoju Dr. E. Gurskis-Paužie- 
nei už medicinišką pagalbą, 
ligoje nuolatiniams Viktoro lan
kytojams: Vaitekaičiams, Ples- 
kams, Bulgariams, Gilvydžiams, 
Gaižučiams, Tylams, Surkams. 
Neo Lithuania korp. nariams už 
neštą garbės sargybą koplyčioje. 
Kun. K. Simanavičiui, vargoni
ninkui Mateikai ir V. Baužai 
už palydėjimą į kapus. Neoli- 
thuanams: VI. Paužai, M. Gil- 
vydžiui, K. Šeputai, Radzevičiui, 
A. Banioniui, A. Musteikui ir 
Viktoro kaimynui J. Pleskui už 
karsto nešimą. Už prisiųstus vai
nikus: Pleskams, Clevelando
neolithuanams, Detroito neoli- 
thuanams, Lietuvių Rezistenci
nei Santarvei Detroite, p. Par- 
šeliūnams. Už mišias: Detroito 
Lietuvių Organizacijų Centro 
Valdybai, Juozui Juškai, Gilvy
džiams, Barauskų šeimai, Bul
gariams, Vengraičiams, Ples
kams, Mr. Mrs. Connelly. Di
delis ačių ir visiems, dalyvavu
siems laidotuvėse ir palydėju- 
siems Viktorą į lloly Sepulchre 
kapines.

Nuliūdęs Viktoro kaimynas ir 
draugas.

Petras Dalinis

'Lietuvos Prisiminimi;' radijui 
tfaterbury 25 metai

Lietuvos Prisiminimų radijo 
programa Waterbury buvo įsteig
ta 1936 m. sausio mėn. Ją įstei
gė tik prieš porą metų nustojusi 
egzistuoti lietuvių biznierių są
junga Chambers of Commerce. 
Programai vesti buvo paskirtas 
a.a. Dr. M. Colney, kuris ją 
vedė, su trumpa karo metu per
trauka, iki savo mirties. Po jo 
programa atiteko velionies našlei 
Antaninai Colnienei, kuri, talki
nanti eilei lietuviškos radijo 
programos mylėtojų, programai 
vadovavo kaip ir Dr. Colney, iki 
savo mirties -- 1958 m. spalio 
mėnesio.

Prasidėjus naujųjų ateivių 
emigracijai, kad pakeltų prog
ramos vertę lietuvybės požiū
riu, programai pradėjo talkinti 
Vladas Varneckas, vėliau a. a. 
B. Dirmeikis, Br. Dūda. Po Dr. 
Colney mirties programon daug 
darbo įdėjo Martynas Kiemai
tis, kuriam, be pranešimų, teko 
A. Colnienę mokyti ir lietuvių 
rašybos, nes ji buvo gimusi A- 
merikoje ir lietuvių kalbą mokė
jo tik žodžiu. Vėliau talkon atė
jo Romas Pakalnis, Jadvyga Stul- 
ginskaitė, Jonas Gaidys, Mykolas 
Gureckas ir kiti. Keliais atve
jais A. Colnienei talkino artimas 
jų šeimos draugas --Antanas Pa
liulis.

Taip kaitaliojantis pranešė
jams, programa negalėjo išlai
kyti vienodumo ir negalėjo daryti 
didesnės pažangos. A. Colnienei 
mirus, Lietuvos Prisiminimų 
programa atiteko dabartiniam jos 
vedėjui Antanui Paliuliui,kuriam 
šiuo metu talkina Edvardas Mel- 
ninkas.

įdėdamas daug darbo, A. Pa
liulis programą iškėlė aukščiau 
buvusio lygio. Programoj dažnai 
pasireiškia įvairios meninės jė
gos. Vietos teatralai, choras 
ir kt.

Lietuvos Prisiminimų progra

ma, kaip jos vedėjas kiekvieną 
sekmadienį kartoja, yra kultūri
nė -- komercinė. Būtų žymiai 
geriau, jeigu komercinės da
lies visai nebūtų, tačiau komer
cinėj stotyje, aišku, to išvengti 
negalima. Reikia tik džiaugtis 
lietuvių ir ne lietuvių biznierių 
nuoširdumu, kurių dėka per 25 
metus ši programa išsilaikė. 
Programos naudą tikrai supranta 
kiekvienas klausytojas, kada 
kiekvieną sekmadienį pietų metu 
turi progą gi r dėti lietuviškas dai
nas ar muziką, išgirsti kolonijos 
naujienas.

Waterburio Lietuvos Prisimi
nimų programa atvira visoms 
lietuviškoms organizacijoms. 
Ypač ja pasinaudoja Liet. Bend
ruomenės skyrius informaci
niais reikalais.

Sukakčiai paminėti buvo suda
rytas platus komitetas, kurio 
nariai įdėjo daug pastangų, kad 
būtų iškilmingiau pravesta.

Skoningai Viktoro Vaitkaus de
koruotoje salėje jubiliejinio kon
certo programą atliko daini
ninkės iš Bostono. Tai lietu
vaičių trio vad. muz. J. Gaide
liui. Dainininkės gražiai atlikto
mis pramoginio žanro dainomis 
tikrai sužavėjo 'publiką. Dailiojo 
žodžio programą atliko akt. Sta
sys Pilka iš Chicagos meistriš
komis deklamacijomis. įdomiai 
ir gyvai programą pravedė V. 
Vaitkus.

Apie Lietuvos Prisiminimų nu
eitą kelią kalbėjo Martynas Klei- 
naitis. Jubiliejinio koncerto 
proga sveikinimus ir linkėjimus 
pareiškė šios organizacijos: Lie
tuvių Bendruomenės -- Dr. P. 
Vileišis, Tautinės Sąjungos M. 
Gureckas, skautai Č. Bogužas. 
Taip pat kalbėjo lietuviškos veik
los veteranas muz. A. Aleksis 
ir rėmėjų vardu -- K. Bagdonas.

Lietuvos Prisiminimų progra
ma girdima sekmadieniais nuo 
12 vai 30 min. iki 2 vai. p. p. 
Programos vedėjui Antanui Pa
liuliui ir jo padėjėjui Evardui 
Melninkui linkėtina tęsti savo 
darbą taip, kad kaip jie iki šiol 
dirbo.

V.

DETROIT

Pirma vasaros išvyka
Nežiūrint, kad šiemet ge

gužės mėnuo gana vėsus, 
bet su pereitu sekmadieniu 
prasidėjo pavasariniai išva
žiavimai j gamtą. Man šie
met gegužės 28-tos sekma
dienį teko praleisti p. Kuo- 
daičių gražioje "Nidoje”. 
Svečių susirinko gražus bū
relis. Daugiausia Detroito 
lietuviai šauliai ir jūros 
skautų vadovybė. Vieni 
meškeriojo, kiti dainavo, o 
treti atliko šaudymo prati
mus. Geriausiu meškerioto
ju pasirodė esąs J. Pranai
tis — šaulys, o geriausia
šaudytoja skautė Irena 
Laurinavičienė. F. M-zas
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Pasibaigus ALT S-gos Bostono skyriaus talkai, prekybininko S. Grabliausko dovanotas radijo apa
ratas atiteko Antanui Bričkui. Nuotraukoje: inž. Dačys (dešinėje) įteikia A. Bričkui dovaną.

Č. Kiliulio nuotrauka

dą, kurioje bus išstatyta 
apie 80 paveikslų. Jų auto
riai — senieji ir jaunieji 
lietuvių dailininkai: Bagdo
nas, Augius, Jonynas, Pet
ravičius, Viesulas, Vilimas, 
Vizgirda, Varnas, žoroms
kis, Žmuidzinavičius, Puzi- 
nas, Valius ir kt.

Susirinkimas su paskai
tomis prasidės 3:30 vai., o 
paroda bus atdara birželio 
3 ir 4 nuo 10 ryto iki 8 vai. 
vak. Vieta: Amer. Liet. 
Taut. S-gos namai So. Bos
tone.

KAZIMIERO ŽOROMSKIO PARODA BOSTONE
Gegužės 21 d., 4 vai. po 

pietų ALT S-gos Bostono 
sk. namuose buvo atidaryta 
dail. Kazimiero ž o r o m s - 
k i o kūrinių paroda. Pa
rodos rengėja — ALT S-gos 
Bostono sk. valdyba, kuri 
stengiasi išlaikyti tradiciją, 
surengdama kasmet nors 
vieną liet, dailės parodą 
Bostone. Bostono ir apylin
kių lietuviai dailės parodas 
mėgsta, jas gana gausiai 
lanko ir vis nuperka po vie
ną kitą paveikslą.

Gražus būrys bostoniečių 
susirinko ir į dail. Kaz. žo- 
romskio parodos atidarymą. 
ALT S-gos Bostono sk. pir
mininkas inž. J. D a č y s 
tarė dailų atidaromąjį žodį, 
primindamas graikų anti
kos mintį, kad dailė yra ty
lioji poezija. Be to, jis davė 
nemenką pluoštą dail. žo- 
romskio biografinių žinių. 
Pats parodos autorius dail. 
Kaz. žoromskis savo trum
pam žody palietė tik dažus, 
kuriuos, jis savo darbams 
vartoja, padėkojo parodos 
rengėjams ir jos atidarymo 
dalyviams.

Parodoj iškabintus kūri
nius apžiūrėjus, suglausta 
mintimi galima * būtų taip 
apie jų autorių kalbėti: dail. 
Kaz. žoromskis turi tapy
tojo kultūrą ir skonį, turi 
gerą tapybinę techniką, jau
triai išgyvena spalvų ga
mas, bet jis vis dar tebėra 
ieškantis dailininkas, šioj 
parodoj, iškabindamas visą 
eilę dabar Amerikoj madnų 
akstraktinės dailės drobių,

jis gerokai skiriasi nuo to 
žoromskio, kurio darbų pa
roda prieš porą metų buvo 
surengta Lūšių ir Veitų vi
loj Meškoj, Cape Cod’e. Tie
siogine žodžio prasme sa
vaimingojo kelio ieškojimas 
galėtų būti laikomas daili
ninko dorybė ir jo dvasios 
dinamiškumu, betgi būna 
atsitikimų, kad ieškojimas 
išvirsta į blaškymąsi ir am
žiną savęs nesuradimą. 
Blaškymosi gi padariniai 
dažniausia būna tokis me
nas, kuris paprastai vadi
nam kažko girdėto ar regė
to atoskambiu. Aišku, Bos
tono lietuviai dail. Kaz. žo- 
romskiui nuoširdžiai linki 
surasti savąjį Aš, kuris kel
tų mūsų džiaugsmą ir pa
sididžiavimą. Niekas gal ne
kels abejonių, kad jis nega
lėtų to pasiekti.

Ta pačia proga tenka vie
šai tarti porą sakinių dėl 
kainų, kuriomis ne tik dail. 
žoromskis, bet ir eilė kitų 
mūsų dailininkų įkainoja 
savo darbus. Manding, de
rėtų skaitytis su tikrove, t. 
y. su Amerikos lietuvių me
džiaginiu pajėgumu. Pvz., 
aš gana gerai pažįstu Bos
tono lietuvius, bet negalė
čiau surasti nei vieno tokio, 
kuris pajėgtų, tegu ir už la
bai vertingą dailės kūrinį, 
mokėti 1500 ar net 750 do
lerių. Drįstu kelti mintį, 
kad tikrovės paisymas gal 
tikrai liet, dailininkų dar
bams žymiai plačiau atver
tų duris į tautiečių pasto
ges. St. S.

Studentų skautų šventė 
Bostone

Akademinio Skautų Są
jūdžio Bostono sk. birželio 
3 d. rengia eilinę metinę 
šventę. Programoje bus 
stud. Al. Mučinsko paskaita 
apie šių- dienų jaunimo pro
blemas ir svečio iš New 
Yorko, dail. V. K. Jonyno 
paskaita "Kūrėjo santykis 
su realybe’’. Apie dvylika 
kandidatų bus pakelti tik
raisiais korp. "Vytis" ir 
studenčių skaučių draugo
vės nariais.

Ta proga A.S.S. rengia 
pirmąją Bostone lietuvių 
meno rinkinių dailės paro-

Laisvės Varpo gegužinė
Pirmoji šios vasaros ge

gužinė rengiama Laisvės 
Varpo. Ji įvyks birželio 3 d. 
Romuvos parke, Claremont 
Avė., Brocktone, Mass.

Paprastai gegužinės pri
skiriamos prie pramoginių 
parengimų, kuriuose ne
daug dėmesio kreipiama 
rimtesnei programai, šiuo 
atžvilgiu Laisvės Varpas 
sudaro gražią išimtį. Jo ge
gužinės sąlygomis.

Dabar rengiamoje gegu
žinėje programai atlikti pa
kviesta O. Ivaškienės tauti
nių šokių grupė iš So. Bos
tono ir muz. J. Beinorio ve
dami Worcesterio lietuvių 
chorai: moterų, vyrų ir miš
rus. Tai suteikia gegužinei 
kultūrinio parengimo pobū
dį. Abu vienetai yra stip
rūs, plačiai žinomi, turi pro
gramą, tinkančią gegužinei.

Gegužinė truks nuo vidu
dienio iki vidurnakčio. Per 
visą laiką joje bus duoda
ma pramoginė muzika iš 
juostų, į kurias įrašyta tos 
rūšies dalykai iš šiapus ir 
anapus geležinės uždangos, 
veiks valgių ir gėrimų bu
fetas, šokiams gros geras 
orkestras.

Kad lengviau būtų atvyk-

ti lietuviams iš tolimesnių 
apylinkių, gegužinė specia
liai rengiama šeštadienį. 
Rytoj šventa — išmiegosimą 
tai daina, pagal kurios min
tį visi kviečiami iš arti ir 
toli įsijungti į šį Laisvės 
Varpo parengimą. Jis labai 
reikšmingas tolimesnei šios 
visuomeninio ir kultūrinio 
pobūdžio radijo programos 
veiklai.

Gegužinėje bus dar pa
skirstytos dovanos tiems, 
kurie įsijungs į vykdomą 
dabar piniginį vajų Laisvės 
Varpo naudai. Dovanų pa
skirstyme galės dalyvauti 
kiekvienas, kuris pagal spe
cialius lapelius paaukos 
bent 25 centus. Dovanos: 
vyriškas rankinis laikrodis, 
baterinis radijo aparatas ir 
elektrinis plaukų džiovintu
vas. A. B.

kių km., gyveno Bond. St., Eli- 
zabeth, N. J.

Židonis, Kazys ir Pranas, gy
venę Kaune

Žvinys, Alfonsas, gyvenęs 
Anykščiuose.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82 nd Street

New York 24, N. Y.

JUOZO MACIAUS
ĮPĖDINIAMS

Eagle Stamps NOW

DOWNTOWN — PUBLIC SQUARE

PAIEŠKOMI
Bagdonaitė, Valerija, gyvenusi 

Kaune
Endriuškevičius, Vincas, Ka

zio sūnus, kunigas
Jansonienė - Galinaitytė, Ona, 

sūnus Bruno ir dukterys Inge
borga ir Ona, iš Juknaičių km., 
1945 metais buvę Butow stovyk
loje, Pomeranijoje

Kuzmickas, Jonas, Jeronimo 
sūnus, ir jo sūnūs Jeronimas, 
Jonas,ir Zenonas

Meleškienė-Určinaitė, Anelė, 
išvykusi iš Plungės

Mikolaitienė, Marijona, gyve
nusi Kaune

Šeikis, Albertas, po karo bu
vęs Austrijoje

Šeškevičius, Kazys ir Zigmas, 
ir jų sesuo Vasaitienė, Emilija, 
Petro vaikai

Vasaitienė -- Šeškevičiūtė, E- 
milija, ir jos broliai Šeškevi
čius, Kazys ir Zigmas, Petro 
vaikai

Žemaitienė Petkevičiūtė, Ieva 
Baltramiejaus duktė, iš Staniš-

Juozas MAČIUS, gimęs 1878 
m. kovo mėn. Darguriškią km., 
Viekšnių vals., Mažeikių apskr., 
mirė 1944 m. sausio 2 d. dalį 
turto užrašydamas Marijonai, 
Petronėlei ir Antanui Mačiams, 
kurie prieš* karą gyveno Lietu
voje, bet dabartinis jų adresas 
nežinomas. Jie arba apie juos ži
nantieji prašomi skubiai atsi
liepti.

ConsulateGeneralof Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

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

atstovę

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT 

Nl 2 4450
642 Meadow Lane Dr.

Cleveland 24

visada padidina sutaupąs

3 ) BASEMENTMi y CEDAR CENTER — RIDE AND RIE'GEVVOOD DRIVECEDAR CENTER — RIDE OOD DRIVE

Apsisaugokite nuo saules ir sumažinkite oro vėsinimo kaštus su gražiomis langinėmis., □

Aukštos kokybes Cotton Drill

<lrop

valance

Užsakytojas:

colių 
colių 
colių

Kartu su visais 
įtaisymais

Specialiam pavėsiui ir vėsumui. Įtaisykite jūsų lan
gams aukštos kokybės langines. Užuolaidos ir kili
mai liks gražūs ir nenublukę .. . Kambariai bus vė
sesni, patogesni, per visą vasarą. Ir jie pagražins, 
paspalvins visą jūsų namą.

• T
• 2’ projection

DIRVA 
69o7 Superior. Avė., 
Cleveland 3, Ohio.

LANGINES

Tinkamos užtraukia
mos porčiy užuolaidos

Visos 7* ilgio

(Vardas, pavardė)

(Adresas) 3

4.19
4.49

Siunčiu $5.oo ir prašau man išsiųsti R. Spalio 
naują knygą "Alma Mater”.

Paštu ir telefonu užsakymai pildomi... šaukit CHerry 1-3070

EASEMENT DRAPERY DEPARTMENT... THE MAY COMPANY, ALL

pločio ...............................
pločio ................................
pločio ................................
Tik žali ir balti dryžiai!

\ įsos langinės yra paruoštos su visais 
reikalingais įtaisymais__ Galima

tuoj dėti
Spalvų kombinacijos porčių užuolaidoms, dide
lių langų langinėms ir kitokiom langinėm — 
žali ir balti dryžiai ar tik žalia spalva.

Plačių langų langinės
Su Head Rods. 2’6” l)rop, 2’6” l’rojection,

9” Valance
5’ pločio_______ 9.89
5’6” pločio ___ 10.29
G’ pločio _____ 10.69
7’ pločio _____ 11.89

30’’ pločio
42” pločio

pėdų pločio_______ 6.49
pėdų pločio___ ___ 7.79
pėdų pločio-----------9.09
pūdų pločio_______ 9.99
pėdų pločio_____ 10.99

10 pėdų pločio-------- 11.59
12 pėdų pločio_____ 13.99

8’ pločio _____ 13.09
9’ pločio _____ 16.69
10’ pločio_____ 17.69
12’ pločio_____ 20.49 .

Atskirų langų langinės
Su Head Rods. 2’6” Drop, 2’6” Projection,

9” Valance
3G” pločio
48" pločio

ACRYLIC APTRAUKTOS ABIEJOSE PUSĖSE

VISAD TURĖK PO RANKA

Skundžiamasi, kad lietuviškos knygos skaitytojų 
skaičius labai sumažėjęs. O mes galvojame, kad lietuviška 
knyga dar gali skaitytojų surasti. Ypač gera knyga, ko
kia yra R. Spalio Alma Mater.

Įsigyk ją savo bibliotekai. Įsigyk ir vieną dovanoms. 
Kai ateis kokia proga sveikinti artimuosius, tada nerei
kės rūpintis, o dovana bus jūsų namuose, įrišta gražiais, 
kietais viršeliais.

Įsigydamas Almą Mater paremsi lietuvį rašytoją, lie
tuviškos knygos leidyklą ir svarbiausia, įrodysi, kad gera 
lietuviška knyga skaitytojų dar turi.

Užsisakant naudokis pridedama atkarpa.

3.S9
1.19

.1.39

1

STORES
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CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Amerikos Lietuviu Ta
rybos Clevelando skyriaus 
valdyba susitarė su latviais 
ir estais, gyv. Clevelande, 
kad liūdniųjų birželio įvy
kių minėjimą rengtų kartu, 
birželio 18 d,

Minėjimo programa: 11 
vai. šv. Jono katedroje šv. 
Mišios už nukankintus ir 
nužudytus p a b a 11 iečius. 
Tuoj po pamaldų eisena į 
miesto rotušės aikštę, iš 
kur grįžtama į šv. Jono mo
kyklos salę, kur įvyks iškil
mingas paminėjimas. Yra 
pakviesti į minėjimą val
džios atstovai.

Čiurlionio Ansamblio cho
ras, vad. muz. Alfonso Mi
kulskio pamaldų metu gie
dos katedroje ir iškilmin
gam minėjime. Visos orga
nizacijos kviečiamos su vė
liavomis dalyvauti pamal
dose ir eisenoje bei iškil
mingam minėjime.

• Mažoji Dainų šventė 
Lietuvių salėje įvyks birže
lio 24 d. Koncertas-vakaras 
rengiamas Čiurlionio an
sambliui ir šv. Jurgio para
pijos chorui pagerbti bei 
paremti, jiems išvykstant į 
Dainų šventę Chicagoje.

Kvietimais prašoma iš 
anksto apsirūpinti: AL Pi
liečių Klube, Baltijos Pre
kybos namuose, Spaudos 
kioske ir pas choristus.

• Pr. Ambrazo, G. Kar- 
sokienės ir J. Kazėno piani
no muzikos mokinių koncer
tas įvyks kitą šeštadienį,

birželio 10 d., 7 vai. vak. šv. 
Jurgio parapijos salėje.

• Birželio 4 d., 11:30 vai, 
(sekmadienį), tuoj po pa
maldų, Lietuvių salėje šau
kiamas Amerikos Lietuvių 
Tarybos Clevelando sky
riaus atstovų susirinkimas.

Darbotvarkėje: skyriaus 
valdybos pranešimas, tra
giškųjų birželio įvykių mi
nėjimo aptarimas ir kt.

Maloniai prašome organi
zacijas prisiųsti atstovus ir 
nevėluoti. Kviečiama ir Cle
velando visuomenė. Įėjimas 
laisvas.

Pelninga nuosavybė
Du namai, po dvi šeimas, 

vienam dideliam sklype. 
Vienam 7 ir 4 kamb., kitam 
po 5 kamb. Tarp Donald ir 
St. Clair gatvių. Netoli mo
kyklos ir bažnyčios. Kreip
tis: 1089 E. 71 St., telef. 
EX 1-8219. (65)

• Išnuomojamas 5 kam
barių su vonia butas pirma
me aukšte — 1320 Giddings 
Rd., trečias namas nuo Su
perior Avė.

Namo savininkas Pranas 
Ambrazas. Tel. UT 1-6915.

Parduodamas dvigubas 
namas,

5 ir 4 kamb., 965 East 77 
Street. Kaina $8,500. Telef. 
AT 1-4256. (65)

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.

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 šildymų Dirvoje, atlikę nemažai 
patarnavimų lietuviams ir mūsų darbu visi patenkinti.

W. F. HANN & SONS C0.
15533 EUCLID AVĖ. MU 1-4200

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

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

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

40, SUPERIOR 
/0 SAVINGS

OPEH EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

t

IN TOWN OFF1CE — 6712 SUl’ERIOR AT EAST 68 ST, t

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

SPORTO DIENOS
PABALTIEČIŲ LENGVO
SIOS ATLETIKOS, PLAU
KYMO IR LAUKO TENI

SO PIRMENYBĖS
P a p ildydami ankstyves

nes informacijas praneša
me, kad 1961 m. š. Ameri
kos Pabaltiečių lengvosios 
atletikos, plaukymo ir lauko 
teniso pirmenybės įvyks š. 
m. liepos mėn. 22-23 d. Cle
velande.

Varžybų rengėjai yra lie
tuviai. Vykdytojai — Vid. 
Vakarų Sporto Apygarda ir 
Clevelando LSK žaibas.

žemiau duodame varžybų 
programą.

Lengvoji atletika vyrams: 
100 m., 200 m., 400 m., 800 
m., 1500 in., 3000 m., 3000 
m. ėjimas; 110 m. klūtinis 
bėgimas; šuolis į tolį, šuolis 
į aukštį, su kartimi, trišuo- 
lis; rutulys, diskas, ietis, 
kūjis; 4 100 m. estafetė.

Lengv. atletika moterims: 
60 m., 100 m.; šuolis į tolį, 
šuolis į aukštį; 80 m. kliūti
nis bėgimas; rutulys, dis
kas, ietis; 460 m. estafetė.

Plaukymas vyrams: 100 
yd. laisvu stiliumi, 220 yd. 
1. st., 440 yd. 1. st.; 100 yd. 
krūtine, 100 yd. nugara, 100 
yd. peteliške; 4x100 yd. 
įvairaus plaukimo estafetė, 
4x100 yd. laisvu stiį. esta
fetė.

Plaukymas moterims: 50 
yd. laisvu stiliumi, 100 yd. 
1. st., 50 yd. krūtine, 50 yd. 
nugara; 3x50x yd. įvairaus 
plaukimo estafetė, 4x50 yd., 
Įaisv. stil. estafetė.

Lauko tenise bus vykdo
ma tik individualinės var
žybos : vyrų vienetas, mote
rų vienetas, vyrų dvejetas, 
moterų dvejetas ir mišrus 
dvejetas.

Pabaltiečių varžybose tu
ri teisę dalyvauti kiekvie
nas lietuvis, latvis ar estas 
gyvenąs JAV-se ar Kanado
je. Lengvojoje atletikoje ir 
Plaukymo dalyvių skaičius 
neapribojamas. Lauko teni
se, dalyvių skaičius eventu
aliai gali būti apribotas tik 
tokiu atveju, jei perdidelis 
žaidėjų skaičius padarytų 
varžybų pravedimą neįma
nomu.

Lietuvių dalyvių registra
cija vykdoma per sporto 
klubus, pagal klubams iš
siuntinėtas i n s t r ūkei jas. 
Klubams nepriklausą spor
tininkai gali registruotis 
tiesiai pas rengėjus, šiuo 
adresu:

A. Bielskus. 1211 Carlyon 
Rd.. E. Cleveland 12, Ohio. 
(Telef. MU 1-3717).

VIRŠUJE: Šv. Jurgio parapi
jos Clevelande choras su klebo
nu kun. Barčiu ir choro vedėju 
P. Ambrazu ruošiasi dalyvauti 
n Dainų šventėje Chicagoje. 
Prieš tai parapijos choras su 
Čiurlionio ansambliu rengia ma
žąją dainų šventę Clevelande, 
birželio 24 d. Lietuvių salėje. 
Parengimo pelnas skiriamas ap
mokėti choristų keliones į Chi- 
cagą.

V. Pliodžinsko nuotrauka

R e g istracijos terminas: 
liepos 10 d.

Šiais metais pabaltiečių 
varžybos bus jau 5-sios iš 
eilės. Anksčiau paskirų 
sporto šakų pirmenybės bū
davo vykdomos atskirai. 
Šiais metais bus vykdoma 
kartu. Tokiu būdu varžybos 
bus didesnės apimties. Tai
pogi yra planuojama šiais 
metais nukaldinti specialius 
medalius pirmų 3 vietų lai
mėtojams apdovanoti.

Lietuviai sportininkai ir 
sporto klubai yra raginami 
ir kviečiami kuo skaitlin- 
giaų šiose varžybose daly
vauti, idant prieš savo kai
mynus pasirodytume kaip 
drausminga ir gaji organi
zacija.

PSF-jos Lietuvių Sekcija

DOLERIAI IR CENTAI
(Atkelta iš 2 psl.)

Baldų gamintojai ir pardavėjai 
praneša, kad prez. Kennedy dau
giau padėjo supamųjų kėdžių 
pramonei, negu visi iki šiol gy
venę seneliai. Supamųjų kėdžių 
pareikalavimas stipriai padidė
jęs. Ir padidėjęs po to, kai 
Baltieji Rūmai pripažino faktą, 
kad tai yra prezidento Kennedžio 
pati mėgiamiausioji kėdė.

Dėl tokio pasisekimo dalis nuo
pelnų priklauso ir prez. Ken
nedžio asmeniniam daktarui 
(moteriai), kuri pastebėjo, kad 
tai yra geras būdas pailsėti 
nes "supamoji kėdė sutelkia 
nepertraukiamą judesį ir padeda 
pašalinti muskulų nuovargį".

Kėdės gamintojai. P & PChair 
Co. praneša, kad supamųjų kėd
žių užsakymai "smarkiai padi
dėjo" nuo to laiko, kada prez. 
Kennedy buvo nufotografuotas 
savo $25 dolerių vertės kėdėje.

*
Vyriškų rūbų gamintojai ir 

pardavėjai, nesvarbu ar jie būtų 
respublikonai ar demokratai, yra 
labai patenkinti prez. Kennedžio.

Paskutiniu laiku prez. Ken
nedžio mėgiamo stiliaus $250 
kostiūmai pasidarė labai popu
liarūs. Pagal vyriškų rūbų ga
mintojus "prezidentas Kennedy 
yra pirmasis madingas prezi
dentas per paskutinius 50 me
tų"...

I.S.AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Rd.
Cleveland 3, Ohio

Mašinų viršaus taisymas ir dažymas. Motorų, 
stabdžių patikrinimas ir taisymas.

24 hours towing
Atidaryta nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.

Dienos telef.: HE 1-6352 Nakties tel.: LI 1-4611

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką dueną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’BelI-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525 
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius 

mėsos produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti.

P. J. KERSIS
609 Society for Savings Blgd. — Cleveland. Ohio 

Ofiso telef.; MAin i-1773 
Rezidencija: OL 7-2521

Turėdami reikalų prašom į mane kreip
tis namų telefonu OL 7-2521 — Peninsula.

J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina

vimo ir apdraudos įstaiga.
6606 Superior Avė. UT 1-2345 
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

STANDARTINIAI MAISTO
SIUNTINIAI 1 LIETUVA! c-

Ateina žinios, kad Lietuvoje šiuo metu stinga
maisto, todėl sudarėme ši los gana vertingus siun-
tinius, kuriuos galite užs; įkyli galiniai žemiausio-

mis kainomis tik per,

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC.
CLEVEI.AM) SKYRIŲ

Adresas: 1313 Addison Rd., Cleveland 3, O.
Tel. UT 1-0806

Siunt. No. C-l $32.00 Siunt. No. C.5 $18.00
20 sv. cukraus 41'1 s v. kiaul. taukų
.9 sv. kiaul. tauku 5 sv. salami
10 sv. kviet. miltų 5 sv. rieb. ar liesiu 

lašiniu
Siunt. No. C-2t $31.50 10 sv. cukraus
18 sv. kiaul. tautų 5 s v. kviet. miltų
20 sv. cukraus 2 sv. kavos

2 sv. kakao
Siunt. No. C-3 $11.00 1 s v. pipirų

9 s v. rvžiu
10 sv. cukraus
9 sv. kiaul. tauku

10 pok. Amer. cigr.

5 sv. salami Siunt. No. C-6 $18.00
10 sv. kviet. miltų 2 sv. kavos
2 sv. kavos 5 sv. cukraus
1 sv. pipirų 9 sv. kiaul. tauku
10 pok, Amer. cigar. 5 sv. salami
Siunt. No. C-4 $32.00 5 sv. riebių lašinių

5 sv. liesiu lašinių
30 sv. cukraus 5 sv. kviet. miltų
9 sv. kiaul. taukų 2 sv. pipirų

Į šias kainas yra įskaitytas muitas, pašto, pro
duktų bei pakavimo išlaidos, šie siuntiniai bus

pasiųsti iš Europos.
Skelbimas laikinas — prašome išsikirpti.

i
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KAS IR KUR?
• Į naują Vilties Draugijos 
valdybą, pagal balsų dau
gumą, išrinkti: Br. Veitas, 
VI. Ramanauskas, J. čiu- 
berkis, V. Rastenis ir A. 
Mackevičius. Valdyba pa
reigomis pasiskirstys arti
miausiame posėdyje, kuris 
įvyks Clevelande.
• Vilties Draugijos susirin
kimo metu į Vilties Drau
giją įstojo B. ir A. Tiškai 
iš E. St. Louis su $25.00 
įnašu, A. Račkauskas iš 
Chicagos su $10.00 įnašu. O 
East Chicagos Tautinės Są
jungos skyrius savo įnašus 
padidino $200.00. Įnašus 
padidinant įteikė tokio tu
rinio raštą:

"A. L. Tautinės Sąjungos 
East Chicagos skyrius savo 
visu otiname susirinkime, 
įvertindamas Vilties Drau
gijos kilnius tikslus lei
džiant patriotinį laikraštį 
DIRVĄ, kurioje taip pat at
sispindi Tautinės Sąjungos 
veikla bei jos rūpesčiai, nu
tarė padidintį savo įnašą 
dar 200 dol/

• Chicagos Aukštesniosios 
Lituanistikos Mokyklos Mo
tinų Klubas, iš koncerto, 
buvusio kovo 26 d., $200.00 
paskyrė vadovėlių leidimui. 
Moterų Klubo rūpesčiu iki 
šiol tam dideliam reikalui, 
yra aukota $2,000.00.

JONE KVIETYTE, {žymi išraiškos šokių šokėja su partneriu 
N. Antonelli dalyvaus birželio 17 d. programos išpildyme Mellande, 
Ont., ruošiamose Joninėse.

Mūsų Klubo nariui ir brangiam prieteliui

HENRIKUI TRAPIKUI

staiga mirus, reiškia gilią užuojautą jo žmonai,

vaikams ir anūkams

Baltijos Klubas Chicagoje

Mano geram prieteliui

A. A. HENRIKUI TRAPIKUI

staiga mirus, reiškiu gilią užuojautą jo žmonai, 

dukroms, sūnams ir anūkams

Jonas Našliūnas

DAINŲ ŠVENTES 
ŽINIOS

John Pakel, sr., Dainų 
šventės pasisekimui užtik
rinti ir aukoms telkti suda
rė platų Dainų šventės Rė
mėjų Komitetą. Į komitetą 
įeina iškilūs lietuviai pre
kybininkai ir kiti profesio
nalai. Komiteto sudėtis to
kia: John Pakel, sr., komi
teto pirmininkas, Albinas 
Dzirvonas sekretorius, Teo
doras Blinstrubas iždinin
kas. Komiteto nariai: kun. 
Adolfas Stašys, dr. Gedimi
nas Balukas, Stanley Bal- 
zekas, sr., dr. Steponas Bie- 
žis, dr. Milda Budrienė, inž. 
Jonas Jurkūnas, Dan Ku
raitis, Juozapas Puodžiū
nas, inž. Antanas Rudis, inž. 
Jonas Stankus, Valerijonas 
Šimkus, Justin Mackiewich, 
sr., Stanley Kazin, dr. Povi
las Zallys.

Aleksandras Aleksis, Wa- 
terbury lietuvių choro diri
gentas per paskutiniuosius 
38 metus, pakviestas Dainų 
šventės garbės dirigentu. 
Jis priims iš prof. J. Žilevi
čiaus dirigento lazdelę ir di
riguos himnus. Dainų šven
tė įvyksta Chicagoje liepos 
2 d. Dainų šventės bilietai 
gaunami Dainų šventės būs
tinėje, 2501 W. 69 St., Chi
cago 29, III,

• Jonas Rimkūnas, iš Ham- 
mond, Ind., mokėdamas už 
Dirvą atsiuntė ir $5.00 au
ką.

KAIRĖJE: Dalis ALT S-gos
seimo dalyvių, iškilmingojo po
sėdžio atidarymo metu gieda Lie
tuvos himną.

Dirvos nuotrauka

LB rinkimų 
rezultatai

Vidurio rinkiminėje apygardo
je balsavo: Clevelande 368, Det
roite 154, Rochestery 105, Buf- 
fale 22, Pittsburghe 12, Ann Ar- 
bore 10, per centrinės apylinkės 
rinkimų komisiją 23 (60% šioje 
apylinkėje registruotų rinkikų), 
iš viso 694 asmenys.

Atskiri kandidatai gavo balsų: 
St. Barzdukas 563, J. Bachunas 
443, Alf. Mikulskis 377, dr. 
Alg. Nasvytis 359, Vyt. Kaman- 
tas 347, P. J. Žiūrys 334, dr. 
VI. Ramanauskas 328, J. Jankus, 
300 J. Žilionis 266, K. S. Kar
pius 262, V. Raulinaitis 242, 
Č. Staniulis 233, Edv. Karnėnas 
222, P. Mikšys 184, Stp. Nasvy
tis 145, Z. Peckus 119.

*
Los Angeles rinkiminėje apy

gardoje balsavo 98 asmenys (re
gistruotų rinkikų buvo 142), rin
kimuose dalyvavo Los Angeles ir 
San Francisco apylinkės, per 
centrinės apylinkės rinkimų 
komisiją balsavo 7 asmenys (37% 
šioje apylinkėje registruotų rin
kikų).

Atskiri kandidatai gavo balsų: 
Alė Rūta 71, L. Valiukas 57,
J. Motiejūnas 56, J. ąžuolaitis 
54, A. Dabšys 54, Alg. Avižie
nis 50, K. Liaudanskas 48, VI. 
Pažiūra 42, J. Mitkus 38, VI. 
Bakūnas 28, Vyt. Šeštokas 26.

CV inf.

PAMINKLINIO KRYŽIAUS 
ŠVENTINIMAS

New Haveno ir apylinkės lietu
viai, minėdami baisiojo birželio 
dvidešimtmetį, stato paminklinį 
lietuvišką kryžių. Kryžiaus pa
šventinimo iškilmės įvyks bir
želio 18 d.

Iškilmingos pamaldos už miru
sius Sibiro tremtinius ir žuvu
sius už Lietuvos ir Amerikos 
laisvę karžygius įvyks 10 vai. 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje, 339 Greene St., New Ha- 
ven.

Kryžiaus šventinimo iškilmės 
prie bažnyčios 12 v. Toliau seks 
Amerikos himnas, klebono kun. 
Matučio žodis, senatoriaus Dodd 
žodis, kryžiaus šventinimo apei
gos, atliekamos prel. Balkūno, 
giesmė Marija, Marija, vainikų 
padėjimas, miesto majoro ar jo 
atstovo žodis, dokumentų įmū
rijimas, iš Lietuvos žemės su
kasimas, Lietuvių Bendruome
nės apylinkės pirmininko žodis, 
ir Lietuvos himnas.

Po iškilmių parapijos salėje 
užkandžiai ($1.50 asmeniui). Ten 
vyks tautiniai šokiai, pagerbi
mas kryžiaus projektuotojo ir 
kryžiaus meistro, kurie savo 
darbus atliko be atlyginimo, svei
kinimai, užbaigimo žodis. Be to 
veiks bufetas.

Kviečiame šiose iškilmėse 
skaitlingai dalyvauti. Mūsų kolo
nija negausi, todėl labai laukiame 
svečių iš artimesnių kolonijų. O 
kad nesusidarytų trukdymų, pra
šytume tą dieną nedaryti mi
nėjimų bei parengimų.

NEBŪSI
gi abiturientui*nfeko nedavęs! Puikių dovanų yra Gradins- 
ko TV, radijų, patefonų ir vėsintuvų krautuvėj, 2512 W. 
47th St., Chicago, III., FR 6-1998.

Filmų specialistas P. Jasiu- 
konis pažadėjo iškilmes filmuoti, 
todėl pageidautina kad moterys 
pasipuoštų tautiniais rūbais.

Antanas Gruzdys,
Lietuvių Bendruomenės apylinkės 

pirmininkas

PET SEIMO APELIACIJA
Pavergtųjų Europos Tau

tų Seimas išvykstančiam į 
Europą prez. Kennedžiui 
pasiuntė raštą, kuriame 
prašė prezidentą "aiškiai 
pareikšti Chruščiovui, kad 
karo meto ir pokarinių tei
sinių ir politinių įsipareigo
jimų ir pažadų, liečiančių 
devynias Vidurio ir Rytų 
Europos valstybes, vykdy
mas yra sąlyga bet kokiam 
JAV santykių su Sovietiją 
normalizavimui, ir kad jo
kiomis aplinkybėmis tams
ta nesutiksi su sovietų ko- 
loniniu mūsų kraštų valdy
mu."

• Laikraštininkas Vladas 
Butėnas, gyvenąs Chicago
je, automobilio nelaimėje, 
buvo sunkokai sužeistas ir 
dabar gydomas ligoninėje.

DIRVAI AUKOJO
Prenumeratą pratęsdami, 

Dirvą aukomis parėmė:

A. Andriulionis,
Boston ..................$2.00

Dr. A. Baltrukėnas,
Akron .................  5.00

D. Kalėda, Pittsburgh 2.00 
M. Kildišas, Worcester 2.00 
J. Laskus, Chicago ... 2.00
J. Naumus, Detroit .... 2.00
K. Gudauskas,

Baltimore ............. 2.00
A. Lapinas, L’Aburd,

A. Plauffe, Que. ... 2.00 
V. Mažeika, E. Chicago 2.00 
A. Smagrauskas,

Dearborn ............. 2.00
A. Zatkus, California 2.00 
P. Janulaitis,

Los Angeles ....... 1.00
V. Mieželis, Chicago 3.00 
M. Mažeika, St. Joseph 2.00
J. Gelažius, Chicago 10.00 
S. Šiaučiūnas, Chicago 2.00
K. Dūlys, Baltimore 2.00
K. Gogelis, Detroit .... 2.00 
R. O. Patt, Cleveland 5.00 
Ig. Katinėlis, Detroit 2.00 
A. Ramanauskas,

New Haven...........2.00
P. Ulėnas. Brooklyn .... 1.00 
J. Valiušaitis, Stamford 2.00 
J. Rimkūnas,

Hammond ............. 5.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

Vieno veikliausių ALI S-gos East Chicagos skyrių, piniginiai 
parėmusio Sąjungą, Vilties Draugiją ir Nepriklausomybės Fondą, 
pirm. K. Pocius įteikia čekį Neprikl. Fondo pirm. E. Čekienei. 
Prie stalo sėdi Tėv. Vaišnys. Dirvos lluotrauka

į ALTS-gos seimą buvo atsilankiusi didelio ir neužmirštamo 
Sąjungos veikėjo Antano C>lio našlė. Nuotraukoje iš kairės: kons. 
dr. P. Daužvardis, Vera Olienė, dr. J. Bartkus ir J. Bačiūnas.

Dirvos nuotrauka

Linksmoje nuotaikoje susitikę seime. Iš kairės inž. J. Jurkūnas, 
Lietuvos atstovas Washingtone dr. J. Kajeckas ir Juozas Bačiūnas. 

Dirvos nuotrauka
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