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Tarp Vakarų ir Maskvos pasiliko 
'gilūs ir platūs’ nesutarimai

Kennedy savo kelionę Europoje baigė įsitikinęs, 
kad reikia labiau, negu bet kada anksčiau, stip

rinti JAV gynybą ir ryšius su sąjungininkais
Prezidentas Kennedy ir 

S o v i etijos dikta torius 
Chruščiovas baigė dviejų 
dienų konferenciją Vienoje 
labai trumpu komunikatu, 
iš kurio ryškėja, kad buvęs 
pasiektas "ribotas susitari
mas" dėl Laoso, bet daugiau 
kaip tris valandas ginčytasi 
Vokietijos ir Berlyno klau
simais.

Tiesa, Chruščiovas vėliau 
susitikimą apibūdino, kaip 
"gerą pradžią", bet jau pra
deda aiškėti, kad tas susiti
kimas baigėsi aštriomis 
k o n t r a versijomis, kurių 
me’tu, nors ir nebuvo mesta 
ultimatumų, bet pasakyta 
karčių ir grasinančių pa
reiškimų. Konferenc i j o j e 
taip pat išryškėjo, kad "gi
lūs ir platūs" nesutarimai 
tarp Vakarų ir Maskvos li
ko, kaip buvę, ne tik Vokie
tijos ir Berlyno klausimais, 
bet ir dėl atominių bandy- 
ffill fefitFoies, nusiginklavi
mo kontrolės ir Chruščiovo 
doktrinos apie jo vadina
mus "tik išsilaisvinimo ka
rus".

Kalbant apie "ribotą su
sitarimą" dėl Laoso, taip 
pat reikia pastebėti, kad te- 
sutarta tik tiek, kiek anks
čiau iš abiejų pusių buvo 
oficialiai dėklą ruojama: 
kaip komunikate sakoma, 
abu valstybių šefai "pakar
tojo nusistatymą remti ne
utralų ir nepriklausomą La
osą, kuri administruotų pa-

Juoda diena JAV komunistams
JAV Aukščiausias Teismas 

pagaliau užbaigė vienuoliką me
tų nusitęsusius juridinius gin
čus dėl dviejų reikšmingų vy
riausybės priemonių kovoje su 
komunizmu: patvirtino valstybės 
vidaus saugumo akto dalį, rei
kalaujančią "komunistinės akci
jos" organizacijas registruotis, 
ir pripažino konstitucine Smitho 
akto dalį, kuri įvardija nusikal
timu priklausymą partijai,skati
nančiai smurtu nuversti vyriau
sybę.

Aukščiausiojo Teismo spren
dimai, vis dar gana apriboją 
JAV vyriausybės veiksmus, bet 
vis dėlto reiškią reikšmingą ju
ridinę pergalę valstybės saugumo 
reikaluose, buvo priimti maža 
penkių balsų prieš keturis per
svara. Daugumą sudarė: Felix 
Frankfurter, Tom C. Clark.John 
Marshall Harlan, Charles H. 
Whittaker ir Potter Stevvart. 
Prieš balsavo: Hugo L. Black, 
William O. Douglas, Milliam J. 
Brenan jr. ir vyr. teisėjas Earl 
Warren.

Valstybės vidaus saugumo 
aktas buvo kongreso priimtas 
1950 metais, jis reikalavo, kad 
"komunistų fronto" organizaci
jos būtų registruojamos JAVtei- 
singumo ministerijoje. Per re
gistraciją turi būti pateiktos 
partijos pareigūnų ir narių pa
vardės pastaraisiais metais (ko
munistai, teismuose vilkindami 
įstatymo įsigaliojimą, jau spėjo 
persiorganizuoti, svarbiuosius 
vadus pervesdami į pogrindį, t. y. 
viena ar kita forma išbraukda
mi iŠ oficialių sąrašų), toliau 
turi nurodyti visas pajamas ir iš
laidas, įskaitant fondų šaltinius, 
per pastaruosius metus.

Registruotos grupės turi pra
kasti visas mokestines išimtis ir 

Čių laosiečių išrinkta vy
riausybė, ir reikalingumą 
tarptautinių sutarimų, ku
rie garantuotų neutralumą 
ir nepriklausomybę ir, ry
šium su tuo, efektingų gink
lų paliaubų svarbą". Kaip 
praktikoje Maskva vykdo 
tokias deklaracijas, aiškiai 
parodo Ženevoje vykstan
čios tarptautinės konferen
cijos jklampdinimas akli- 
gatviuose.

Iš Washingtono sluoks
nių taip pat aiškėja, kad 
Chruščiovas įspėjęs prez. 
Kennedį, jog jis pasiryžęs 
Berlyno klausimą išspręsti 
dar prieš šių metų pabaigą. 
Chruščiovo planuo j amas 
sprendimas, kaip jau žino
ma, turėtų būti naudingas 
sovietams: JAV, Britanija 
ir Prancūzija turėtų pasi
traukti iš Berlyno, atsisa
kyti ten karo sutartimis 
įgytu teisiu. Jei jie su tuo 
nesutiktų, sovietai yra pa
siryžę pasirašyti separatinę 
taikos sutartį su komunisti
niu Rytų Vokietijos režimu, 
kuriam perduotų susisieki
mo kontrolę j ir iš Berlyno, 
o Rytų Vokietijos komunis
tai ruošiasi užblokuoti su
sisiekimą su Berlynu. 
Chruščiovas ir kiti sovietų 
vadai yra nekartą pareiškę, 
kad jie naudotų karinę jė
gą, jeigu Vakarų sąjungi
ninkai bandytų jėga išlai
kyti savo ryšius su Berly
nu.

savo korespondenciją antspau
duoti: "skleidžia... (vardas), ko
munistų organizacija". Toliau, 
registruotieji bus šalinami iš 
valdinių tarnybų ir negaus už
sienio pasų. Kai kurie ne Ame
rikoje gimę komunistai gali pra
rasti JAV pilietybes.

Smitho aktas, oficialiai vadina
mas svetimšalių registracijos 
aktu, priimtas 1940 metais, ir jo 
pirmasis tikslas sekti svetimša
lių vykdomą sabotažą ir špiona
žą. Tai vienas iš efektingiausių 
juridinių priemonių kovojesuko
munizmu.

Amerikos komunistai, kaip ir 
reikėjo laukti, tuoj pat pasmer
kė šį Aukščiausiojo Teismo 
sprendimą, paskelbdami jį 
"triuškinančiu smūgiu demok
ratijai ir konstitucijai”.

TRUMPAI
♦ JAV gynybos departamentas 

pradėjo tyrinėjimus, kurių tiks
las išvystyti žemės satelitus, 
galinčius numušti priešo balisti
nes raketas, praėjus kelioms mi
nutėms nuo jų paleidimo.

♦ Japonijos parlamento žemie
ji rūmai audringame posėdyje 
priėmė įstatymą, skirtą po
litinių riaušių veiksmams kont
roliuoti. Komunistai ir socia
listai bandė sulaikyti balsavimą, 
neleisdami pirmininko į tribūną, 
bet jis balsavimus pravedė iš 
savo kėdės salėje. Įstatymas per
duotas aukštiesiems rūmams.

♦ P. KOREJ.) valdanti karinė 
junta paskelbė, kad "raudonųjų 
velnio rankos" veikusios ir nu
verstosios vyriausybės tarpe: 
trims buvusio kabineto nariams 
komunistai siuntę nurodymus ir 
pinigus.

Taigi, ne tik jokių vilčių, 
kad šaltasis karas atslūgs, 
bet dar ryškiau artėja tre
čiojo pasaulinio karo grės
mė, šiuo atveju jau turinti 
aiškų terminą: prieš šių 
metų pabaigą. 1958 metų 
lapkričio 27 d. Chruščiovas 
pirmą kartą paskyrė šešių 
mėnesių laikotarpį Berlyno 
klausimui išspręsti. Vėliau 
jis ir kiti sovietų valdžios 
nariai kartkartėmis paste
bėdavo, kad jie dar galį 
laukti, bet ne amžinai. Iš 
Chruščiovo pareiškimo pre
zidentui Kennedžiui reikia 
suprasti, kad šį kartą so
vietai jau nurodė galutinę 
datą.

Iš Vienos prez. Kennedy 
buvo nuskridęs į Londoną 
pasitarti su premjeru Mac- 
millanu. Jie priėjo išvados, 
kad tariamą "ribotas susi
tarimą” dėl Laoso reikią 
laikyti globalinių sovietų 
intencijų bandymu. Iš pa
reiškimo dvasios ir prieš 
susitikimą su Chruščiovu 
padarytų užuominų tenka 
susidaryti išvadą, kad tai 
galįs būti paskutinis ban
dymas.

Londono komunikate taip 
pat pabrėžiama, kad "pa
siektas pilnas sutarimas dėl 
reikalingumo išlaikyti są
jungininkų teises ir įsipa
reigojimus Berlyne".

Prez. Kennedy, kaip ste
bėtojai priduria, savo kelio
nę Europoje baigė labiau, 
negu bet kada anksčiau, įsi
tikinęs. reikalingumu stip
rinti JAV gynybą ir ryšius 
su sąjungininkais.

Nors oficialiai tebesako
ma, kad pasitarimai su 
Chruščiovu buvę "naudin
gi", kaip išsireikšta Vienos 
komunikate, bet prez. Ken
nedy iš Vienos išvyko pesi- 
mistiškiau nusiteikęs, negu 
į ten vykdamas.

ALT Sąjungos seime Chicagoje, po ilgų metų nesimatymo neti
kėtai susitiko Vincas Rastenis su Stasiu Kalvaičiu, Nepriklauso
moje Lietuvoje buvusiu Jaunosios Kartos redaktoriumi, dabar gy
venančiu East Chicagoje. Nuotraukoje iš kairės V. Rastenis ir 
S. Kalvaitis. Dirvos nuotrauka

Šiaurinėje New Yorko valstybės dalyje miršta Amsterdamo miestas, miršta ir to miesto lietuvių 
kolonija, kur iš 3,000 lietuvių liko tik saujelė. Nuotraukoje grupė Amsterdamo lietuvių prie didžiau
sio lietuvių susibūrimo cent o -- šv. Kazimiero bažnyčios. Iš kairės: senas Amsterdamo gyventojas 
P. Lalas, Dirvos skaitytojas ir rėmėjas nuo jos įsikūrimo, A. Beleckas, atvykęs iš Clevelando aplan
kyti pažįstamų. P. Bartkus - S. Lekutis -- LB Amsterdamo apyl. iždininkas. Plačiau apie Amsterdamo 
lietuvių koloniją 5 psl. R Gaidžiūno nuotrauka

REIKIA KANTRYBĖS IR IŠTVERMĖS KAUPTI 
PAJĖGAS GELEŽINEI UŽDANGAI LAUŽTI

LNT pirmininko Vinco Rastenio žodis ALT Sąjungos seime Chicagoje
Mieli šio kilnaus susirinkimo 

dalyviai,
Lietuvos Nepriklausomybės 

Talkos Valdyba naudojasi šia 
proga tarti Jums --Sveiki, Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
vadovai, atstovai ir 1 nuliai,su
sirinkę į savo se aąjį seimą, 
į seimą sąjungos <uri savo tiks
lų išdėstyme p rėžia ir tikslą 
remti lietuvių tautos pastangas 
atstatyti bei išlaikyti savam 
krašte nepriklausomą Lietuvos 
valstybę, apsaugančią pagrindi
nes žmogaus teises bei laisves.

Kadangi LNT yra sambūris, 
susitelkęs kaip tik tam, kad 
dėtų tokias pastangas, tai šis 
sveikinimas atitenka ne šiaip 
lyg pirmą kartą sutinkamiems 
tautiečiams, o jau gerai pažįsta
miems Lietuvos nepriklauso
mybės siekimo rėmėjams - tal
kininkams. Ypač, kad ALT Są
junga, nors ir nebūdama Lietu
vos Nepriklausomybės Talkos 
dalyvė iš vardo, yra žymia da
limi jos dalyvė iš esmės, nes 

Jūsų, čia esančiųjų, ir visų ALT 
S-gos narių žymi dauguma iš 
tikrųjų yra ir tiesioginiai L. 
N. Talkos darbo palaikytojai, 
skatintojai ir net vykdytojai. To
dėl LNT vadovybė šiame seime 
mato tarytum didelės dalies savo 
bendradarbių bei bendraminčių 
seimą. Todėl ir linkime jam 
sėkmės ne mažiau, kaip kiek
vienas iš mūsų linkime sėkmės 
ir patys savo sumanymams bei 
užsimojimams.

Pastangoms Lietuvos ne
priklausomybei atgauti šiuo me
tu dar nėra atvirų kelių, ir maža 
tėra progų joms apčiupiamu 
mastu pasirodyti. Todėl jų vie
toje dažnai tegirdime nuotaiką 
bandančių palaikyti žodžių sro
vės, dar dažniaupasigendameap- 
čiuopiamų darbų. Dėl to pasi
girsta ir nusivylimo balsų, netgi 
savitarpinių pasipriekaištavimų, 
ieškančių apsileidimo, neryžtin
gumo, neveiklumo priežasčių ir 
kaltininkų. Pasigendama kaip tik 
tų pastangų, kurias yra pasiža
dėta ir norėta remti.

Tokioje padėtyje yra svarbu iš
laikyti stiprius nervus ir apsi
saugoti nuo-pagundos, vedančios 
į blaškymąsi, į bandymus bent 
išdailintomis frazėmis vaidinti 
veiklumą, kuris, atrodo, pelnytai 
yra gavęs tuščio mosikavimo 
vardą.

Ko mums dabarties metu ypač 
reikia, tai kantrybės. Jei netu
rime pakankamai tvirtų prie
monių kliūtims išversti, reikia 
mokėti susivaldyti nuo despera
tiškų užsimojimų pramušti sieną 
tiktai kaktomis. Reikia kantry
bės ir ištvermės kaupti pajėgas, 
nors ir lėtai, tokia pajėgas, 
kurios būtų tinkamesnės geleži
nei uždangai laužti, negu tiktai 
plikos kaktos.

šio seimo proga yra pareikšta, 
kad Tautinė Sąjunga tvirtai besi
laikanti tvirtų principų. Tai pui
ku, tačiau reikia pastebėti, kad 
principai yra tik viena dalis 
pamato, reikalingo išvadoms ir 
apsisprendimams priimti. Šalia 
principo visada būtina statyti tik
rovę, ir tik iš jos sugretinimo 
su turimais principais tegalima 
padaryti išvadų. Jei net ir šalia 
labai teisingų principų turėsime 
klaidingą tikrovės pažinimą bei 
įvertinimą, išvados bus klaidin
gos, o apsisprendimai bus ne tie, 
kokių reikia.

Dabar susidaro gana gera pro
ga Lietuvos nepriklausomybės 

siekimo pastangas sustiprinti 
reikiama linkme, išryškinant 
Lietuvos padėtį, kaip padėtį kraš
to, kuris yra atsidūręs kolonizuo
jamo krašto padėty kaip tik tuo 
metu, kai kolonializmas visam 
pasauly griūva ir yra net pa
greitintai griaunamas, sustiprin
tai smerkiamas. Principas aiš
kus -- kiekvieną šalis turi būti 
gelbstima iš kolonijinės padėties. 
Bet kad iš to principo išplauk
tų ne tik mus, bet ir visus kitus 
įtikinanti išvada, yra būtina iš
ryškinti tikrovę, būtina išryškinti 
faktus, pavaizduojančius kaip, -- 
ir įrodančius, kad Lietuva tikrai 
yra patekusi kolonizuojamo 
krašto padėti n.

Apie tuos faktus, deja, daugu
mas tebekalbam tų faktų dar ne
sam iki galo išsiryškinę, tebesi- 
tenkiname tik gana miglotu jų 
žinojimu. Štai, čia yra sritis, 
kurioje ir šiandien mūsų pastan
gos gali būti įtemptai pavarto
tos. Tokias pastangas reikia di
dinti, jos laukia ir visų Jūsų 
paramos. Nepasikliaukime vien 
šmaikščiai pareiškiamais reika
lavimais, nepasikliaukime vien 
žodžiais, nes ir geriausiais prin
cipais paremti žodžiai, jeigu 
jiems paremti nėra išsamiai at
skleistų ir nušviestų faktų iš
dėstymo, retai tegali pataikyti 
į norimą tikslą. Štai.geraisprin- 
cipais paremtų įtikinėjimų dėka 
šio krašto Kongrese yra kelia
mos Lietuvos reikalui palankios 
rezoliucijos. Jose, tarp ko kita, 
yra teigiama, esą, lietuviai ver
žiasi kovoti ir mirti dėl Lie
tuvos laisvės. Pagalvokim, -- 
argi tikrai lietuviai veržiasi 
mirti? Jei taip, tai kam gi liktų 
iškovota laisvė? Būkim tikri, kad 
iš tiesų yra ne taip. Jei lie
tuviai ir nori kovoti dėl lais
vės, jei ir nepaiso toje kovoje 
net gyvybei pavojaus, tai, vis- 
dėlto, iš kur gi pagrindas skelbti 
kad mirtis būtų jiems kovos prie
monė. Toki teigimai neįtikins, 
nes tai negali būti tiesa. O jei 
neįtikins, tai kaip gi tokiais tei
gimais galima priartėti prie 
tikslo? Tai tik vienas iš pavyz
džių, primenančių, kad žod
žiuose, kuriuos vartojame kovo
je dėl tikslo, verta būti santū
resniems, verta juos apsvarsty
ti, kiek jie paremti tikrove.

Šių pastabų tikslas yra skatinti 
ir kviesti visus stengtis, kad

(Nukelta į 2 psL)
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BALTŲJŲ RŪMŲ 'VIRTUVĖS KABINETAS’
Svarbiausieji prezidento Kennedžio patarėjai

Nedaugeliui net amerikiečių 
žinomos pavardės, o dar mažiau 
vaidmuo tų vyrų, kurie sudaro 
vadinamąjį prez. Kennedžio "vir
tuvės kabinetą”. Tų prezidento 
asmeninių patarėjų ir bendradar
bių įtaka jo politikai yra beveik 
tokia pat, kaip ir jo oficialiosios 
vyriausybės: vos ne pusė -- ar
ba, tiksliau kalbant, keturias
dešimt nuošimčių -- visų poli
tinių jo programos punktų ir 
priemonių jiems pasiekti yra 
suplanuota minėtų asmenų.

Tą "virtuvės kabinetą" suda
ro apie 15 asmenų, kurių maž
daug pusė yra jo asmeniniai 
referentai -- prezidentas tokias 
pagelbines "rankas" gali laisvai, 
be senato aprobavimo, pasi
rinkti, o kiti "virtuvės kabi
neto" kolegos yra susodinti J 
strateginius ministerijų biuro
kratijos postus, dažniausiai net 
be atatinkančio rango.

Kaip jaunas pats prezidentas, 
taip ir visi jo patarėjai, t. y.

LNT PIRMININKO ŽODIS
(Atkelta iš 1 psl.) 

pastangose dėl Lietuvos nepri
klausomybės pirmenybė būtų ski
riama padėties, tikrovės paži
nimui ir įvertinimui, ir kad tik 
iš to pažinimo bei įvertinimo re
zultatų sugretinimo su mūsų jau 
turimais principais kiltų išvados, 
sudarančios pagrindus mūsų 
sprendimams ir veiksmams. 

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER 
ATOSTOGAS

GARSIAME CAPE COD — OSTERVILLE, MASS, KU
RORTE PRIE ATVIRO ATLANTO, LON'G BEACII PLIA
ŽO, PUŠŲ PAVĖSYJE. GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE VA

SARVIETĖS VILOJE

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

TEL. GA 8-8425

Ištaikinga vila, erdvūs kambariai • Gražus privatus 2 
akrij 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.

nė vienas nėra peržengęs 50 m. 
amžiaus ribos. Visi jie yra buvę 
jo patarėjais rinkiminėje kam
panijoje, ir visi jie reprezen
tuoja jaunąją Amerikos inteligen
tiją.

"Virtuvių kabinetai" nėra nau
jiena JAV istorijoje: jau dau
giau kaip 130 metų beveik kiek
vienas prezidentas turėjo as
meninių patarėjų būrį. Pirmasis 
buvo sukurtas 1829 metais, ka
da Andrew Jackson pasiėmė į 
Baltuosius Rūmus nedidelę gru
pę žurnalistų, aktyviai rėmu
sių jį rinkiminėje kampanijoje. 
Nuo tų laikų liko ir "virtuvės 
kabineto" vardas, nes jie į Bal
tuosius Rūmus atvykdavo ir iš
vykdavo per virtuvę, kad nuslėptų 
savo vaidmenį nuo publikos.

Neretai jų įtaka prezidentui 
būdavo net didesnė, negu oficia
liųjų ministerių, bet tik prez. 
Franklin D. Roosevelto lai
kais kai kuriems jų pirmą kar
tą buvo suteikti oficialūs titulai, 
kaip pvz. "prezidento patarėjų", 
jei jie jau neturėjo kitų postų 
ministerijų biurokratijoje.

Ta pati sistema galioja ir šian
dien, prez. Kennedžio adminis
tracijoje. Tik ji šiandien lais
vesnė, negu sakysim Eisen- 
howerio laikais, kurio "virtuvės 
kabinetas" buvo suorganizuotas 
generalinio štabo pagrindais, su 
nustatyta "įsakymo grandinės" 
eile.

"Virtuvių kabineto" nariai turi 
tą pirmumą prieš oficialiuosius 

ministerius.kad jiems bet kuriuo 
metu atidaros prezidento ka
bineto durys (arba telefono lai
das), o prezidento susitikimai 
su ministeriais turi būti paruoš
ti per sekretoriatus, su krū
vomis memorandumų. Tuo būdu, 
išvengiant formalumų, bet kuri 
nors nauja idėja prezidentui gali 
būti pasiūloma žymiai greičiau, 
negu oficialiais kanalais, kur 
kiekvienas projektas, prieš pre
zidentui pateikiant, kritiškai į- 
vertinamas iš visų pusių. Kita 
šio kabineto narių dalis, išsklai
dyta strateginiuose ministerijų 
postuose, akylai budi, kad kiek
vienas projektas ar akcija būtų 
įvykdoma prezidento numatyta 
prasme ir reikiamu greičiu.

Kas yra svarbiausieji vyrai 
dabartiniame prezidento "virtu
vės kabinete"?

Didžiosios politikos -- užsie
nių, gynybos iš dalies finansų 
ir ūkio, o taip pat propagandos 
ir’ užsienių pagalbos -- klausi
muose pagrindinį vaidmenį vai
dina McGeorge Bundy -- prezi
dento planuotojas ir kritikas. 
Su specialiu titulu "nepaprasta
sis prezidento asistentas tauti
nio saugumo reikalams" šis 42 
metų intelektualas, be abejo, 
yra viena iš pačių reikšmingiau
sių asmenybių Amerikos politi
koje.

Jis studijavo matematiką, 
prieš- pašaukiant į Washingtoną, 
buvo dekanas Harvardo universi
tete ir atkreipė į save dėmesį, 
laikas nuo laiko atlikdamas spe
cialius uždavinius Trumano ad
ministracijai, vienu metu bū
damas tuometinio valstybės sek
retoriaus ir dabartinio savo uoš
vio Dean Acheson asistentu.

Kai nesenai britų premjeras 
Macmillanas ir vokiečių kancle
ris Adenaueris lankė VVashingto- 
ną, visuose politiniuose pasikal
bėjimuose Bundy sėdėjo tarp pre
zidento ir jo valstybės sekreto
riaus, laikas nuo laiko vienam ar 
kitam ištiesdamas raštelį arba 
pats autoritetingai įsiterpdamas 
į diskusijas. Jeigu "virtuvės ka
binetas" sudaro tam tikros rū
šies šešėlinę vyriausybę, tai 
Bundy yra jos premjeras.

♦

Jo pavaduotojas, 44 metų Walt 
Whitman Rostow, savo įtakingu- 
mu nedaug atsilieka. Ligšiol bu
vęs ekonominės istorijos profe
sorius "Massachusetts Insitute 
of Technology", Harvardo uni
versiteto kaimynystėje stovin
čioje vienoje iš žymiųjų JAV 
technikos aukštųjų mokyklų, ku
rios studijos apie ūkinio išsi
vystymo laipsnius buvo pritai
kytos eilėje ūkiškai atsilikusių 
valstybių, jų tarpe Indijoje, jis 
turi gerą galvą, kurioje, kaip 
sakoma, "kas 30 sekundžių 
gimsta nauja idėja"; tokiu pat 
tempu jis virškinąs užsienio 
ūkio, socialinės politikos ir ki
tų sričių klausimus.

Bundy ir Rostov yra lyg už
tvankos, kurios atrenka ir pra
leidžia į Baltuosius Rūmus plau
kiančius pasiūlymus tautinio sau
gumo klausimais -- net ir tuo 
atveju, kai jie ateina iš užsie
nių, gynybos arba žemės ūkio 
ministerijų. Kartais jie pritaria 
tų ministerių pasiūlymams, kar
tais atmeta ir paruošia alternaty
vą arba priešingą planą. Tada 
pats prezidentas nusprendžia, 

kurią mintį priimti ir ją pada
ryti galiojančia politine linija.

♦

Visai kitokia, pagal kilmę ir 
veikimo apimtį, yra antroji, di
desnioji "virtuvės kabineto" gru
pė. Ji pirmoje eilėje užsiima 
tolimos perspektyvos, esminiais 
vidaus politikos klausimais, nors 
turi nemažos įtakos ir užsienių 
politikai.

Ją taip pat sudaro jauni žmo
nės, kurių priekyje stovi 32 
metų Theodore Sorenson, iš na
mų teisininkas su politinėmis 
ambicijomis, šaltas ir fanatiškai 
atkaklus, bet kitų "virtuvės ka
bineto" narių respektuojamas. 
Užsienių politikos klausimuose 
jis dažnai yra griežtesnis komu
nizmo atžvilgiu už daugumą kitų 
prez. Kennedžio "virėjų". Su savo 
pavaduotoju Mike Feldman — 
vienu seniausių grupėje, turinčiu 
jau 44 metus -- jis tvarko įsta
tyminius,. parlamentarinius ir 
konstitucinius klausimus ir ko
ordinuoja ministerijų darbą.

Beveik toks pat įtakingas po
litinėje Washingtono kasdienybė
je yra ir trečiosios grupės še
fas, 36 metų Kenneth O'Donnel, 
turįs gana neįprastą titulą: 
"prezidento programos sekreto
rius". Nors viešumai jo pavar
dė beveik nežinoma, jis prezi
dentą mato dažniau už kitus, 
sijodamas svečius, memorandu
mus ir problemas, kurios die
nos bėgyje turi susidurti su pre
zidentu; tuo būdu jis gana pla
čiai reguliuoja paties prezidento 
darbą.

Kartu su juo dirba taip pat 
viešumai beveik nežinomas ir 
jaunas Lawrence O*Brien, kurio 
rankose yra prezidento skirsto
mų postų padalinimas, kitaip ta
riant, politinė administracijos 
kontrolė.

Šalia šių grupių, prezidento 
"virtuvės kabinete" yra lyg ir 
finansų ministeris -- biudžeto 
direktorius David Bell, apie 
kurį pats Kennedy pasakė: "ma
no kontrolierius ir mano deši
nioji ranka". Šis 41 metų pro
fesorius nusprendžia, ar krašto 
ūkis pakels jo kolegų projektus.

*

"Virtuvės kabinetui" priklauso 
ir trys oficialūs ministeriai, bet 
šiame kabinete jų veiklos sritis 
išeina iš tiesioginių pareigų zo
nos.

Robert Kennedy, jaunesnysis 
prezidento brolis ir teisingumo 
ministeris, yra laikomas pre
zidento "antruoju aš" minėtame 
•šešėliniame kabinete, ypač prieš 

Sis
alus
yra

ugnim - verdamas!

... ir ugnies virimas duoda Stroh’s puikų skonį, 
su kuriuo negali lygintis joks Amerikos alus!
Virimas, kuri jūs matote virimo katile, 
atliekamas tiesioginiai kaitinant atvira ugnimi.
Šis didelis karštis duoda geriausj skonį, 
gaunamą iš geriausių mišinių . . . todėl Stroh’s 
yra lengvesnis ir skanesnis. Pasinaudokit 
gaivinančiu skoniu Amerikoj 
vieninteliu, ir dar šiandien’

JUMS PATIKS
The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

kongreso narius. Jei jis juos 
pasikviečia ir jiems patiekia iš 
"virtuvės kabineto" kilusį pasiū
lymą, jie žino, kad tai kalba 
paties prezidento balsas.

Darbo ministeris Arthur Gold- 
berg yra antras oficialios vyriau
sybės narys, veikiąs šešėlių ka
binete. "Jei Kennedy ir Chruš
čiovas vieną dieną tikrai susės 
deryboms, prezidentas į jas nu
sives ir Bundy su Goldbergu," 
neseniai pranašavo vienas aukš
tas valstybės departamento val
dininkas, "pirmasis jau paruoši- 
nės pasiūlymus, antrasis kom
promisus."

Trečiasis dvigubas ministeris 
šešėlių kabinete yra vidaus rei
kalų sekretorius, 41 m. amžiaus 
Stuart Udall, kuris nėra nei 
intelektualas, nei senas Kenne
džio draugas, ir todėl šiek 
tiek izoliuotas. Bet "virtuvės ka
binetan" jis įtrauktas praktiniais 
sumetimais: oficialaus posto
teikiama galia ir milžiniškais 
pinigų ištekliais jis gali pasiekti 
parlamentinę daugumą "virtuvės 
kabineto" programoms įgyven
dinti.

*
Visi minėtieji asmenys sudaro, 

taip sakant, reguliarųjį "virtuvės 
kabinetą". Šalia jų yra dar ne
nuolatinių to kabineto narių.

Jų tarpe pirmauja specialusis 
prezidento asistentas Arthur 
Schlesinger jr. Jis yra daugelio 
geriausių prezidento kalbų auto
rius, kaip prieš tai buvo jo rin

kiminės propagandos vystytojas. 
Į. pasitarimus pritraukiamas ta
da, kai reikia raštu suformuluoti 
tolimesnės perspektyvos planus.

Kartais į "virtuvės kabineto* 
posėdžius pritraukiami ir Wal- 
ter Wolfgang Heller, prezidente 
patarėjų štabo šefas, ir Paul 
Nitze, gynybos ministerijos pa- 
sekretorius.

"Virtuvės kabinetas" yra gerai 
suorganizuota vadų grupė. Jai 
veikiant užkulisiuose, piliečiui 
neįmanoma žinoti, kas iš tikrų
jų už kurią programos dalį yra 
atsakingas, kai oficialūs minis
teriai už savo veiksmus atsa
kingi viešai. Kai Kennedy nese
niai buvo paklaustas, kas iš jo 
aplinkos "aukštųjų asmenų" pa
žadėjęs Gomulkai (pagal jo tei
gimą) pripažinti Oderio-Neisses 
sienas, Kennedy turėjo prisipa
žinti, kad pats to negalėjęs pa
tirti.

Tenka pastebėti, kad tarp ofi
cialiosios vyriausybės ir "vir
tuvės kabineto" narių, lygiai kaip 
ir pastarųjų tarpe, dažnai iš
kyla aštrių įtampų, nors tuo tarpu 
dar nė viana jų nevirto viešu 
konfliktu. Ateity jų galbūt nebus 
išvengta, kaip tai dažnai atsi
tikdavo prez. F. D. Roosevelto 
laikais.

Paraginki t savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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Dvi mergaitės ir didelė padėka
Dažnas didesnis lietuvių susibūrimas palieka savo 

atgarsius. Taip ir šį kartą, po Tautinės Sąjungos seimo, 
tie atgarsiai tebeįvairuoja. Vieniems tai patikę, o kitiems 
nepatikę. O kas vieniems atrodę būtina, tai kitiems gal 
ir praleistina.

Ne vienaip tuos pačius įvykius išgyvenę vyresnieji ir 
jaunieji dalyviai. Jei vyresnieji buvo daugiau susitelkę 
ties rūpesčiu, kad lietuvybės vagą gilinant ir tautinės 
veiklos barą platinant, reikia ieškoti naujų priemonių ir 
naujos talkos, tai jauniesiems gal savaime buvo smagu, 
kad jie ateina, jie yra jauni, dar visas gyvenimas jiems 
priklauso ir dėl lietuviškos vagos gilinimo bei platinimo 
jie perdaug galvos šiandien dar nelaužo.

Ir vieni ir kiti teisūs. Tie patys reikalai, kitokiose 
sąlygose augus ir mokslus ėjus, kitaip atrodo vyresnie
siems ir jauniesiems. Į saulėleidį einančių žingsniai visad 
kelius kartus svarstyti ir nervingesni.’O jaunų dienų ug
nim degančių, kaip, pavasarinių ėriukų pasišokinėjimai, 
per kalnelius ir daubas tuo pačiu entuziazmu šaukiantieji.

Tokį jaunųjų nuotaikų labai taurų pasireiškimą ir 
man teko neseniai išgyventi, štai, praėjusį penktadienį į 
Dirvos redakciją atėjo dvi šaunios mergaitės — Birutė 
Augustinavičiūtė ir Nijolė Grybauskaitė. Kai jas redak
cijos prieškambaryje sutikau, jos vartė Dirvą ir žiūrėjo 
į Lietuvių Bendruomenės nemažą rinkiminį skelbimą, at
spaustą per visas šešis skiltis arba žvilgčiojo ir į gretimai 
esantį May Co. 40 colių skelbimą. Ant stalo gulėjo nedi
delis raštelis, kuriame spėjau įžiūrėti tik pavadinimą — 
Inž. E. Bartkui. . .

Mūsų pokalbis, kaip paprastai tokiais atvejais būna, 
prasidėjo:

— Kuo panelėms galėčiau patarnauti?
O jos, rodydamos į didelį skelbimą tuoj ėmė prašyti, 

kad tik tokio dydžio ir į pirmą puslapį būtų įdėta jų atsi
neštoji padėka. Esą, joms ir jų draugams neolithuanams 
iš Clevelando, buvo parodyta tiek daug dėmesio ir tiek 
nuoširdumo, esą dėl jų ir labai daug išlaidų padaryta, 
taigi ir didelę padėką jos norinčios paskelbti.

Palengva išsiaiškinom, kad jokių padėkų į pirmąjį 
puslapį nededam, kad pačią garbingiausią padėkoms skelb
ti vieta skaitome 8-tą puslapį ir nuoširdumą reiškiant, ne
būtinai reikia, kad tokios padėkos paskelbimas ir labai 
daug vietos užimtų.

Mačiau, kad dėl vietos didumo jos nelabai manim 
patikėjo. Bet, palengva susitarėm, joms vis kartojant, 
kad jos gi turinčios pareikšti didelę padėką, nes ir joms 
buvo labai daug džiaugsmo ir malonumo suteikta.

šis mūsų pokalbis buvo nemeluotas dviejų kartų su
sitikimas apie tą patį reikalą galvojant. Mačiau iš jų 
akių ir jutau iš jų sakomų žodžių, kad joms tas įvykis 
palikęs didelį įspūdį, jis liks ilgai atmintinas, o gal ir il
giems metams akstinu tuo domėtis, į tautinio darbo barą 
jungtis ir dirbti.

Abi mergaitės, su kuriomis tas. ne taip dažnai atsi
tinkąs pokalbis vyko, daug kur jaunimo darbe aktyviai 
reiškiasi. Abi kalba gražia lietuvių kalba ir abi išgyvena 
lietuviško darbo gilią prasmę. Tai dalis to mūsų jaunimo, 
iš kurio galima daug tikėtis. Tik kad kely joms pasitai
kantieji akmenėliai nebūtu aštrūs, per juos einant nei 
kojų nei širdžių nesusižeistų.

Išsiaiškinant, kai buvau paklaustas, kiek jos už pa
dėką turi mokėti, taip susitarėm: dabar nieko nemokat, 
bet kai baigsit mokslus ir pxulėsit savarankiškai gyventi, 
reikės įstoti į Vilties Draugiją su $100.00 įnašu ir tuo 
padėti Dirvą toliau leisti. Toks mūsų susitarimas buvo 
entuziastiškas ir mes labai gražiai atsisveikinom.

Joms išėjus galvojau, o kaip būtų gerai, kad tokio 
susitarimo mes galėtume pasiekti su daugeliu mūsų jau
nųjų. šiuo atveju .juk ne tai svarbu, ar tas susitarimas 
bus įvykdytas už dviejų ar penkerių metų. Svarbu, kad 
tokį susitarimą ne tik yra progų sudaryti, bet jis iš abie
jų pusių pilnai suprantamas. Jis jauniesiems neatrodo 
jokia našta, o tik dalis tų lietuviškų pareigų, kurias pa
veldi iš tėvu ir patys nori lietuviais būti.

Man tas jautrus ir giliai nuoširdus pokalbis tą diena 
buvo didelė dovana, kokius nebuvau turėjęs jau daugelį 
metų. Tai buvo ne tik pokalbis su dviem. į lietuvišką dar
bą įsijungusiom mergaitėm, bet per jas ir su kitais jau
nuoliais. kurie sunkiose lietuviškos veiklos sąlygose, kada 
mes sielvartaujame, kas toliau visus darbus dirbs, ateina 
ir pačios pasako; mes esame’ B. G.

VYRESNIOSIOS KARTOS 
ATSTOVO BALSAS

A. L. Bendruomenės vyriau
sios vadovybės rinkimams ar
tėjant buvo daug laikraščiuose

rašoma apie tos organizacijos 
reikalus. Bendruomenės Centro 
Valdyba skyrė balandžio mėne
si, kaip specialų tos organizaci
jos darbui. Per tą mėnesi sakė, 
kad Amerikos lietuviai "bus ska
tinami išsamiau susipažinti su 
Lietuvių Bendruomenės prigim
timi, uždaviniais ir santvarka,į- 
sirašyti ar atnaujinti įsirašymą 
į savo gyvenamosios vietos Lie
tuvių Bendruomenės apylinke, 
ir veikliau remti LB savo su
manymais, darbais ir pinigais 
bei dalyvavimu jos susirinki-

Gal mažai kam tėra žino
ma, kad pirmas Lietuvos 
k a r iuomenėje suplanuotas 
drausmės sulaužymas, ki
taip vadinamas pučas, įvy
ko nesuėjus nei šešiems mė
nesiams nuo kariuomenės 
įsteigimo, būtent 1919 m. 
gegužės mėn. pradžioje.

S p a u sdiname atsimini
mus to įvykio dalyvio, sa
vanorio P. Remeikos. Jo 
teigimu daugiau to įvykio 
dalyvių dabar gyvena JAV. 
(Jie galėtų šiuos atsimini
mus patikslinti ar papildy
ti).

„Dirvos” š. m. 19 nr., 3 
pusi, atspaustoj nuotraukoj 
(2-ro pėst. pulko mokomo
sios kuopos pirmoji laida) 
matomi vyrai tuo metu bu
vo pulke būrininkais ir sky
rininkais ir tame žygyje vi
si dalyvavo.

* * *
1919 m. sausio mėn. pra

džioje Aukšt. Panemunėj 
(prie Kauno), pradėtas for
muoti 2-ras pėstininkų pul
kas. Ligi balandžio mėn. pa
baigos pulkas jau buvo pil
name sąstate, t. y. 3 bata- 
lijonai po 4 kuopas, moko

muose parengimuose ir rinki
muose."

Tai pat buvo rašoma, kaip 
turėtume prie Bendruomenės 
prisidėti ir kaip Bendruomenės 
veikla turėtų būti vykdoma. Tik 
gaila, kad taip nėra. Bendruo
menės apylinkės, kaip ir kons
titucijoj pažymėta, dažniausiai 
susirinkimus turi tik sykį į me
tus. Taigi "susirinkimuose”, apie 
kuriuos kalbama, bet kurie ne
vykdomi, dalyvauti negalima. 
Kadangi Bendruomenės apylinkės 
darbui komisijų nerenka, tai į 
Bendruomenę įsiregistravę, jei 
ir norėtų, Bendruomenės veiklo
je dalyvauti progos neturi.

Sako, reikia remti Bendruome
nę savo sumanymais. Gerai, 
bet kur ir kaip tai galima pa
daryti? Jei susirinkimų hera, 
tai kur tuos sumanymus kelti, 
svarstyti, priimti ar atmesti? 
Kiek sykių bandžiau savo su
manymus pareikšti per dienraš
tį Draugą, bet, atrodo, laikraš
čių redaktoriai galvoja, kad 
Bendruomene šimtą nuošimčių 
tobula, ją kritikuoti neleistina, 
ir tokią kritiką išmeta į krep
šį.

Daug rašoma kad reikia jauni
mą į Bendruomenę įtraukti. Bet 
jei Bendruomenė susirinkimų ne
turi jokių pramogų nerengia, tai 
kur jaunimas Bendruomenę suras 
ir kokia ten dirva jaunimo dar
bui?

Bendruomenės nariai neturi 
progos vienas su kitu nei su
sipažinti. Tik tiek bendra turi, 
kad į vieną vietą metinį mo
kestį siunčia.

Senieji imigrantai į Bendruo
menę nestoja ne dėl patriatinio 
jausmo stokos, bet jiems nesu
prantamas Bendruomenės veik
los būdas. Ir vien tik dėl tokio 
veiklos būdo, Bendruomenė pa
žangos nedaro.

Tremtiniai į Amerikos lietu
vių gyvenimą labai didelį kraitį 
atnešė meno srityje, labai pa
puošė ir sustiprino mūsų spau
dą. Tremtinių tarpe yra daug 
mokytų ir gabių žmonių, tik gai
la, kad jie tinkamai nesusiorga
nizavo. Kada Bendruomenė buvo 
organizuojama, atrodė lyg saulės 
šviesa ateinanti į Amerikos lie
tuvių gyvenimą. Ir praktiška, ir 
nepartyvi, ir daug žadanti. Bet 
nepraktiškas poniškas, veiklos 
būdas jai nesudaro sąlygų augti. 
Jei Bendruomenė tinkamos pa
žangos nedaro, reikia kalbėti, 
rašyti, ieškoti priežasčių, ko
dėl taip yra. Kada Bendruome
nė tinkamai persitvarkys, bus 
veikli, ir vietoj krovę darbus 
valdybos nariams, stengsis kuo- 
daugiausia narių į savo veiklą 
įtraukti, suras ją ir mūsų jauni
mas, ir senieji imigrantai ir 
kiekvienas skaitys garbe Bend
ruomenei priklausyti.

Gerai organizuota ir veikli 
Bendruomene būtų garbės vertas 
Amerikos lietuvių pasididžia
vimas.

A. J. Žvirblis, 
Chicago

Šviesą sekė šešėliai
Lietuvos kariuomenėj pučas 1919 metais

P. REMEIKA

moji kuopa, ryšių, žvalgų 
komandos, ūkio kuopa ir ki
ti mažesni padaliniai.

Pulko vadas karininkas 
Glovackis. Karininkai — 
grįžę iš rusų kariuomenės 
daugiausia žemesnių laips
nių — buvę praporščikai, 
paručikai, rečiau kapitonas 
(žinome, kad lietuviams ka
rininkams caro armijoje bu

kareiviai...

V. Grigaliūnas-Glovackis, vienas pirmųjų Lietuvos armijos or
ganizatorių, kurį norėdami iš kalėjimo išvaduoti, sukilo 2-jo pulko

vo sunku iškilti). Jų tarpe 
keletas aplenkėjusių (pav., 
toks Ciprisevičius neilgai 
pabuvęs pulke y bėgo pas 
lenkus) ar rusu. Vienas ki
tas ir prisimetęs karininku, 
pav., toks Gruzdąs, buvęs 
rusų kariuomenėj raštinin
ku.

Karininkų buvo didelis 
trūkumas; kuopose, be kuo
pos vado tik po vieną kari
ninką. Jaunesnieji vadai — 
tada jie vadinosi paafkup
riais, instruktoriais ar sta
čiai būrininkais, skyrinin
kais — taip pat grįžę iš ru
sų kariuomenės.

Kadangi jaunesnių vadų 
irgi stigo tai jais buvo ski
riami net žvalesni savano
riai, .jokioj kariuomenėj ne
tarnavę. Pirmoji Lietuvos 
kariuomenėj jaunesnių va
dų pagreitinta laida buvo 
surinkta 1919 m. vasario 1 
d. ir išleista balandžio 1 d. 
Tai 2-ro pėst. pulko moko
moji kuopa.

Buvo vienas kitas kari
ninkas bei puskarininkis iš 
Maž. Lietuvos, tarnavę vo
kiečių kariuomenėj (kari
ninkai Lankštaitis, Kalvai
tis. viršila šoklys). Bet jie 
Bet jie greit pranyko, ne
pritapę prie atsineštos iš 
rusų kariuomenės santvar
kos ir papročių.

Kareivių maždaug perpus 
buvo savanorių ir pašauk
tų. Ypatingai marga buvo 
savanorių pusė. Amžius — 
nuo keliolikmečių paauglių 
ligi Įlenktą dešimtį einančių 
vyrų. Studentai ir mokslei
viai. greta beraščių; bied- 
niokai kumiečiai ir šimta
margiai ūkininkaičiai, šąld- 
ros miestelėnai ir kaimo 
žiopleliai.

A p r ū p i n imas nespėjo 
augti su kariuomene. Apro
dymas ir apavas buvo men
ki. Baltinius gavo tik tie, 
kurie neturėjo atsinešę nuo
savų. Esant šlapiam orui 
dalis kareivių neišeidavo į 
užsiėmimus laukan, nes bu

vo pusbasiai. Maistas taip 
pat prastas ir to paties ma
ža. Kuriems „nepridurda- 
vo„ iš namų, buvo sunkoka.

Nepaisant to, nuotaikos 
pulke nebuvo blogiausios ir 
drausmingumo lygis, bend
rai imant, buvo aukščiau vi
dutinio. Tuo metu bolševi
kai turėjo užgrobę bent pu
sę Lietuvos ir gręsiantis pa
vojus skatino ruoštis pa
skubomis, nesismulkin ant 
dėl kasdienybių.

Tuo metu politinės aist
ros Lietuvoje buvo smar
kiai juntamos. Grįžtą iš Ru
sijos pabėgėliai ir tremti
niai atsivežė ir tenykštį įsi
siūbavimą. Kareivių tarpe 
politinės temos nebuvo ak
tualios. Jie, kaip sakoma, 
politikos „neėmė į galvą". 
Tačiau politikavimas pats 
brovėsi į kariuomenę. Sek
madieniais grįžę iš miesto 
savanoriai pasakojo politi
nes naujienas. Esą, Šleževi (Nukelta į 4 psl.)

KUR PRALEISTI ATEINANČIAS 
ATOSTOGAS!

Maloniai kviečiame atvykti į saulėtą Cape 
Cod. Mass ir praleisti savo atostogas L u š i ų 
ir V e i t ų viloje

„ M E š K A ”
12 Beach Street 
Monument Beach. Cape (’od, Mass. 
Tel. Buzzards Bay. PLAZA 9-3251

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

SEZONO PRADŽIA BIRŽELIO MĖN. 17 DIENĄ.
Kainos neaukštos. 15G 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 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y. Tel. EV 7-5576.

čiaus valdžia pataikaujanti 
komunistams, netramdanti 
prieš valstybinio gaivalo, 
priimanti j tarnybą Lietu
vai priešiškai nusistačiu
sius ir t.t. žodžiu, socialis
tai Lietuvą pražudys.

Tai žinios, daugiausia at
nešamos buvusių mokslei
vių ateitininkų. Kiti, neu
tralūs ar valdžios šalinin
kai sako, esą, krikščionys 
demokratai nepaten kinti 
kam Šleževičius paėmė 
tvarkyti kraštą, kodėl ne
leidžia jiems įsigalėti. To
dėl jie ir trukdo, brukasi į 
kariuomenę su politika ir 
nori joje sudaryti sau pa
lankius dalinius, žodžiu, ką 
tik valdžia padaranti, krikš
čionys suniekina ir griauna.

Pulke buvo juntama, kad 
pulko vadas Glovackis ne
sutaria su valdžia, štai ke
letas pavyzdžių.

1919 m. ankstyvą pava
sarį pradėta komplektuoti 
pirmoji karo mokyklos lai
da. Buvo per spaudą ragi
nami paduoti prašymus 
moksleiviai, išėję nemažiau 
kaip 4 gimnazijos klases. 
Tarnaujantiems kariuome
nėje teikiamos pirmumas. 
2-ro pėst. pulko mokomoj 
kuopoj (vadas karininkas 
Kaunas) tuo metu buvo 
bent kelios dešimtys moks
leivių. Bet jiems vadovybės 
buvo pasakyta į karo mo
kyklą nestoti. Esą, jiems 
čia pat pulke bus įsteigti 
specialūs kursai, kuriuos 
baigus jiems bus suteiktas 
karininko laipsnis. Ir iš tik
rųjų, tokie kursai netrukus 
prasidėjo. Staiga, paskuti
nėj prašymams paduoti die
noj, buvo įsakyta visiems 
parašyti prašymus. Ir jie, 
nužygiavę į Kauną, įteikė 
juos karo mokyklos vado
vybei. (Karo mokykla tada 
buvo Donelaičio ir Gedimi
no gatvių kampe).

Vėliau paaiškėjo, kad 
partijos riejosi dėl mokyk
los viršininko vietos ir 2-ro 
pulko vadas leido savo vy
rams stoti į mokyklą po to, 
kai jos viršininku tapo pa
skirtas karininkas Galvy- 
dis-Bykauskas.

Pulko daliniai, daugiau
sia žvalgų komanda (vadas 
kar. Draugelis), ir mokomo
ji kuopa buvo naudojamos 
daryti. kratas Kauno prie
miesčiuose ir apylinkėse. 
Mokomoji kuopa krėtė Šan
čiuose, Petrašiūnuose, Ro-
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Skirmantas Rastas, kolegijos prez. dr. Hilton C. Buley ir Jonė Rastaitė prie lietuvių tautodailės 
stalų Piet. Connecticut valstybinėje kolegijoje. P. Jasiukonio nuotrauka

LIETUVIŠKOS VEIKLOS SALELĖS
Sakoma, kad lietuviškas jau

nimas tremtyje vis mažiau do
misi lietuvybe ir jos tautine kū
ryba. Gal ir taip. Tačiau jokiu 
būdu nereikia tokį reiškinį pri
mesti visam mūsų jaunimui. Ne
reiktų net minėti, kad bet ku
rioje lietuviškoje organizacijo
je retai veikia visi jos nariai. 
Darbus atlieka tik keli, o liku
sieji ar tai darbu grožisi, jį 
peikia ar visai į galvą neima, 
kas aplinkui darosi. O pastarie
ji jiems žinant ar nežinant, yra 
tie, kurie visai lietuviškai veiklai 
uždeda sunkius stabdžius.

Kiekvieno žmogaus pasąmonė
je jau iš prigimties yra įaugęs 
jausmas, kuris stipriau ar silp
niau reikalauja, kad jo darbai ir

Vienas iš stalų papuoštas lietuvių tautodailės kūriniais Piet. 
Connecticut Valstybinėje Kolegijoje suruoštoje parodoje.

Cosmos Parcels Express Corp.
(I.iccnsed by Intourist)

PASKUBINA JCSV SIUNTINIUS JCSŲ DRAUGAMS 
IR GIMINĖMS J BET KURIĄ SSSR DALI.

SIUNTINIAI APDRAUSTI • PRISTATYMAS GARAN
TUOTAS • GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.

Visuose mūsų skyriuose Jūs rasite dideli pasirinkimą 
medžiagų moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo 
sutaupysite negu pirkdami kitur. Jūs galite gauti ir kitokių 
reikmenų tinkamų siuntiniams, pigiau negu bet kur kitur. 
Dėl nemokamų kainoraščių iv papildomų informacijų rašy
kite ar aplankykite jums artimiau*) mūsų skyrių:
NEVY YORK 3. N. Y.. — 2nd Avenue — Tel. AL 4-5456
BROOKLYN 21. N. Y.. 506 Wilson Avė. — Tel. IIY 1-5290 
BROOKLYN 7, N. Y.. 600 Sutter Avenue — Tel. DI 5-8808 
l.AKE\VOOD. N. J.. 126 — lth Street — Tel. EO 3-8569 
PATERSON L N. J.. 99 Main Street — Tel. MU 4-4619 
NEW IIAVEN. Conn,. 6 Day Street — Tel. 1.0 2-1 Ibi 
P1TTSBURGH 3. I’a.. 1015 E. Carson St. — Tel. HU 1-2750 
5V0RCESTER. Mass.. 174 Millburv St. — Tel. SW 8-2868 
I1AMTRAMCK. .Midi.. 11333 Jos. tampau.

Tel. TO 7-L’>75 
CLEVELAND 13. Ohio. 2683 \V. 14th St. — Tel. TO 1-1068 
CHICAGO 22. Ilk. 2222 \V. Chicago Avė. — Tel. BR 8-6966 
CHICAGO 29. 111. 2439 W. 69th Street — Tel. WA 5-2737 
LOS ANGELES 22. Cal., 960 So. Atlantic Blvd.

Tel. A N 1-2994 
SAN FRANCISCO. Cal.. 2076 Sutter St. — Tel. FI 6-1571 
NEIVARK 3. N. J. 428 Springfield Avė. — Tel. BI 3-1797 
PHILADELPHIA 23. Pa., 530 W. Girard Avė.

Tel. WA 2-4035 
5VATERBURY. Conn., 6 John St. — Tel. PLaza 6-6766 
GRAND RAPIDS, Mieli., 414 Scribner Avė.

Tel. GL 8-2256 
PASSAJC, N. J., 176 Market Street — Tel. GR 2-6287 
DETROIT. Mich., 7300 Michigan Avė. — Tel. . VI 1-5355 
JERSEY C1TY. N. J.. 75 Bright St.. kampas Jersey Avė. 
ATHOL, Mass.. 61 Mt Pleasant St. — Tel. CII 9-6245 
VINELAND, N. J., West Landis Avė..

Greek Orthodos Club Blvd. 
šis skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir sek
madieniais.

POVILAS JASIUKONIS

pasisekimai būtų įvertinami ar 
tai jo draugų, ar visuomenės. 
Jeigu jis jokio reagavimo ne
pastebi -- nustoja dirbęs ar ieško 
kitos publikos...

♦

Štai vienas iš pavyzdžių, kaip 
paskiri mūsų jaunuoliai veikia 
niekeno neraginami ir niekeno 
nepastebimi. New Havene esan
čioje Pietinės Connecticut val
stybinėj kolegijoj (SCSC, kuri 
dar, palyginus, jauna ir šiuo me
tu bebandanti išvystyti studen
tines tradicijas, numatė įvesti 
periodines tautybių parodėles.

Kolegijos tarptautinių santykių 
komiteto valdyba pirmiausia

DIRVA

kreipėsi į šią mokyklą lankan
čius lietuvius, kad pirmieji su
ruoštų savo tautodailės parodė
lę, duodami pavyzdį kitom tauty
bėm, kaip tai suorganizuoti ir 
praktiškai išdėstyti. Kreipėsi į 
studentę Jonę Rastaitę, kurią ko
legijoje pažįsta ne tik visi moky
tojai, bet ir daugumas studentų.

Šių metų gegužės mėnesio 18-tą 
dieną, S. C. S. C. administraci
jos rūmų moderniame prieškam
baryje ir atsidarė lietuviškos 
tautodailės parodėlė, kuri už
ėmė du stalus, sieną ir kolonas. 
Joje matėsi tautiniai audiniai 
bei juostos, vertingi gintaro pa
puošalai, medžio drožiniai ir 
lietuviški laikraščiai ir knygos.

Eksponatus Jonė surankiojo iš 
gerų pažįstamų ir kaimynų. Vie
na, savo automobiliu, viską susi- 
vežiojo iš Bridgeporto (Conn.) 
į New Haveną ir savo brolio 
Skirmanto pagalba parodėlę su
rengė. Brolis taip pat padėjo 
prie eksponatų budėti ir atsakyti 
į lankytojų klausimus.

Skirmantas Rastas, nors dar 
tiktai fuksas, priklauso S. C. S. C. 
lauko teniso pirmajai komandai 
ir joje yra skaitomas geriausiu 
žaidėju, laimėjęs pirmuose ketu
riuose susitikimuose su kolegijos 
priešininkais. Kitais metais jį 
priimsią į futbolo (amerikoniš
kojo) komandą. Be to, Skirman
tas yra pirmos rūšies stalo teni
so žaidėjas, laimėjęs Naujosios 
Anglijos čempionatą ir pirmavęs 
atdaruose turnyruose.

Lietuvių tautodailės parodėlę 
aplankė nemažas skaičius stu
dentų ir mokytojų, jų tarpe ir 
S. C. S. C. prezidentas dr. Hilton 
C. .Buley, kuris rodė ypatingą 
susidomėjimą lietuvių menu ir 
pasiūlė, kad kolegijos meno mo
kykla su juo susipažintų.

Štai keliatas dažniausiai pasi
taikiusių klausimų, kuriuos pa
teikė parodėlės lankytojai: Ar 
galima tokius gaminius pirkti? 
Iš kur yra atsiradęs gintaras? 
Kam yra naudojamos tautinės 
juostelės? Ar tai rankų dar
bas? Kada nešiojami tautiniai 
drabužiai? Kodėl lietuviški kry
žiai tokie ornamentuoti ir ar tai 
ką nors reiškia?

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

Jonė ir Skirmantas į klausi
mus atsakinėjo plačiai, nes abu 
gerai yra susipažinę su Lietu
vos praeitim. Apie ją net rašo 
klasės rašomuose darbuose.

Eilė klausimų buvo kilę apie 
Lietuvos kalbą, jos giminingu
mą su kitomis kalbomis. Abiems 
teko nemažai aiškinti, kad lietu
vių kalba yra ne slavų grupės 
kalba. Vienas iš profesorių, pa
vartęs lietuvišką knygą ir iš jos 
garsiai paskaitęs, pareiškė, kad 
lietuvių kalba esanti labai gra
ži.

Parodėlė turėjo didelį pasi
sekimą ir Jonė Rastaitė gavo 
daug pagyrimų iš tarptautinių 
santykių komiteto bei iš paties 
kolegijos prezidento. Šiuo metu 
panašiom parodom jau ruošiasi 
japonai^ olandai ir vokiečiai.

♦

Balandžio mėnesę Bridgepor- 
to Tarptautinis Institutas rengė 
margaspalvią programą su tau
tiniais šokiais ir tautiniais patie
kalais. Vienintėlė lietuvaitė, kuri 
savo iniciatyva atstovavo B ridge- 
porto lietuvių koloniją, buvo taip 
pat Jone Rastaitė. Nebuvo nei 

Jonė Rastaitė šoka Lietuvių Moterų Atstovybės Klubo suruoš
tame pobūvyje New Yorke. Birželio 17 ji baigia kolegiją, gaudama 
mokslo bakelauro (BS) laipsnį kūno kultūros ir sveikatos srityje. 

P. Jasiukonio nuotrauka

PADĖJUS $500.00 AR DAUGIAU GEGUŽĖS IR
BIRŽELIU MĖN. DUŪDAME Šlį DOVANĄ

KAS DU M£N. 
DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.

mokam* už 
llfalaikts 
taupmanas!

DARBO VALANDOS:

pirm. 9 iki S v. v. 
antr. 9 Iki 5 v. v. 
trcėiad. — uždarvta 
kotv. 9 Iki 5 v ’ v. 
penkt. 9 iki 5 v. v. 
AcAt. 9 Iki t v. p.p.

JOSEPH F. GRIBAUSKAS, vadė j < t

AND LOAN ASSOCIATION

U41 S. 4 J Ik COURT, CICERO 50,1LL./ll 2-1 3 97. TO 3 JI 31

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 190.5 metais.
• Nuo 1905 metu pergyvenom karus, ekonomines 

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

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

• Pinigu 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.

lietuviškų patiekalų, nei stalo 
su tautodaile. Jonė ruošiasi būti 
šokėja. Tat šiam parengimui ji 
parengė ir su vienu amerikiečiu 
šokėju išpildė šokį "Gaidys" iš 
lietuviško baleto "Pajūrys". 
Duetą šoko tautiniais drabužiais. 
Baleto numeris susilaukė dide
lių aplodismentų ir Jonė dabar 
yra pakviesta jį pakartoti bir
želio mėnesį Tarptautinio Insti
tuto pavasariniame bankete, 
įvykstančiam Bridgeporte.

Jonė Rastaitė šių metų bir
želio 17-tą dieną baigia augš- 
tuosius mokslus B. S. laipsniu 
"Physical Education -- Health 
and Recreation" srityje. Profe
sinį darbą žada pradėti New Yor
ko mieste.

Dar mokslus beeidama ji buvo 
labai aktyvi šokių srityje. Savo 
menu ji reiškėsi daugelyje ko
legijos pasirodymų, Yale uni
versiteto parengimuose, vaidi
nimuose, lietuvių kolonijose Nau
jojoj Anglijoj ir New Yorke 
Vieną vasarą savo srityje dirbo 
Kanadoje. Ji visur aukštai ver
tinama ir visad pageidaujama. 
Jos repertuaras labai plačios

1961 m. birželio 7 d.

apimties.
♦

Esu tikras, kad yra ir dau
giau jaunuolių, kurie panašiai 
reiškiasi amerikiečių visuo
menėje ir tuo populiarina Lietu
vos vardą. Jie dirba ir lietu
viškoje bendruomenėje. Tat būtų 
labai pageidautina, kad tokios 
jaunimo pastangos būtų remia
mos ne tik materialiniai, bet 
ypač moraliniai, atsilankant Į jų 
viešus pasirodymus, vienaip ar 
kitaip įvertinant jų darbą. Reikia 
jiems visaip padėti, kad jie augtų 
ir tobulėtų visų mūsų naudai.

ŠVIESI SEKĖ...
(Atkelta iš 3 psl.) 

kuose, Pajėsyje. Buvo ieš
koma komunistų, ginklii ir 
proklamacijų. Suimti žmo
nės buvo atvedami į pulko 
daboklę. Girdėjosi kalbant, 
esą valdžia tokiais pulko 
veiksmais n e p a t enkinta, 
skaito tai sauvaliavimu ir 
kišimusi Į milicijos reika
lus.

štabo raštininkai garsino 
pulke naujienas, esą, pulko 
vadas ketinęs "nueiti su 
pulku j Kauną ir išvaikyti 
valdžią”.

Kartą Į pulko mokomą 
kuopą atvažiavo karininkas 
Zaskevičius, tada buvęs 
Krašto apsaugos viceminis- 
teriu. Kitų pulko padalinių 
jis nelankė. Kuopai pasakė 
kalbą, ragindamas būti 
drausmingais, nesileisti nu
vedamais Į šunkelius ir pa
našiai. Daugelis tada jo kal
bos nesuprato. Tik vėliau 
"išmanantieji” paaišk i n o. 
kad kar. Zaskevičius yra 
socialistui žmogus ir su Glo
vackui susikirtos.

Daugelis stebėdavosi, kad 
pulko vadas vykdavo Į ka
riuomenės štabą lyg į prie
šo stovyklą, pats apsigink
lavęs granatomis ir lydi
mas stipraus raiti] žvalgi] 
būrio. Sako, Įeidamas į šta
bą Glovackis pasakydavęs 
štabo kieme liekantiems 
žvalgams, jei jis per valan
dą neišeis, kad jie eitų jo 
ieškoti.

Ne vieną kartą mokomoji 
kuopa ir kulkosvaidininkai 
buvo užaliarmuoti išstatyti 
sargybas prie Panemunės 
tilto ir Napoleono kalno. 
Esą, gresia pavojus pulko 
vadui. Kas ten viršūnėse iš 
tikrųjų dėjosi, negi karei
viai žinos. Tik vieną dieną, 
gal tai buvo kovo mėn. pa
baigoj’ ar balandžio pra
džioj, buvo pranešta, kai 
Glovackis areštuotas ir ati
duodamas karo teismui. 
Nauju pulko vadu paskirtas 
karininkas Liatukas.

šis Įvykis pulke buvo iš
gyventas. kaip staigmena, 
tačiau nesukėlė ypatingu 
pasekmių. Gyvenimas rie
dėjo savo keliu ir tik po 
truputi ėmė reikš! is pasek
mės. Pradėta atkreipti dau
giau dėmesio, kad maistas 
prastas, kad nėra apavo ir 
baltinių.

— Prie Glovackio taip 
nebuvo ...

Į einanti per rajoną pul
ko vadą kreipiasi koks ka
reivėlis ir reikalauja batų 
ar rūbų. .Jis gauna dabok
lės. Atsitinka, kad kareiviai 
paėmę iš virtuvės sriubą, 
užuot nešę ją Į kuopą, visus 
dešimt ar dvylika kibini 
(vienas kibiras dešimčiai 
vyrų), išpilai į griovį prie 
pulko štabo. Jie gauna da
boklės.

— Anas vadas buvo ge
resnis . . .

Paleisti keletui dienų 
atostogų, atsigabenti mais
to ar baltinių, jau ne visi 
grįžta. Atostogų leidimas 
panaikinamas, o milicijos 
pagauti ir grąžinti Į pulką- 
gauną daboklės. Pamažu 
plinta pulke ir trečia min
tis.

— Reikia išvaduoti seną
jį pulko vadą ...

Ir štai, vieną dieną gegu
žės mėn. pradžioje, pulke 
pasklinda žinia — ryt ei
nam vaduoti Glovackio. 
(Pabaiga kitam numeryje)
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AMSTERDAMAS MIRŠTA LĖTA MIRTIMI...
Kelionės Įspūdžiai pas Amsterdamo lietuvius

Apie porą šimtų mylių į šiaurę 
nuo New Yorko, netoli Albany 
ir Schenectady, yra senas ir 
įdomus Amsterdamo miestas.

Pirmieji Amsterdamo gyven
tojai toje vietovėje apsigyveno 
1783 metais. 1885 metais Am

Danguolė Lekutytė, jauna amsterdamietė lietuvaitė, šiais metais 
baigusi gimnaziją ir gavusi stipendiją studijuoti Centrai City Busi - 
ness Institute, Syracuse, N. Y.

sterdamas buvo inkorporuotas, 
kaip miestas. Dar 1950 metais 
Amsterdame buvo 32,240 gyven
tojų. Šiandien tas skaičius ne 
tik sumažėjęs, bet vis dar ma
žėja ir mažėja. Kilimų fabrikai, 
kurie sudaro didžiąją Amster
damo pramonę, ieškodami pi
gesnės darbo jėgos keliasi į pie
tus. Naujos pramonės nesusiku
ria - ir Amsterdamas pradeda 
mirti lėta mirtimi.

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

Ofiso telef.: MAin 1-1773
Rezidencija: OL 7-2521

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

VISAD TURĖK PO RANKA 
GERA DOVANA

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 Matei* paremsi lietuvį rašytoją, lie
tuviškos knygos leidyklą ir svarbiausia, Įrodysi, kad gera 
lietuviška knyga skaitytojų dar turi.

Užsisakant naudokis pridedama atkarpa.

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

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

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas)
u—------------------------------------- .— ---------------

KESTUTIS GAIDŽIŪNAS
L

Miršta Amsterdamo miestas, 
miršta ir to miesto lietuvių ko
lonija. "Anksčiau Amsterdame 
buvo net 3000 lietuvių, kurie 

sudarė net 10% viso miesto gy
ventojų" - pasakoja senas Dirvos 
skaitytojas ir talkininkas P. La
las, Amsterdame jau gyvenąs 
nuo 1913 metų. Dabar lietuvių 
skaičius stipriai sumažėjęs, bėra 
tik maža saujelė. Darbų stoka 
stumia ir lietuvius iš Amster
damo - ypatingai jaunimą. Pa
vyzdžiui, viename kilimų fabri
ke, kur P. Lalas išdirbo 40 
metų, viename skyriuje dar prieš 

porą metų dirbo virš 400 darbi
ninkų. Šiandien tame pačiame 
skyriuje- tedirba vos keliolika 
darbininkų.

Negausi Amsterdamo lietuvių 
kolonija yra ir negausiai orga
nizuota. Gal pats didžiausias lie
tuvių susibūrimas yra šv. Ka
zimiero lietuvių parapija. Pa
rapija buvo įsteigta maždaug 
prieš 60 metų ir dar šiandien 
didingai skelbia virš bažnyčios 
durų įrašytą šūkį: - Mylėk Dievą 
ir Tėvynę.

Pagal P. Lalo pasakojimą, kol 
parapijoje klebonavo didelis lie
tuvių patriotas kun. Juozas Ži- 
danavičius - viskas buvo lie
tuviška. Bet jau šiandien kiti 
laikai ir kiti vėjai. Lietuviškos

Clevelandas susitinka su Amsterdamu... Nuotraukoje iš kairės 
clevelandiečiai R. Jasukynaitė, K. Gaidžiūnas ir amsterdamietė 
D. Lekutytė.

KITI RAŠO

Vienaip kalbėjo prieš rinkinius, 
kitaip daro dabar

"Naujienos", kurios labai ak
tyviai į prezidentus rėmė J. F. 
Kennedy ir kurios dabar veda
muosiuose papurkštauja, jei kas 
kitas parašo, jog užsienio poli
tikos vairavimas kelia daug abe
jojimų, birželio 3 d., pirmam 
puslapy, \ atspaude rašinį, Jau 
kitomis gaidomis skambantį.

Štai ką rašo "Naujienos":
"Praeitais metais rugsėjo 28 

dieną, kada Chruščevas daužė 
batu Jungtinių . Tautų stalą New 
Yorke, kandidatas į prezidentus 
John Kennedy kalbėjo netoliese, 
Syracuse, N. Y.:

"Nepakanka atsilaikyti prieš 
Chruščevą debatuose. Mums rei
kia sutelkti savo tautos ir lais
vojo pasaulio jėgas taikos rei
kalui”.

"Vietoj to, mes stengėmės at
silaikyti prieš Chruščevą, at
sakinėjome į jo argumentus, re
agavome į kiekvieną jo sukeltą 
krizę. Mes koncentravomės jo 
siekiuose, pamiršdami savo pa
čių. Kai jis šypsosi, mes jį pa
kviečiame į Camp David. Kai jis 
urzgia, mes uždarome jį į Man- 
hattaną. Manjiusibodo kiekvieną 
rytą skaityti, ką daro Chruš
čevas arba ką daro Castro. 
Aš noriu skaityti, ką daro Jung
tinių Valstybių prezidentas".

Po to, kai visuomenė patyrė, 
ką Amerikos prezidentas darė 
su Castru, jai jokia prielaida 
neateina į galvą, ką jis darys su 
Chruščevu Vienoj, nebent laiky
sis prieš jo argumentus. Tai 
prieštarauja ne tik jo kalbai 
Syracuse, bet ir jo žodžiams, 
pasakytiems lapkričio mėnesį 
Chicagoj: "Taikos reikalui ne
padės daugiau žodžių, daugiau 
komitetų, daugiau geros valios 
kelionių ar daugiau debatų su

šv. Kazimiero parapijos veikla 
jau lietuviška - angliška.

Amsterdame taip pat veikia 
negausi ALB apylinkė, prie pa
rapijos lietuviška Šv. Vardo 
Draugija ir seniausia bei turtin-
giausia Amsterdamo lietuvių or
ganizacija - Amsterdamo Lie
tuvių Klubas. Pažymėtina, kad 
visi klubo susirinkimai ir įvai
rūs protokolai yra vedami vien 
tik lietuvių kalba, o organizaci
jos narių daugumą sudaro senie
ji ateiviai.

Sekmadieniais Amsterdamo 
lietuviai klausosi savo radijo va
landėlės, kurią veda J. Olšaus
kas ir L. Hartvigas. Programa 
jau veikia keli metai; verčiasi, 
kaip ir visos kitos lietuvių radijo 
programos - iš aukų ir skel
bimų. Specialioms progoms, kaip 
Vasario 16, radijo programa duo
da platesnes ir iškilmingesnes 
transliacijas.

"Lietuviškų parengimų, išsky-

Chruščevu ar su kuriuo kitu 
Sovietų vadu Maskvos virtuvėj". 
(Čia jis turėjo galojNixonogin
čą su Nikita Amerikos parodi
nėje virtuvėje Maskvoje).

PANAŠIAI FILOSOFAVO IR
DEAN RUSK

Viršūnių susitikimų Paryžiu
je, Vienoj proga "Coronet" žur
nalas paskelbė ištraukas iš val
stybės sekretoriaus Dean Rusk 
straipsnio, išspausdinto "Fo- 
reign Affairs" žurnale, kada 
jis dar buvo Rockefellerio fon- 
dacijos pirmininku.

Dean Rusk įrodinėjo, kad jis 
yra prieš viršūnių konferenci
jas, prieš prezidento, valstybės 
sekretoriaus diplomatines ke
liones po užsienį. Jis esąs ša
lininkas, senos, tylios diploma
tijos, vedamos per ambasadorius 
ir kitus padėjėjus.

Ruskui netrūko patarimų, be- 
ja, jų nesilaiko Kennedy, paga
liau nei jis pats. "Kaip respub
likos galva, prezidentas gali ir 
turi atlikti tik ribotas ir rūpes
tingai paruoštas programines ke
liones į užsienio valstybes, ku
rios turi būti trumpos ir kurių 
tikslas yra pasikeisti draugin
gumo, pagarbos jausmais.

"Bet vyriausybės vadų dery
bos yra visiškai kitas reikalas. 
Tai nelengvas dalykas dėl mū
sų keblios konstitucinės siste
mos. Ji reikalauja laiko ir ener
gijos, kada jos mažiausia yra, 
ji neleidžia vesti efektyvių de
rybų. Patirtis iš buvusių viršū
nių konferencijų nestiprina pa
žiūros, kad viršūnių diplomati
ja pasitarnautų Amerikos inte
resams".

P. Lalas, senas Amsterdamo, N. Y., gyventojas, skaitąs Dirvą 
nuo pat jos įsikūrimo.

rus Vasario 16 minėjimą, Am
sterdame nėra", - pasakoja ALB 
pareigūnas S. Lekutis. Minėjimą 
ruošia šv. Kazimiero mokyklos 
mokiniai. Minėjimas susideda 
iš dainų ir vaidinimų, atliekamas 
vien tik lietuviškai, ir jame da
lyvauja visi mokyklos mokiniai 
- įskaitant ir kitataučius. Visą 
minėjimo parengimą praveda šv. 
Kazimiero seserys.

Lietuviško jaunimo būklė Am
sterdame yra liūdna. Gimnazis
tinio ar studentų amžiaus lie
tuviukus galima suskaityti rankų 
pirštais. O lietuviškų jaunimo 
organizacijų, dėl negausumo jau
nimo, nėra. Danguolė Lekutytė, 
šį pavasarį baigusi gimnaziją 
ir laimėjusi stipendiją į Centrai 
City Business Institute, Syra
cuse, N.Y.., yra būdingas Am
sterdamo lietuvių jaunimo pa
vyzdys. Neperseniausiai ji sve
čiavosi Clevelande ir grįžusi į 
Amsterdamą ji pasakė: "Mama, 
aš grįžau iš kito pasaulio". At
rodo, kad lietuvių organizacijos 
ir lietuviška aplinka nepasigęn- 
dama tol, kol nepamatoma, kaip 
galima gyventi be jos ir jai 
esant.

Amsterdame, kaip ir kitur, yra 
ir lietuvių biznierių: vaistininkų, 
nekilnojamo turto pardavėjų, ad
vokatų... Bet tai yra vyresnio

Amsterdamo kapinėse jau daug kryžių su lietuvių pavardėmis. 
Štai vienas jų kun. Juozo Židanavičiaus, mirusio 1945 metais, 
vieno iš stipriausių lietuvybės palaikytojo ne tik Amsterdame, 
bet ir visų JAV lietuvių tarpe.

K. Gaidžiūno nuotraukos

sios kartos ateiviai ar jų vaikai. 
Jų lietuvybė reiškiasi tik finan
sine parama tiems, kurie ką 
nors veikia ir jos yra reikalingi.

Viena lietuvių vadovaujama 
įmonė beveik visų Amsterdamo 
gyventojų tikrai pastebima kiek
vieną rytą. Ir mes, atgal į Cle- 
velandą važiuodami kavą pienu 
baltinom iš bonkos su dideliu 
užrašu - P. Svedarckas & Son 
Dairy...

❖
Būdamas Amsterdame turėjau 

didelį norą aplankyti Amsterda
mo lietuviškos kolonijos buvusio 
neabejotino vadovo ir stiprintojo 
kun. Juozo Židanavičiaus kapą. 
Ir kapinėse pamačiau patį liūd
niausią Amsterdamo lietuvių ko
lonijos vaizdą. Jis buvo šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse.

Paminklas prie paminklo, pa
minklų eilė po paminklų eilės - 
ir vien tik lietuviškos pavardės. 
Mirė 1900, mirė 1918, mirė 1930, 
mirė 1942, mirė l')50, mirė. 
1961, mirė... Tai mūsų tautos 
vaikų emigrantinė dalia..

Važiavau atgal galvodamas, 
kad Amsterdamas - mirštantis 
miestas ir dar greičiau mirštan
ti lietuvių kolonija. Grįžau pri
simindamas visus tuos, kurie 
ten dar daro viską, kad lietuviško 
gyvenimo dar degančią žvakę ne
užgesintų greiti vėjai.
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Jauniausioji "atstovė" Rasytė iš East Chicagos gelbsti prie 
registracijos stalo ALT S-gos seime Chicagoje.

Dirvos nuotrauka

WORCESTER

WATERBURY, Conn.
Pirmoji šio sezono gegu

žinė įvyksta birželio 11 d., 
1 vai. p. p., dr. P. Vileišio 
sodyboje, Allerton Road, 
Midlebury.

šioje gegužinėje, kaip pa
prastai būna, bus visiems 
įdomu ir linksma.

Gamtos mėgėjai turės

progos pasigėrėti pavasario 
gamta sodybos miškeliuose, 
šokių mėgėjai — pasišokti.

Veik gaivinančių gėrimų 
bufetas, ir užkandžių sta
las, o vaikai galės pajodinė
ti gyvais -arkliukais.

Gepužinę rengia ir visus 
kviečia atsilankyti L. Bend
ruomenės Waterburio sky
rius. Ks.

Skautų sporto šventė
Birželio 24-25 d. prie gra

žaus ežero, Maironio parke, 
įvyks Atlanto rajono skau
tų sporto šventė, ši tradici
nė skautų sporto šventė yra 
rengiama Worcesterio skau
tų Nevėžio tunte.

Sporto varžybose daly
vaus skautai sportininkai iš 
New Yorko, Waterburio, 
Bostono, Hartfordo, Brock- 
tono, Elizabetho ir Worces- 
terio su savo žymesnėmis 
komandomis. Be vyresniųjų 
ir jaunių dalyvaus iš kai 
kurių vietovių ir sportinin
kių komandos. Bus rungia- 
masi krepšinyje, tinklinyje 
ir atletikoje. Atskirų šakų 
laimėtojams bus įteiktos do
vanos, o visos šventės lai
mėtojo pareinamoji taurė 
bus įteikta daugiausia su
rinkusiems taškų.

Pirmos sporto dienos iš
vakarėse, birželio 24 d., ten 
pat, Maironio parko aikštė-

je, įvyks didžiulis Joninių 
laužas, kuriame programą 
išpildys Worcesterio skau
tai ir skautės.

Po laužo bus šokiai. Veiks 
loterija ir užkandžių bufe
tas, kuriuos parengs skau
tų tėveliai. Sportininkams 
nakvynės įbus parūpintos.

Worcesterio skautų Ne
vėžio tuntas maloniai kvie
čia jaunimą ir visuomenę 
gausiai atsilankyti į šią 
sporto šventę.

E. CHICAGO

* JAPONUOS sostinėje apie 
20,000 demonstrantų buvo apgulę 
parlamento rūmus, reikalauda
mi JAV - Japonijos savitarpinės 
pagalbos sutarties nutraukimo. 
Kairiųjų suorganizuotose demon
stracijose 60 asmenų buvo su
žeista.

ALTO SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

East Chicagos ir apylinkių 
ALTo skyriaus organizacijų ats
tovų susirinkimas įvyko birželio 
3 d. 3 vai. p.p. Šv. Pranciškaus 
lietuvių parapijos patalpose, 
Harbor, Indiana. Susirinkimui 
pirmininkavo ALT skyriaus pir
mininkas Albertas Vinikas, sek
retoriavo kun. Dr. Petras Celie- 
sius.

Susirinkimas pradėtas malda, 
kurią atkalbėjo kun. Dr. Ignas 
Urbanas. Buvo priimta Vasario 
16 d. minėjimo pajamų - išlai
dų apyskaitą, apsvarstyti visi 
reikalai, susiję su ateinančių me
tų Vasario 16 d. minėjimo ge
resniu pasisekimu.

Aiškintasi dėl kasmet mažė
jančių per Vasario 16 d. minė
jimą aukų, kokios tam priežas
tys, kaip būtų galima tą reikalą 
išspręsti.

Apylinkės lietuvių Bendruome-

IR

• Į lituanistinių mokyklų 
šventę iš Clevelando važiuo
ti West 25-ta gatvė arba 
Pearl Rd. iki Brunswick 303 
kelio arba Center Rd. Pri
važiavus 303 kelią sukti į 
deginę ir važiuoti iki Sub- 
station Rd. Ten sukti į de
šinę apie 1 mylią. Toliau 
bus iškabintos vėliavėlės.

• P. Ambrazo, G. Karso- 
kienės, J. Kazėno mokinių 
koncertas rengiamas birže
lio 10 d., šeštadienį, 6 vai. 
Šv. Jurgio parapijos salėje.

Programoje fortepionas, 
akordeonas, jaunučių cho-

MES PRANEŠAM DAUGELIUI 
ŽMONIŲ, 

kad geriausia vietovė krašte darosi vis 
geresne ir geresne!1

nės pirmininkas Kazimieras Va
leika susirinkusius painforma
vo, kad šiais metais baisiojo bir
želio minėjimas numatytas bir
želio 18 d. su genocido paroda, 
kuriai Bendruomenės valdyba pa
siruošusi ir tik tam reikalui 
reikalinga lėšų. Alto skyrius, 
įvertindamas apylinkės Bendruo
menės vykdomus planus, tam rei
kalui paskyrė 100.00 dol. auką.

Be visų apsvarstytų reikalų 
buvo ir valdybos rinkimai.

East Chicagos ir apylinkių ALT 
skyriaus valdybą sudaro: Al
bertas Vinikas -- pirmininkas, 
Antanina Neinienė ir Romualdas 
Nemickas -- vicepirm., Petras 
Indreika — sekretorius ir Jonas 
Skeirys -- kasininkas.

Pažymėtina, kad ir šį kartą 
ALT šaukiamas organizacijų 
atstovų, dalyvavo vos 12 asmenų, 
tai ir valdybos sudarymas buvo 
nelengvas.

Pakenė.

ras. Be jų pačių mokinių 
dalyvauja baletininkės M. 
R. Jokūbaitytės ir Dautar- 
tukų kvartetas.

Džiugu, kad jaunųjų pro
gramą paįvairinti sutiko 
solistė Nora Braziulienė, 
dalyvaujant ir patiems mo
kytojams.

Pabaigai — tėvų ruošia
mos vaišės prie J. Kalvaičio 
muzikos. Visi kviečiami at
silankyti.

• L. B. I-os Apylinkės 
Vaidilos teatro visuotinas 
narių susirinkimas įvyks 
birželio 15 d., ketvirtadienį, 
7:30 vai. vak. Lietuvių sa
lėje (žemutinėje). Visi na
riai prašomi dalyvauti. 
Vyks administracijos rinki
mai, metinė apyskaita, atei
ties planų svarstymas ir kt.

Parduodamas dvigubas 
namas,

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

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)

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.

The llluminating Company, su didžiausių Clevelando pramoninkų pagalba, gerina
Cleveland-Northeast Ohio ateitį! Per 1961 metus, llluminating Company skelbimai didžiuosiuose pramonės žur

naluose, atiduos geriausią vietovę krašte Amerikos pramonei. O tie skelbimai dar Įtakingiau perduos virš 3,900,000 skaitytojams 
kiekvieną kartą, kada tik jie pasirodys. Skelbimuose matysit didžiuosius Clevelando apylinkės pramoninkus ir biznio žmo
nes, kurie praneš apie jų didėjanti pasitikėjimą Cleveland-Northeast Ohio ateitimi. Tai yra jų tvirtas įsitikinimas, o drauge ir mūsų, 
kad nauji darbai, naujos progos, nauji šaltiniai ir naujas gyvybingumas išlaikys geriausią vietovę krašte „augimo ženkle”! • Dėl 
platesnių informacijų apie biznio vietoves, fabrikų vietas, tyrinėjimą, 
išvežiojimą ar sandėlius šioje geriausioje krašto vietovėje, rašykite ar “
šaukite R. L. DeChant, Manager, Area Developmennt Department, The 
llluminating Building, Cleveland 13, Ohio..

f 7h ILLU MIN ATING

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 60.
15533 EUCLID AVĖ. MU 1-4200

ATOSTOGŲ SEZONO NUOLAIDA
”TUNE-UP”:

Išvalymas ir sureguliavimas žvakių, points, karbu- 
ratoriaus, oro filtro, patikrinimas dinamos, reguliatoriaus 
ir baterijos. Išplovimas radiatoriaus ir pakeitimas termos
tato. 6 cil. mot. — $6.50. 8 cil. — $9.00.

Maflerių įdėjimas nemokamai.
Stabdžių įdėjimas, būgnų tekinimas ir cil. (ratų) 

šlifavimas — $10.00. Pilnas Auto — Body dažymas ir 
taisymas.

QUIK AUTO SERVICE, INC. 
Sav. Pranas Grigonis 

1304 East 9th Street Telef. TO 1-1673

EAST CLEVELAND — 13515 El’CLID AT ŠUPERIOR AVĖ.

SAVINGS 
N

v ŠUPERIOR
/0 SAVINGS

ŪPEH EVERY SATURDAY UHTIL 2:30

IN TOKS OFF1CE — 6712 ŠUPERIOR AT EAST 68 ST. <

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Kicens i j uot i laidotuvių direktoriai ir balsam uotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 SI.
EN 1-1763 KE 1-7770
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CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• šį šeštadienį, birželio
10 d. Clevelande įvyks A.A.

^NIAY"4
DOWNTOWN - PUBLIC 

SQUARE '

Milžiniškas pirkimas ir IŠPARDAVIMAS!
5800 vyru tropinio svorio

VASARINĖS KELNĖS

50S Arne! (Triacetate) 
ir 50 % Rayon

• Nubby Weaves!
• Houndstooth Checks!
• Shadosv Weaves!

8 populiarūs atspalviai
Lygių ir maišytų spalvų:
• Pilkos • Mėlynos • Smėlinės • Žalios
• Tamsiai pilkos • Tamsiai mėlynos • Rydos

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

Dėl nesezoninio vėsaus oro, šis garsus 
gamintojas išpardavė visą savo inven
torių ! Mes jį nupirkom su labai didelė
mis sutaupomis ir tas sutaupąs jums 

perleidžiame!

Spalvotos WASH’N’-WEAR medžiagos 
su General Electric Silicone apdirbimu 

geresniam nešiojimui!
Dėl vėsaus pavasario oro vienas gamintojas buvo 
priverstas išparduoti geresnes lengvo svorio kelnes. 
Mes pasinaudojome šia proga, ir dabar galime jums 
pasiūlyti šias gražaus stiliaus, gerai nešiojamas 
aukštos kokybės kelnes šia žema, žema kaina. Ivy 
stiliaus, su ar be suklostymų, gražiai austų, dryžuotų 
ar švelniai dryžuotų medžiagų, naujausių vasaros 
spalvų. Visi dydžiai nuo 29 iki 46. Užsisakykite tai
syklingo ilgumo, nes yra mažas 35 c. mokestis už 
patrumpinimą.

BASEMENT MEN’S CLOTHING DEPARTMENT... 
THE MA Y COMPANY, ALL 3 STORES

U. (Amateur Athletic Uni- 
on) Lake Erie Districto vy
ry ir motery bei mergaičių 
lengvosios atletikos 1961 m. 
pirmenybės.

Motery ir mergaičiy* var
žybos įvyks John Adams 
High School stadione (E. 
116th St tarp Kinsman ir 

EAGLE STAMPS REIŠKIA DAR DIDESNĮ SUTAUPYMĄ

BASEMENT-
CEDAR CENTER - RIDGE AND

RIDGEWOOD DRIVE

Harward). Preliminari n ė s 
varžybos prasidės 9 vai. ry
to. Baigminės — 1 vai. po 
piet.

Vyry varžybos vyks Bald- 
win Wallace universiteto 
stadione, Berea priemiesty
je. Pradžia 5 vai. po pietų

Būrelis LSK žaibo leng- 

vatletų planuoja dalyvauti 
šiose varžybose, ypatingai 
mergaičių klasėje.

Vyrų varžybose dalyvaus 
3 mūsų lengvatletai: J. Ko- 
lovičius (880 yd. bėgime), 
K. Banys (1 mylios bėgime) 
ir E. šilingas (šuolyje į 
aukštį).

VILLA RŪTA
prie Pymatuning ežero 

vasarojimo sezoną atidaro 
birželio 20 d., kur svečiai 
galės pasinaudoti nauju, ge
rai įrengtų smėlio paplūdy- 
mu Ohio pusėje — tik 10 
min. nuo Rūtos pėsčiomis.

Kas nori ramios aplinku
mos, poilsio gamtoje, gero 
maisto ir aprūpinimo — vi
sa tai ras Rūtos viloj.

Svečiai prašomi iki rug- 
piūčio 1 d. kreiptis tel. WH 
2-4500 (V. Nagevičienė).
Vėliau laiškais. Adresas —
V. Nagius, Andover Post 
Office, Andover, Ohio. N. 
Lake Rd.

Iš Clevelando — kelias 6 
iki Andover, E. 85 iki Lake 

I Rd. pasukti (N.) į kairę iki 
ketvirtos Avė., į dešinę 
Lakeview Dr. iki Vilią Rū
ta.

• Marie Haug ir jos vy
ras Fred Haug, po keletos 

. metų bylinėjimosi, neišsisu
ko nuo federalinio kalėjimo 
už melavimą, kad jie nėra 
komunistai, kada iš jų bu
vo reikalaujama pasakyti 
pagal Taft-Hartley aktą. Ji 
išvežta į kalėjimą 18-kai 
mėnesių, o kai ji grįš, jos 
vyras bus paimtas, nes jie

Lietuviai demokratai Clevelande buvo suruošę birželio 3 d. Čiur
lionio ansamblio namuose parengimą, į kurį atsilankė kongreso 
atstovas ir lietuviųbičiulisCh. A. Vanik. Nuotraukose(kairėje) kongr. 
atstovas Ch. A. Vanik tarp lietuvių vyrų demokratų, (dešinėje) kongr. 
atstovas Ch. A. Vanik tarp lietuvių moterų ir (apačioje) J. Mull- 
Muliolis Clevelando lietuvių demokratų pirm. įteikia kongr. atsto
vui Ch. A. Vanik dovanėlę. v. Pliodžinsko nuotraukos

turi 10 metų dukterį, kurią 
vienam leidžia prižiūrėti.

Kaip žinia, Marie Haug 
prieš kelis metus būdama 
komuniste, kandidatavo į 
miesto mokyklų tarybą, bet

laimė, nebuvo išrinkta, šis 
atvejis yra labai įsakmus, 
kaip komunistai veržiasi to
kias vietas užvaldyti išsi
gindami, kad jie yra komu
nistai.

Būrelis Clevelando jaunųjų lietuviukų su Tėv. Kijausku ir kun. Dziegoraičiu ateitininkų suruoštame 
Motinos dienos minėjime. v. Pliodžinsko nuotrauka

VISI CLEVELANDO LIETUVIAI KVIEČIAMI GAUSIAI ATSI-. 
LANKYTI ĮCLEVELANDO LITUANISTINIŲ

MOKYKLŲ SVENTĘ-GEGUZINĘ.
KURI ĮVYKS BIRŽELIO 11 D., SEKMADIENĮ, NEURŲ ŪKYJE.
PROGRAMOJE DIPLOMŲ IR DOVANŲ ĮTEIKIMAS, SPORTAS, 

BUFETAS IR ŠOKIAI.
BILIETAI 1 DOLERIS, VAIKAMS NEMOKAMAI. 

PRADŽIA 2 VA L.
ESANT BLOGAM ORUI ŠVENTĖ ĮVYKS ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE.
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KAS IR KUR?
• Amerikos Lietuvių Tary
bos suvažiavimas įvyksta 
liepos 3-4 dienomis Chica
goje. ALT šiuo metu turi 
34 narius. Kurie iš jų suva
žiavime negali dalyvauti, 
įgalioja kitus asmenis.
• Agota Ambrazienė, prieš 
pusantrų metų atvykusi iš 
Lietuvos pas savo sūnus į 
Newark, N. J., gegužės 30 
d. SAS lėktuvu išskrido at
gal į Lietuvą. Komunistinė 
spauda iš to įvykio bando 
sukalti didžiausį kapitalą, 
kad Lietuvoj labai gerai ir 
net neseniai iš jos išvykę, 
vėl nori grįžti. O A. Am- 
brozienės grįžimo svarbiau
sias argumentas: ji nemo
ka anglų kalbos, nors JAV 
jau yra buvusi nuo 1907 iki 
1913 metų, Lietuvoj likę vi
si jos artimiausi draugai, 
penkios dukterys ir jų vai
kai.
• Dr. M. Gimbutienė, ar
cheologijos mokslų specia
listė, pakviesta profeso
riauti į Calif. universitetą 
ir ten nuo birželio mėn. vi
durio išvyksta.
• Arch. žemi ainis - Lands
bergis, kuris prieš pora me
tų iš Australijos grįžo į Lie
tuvą ir dabar gyvena Kau
ne, neperseniausiai susituo
kė su gyd. Kurklietėne. 
Kaip žinia, I. Kurklietis, 
kaip politinis kalinys, yra 
miręs Baureuthe, kur buvo 
kalinama ir daugiau lietu
vių politinių kalinių. Arch. 
Žemkalnis turi apie 66 m., 
o gyd. Kurklietienė apie 50 
metų.

Solistas Vaclovas Verikaitis nuo birželio 19 iki rugpiūčio 21 d. 
dainuos Shakespeare festivalyje Stratforde, Ont. Kanadoje operetėj 
"Pirate of Penzane". Nuo rugpiūčio 31 d. V. Verikaitis pakviestas 
dainuoti į Karališkąją Kanados Operą. Gi prieš tai birželio 17 d, 

dalyvaus Wellande, Ont. lietuvių ruošiamose Joninėse.

INž. E. BARTKUI
reiškiame gilią padėką už nuoširdumą ir sudary
tas galimybes suruošti ALT S-gos suvažiavimo 
metu literatūros vakarą, o taip pat už didelę do
vaną — pakvietimą į banketą. Už visa tai esame 
labai dėkingi

Clevelando Neo Lithuanų 
jaunimas ir orkestras

PADĖKA
ALT S-gos seimui Chica

goje pasibaigus, reiškiame 
nuoširdžią padėką Chicagos 
skyriaus pirmininkui A. Ja- 
nukaičiui už sėkmingą sei
mo suruošimą. East Chica
gos pirmininkui K. Pociui 
už tvarkingą registracijos 
suorganizavimą ir jai vado
vavimą. Wisconsin skyriaus 
pirmininkui P. Petruševi
čiui už sekretoriato sudary
mą ir jam vadovavimą. Pet
rui Vėbrai už nenuilstamas 
pastangas ruošiantis banke
tui ir jam vadovavimą. Taip 
pat nuoširdžiai dėkojame 
kitiems komitetų nariams, 
darniai talkinusiems ir pa- 
gelbėjusiems seimą ruošti, 

Didžią padėką reiškiame 
Dirvai ir Margučiui, viso
keriopai talkinikavusiems ir 
garsinusiems seimą.

Eugenijus A. Bartkus ir 
Vytautas J. Abraitis,

ALT S-gos pirmininkas

TAUTINĖS SĄJUNGOS 
AUKOJUSIEJI SEIMO 

METU CHICAGOJE
11 sk., Richmond Hill — 

$100.00. East Chicago sk.
— $50.00. Newark sk. — 
$37.00. Waterbury sk. — 
$25.00. Cleveland sk. — 
$25.00. East St. Louis sk.
— $25.00. Elisabeth sk. — 
$20.00. Boston sk. — $10.00.
C. Cheleden — $50.00. J. 
Gaižutis — $25.00. Alf. 
Pimpė ir St. Mockus — 
$25.00. V. Olienė — $6.00. 
P. Petrušaitis — $5.00. A. 
Mačuika — $3.00. R. R. 
Veitas — $3.00.

Iš viso suaukota $409.00.

• Esant vilčių gauti mate
rialinės paramos Pietų 
Amerikos lietuviams, Balto 
Centras užmezgė ryšius su 
atitinkamomis lietuvių ben
druomenėmis ir su Pasau
lio Liet. Bendruomenės va
dovybe, esančia Kanadoje.
• Balfo Centras iš New 
Yorko išsiuntė 65 individu
alias siuntas lietuviams. Tai 
buvo 31 siuntinys vaistų, 
daugumoje į Lenkiją ir 34 
medžiagų siuntiniai. Indi
vidualių pašalpų pinigais į 
užjūrius — 350 dol., Vasa
rio 16 Gimnazijai persiųsta 
2,925 dol. ir Saleziečių gim
nazijai Italijoje 490 dolerių.

Gegužės mėn. Balfo Cent
re gauta 6,218 dol. ir išleis
ta 6,440 dolerių.
• Racine, Wis. ALTo sky
rius š. m. birželio 11 d. ruo
šia kartu su estais ir lat
viais okupacijos ir trėmimų 
minėjimą. Kalbės žurnalis
tas Algirdas Kaulėnas. Po 
minėjimo bus meninė pro
grama. Minėjimas įvyks šv. 
Kazimiero parapijos salėje.

KAS PAŽĮSTATE ŠIUOS 
UTENIEčIUS?

Iš Utenos karo metu į va
karus bėgo Feliksas Valys 
su žmona Pranciška Ramo
naite, iš Joniškio. Feliksas 
Valys, kilęs iš Žagarės. Jis 
Utenoje advokatavo. Bė
gant nuo bolševikų ir kelyje 
sutrukus, pateko rusams ir 
išvežtas dingo, žmona su 
dukrelė gyvena užsienyje ir 
norėtų surasti savo gimines 
ar artimus draugus Ameri
koje.

Kas norėtų jų antrašo, 
rašykit: K. S. Karpius, 345 
E. 222nd Street, Euclid 23, 
Ohio.

• JAV Liet. Bendruomenės 
Kultūros Fondo valdybos 
posėdis įvyko gegužės 14 d. 
Jaunimo Namuose, Chica
goje. Posėdyje buvo nutar
ta atiduoti spaustuvėn V. 
Biržiškos ”Aleksandr y n o” 
II tomą ir prof. VI. Jakubė- 
no kūrinių II sąsiuvinį. Taip 
pat nutarta išmokėti 300 
dol. dail. Stančikaitei - Ab- 
raitienei už padarytas ilius
tracijas J. Naratavičiūtės- 
Pakštienės knygelei vai
kams ”Sniego karalaitė”. 
Kalbėta apie KF leidžiamos 
"Gimtosios Kalbos” bei ki
tų leidinių reikalus. Nusi
skųsta, jog daug, už kurią 
net visa eilė žymių veikėjų 
nesiteikia sumokėti prenu
meratos mokesčio. Posėdyje 
dalyvavo: J. švedas (pir
mininkas), P. Gaučvs, S. 
Paulauskas, E. šulaitis, V. 
Linas.

JAV Liet. Bendruomenės Kultūros Fondo dabartinė valdyba. Sėdi iš kairės: Stp. Paulauskąs, P. 
Gaučys, J. Švedas, E. Šulaitis, V. Linas. Z. Degučio nuotrauka

SLA Toronte atšventė jubiliejų

SLA deimantinio jubiliejaus proga Toronte suruoštame minėjime 
kalba J. Strazdas. Prie stalo sėdi Tėv. Placidas, OFM, ir J. Joku- 
bynas, vienas pirmųjų SLA 236 kuopos steigėjų.

S. Dabkaus nuotrauka

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 75 metų sukakties proga, 
Toronto SLA 236-ta kuopa, 27- 
tą dieną, lietuvių namuose suruo
šė iškilmingą paminėjimą --ban
ketą.

Buvo malonu žiūrėti Įtiek daug 
gražios publikos, kuri suvažiavo 
iš Hamiltono, St. Catharines ir 
kitų vietovių. Įyairių organizacijų 
vadovai ir spaudos žmonės, kurie 
atvyko pasveikinti ir pagarbą pa
reikšti 75-kių metų senutei -- 
SLA organizacijai, kuri tiek 
daug nuveikė lietuvybės kelyje.

Iškilmingą banketo atidarymą 
ir įžangini žodi tarė Toronto 
SLA kuopos pirmininkas St. Ja- 
kūbaitis. Supažindinęs publiką su 
kviestais svečiais, trumpai per
bėgo SLA kūrėjų vargus, ne- 
dateklius ir rūpesčius, kuriant 
šią organizaciją, kuri nemažą 
rolę suvaidino emigracijoje. Jis 
paminėjo, kad mes naujieji emi
grantai atvykę ją jau radome, 
bet tie kurie ją sukūrė jiems 
taip lengvai viskas nesiklostė, 
kaip dabar.

Po pirmininko žodžio kiek pla
čiau su SLA ir istoriniais bruo
žais supažindino J. Strazdas, ku
ris dar studentu būdamas Kauno 
universitete prisimenė kaip jie 

minėjo SLA 50 metų jubiliejų 
Tada jie negalvojo, kad 75-me
tų jubiliejų švęs tremtyje.

Šio jubiliejaus proga sukak
tuvininkę sveikino Tėvas B. 
Placidas, OFM,klebonas R. Ažu
balis, J. Strazdas, A. Rinkū- 
nas, L. B. pirmininkas A. Juo
zapavičius, St. .Catherines SLA 
278-tos kuopos pirmininkas Z. 
Piliponis, Br. Naujalis, ir J. R. 
Simana Ančiai.

Po trumpos vakarinės maldos, 
ir nuoširdžių sveikinimų svečiai 
buvo vaišinami rūpestingai pa
ruoštais valgiais, šis gražus 
paruošimas be abejo buvo SLA 
veikėjos O. Indrelienės ir nie
kad nepavargstančio, šios kuopos 
pirmininko St. JakubaiČio, nuo
pelnas.

Prieš pradedant linksmąją šo
kių programą, buvo pagerbti p. ■ 
J. Jakūbynai, kaip Toronto 236 
-tos kuopos pionieriai. Pirminin
kui prašant susikaupta vienai mi
nutei šios organizacijos miru
sius pagerbti, o gyviems sugie
dota ilgiausių metų.

Šio jubiliejaus proga prieita 
isitikinimo, kad mes lietuviai 
neturime kraštutinumų; reikalui 
esant, mes esame tik lietuviai. 

B. N.

VIRŠUJE: Bostono Lietuvių 
Mišrus Choras, kurio meniniu 
požiūriu pasisekęs koncertas 
buvo surengtas gegužės 28 d. 
Prieky stovi choro vadovas komp. 
Julius Gaidelis.

J. Plikšnio nuotrauka

RUOŠIASI BIRŽELIO 
RINKLIAVAI

Birželio mėn. bus minima 20 
metų nuo to laiko kai lietuviai 
buvo masiškai pradėti deportuo
ti l Sibirą. Nors tūkstančiai jų 
žuvo Sibiro taigose, kalėjimuose, 
tačiau daugeliui buvo galima pa
dėti ir Balfas padeda.

Balfo šimtojo skyriaus valdyba 
nutarė tam tikslui birželio mėn. 
rinkti aukas prie bžnyčių (bir
želio 18 d.) ir atsišaukimais, ku
rie bus siuntinėjami New Yorko 
lietuviams.

Išleistame atsišaukime, kuri 
pasirašė V. Žukauskas, K. Ba- 
čauskas, K. Vaitaitienė, V. Kul- 
pavičius ir M. Virbickienė, sa
koma: "Lietuvoj, Sibire, Lenki
joj, Vakarų Vokietijoj ir kitur 
skurdan patekusių lietuvių skaud
žios dejonės laiškai kasdien glė
biais nukrinta ant Balfo stalo.

Jų aimanavimai yra tikri ir ne
dalia didelė. Balfo parama pa
siekia visus prašančius, bet dėl 
lėšų stokos ji yra nepakankama.

Dar keli tūkstančiai tremtinių 
iš V. Vokietijos žiūri su vilti
mi į Amerikos lietuvius. Kur ki
tur, jei ne į Bendrąjį Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondą kreipsis 
lietuviai nukentėję Sibiro trem
timi ar atsidūrę be namų Len
kijoj, Vokietijoj ar paklydę sve
timuos kraštuos, suvargę net 
Jungtinėse Ameikos Valsty
bėse.

Balfo New Yorko skyrius pa
kartotinai kreipiasi į jus, new 
uorkiečius lietuvius baisiojo bir
želio okupacijų ir trėmimų su
kakties proga prisiminti vargan 
patekusius brolius ir seses tau
tiečius.

Kad ir ne po daug, bet jei 
visi aukosime, galėsime daug 
kam pagelbėti."

Į, PED. LITUANISTIKOS 
INSTITUTĄ

Paskelbus studentų registra
ciją, jau užsirašė 12 naujų klau
sytojų: Izolda Bendoraitytė, Jo- 
landa Gliožerytė, Rita Jaraitė, 
Jūratė Juozevičiūtė, Ramunė 
Jurkūnaitė, Dalia Kremerytė, 
Marytė Mažeikaitė, Rimas Stro
pus, Jūra Stanulytė, Jonas Šal
čius ir Danguolė Šukelytė. Jie 
visi yra Chicagos Aukštesnio
sios Lituanistikos mokyklos X 
laidos absolventai.

“ Registracija tęsiama toliau. 
Registracijos pareiškimus(raštu 
ar žodžiu) priima instituto vice
direktorius Domas Velička, 7838 
S. Green St., Chicago 20, III. 
teL VI 6 - 7624, ir Instituto 
Globos komiteto iždininkas kun. 
J. Kubilius, S. J., JaunimoCent-
re.

LAKE HOTEL, ASBURY 
PARK, N. J.

Gegužės 27-30 d. įvyko 
LAKE HOTEL sezono ati
darymas. Nežiūrint nepa
lankaus oro, atsilankė ne
mažai svečių ne tik iš New 
Jersey — Elizabeth, Bay- 
onne, Newark, bet ir iš New 
Yorko. Svečių tarpe buvo 
matyti Jokūbas Stukas, Si- 
rusai, Rūtos ansamblio na
rių ir eilė kitų, jų tarpe ne
maža kitataučių. Prie gra
žios orkestro bei pianino 
muzikos, malonių šeiminin
kų vaišinami, svečiai pra
leido eilę jaukių valandų.
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