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PRAEITĄ SAVAITĘ PREZIDENTAS JOHNSO- 
NAS PRADĖJO LABAI IŠREKLAMUOTĄ KA
RĄ SU VARGU JUNGTINĖSE AMERIKOS 
VALSTYBĖSE, KUR VARGŠAI PER METUS 
UŽDIRBA DAUGIAU NEGU PASITURINTIEJI 

BET KURIOJE PASAULIO DALYJE.

-----------  Vytautas Meškauskas ---------
Praeitą ketvirtadienį prezi

dentas Johnsonas buvo atvykęs Į 
Chicagą, kur dalyvavo pietuose, 
skirtuose sukelti pinigų demo
kratų partijai. Rezultatas -- pu
sė milijono dolerių. Sekančią die
ną prezidentas apskraidė Appala- 
chen kalnyno rajoną, kuris prasi
deda beveik nuo Kanados sienos 
Šiaurėje, baigiasi kelis Šimtus 
mylių į šiaurės rytus nuo New 
Orleano ir tęsiasi per septynias 
valstybes, o šią savaitę jis jau pa
siūlė pirmąsias priemones kovo
ti su vargu tame rajone. Jis pra
šo kongreso 200 milijonų dolerių.

Bet jau prieš tai apie tą dabar

pravestų ir Kongreso 
veiklai' tirti

ŽINIOS IŠ VISO 
__ PASAULIO ___

* KOMUNISTŲ [TAKAI rasi
nėms demonstracijoms patikrinti 
prie Clevelando miesto tarybos 
buvo sudaryta komisija, kuri nu
tarė, kad 'dar neatėjęs laikas' 
sprendimams daryti.

Burmistras R. Locheris pa
siuntė memorandumą FBI direk
toriui Hooveriui su 36 asmenų 
sąrašu. Be to, buvo siekta, kad 
kvotą 
prieš-amerikinei 
komisija.

Miesto tarybos narys Duggan 
pareiškė, kad "norėtume žinot, 
kas iš tikrųjų slypi už tų demons
tracijų. Mes čia Clevelande gyve
name baimėje ir norėtume žinoti, 
kaip civilinių teisių grupės patei
sina savo akciją”.

Bet — komisijų ir formalumų 
kelias yra ilgas. Tikrinti sunkiau 
nei demonstruoti.

* NAUJI JAV LĖKTUVAI — U3 
— negali būti numušti ir yra ne
pasiekiami tų priešlėktuvinių 
ginklų, kuriais Sov. S-ga aprūpino 
Kubą U-2 lėktuvų šaudymui.

♦ NEGRŲ PASTANGOS de
monstracijomis New Yorko mu
gėje parodyti pradžią ateinančios 
'karštos vasaros’ nuėjo niekais. 
Net ir tie laikraščiai bei kolum- 
nistai, kurie pasisakė už greitą 
integraciją, pasmerkė negrų ne
apykantos pasireiškimus. The 
Washington Post rašo, kad "ra
sizmo veidas nepasidaro gražes
nis, kai jis nukreiptas prieš bal
tuosius, o ne prieš juoduosius". 
Visi pastebi augantį nepasitenki
nimą negrų išsišokimais.

♦ KANADOS SASKAČEVANO 
provincijoje įvyko rinkimai, ku
riuos laimėjo liberalų partija. 20 
metų tą provinciją valdė t. v. ko- 
operatyvinė federacija, socialis
tų partija.

Automatinis komunistas!...

gu

žadamą pradėti karą su vargu 
buvo labai daug kalbėta. Velio
nis J. F. Kennedy skundėsi dėl 
tų 17 milijonų amerikiečių, kurie 
būk tai eina gulti alkani. Savait
raščiuose pasirodė daug ilgų 
rašinių su iliustracijom apie var
gą Amerikoje. New York Timęs 
garsusis bendradarbis, Pulit- 
zerio premijos laureatas ir bu
vęs ilgametis korespondentas 
Maskvoje Harrison E. Salisbu- 
ry savo knygoje 'The shook-up 
Generation* tarp kito rašė:

"Mačiau pasibaisėtinų namų 
Maskvoje... tačiau kol neapsilan
kiau Fort Greene, niekur nebu
vau matęs keltuvo (elevatoriaus), 
kurį vaikai naudotų kaip viešą 
išvietę".

Savaime aišku, kad Sovieti- 
joje ir neveikiančio keltuvo nie
kas nevartoja kaip išvietės! Per 
daug ten visokių naudingų dalių, 
kad kas nors jas paliktų tam tiks
lui. Ir dėl švaros Amerikai gali
ma būtų labai daugprikišti, tačiau 
tokie pareiškimai ir palyginimai 
nėra visuotinai teisingi ir visai 
Amerikai būdingi. Man atrodo, 
kad jie išplaukia iš dabar labai 
madoje esančio noro kairiųjų in
telektualų sluoksniuose gailėtis 
savęs, o jei tai tiesiog nepato- 

— reikia apverkti vargšus, 
kurie Washingtone neturi savo 
apmokamų užtarėjų — savo 
lobby! Be to, ta proga dažnai 
liejamos krokodilo ašaros yra 
labai naudingos politiškai, ypač 
rinkiminiais metais.

Aiškintis apie vargą Ameriko
je su dauguma Dirvos skaitytojų, 
kurie čion atvykę atsidūrė, o dau
gelis ir dabar tebėra, pirmoje 
socialinių kopėčių pakopoje, nė
ra reikalo. Mes susipažinom su 
Amerika iš apačios. Žinome jos 
vargus ir galimybes. Už tat gal 
verčiau tuojau pereiti prie sta
tistikos. Iš 46 milijonų JAV gy
venančių šeimų:

0,5 mil. uždirba virš 25,000 
dol. Į metus, 1,5 mil. -- 15.000, 
5 mil. -- 10.000, 5 mil. — 8.000, 
9 mil. — 6.000, 11 mil. — 4.000, 
8 mil. -- tarp 2 ir 5.000, 6 mil. 
mažiau 2.000.

Seimą, kuri uždirba mažiau 
kaip 3.000 dol. laikoma vargše. 
Tokių yra apie 9 milijonai, tai 
reiškia penktadalis visų šeimų 
gauna tik 5% visų pajamų, kas, 
žinia, atrodo labai neteisinga. 
Iš kitos pusės, Vakarų Europo
je 3.000 dol. metinių pajamų jau 
yra vidutinis uždarbis, Sovieti- 
joje pagal oficialią statistiką vi
durkis siekiąs 2.500 dol. kas man 
atrodo per daugJšpflsta, o visa
me kitame pasaulyje vidutiniai 

šeima turi apie 1.000 dolerių pa
jamų t.y. tris kart mažiau negu 
Amerikos vargšai ir šešis kar
tus mažiau negu Amerikos šeimų 
vidurkis.

Iš ko susidaro Amerikos varg
šai, kurie sudaro beveik penkta
dalį viso krašto gyventojų? Pir
mučiausia, toje kategorijoje ra
sime keliaujančius žemės Ūkio 
darbininkus, didmiesčių biednuo- 
menę ir tokių vietovių, kaipAppa 
lachų rajone, gyventojus, kur be
veik neįmanoma rasti darbo, ta
čiau iš čia dėl vienų ar kitų prie 
žasčių nesiryžtama keltis. Aš- 
tuoni milijonai vargšų yra 65 ar 
daugiau metų amžiaus. 45% visų 
negrų šeimų priklauso vargšų ka
tegorijai. Skaičiuojama, kad JAV 
yra netoli 11 milijonų praktiškai 
neraštingų žmonių. Iš to prašy- 
tųsi išvada, kad pagrindinė prie
žastis, kodėl vargšai negali pa
sikelti socialiniais laiptais slypi 
blogame jų bendrame ir profesi
niame išsilavinime.

Už tat nemaža dalis iš admi
nistracijos karui su vargu pra
šomų lėšų ir numatyta skirti ap
mokymo reikalams. Tačiau rei
kia neužmiršti, kad labai dažnai 
žmogų pačioje apatinėje sociali
nių gyvenimo kopėčių pakopoje 
laiko ne tik susidariusios sąly
gos, bet ir nenoras jomis palypė
ti aukščiau. Ne vien tik piniguo
se laimė. Laimės ir pasitenki
nimo dažniau randama vargšų 
tarpe, negu turtuolių. Savižudžių 
rasi daugiau pasiturinčiųjų tar
pe. Uždarbio nelygybė ir galimy
bė tapti vargšu ar turtuoliu yra 
kapitalistinės sistemos pažangos 
variklis. Žinia, pasitaiko skau
džiai nuskriaustųjų, tačiau apla
mai sistema, kurioje yra ir mi-

PABALIUI) VALSTYBĖS YRA SOVIETŲ 
NEŽMONIŠKO IŠNAUDOJIMO PAVYZDYS

Įtakingasis Rio dienraštis O 
Globo savo balandžio 15 d. nume
ryje taip pavadino straipsnį, ku
rį iš Stockholmo persiuntė laik
raščio specialus korespondentas
H.M. Bergman. štai šio straips
nio vertimas:

"Nei Lietuva nei Latvija nei 
Estija niekada dvasiškai nepri
klausys Sov. Rusijai. Vyrauja ir 
kyla giliausia neapykanta viskam, 
kas tik yra rusiška. Jaunuomenė 
priešinasi ir kasdien auga Baž
nyčios įtaka. Net atominis karas 
nėra baisus, kai žmonės gyvena 
baisioje vergijoje".

"Kai švedas atvyksta iš Mask
vos į Talliną, jis jaučiasi, lyg 
būtų atvykęs į savo namus", taip 
rašė Svenska Dagbladet korespon
dentas Ingmar Lindmarker, šve
dų korespondentas Maskvoje, kai 
pirmą kartą, po trijų metų, apsi
lankė Taline. "Rodos, tik trys va
landos laiko tarp Leningrado ir

Grupė Rio lietuvių prie bažnyčios su Brazilijos ir Lietuvos vėliavomis.

lijonierių ir tikrų skurdžių, aukš
čiau pakelia bendrą pragyveni
mo vidurkį negu toji, kurioje te
oriškai visi turėtų būti lygūs ir 
lygiai naudotis visos tautos pa
jamomis.

Prezidentas. F.D. Rooseveltas 
1933 metais aiškino, kad trečda
lis JAV gyventojų yra vargšai, 
šiandien ir labai norint jų pri- 
skaičiojama tik penktadalis visų 
gyventojų nepaisant to, kad čia ir 
dabar nėra tokio socialinio drau
dimo, kuris Vokietijoje buvo įves
tas dar Bismarcko laikais. Kaip 
tai nebūtų žiauru ir nežmoniš
ka atskirais atsitikimais, gausi 
valstybės pagalba visais bėdos 
atvejais dažnai užmuša žmonių 
norą patiems kovoti už savo li
kimą, o tas noras, kaip minėjo
me , ir yra pažangos variklis.

Talino, tačiau tų dviejų miestų 
gyventojų būdas ir galvojimas 
yra žymiai didesnis už tris valan
das". Korespondentą nustebino 
Talino nepaprasta švara, gyven
tojų vakarietiškas apsirengimas 
ir elgesys. Talinas yra daug puoš
nesnis negu "proletariškieji" 
bolševikų miestai. Kaip žinoma, 
Lietuva, Latvija ir Estija sovie
tų buvo okupuotos 1940 m. ir pa
verstos "nepriklausomomis" res
publikomis. Tačiau Estija ir Lat
vija, kaip tai aiškiai matyti iš 
miestų bokštų, visada priklausė 
ir priklausys skandinavų - vokie ■ 
čių įtakai. Lietuva keletą amžių 
buvo susirišusi su Lenkija. Vil
niaus bažnyčių baroko ir rene
sanso stilius aiškiai kalba apie 
katalikų bažnyčios įtaką.

Sovietai padėjo daug pastangų, 
kad lietuvius, latvius ir estus pa
daryti lojaliais savo piliečiais, 
didžiuosiuose miestuose ir kitur 
pilna rusų kariuomenės bei 
"technikų ir kitokio administra
cinio šlamšto". Ir rusų kalba ly
giai gausiai kalbama kaip ir tau
tinėmis kalbomis. Šių tautų re
zistencija prieš sovietizaciją ir 
rusifikaciją yra gana taikinga, ta
čiau nei viena šių tautų nenusto
jo vilties sugrįžti į Europos narių 
tarpą. Žmonių neapykanta rusiš
kumui yra beribė ir kartais net 
patetiška. Taip pav. rusai turi 
vaikišką pasididžiavimą dėvėti 
juodus, blizgančius kaliošus, net 
ir tada, kai nelyja. Gi vietiniai 
neužsideda kaliošų net lyjant...

IZOLIAVIMAS, Sovietai padarė 
viską, kad izoliuotų pabaltiečius 
nuo bet kokios Vakarų įtakos. Ta
čiau Latvijoje ir Estijojededa- 
mos visos pastangos, kad pasi
žiūrėjus švedų ir suomiųTV sto
čių, gi lietuviai labai atidžiai klau
sosi "Amerikos Balso" praneši
mų; nemažiau domimasi ir BBC 
programomis. Dėlei noro ką nors 
išgirsti iš laisvojo pasaulio yra 
nepaprastai išplitęs svetimų kal
bų mokymasis. Komunistų laik-

RIO DE JANEIRO LIETUVIAI 
ŠVENTĖ PERGALĖS DIENA

JURGIS ŠATORIUS
Dirvos korespondentas

Brazilijoje

Balandžio 21 d. Brazilijoje šven - 
čiama tautos herojaus Tiraden- 
tes šventė. Todėl Rio ir apylinkės 
lietuviai pasirinko šią dieną kaip 
vertą paminėti jungiant ją su per
gale prieš komunizmą.

šio minėjimo iniciatorius, Rio 
lietuvių parapijos klebonas kun. 
J. Janilionis jau bal. 18 d. spau
dai išsiųstuose pakvietimuose 
prašė didžiųjų laikraščių, kad jie 
savo kronikose lietuvių sumany
mą išgarsintų. Ir miesto dien

raščiai, kaip "Daily Worker" ar 
"Kansan Udiset" (išeinąs suomių 
kalba) yra išperkami ne todėl, 
kad juose būtų kas nors verto pa
siskaityti, bet kaip svetima kalba 
išeinąs laikraštis.

ŽMONIŲ TRĖMIMAI. 1949 m. 
didžiuliai ūkininkų trėmimai j Si
birą didžiai susilpnino ūkininkų 
eiles ir tik po šių deportavimų 
Stalino padlaižiams pavyko su- 
kolektyvinti visų trijų Pabaltijo 
kraštų ūkininkus, šie trėmimai 
taip pat palaužė Lietuvos parti
zanų- veikimą. Gi Lietuvos ūki
ninkai rėmė partizanus ir ūki
ninkų išvežimai buvo toki masiš
ki, kad dar ir dabar Lietuvoje 
esama neapgyventų vietovių.

JAUNIMAS PRIEŠINASI. Po 
Stalino mirties masiški žmonių 
trėmimai aprimo, bet teroras 
įgavo naujas formas. Terorą la
biausia jaučia jaunimas: nestosi 
į komunistų organizacijas, nega
lėsi ilgiau mokytis net pradžios 
mokykloje, toks yra obalsis nu
kreiptas į tuos, kurie nenori įs
toti į komsomolą. Tačiau kom- 
somolas egzistuoja tik popiery- 
je. Tą pripažįsta net komunis
tų spauda. Taip pav. estų KP 
laikraštis Noorte Haal 1963.XI. 
14. rašė, jog "Parvu komsomo- 
las turi 200 narių, bet iš jų nie
kas nemoka nario mokesčio". 
Apkaltinus sekretorių(tas atsa
kęs: "Jeigu jums nepatinku, ga
lite atleisti dėl nesugebėjimo". 
Gi Rygos komsomolas privalė
jęs nutraukti komunistiškų fil
mų demonstravimą, nes niekas 
nėjęs filmų žiūrėti, nors jos ir 
nemokamai rodomos. Gi tie pa
tys jaunuoliai valandomis stovė
davo eilėse, kad tik užmestų akį 
ant vakarietiško filmo.

BAŽNYČIOS ĮTAKA. Sovietai 
labai bijo bažnyčios įtakos. Lie
tuvoje žiauriai persekioja kuni
gus. Daug kunigų be jokio pagrin- 

(Nukelta į 2 psl.) 

raščiai, kaip O Globo(labai palan
kūs mūsų tautinėms aspiraci
joms), Diario de Noticias bei 
Correio da Manha šį sumanymą 
atitinkamai paminėjo savo skilty
se.

Tad nenuostabu, kad bal. 21 d. 
erdvi N.S. das Vitorias koplyčia, 
esanti S, Francisco de Paulo baž
nyčioje, vos sutalpino skaitlingą 
būrį lietuvių, susirinkusių iš Rio 
Niterol ir apylinkės beiišCaxias 
miestų, šv. iškilmingas mišias 
celebravo specialiai iš Sao Paulo 
atvykęs prelatas Pijus Ragažins- 
kas, o jam asistavo Goncales kle
bonas kun. Mečislovas Valiukevi
čius bei Rio klebonas kun. J. Ja
nilionis.

Nepaprastai įspūdingą momen
tui pritaikytą pamokslą pasakė 
kun. M. Valiukevičius. "Kaip 
Kristus savo prisikėlimu nuga
lėjo mirtį, taip Brazilijos sukili
mas prieš komunizmą teikia nau
jų vilčių ne tik lietuviams, bet 
ir kitoms pavergtoms Europos 
tautoms, kad jos vieną gražią 
dieną nusikratys komunizmo ver
gijos. Komunizmo sugriuvimas 
Brazilijoje yra pasaulinio komu
nizmo griuvimo pradžia" — kal
bėjo oratoriškus gabumus turįs 
jaunas kunigas. Jis priminė, kad 
dabartinis krašto prezidentas 
Castelo Branco savo įžanginia
me žodyje perimant prezidento pa
reigas pabrėžė, kad Brazilija 
remsianti visų tautų -- didelių 
ir mažų -- pastangas atgauti 
laisvę, šis prezidento užminimas 
yra labai svarbus lietuviams ko
vojant už savo pasiuntinybės di
plomatinio statusu atgavimą.

Po pamaldų kun. J. Janilionis 
kvietė visus susirinkusius pasi
rašyti po telegramos tekstu, ku
rią lietuviai tą pat dieną išsiuntė 
krašto prezidentui, sveikindami 
jį ir jo vadovaujamą vyriausybę 
ir prašydami remti visų tautų 
išlaisvinimą. Po telegrama pasi
rašė apie du Šimui asmenų.

Iškilmingos pamaldos buvo fo
tografuojamos O Globo, ir Man- 
chettes savaltraščio-žurnalo spe - 
dalių korespondentų.

Dienraštis O Globo savo IV.22 
laidoje įdėjo dvi nuotraukas (ku
rias čia pridedu) ir pamaldų ap
rašymą po antrašte: "Lietuviai 
dėkoja Viešpačiui už demokrati
jos pergalę Brazilijoje".

Paminėtina, kad pamaldose 
taip pat dalyvavo Lietuvos įgalio
tas min. p, Frikas Meierls, len
kų atstovas p. Kazimieras Vau- 
tour-Sienkevicz, bei vengrų, es
tų ir kitų tautų atstovai.

šios pamaldos rodo, kad Bra
zilijos lietuviai yra vieningi ko
vodami už savo teisių atgavimą 
t.y. už Lietuvos atstovybės dip
lomatinį statusą šiame krašte. 
Visi tiki, kad JAV lietuviai pri
sidės prie šios kovos siųsdami 

(Nukelu į 2 psl.)



Lietuvių Taryba Chicagoje balandžio 15 d. buvo sušaukusi pasitarimą ryšium su ruošiamuAmerikos
birželio 26-28 d. Washingtone Lietuvių Kongresu. Viršuje pasitarimo prezidiumas: Stasys Mankus, Juo
zas Skorubskas, ALT pirm. Leonardas šimutis. Kalba Pijus Grigaitis. Apačioje pasitarimo dalyviai.

V. A. Račkausko nuotrauka

Pabaltijo valstybės yra sovietų nežmoniško
išnaudojimo pavyzdys■ v

' 'ii
(Atkelta iš 1 psl.)

do buvę apkaltinti šnipinėjimu 
ar pinigų spekuliacija ir nuteisti 
ilgiems metams kalėti sovietiš
koje taigoje. Yra sudaryti fon
dai karo metu sugriautų namų at
statymui, tačiau nei viena baž
nyčia nebuvo atstatyta. Gi liku
sios sveikos yra paverčiamos 
kinais, meno galerijomis, spor
to klubais ar pan.

Visi žino, kad negalima tuok
tis bažnyčioje nei joje krikšty
ti vaikus, nes išvarys iš darbo. 
Gi žmonės Į tai nekreipia dė-

Galvosūkis 28 Nr. 
Tarp šių dviejų piešinių yra septyni skirtumai. Pabandykite su

rasti. Atsakymas bus kitame numeryje.

mesio ir bažnyčios tos, kurios 
dar veikia, yra perpildytos šven
tomis dienomis. Esama rusų, 
kurie krikštija savo vaikus baž
nyčiose ir stengiasi lankyti pa
maldas.

EKONOMIŠKA EKSPLOTACI- 
JA. Sovietai kaltina, kad kai ku
rios Vakarų valstybės esančios 
kolonialinės: tačiau kaip jie el
giasi Pabaltijyje yra daug blo
giau negu pati blogiausia išnau
dojama "vakarų imperialistų" ko
lonija, pav. Angola. Praėjusiais 
metais Pabaltijo valstybėse bu

vęs puikus derlius, bet šiuose 
kraštuose šį pavasarį trūksta 
duonos! Estija privalo išmai
tinti Leningrado sritį, O Latvi
ja ir Lietuva privalo šerti oku
pacinę kariuomenę ir teikti pro
duktus taip vad. Kaliningrado sri
čiai. Leningrado virtuvėse dega 
iš Estijos vagiamos dujos, o Le
ningrado požeminis geležinkelis 
važiuoja siunčiama iš Narvos 

elektros stoties energija. Gi 
estams trūksta ir dujų ir elekt
ros šviesos!!! Vieno sovchozo di
rektorius, esąs netoli hidroelekt
rinės "Narva", rašė Sovietskaya 
Estonija laikraščiui: "Masu sov- 
chozas yra tik 11 km nuo vandens 
jėgainės "Narva", bet mūsų vai
kai ir namuose ir mokyklose mo
kosi prie žvakių šviesos."

Nors Pabaltijo valstybėse pri
statyta daug įmonių, bet žmo
nėms trūksta elementariausių 
pragyvenimo reikmenų. Estijoje

GALVOSŪKIO 27 NR.
SPRENDIMAS

Tarp dviejų piešinių yra šie 
skirtumai: 1. Asilo dešinioji ausis 
skirtinga. 2. Matyti raitelio deši
nioji koja. 3. Asilo dešinės pirmi
nės kojos kanopa skirtinga. 4, 
Prieky esančio arabo plaukų kuo
das plonesnis. 5. Jo ausis skir
tingos formos. 6, Pastatas po ku
polu yra siauresnis. 7. Dešinėje 
mečetės žolės linija yra aukš
čiau. 

VIEŠĖDAMI niICAGO.IE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. STREGA — Liquer, Import. from Italy... .5th
2. KRON BRANNVIN AQUĄVIT švediška.-5th
3. NAPOLEON Verrnouth, Import.

from France......................................
4. Popular GERMAN VSOP Brand . .
5. PORT. SOUTHERN, REINE Wine

A

gaminami elektros motorai siun
čiami ne tik į Sov. Rusiją, bet 
ir į Afriką, Egiptą, Kubą. Taip 
pat ir estų stiklo gaminiai siun
čiami ) Ceiloną, Kambodiją, Ku
bą, Gvinėją ir Maroką.

šis šlykštus išnaudojimas ir 
politinė prievarta duoda naujo aks - 
tino kilti prieš sovietus tautiškai 
neapykantai. Kai kurie tų kraštų 
komunistų kvislingai taip pat yra 
priešingi tokiam dvigubam prie- 
varta'vimui: jie galvoja, kad jei
gu patys save galėtų valdyti, su
kurtų daug aukštesnę komunistiš - 
ką valdymosi sistemą.

LAISVĖS VILTIS. Nei vieno
je Pabaltijo valstybių ši viltis 
nėra mirusi.- Paklausti žmonės 
atsako, kad "jeigu būklė yra ge
ra sovietams, tad logiškai mums 
yra bloga. Pasaulinė koegzisten
cijos daina gali dar labiau pablo
ginti mūsų ir taip sunkią padėt). 
Mums yra svarbiausia išlaikyti 
tautinę vienybę”. Iš visų pasikal
bėjimų žurnalistas susidarė vaiz
dą, kad Pabaltijo okupacija nėra 
amžina. Nors žmonės ir nežino, 
kur ieškoti pagalbos, bet visi 
tvirtai tiki, kad išvadavimasturė - 
siąs ateiti. Gal karas, o gal ir 
atominis sunaikinimas negali bū
ti baisesni už dabartinę būklę. 
"Gal netolimoje ateityje Sov. Ru
sijoje pasikeis dabartinis reži
mas ir mes atgausime laisvę" 
-- samprotauja žmonės.

Laisvai išvertė J. šatorius

RIO LIETUVIAI...
(Atkelta iš 1 psL) 

telegramas prezidentui irltama- 
rati, (užs. reik, ministerija).

Lietuvos pasiuntinybės teisių 
atgavimas didžiai sustiprintų Lie
tuvos svorį tarptautinėje plot
mėje, o ypač pakeltų mūsų tau
tiečių Brazilijoje nuotaikas, nes 
visi tikėtų, kad lietuviai yra vie
ningi, kai to reikalauja iš jų is
torinis momentas. Organizuoki
te susirinkimus, ir jų proga pri
imkite rezoliucijas, kad visi lie
tuviai, kuri jie bebūtų, siųstų 
Brazilijos užs. reikalų min. 
Vasco Leitao da Cunha telegra

mas, prašydami jo atstatyti Lie 
tuvos pasiuntinybės veikimą Rio 

i de Janeiro mieste. Šia proga ga
liu Pranešti, kad dabartinis užs. 
reikalų ministeris yra buvęs dve
jus metus Brazilijos ambasado
riumi Maskvoje ir jis puikiai pa
žįsta sovietų metodus ir žino 
mūsų bylos reikalą.

Adresas: limo Vasco Leitao 
da Cunha, Ministerio das Re- 
lacoes Exteriores, Rio de Ja
neiro, GB, Brasil, America 
Latlna

Mutual Federal Bendrovės

4
 MOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.
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Diena iš dienos
*** B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI * * *

MIRUSIŲ REHABILITACIJA vyksta ne vien pas bolševikus. Pas 
mus irgi, žiūrėk, koks nukrypėlis nuo daugumos tikėjimo, kai miršta, 
kartais tą pačią dieną rehabilituojamas ir laidojamas su visomis 
apeigomis, kaip "vienas iš mūsiškių". Sako, prieš mirdamas susi
taikęs ar norėjęs susitaikyti su Dievu... O kun. St. Yla, Štai, bene 
bus parašęs ištisą rehabilitacijų knygą, dalimis spausdinamą To
ronto Tėviškės Žiburiuose. Jis, tiesa, domisi tik (žymiosiomis mū
sų asmenybėmis, kurių religingumas, pagrįstai ar nepagrįstai, suin
teresuotųjų akyse yra buvęs atsidūręs po klaustuku arba ir aiškiai 
žinotas iš negatyviosios pusės. Iš laiškų, dokumentų, šeimos narių 
ar kitų liudininkų renka ženklus, kuriais maždaug galima grįsti prie
laidas, kad tas ir tas asmuo, savo laiku atrodęs lyg nutolęs nuo kon- 
vencionalaus tikėjimo, iš tikrųjų visdėlto buvęstikintis,arba grįžęs 
prie tikėjimo. Taip į priimtinų tikinčiųjų sąrašus maždaug grąžina
mi J. Biliūnas, V. Krėvė, M. Biržiška,}.Čiurlys, kažkodėl net ir A. 
Smetona, kuriam, regis, tokio "išteisinimo" nei nereikėjo, nesgi jis 
visą amžių atvirai skelbė tikėjimą žmogui įgimtą, o netikėjimą — 
išimtinę anomaliją, lyg dvasinį daltonizmą.

O anapus -- Donelaitį, Maironį, Vaižgantą, Žemaitę, Sruogą, 
Binkį ir daugelį kitų irgi savaip ’rehabilituoja’, registruodami jų 
išsitarimus ar pasielgimus, lygir bolševikinam tikėjimui artimus... 
Kam tiems gyvųjų tikėjimams reikia verbuoti papildomų šalininkų 
net iš mirusiųjų tarpo? A r tikintieji savo tikėjimais jau negana bepa- 
sitiki, ar kas?

Žmogus ambicingas padaras: nori dėtis visa žinąs. AnotSmeto- 
nos, žmogui įgimta tikėjime ra sti atsakymą 1 klausimus, kas viską 
lemia ir kam yra visa tai, kas yra. Nemokėjimas tikėti esąs retas 
apsigimimas, kaip nemokėjimas spalvų skirti... Ogaltaiir drąsa at
virai prisipažinti nežinojimą? Milijardai žmonių gyveno ir įvairiai 
tikėjo arba abejojo. Nedėkingas užsimojimas tikėjimo tikrumą rem
ti plebiscitais tarp gyvųjų, dar nedėkingesnis -- daryti tokius ple
biscitus tarp mirusiųjų.

PABALTIEČIŲ OLIMPINIAI 
ŽAIDIMAI

Š. Amerikos Pabaltiečių Olim
piniai Žaidimai, organizuojami 
protesto ženkle prieš neleidimą 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
sportininkams atstovauti savo 
kraštus Pasauliniuose Olimpi
niuose Žaidimuose, bus vykdo
mi šiais metais Clevelande, 
dviems ratais:

I- jj ratą, apimant) krepšin), 
tinklinį ir stalo tenisą, ruošia 
latviai, gegužės 9-10 d.

II- jį ratą, apimant) lengvąją 
atletiką, plaukymą, lauko teni
są ir futbolą, ruošia lietuviai, 
birželio 27-28 d.

Krepšinio, tinklinio ir stalo 
teniso komandinėsi varžybose 
kiekvieną tautybę atstovauja jų 
rinktinės.

Individualinėse stalo teniso 
varžybose dalyvavimas atviras 
visiems Š. Amerikos lietuvių, 
latvių ir estų stalo tenisistams.

FASK pavedimu, lietuvių rink
tinės sudaromos sekančiu badu:

rekordas
Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nuo 1905 metų 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 nereikia 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 

2212 W. CERMAK ROAD -- CHICAGO 8, ILL. 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pre$.

M?

6. ST. REMY BRAND. Import.
from France...................................

7. LIEBFRAUMILCH Wine...........
8. BORDEAUX Wine .Red or White

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotu 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

■

■

■

KrepSinio rinktines sudaro ir 
jų vadovus parenka Krepšinio Ko
mitetas, vadovaujamas Vytauto 
Grybausko, gyv. Chicagoje.

Tinklinio rinktines sudaro ir 
vadovus parenka Tinklinio Komi
tetas, vadovaujamas Zigmo 
Žiupsnio, gyv. Chicagoje.

Komandinio stalo teniso rink
tines sudaro FASK.

Pirmų 3-jų vietų laimėtojai 
individualinėse rungtyse ir pir
mų 2-jų vietų komandinėse, bus 
apdovanoti specialiais Pabaltie
čių Olimpiniais medaliais, kurių 
Projektą pagamino estų meninin
kas Ants Moks. Olimpiniai meda
liai duodami tik suaugusiuų kla
sėse.

Pabrėžiame, kad lietuvius vyrų 
krepšinyje atstovaus rinktinė, 
kuri šią vasarą vyksta ) Austra
liją. Smulkų varžybų tvarkaraštį 
paskelbsime vėliau.

31

■

• .
FASK

Paragink it savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

■

■

1

■

5th §3.98
5th § .98
5th 5 .98
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Antanas Smetona

KODĖL IĮ PRISIMENAME?
Apvaikščiodami mano sukaktį, jūs pagerbiate ir 

kitus tautos vadus, kūrusius Lietuvą.
Justi žodžiai, man pareikšti, tegu pasiekia visus 

tuos, kurie žadino iš miego mūsų tautą ir ją laisvėn 
vedė.

Ta iškilme minate taką būsimoms kartoms, suda
rote mūsų tautai tvirtesnę formą.

Iš prezidento Antano Smetonos kalbos 
1934-tais metais, jo 60 metų amžiaus 
sukakties iškilmėse.

Rinkosi šį pavasarį tautiečiai, kur tik jų didesni būriai laisvėj 
susitelkę, geru žodžiu minėti Lietuvos prezidento Antano Smetonos, 
prieš 20 metų Išsiskyrusio iš mūsų tarpo. Prisiminimų apvainika
vimas bus didžiajame pasaulio centre, New Yorke, gegužės 3 dieną. 
Siąja iškilme rūpinasi vyriausioji Amerikos LietuviųTautinės Sąjun
gos vadovybė, o iškilmę globoja Lietuvos valstybės institucijų ir svar
biųjų mūsų visuomeninių organizacijų vadovų komitetas.

Kas nežino, kad Antanas Smetona buvo vienas iš mūsų tautinių 
pranašų, sukūręs tam tikrą pažiūrų sistemą mūsų tautos idealui 
siekti. Ir kas nežino, kad ta pažiūrų sistema, bent iš dalies prigi
jusi gana plačiuose tautos sluoksniuose, yra sutelkusi aplink save 
ir ryškių šalininkų sąjūdį, mūsų tarpe žinomą tautininkų srovės var
du.

Tautininkai, tačiau, niekad nesijautė turį pagrindo išimtinai sa
vintis Antano Smetonos vardą ir asmenį. Nes ir jis pats savo mintis 
bei pastangas visada yra skyręs, ir jo bei visos mūsų tautos gyveni
mo eiga jį paskyrė ne vien sekėjų srovei, o visai tautai.

Apie dvyliką metų prieš istorinę Vasario 16-tosios datą Antanas 
Smetona jau buvo buvęs pirmose eilėse arba ir pačioje viršūnėje tų, 
kurie vedė iš išvedė Lietuvą į nepriklausomo valstybinio gyvenimo 
aikštę. Toj aikštėj Lietuva buvo 22 metus ir 4 mėnesius. Ir daugiau 
kaip du trečdalius to laiko Antanas Smetona buvo Lietuvos valstybės 
prezidentas. Prezidentas, kuris ne vien formaliai stovėjo valstybės 
priešakyje, o ir realiai vadovavo valstybei. Tegu ir ne kiekviename 
žingsnyje sėkmingai, tegu ir ne kiekviename žingsnyje visiems patin
kamai, bet vadovavo, ir galutinėje sąskaitoje mums netenka rausti 
dėl nepriklausomojo Lietuvos gyvenimo. Didžiuojamės tuo Lietuvos 
istorijos tarpu. O prezidento Antano Smetonos vardas išliko to 
šviesaus Lietuvos istorijos meto sinonimas.

štai kodėl ne tik karštatikiai šalininkai, o ir "(vairiažiflrių" tau
tiečių būriai renkasi šį pavasarį pasidalinti pagarbiais prisimini
mais apie tą, kuris buvo taip glaudžiai susijęs su nepriklausomu Lie
tuvos gyvenimu, daugumo mūsų pačių akyse skaisčiai švystelėjusiu.

Prisimename Antaną Smetoną, Lietuvos prezidentą, tokia pras
me, kokią jis pats taip ryškiai pabrėžė prieš 30 metų. Iš tiesų, tomis 
iškilmėmis miname taką būsimoms kartoms. Tokios minties vedami 
rinkosi tautiečiai į tas iškilmes (vairiuose kontinentuose. Tos minties 
vedami rinkimės ir tų iškilmių apvainikaviman New Yorke, gegužės 
3-ją dieną. Ir atstumų skiriamieji tesijungia tą dieną bent iš tolo ton 
žodžių ir minčių harmonljon, prezidento Antano Smetonos atsiminime 
pareikšton, kad ji, pagal jo testamentą, pasiektų visus tuos, kurie tau
tą žadino ir dar žadins,kurie ją laisvėn vedė ir dar ves.

(v.r.)

(2)
Jungtinės (joint) rezoliucijos 

yra, palyginti, retai tenaudoja
ma Kongreso akcijos forma. Daž
niausia tokiomis rezoliucijomis 
Kongresas sprendžia klausimus, 
prezidento siūlomus išspręsti, ir 
tai dažniausia tokiais atvejais, 
kai jie nepasiseka išspręsti kitu 
būdu, pavyzdžiui, kai sena
te nepavyksta surinkti dviejų 
trečdalių balsų sutarčiai rati
fikuoti. Taip 1845 metais buvo 
aneksuotas Texasas, 1898 metais 
— Havajai. Kai senatas nerati
fikavo Versalio sutarties,o reikė
jo gi kaip nors baigti karą su Vo
kietija ir kitomis buvusiomis są
jungininkėmis, tai Kongresas 1921 
metais priėmė jungtinę rezoliu
ciją, kurioj pareiškė, kad JAV 
jau nebekariauja su tomis valsty
bėmis. Prezidentas tą rezoliu
ciją pasirašė, nes jam gi ir rei
kėjo gauti Kongreso išreikštą su
tikimą tą jau seniai pasibaigusj 
karą formaliai "užraukti”.

Iš viso, svarbiais reikalais 
jungtinės rezoliucijos Kongre
se gimsta prezidento pageidavi
mu, kai prezidentas jaučiasi, kad 
jam tam tikruose veiksmuose rei - 
kia užsitikrinti Kongreso prita
rimą. Pavyzdžiui, prezidentas 
Eisenhoweris 1955 metais pagei
davo, kad Kongresas priimtų jung
tinę rezoliuciją Kinijos salų 
(Ouemoy ir Matsu) gynimo rei
kalu. Dalis atstovų ir senatorių 
(demokratai) net sakė, jog tokia 
rezoliucija nereikalinga, nesgi 
prezidentas, kaip ginkluotųjų pa
jėgų viršininkas, pats turi teisę 
spręsti, kada kur ginkluotas pa
jėgas pavartoti. Tačiau paskui 
Kongresas, (vertinęs prezidento 
norą bendradarbiauti, priėmė pa
geidautą rezoliuciją. Panašiai at
sitiko ir 1957 meteis Artimųjų 
Rytų krizės metu.

Bet prezidentai nesistengia 
gauti Kongreso instrukcijų ten, 
kur skaito reikalą priklausant} 
grynai prezidento kompetencijai. 
Užsienių politikos vedimą, san
tykiavimą su kitomis valstybė
mis, kur nėra tiesioginio ryšio 
su reikalu imtis karinių priemo
nių, prezidentai laiko grynai sa
vo kompetencijos sritimi, ir ta 
pažiūra yra net ir Aukščiausiojo 
Teismo patvirtinta. Pavyzdžiui, 
1937 metais, vienoje byloje, kur 
buvo ginčijamas Roosevelto pri
pažinimas Sovietų Sąjungos vy
riausybės, Aukščiausiasis Teis
mas pareiškė, kad prezidentas 
yra "sole organ of the federal 
government in the field of inter- 
national relations” (United Statės 
vs. Belmont, 301 U.S. 324). Vy
riausybių pripažinimo ar nepri
pažinimo klausimais preziden
tai niekad nesiteiravo Kongreso 
nuomonės ir Kongresas niekad 
nesikėsino jungtinėmis rezoliu
cijomis prezidentą tokiais rei
kalais instruktuoti. Jei pasikė
sintų, jei rezoliuciją tokiu klau
simu priimtų joint resolu- 
t i o n titulu, tai prezidentas tik
riausiai tokios rezoliucijos nepa
sirašytų, kaip Kongreso kišimosi 
į prezidento kompetenciją. Tokio 
atvejo dar nėra buvę, bet jeigu 
būtų, ir jeigu Kongresas užsi
spyręs tokią rezoliuciją pakar
totų dviem trečdaliais balsų, pre ■ 
zidentas galėtų ginčyti jos kons- 
titucingumą ir, jei reiktų, grei
čiausiai gautų Aukščiausiojo Teis
mo paramą, sprendžiant pagal 
ankstesnius A. T. pasisakymus 
panašiais klausimais. Bet Kongre 
sas tuo tarpu nesikėsina tuo bū
du instruktuoti prezidentus už
sienių politikos vedimo srityje.

V. RASTENIS

senhower( prieš vykstant jam ( 
Ženevą susitikti su Chruščiovu. 
Atstovų Rūmuose atstovas Zab
lockis, o senate senatorius Doug - 
las (Pavergtų Tautų Savaitės re
zoliucijos pradininkas) pasiūlė 
rezoliucijas, skatinančias pre
zidentą kelti Ženevoje pavergtų
jų Europos tautų klausimą, kaip 
pirmaeilinės svarbos klausimą. 
Šis sumanymas kilo grynai iš 
Kongreso narių tarpo (Zabloc
kis labai greitai gavo dar 34 
rezoliucijos rėmėjus), bet pre
zidentas ir Valstybės Departa
mentas nerodė intereso, kad tokia 
rezoliucija būtų priimta. Rezo
liucijos sumanytojai tada apsiri
bojo kuklesne, ne joint, o tik 
eoneurrent resolutionforma. 
Vadinasi, tokia forma, kuria būtų 
pareikštas tik Kongreso pageida
vimas, bet kuri nebūtų teikiama 
prezidentui pasirašyti, taigi ne
būtų joks "public Law", joks "įs
tatymas". Valst. Departamentas 
vistiek patarėatsisakyti nuo tokių 
žodžių, kaip "urges” ar ”re- 
quests", o apsiriboti tik žodžiu 
"hopes", tai yra, pareiškimu, jog 
Kongresas turi viltį, kad pre
zidentas Ženevoj kels pavergtų 
Europos tautų klausimą. Atstovų 
Rūmai taip atskiestą rezoliuciją 
priėmė vienbalsiškai, o Senatas, 
berods, nė nebespėjo priimti. Vis 
tiek Ženevoj tada "neatsirado 
progos" tam klausimui kelti.

Sumanymas instruktuoti prezi

dentą, kad jis tam tikra nurody
ta prasme aktyviai ir neatidėlio
damas keltų Pabaltijo klausimą 
Jungtinėse Tautose, būtų bandy
mas instruktuoti prezidentą pa
našiai, kaip buvo bandytas instruk
tuoti prezidentas Eisenhoweris 
Ženevos atveju. Instruktavimas 
liestų grynai tarptautinių santy- 
kų srit(, kurią prezidentai laiko 
vien savo kompetencijos dalyku. 
Jeigu tokios instrukcijos sumany
mas kyla vien tik iš Kongreso, be 
prezidento pageidavimo jį "su
stiprinti dvasioje", tai, spren
džiant iš ligšiolinės praktikos, 
šiems sumanymams nėra per
spektyvų (gyti "joint resolution" 
formą. Geriausiu atveju, jei tie 
sumanymai ir šiame Kongrese 
nepasiliktų stalčiuose, kaip pasi
liko pereitame (o laiko liko jau 
labaf nedaug), tai jie gal dar ga
lėtų virsti tik "eoneurrent reso
lution" vadinasi, prezidento ne
pasirašytu ir jo nei įpareigojan
čiu, nei instruktuojančiu pageida
vimo pareiškimu.

Turint prieš akis visus tuos 
faktus ir aplinkybes, šių rezoliu
cijų projektų vadinimas įsta
tymų projektais ir prana
šavimas, kad iš jų išeis JAV vie
šas įstatymas, įpareigojąs pre
zidentą ir vyriausybės organus 
nurodytu būdu imtis Pabaltijo 
reikalo gynimo, yra pertempta 
iliuzija.

Kiek ta iliuzija naudinga, kiek 
ji yra ar nėra verta jai palaikyti 
dedamų pastangų, — atskiras 
klausimas.

LAIŠKAI/2S/*

BENDRUOMENĖS TARYBOS 
RINKIMAI ARTĖJA

Dirva ne mažą dėmesį krei
pia bendruomeninei veiklai. Ji 
taip pat ne kartą yra pabrėžu
si, kad neužtenka vien kalbų ir 
kritikos, bet reikia pasinaudoti 
progomis, kada renkami žmo
nės ( vadovybę, ir balsuoti už 
tuos, iš kurių tikimasi pageidau
jamos akcijos.

Į bendruomenės Tarybą kan
didatuoja ne mažas skaičius žmo • 
nių. Tai sveikintinas reiškinys. 
Sveikintina ir tai, kad sąrašuose 
matome ne vieną kandidatą, kuris 
bendruomeninėje veikloje jau yra 
gavęs pagirtiną "diplomą" ir ypa
tingų rekomendacijų nebėra rei
kalingas. Yra žmonių, kurie, kad 
ir nepasireiškę tiesioginėje bend
ruomenės organizacinėje sche
moje, bet yra žinomi savo akty
viu ir pozityviu įnašų per veiki
mą kitose lietuviškose organiza
cijose.

Ta proga malonu pabrėžti, kad 
veiklioje Chicagos LB apygardo
je kandidatais į LB Tarybą yra 
sutikę būti visa eilė žinomų, pri
tyrusių ir lietuviškai veiklai atsi
davusių asmenų. Kelis jų čia ir 
paminėsime.

TEODORAS BLINSTRUBAS, 
LF valdybos pirmininkas, akty
viai reiškiasi LB veikloje nuo pat 
pirmųjų dienų. Jis ir Apygardos 
valdybose, LB III tarybos narys, 
įvairių Chicagos bendruomeninių 
darbų komitetų uolus vadovas. 
Lietuvoje dirbęs pedagoginį dar
bą, išeivijoje reiškiasi organiza
cinio darbo srityse, kur tik rei

kalinga iniciatyvos ir pasišven
timo. Bendruomeninis darbas 
jam prie širdies, nes čia geriau
sia gali būti atliktas tolerancija 
paremtas visiems lietuviams nau ■ 
dingas darbas.

JONAS JURKŪNAS yra vienas 
iš tų inžinierių, kuriems visuo
meninis ir organizacinis darbas 
buvo prie širdies nuo pat gimna
zijos laikų. Tai vienas iš aktyvių
jų inžinierių - visuomenininkų. 
Išeivijoje jis buvo inžinieriųC.V. 
pirmininku, Kultūros Fondo na
riu, ALT direktorium, ALT S-gos 
CV nariu, Korp! Neo-Lithuania 
pirmininku Chicagoje ir t.t.

LEONAS KRIAUČELIŪNAS, ve
terinarijos daktaras, yra ne tik 
įvairių bendrinių ir profesinių 
organizacijų aktyviu nariu, bet 
kartu reiškiasi ir kaip pozityvus 
gerų ir naudingų sumanymų rė
mėjas. Yra Korp! Neo-Lithuania 
filisteris.

PETRAS VĖBRA Chicagos Apy
gardos lietuviams jau žinomas, 
kaip veikliausios LB apygardos 
buvę pirmininkas (išvežęs stam
bius užsimojimus, suteikusius 
garsą visai LB. Jo patirtis bend
ruomeninės veiklos baruose sa
vaime kalba už tai, kad ir B, 
Tarybon išrinkus, jis neliks pa
syviu stebėtoju. Tai realios veik
los ir akcijos žmogus.

JONAS RIMKŪNAS veiklus 
East Chicagos lietuvių veikėjas. 
Kupinas sveikų minčių ir suma
nymų, tur(s ir energijos ir svei
kų idėjų jų (gyvendinimui. Veik-

DAR DĖL TŲ REZOLIUCUŲ

Balandžio 20 d. Dirvos Nr. 
tilpo L. Valiuko str.: "Rezoliu
cijų žygis ir ligšioliniai laimėji
mai". Jame kelis sykius minima 
ir mano pavardė. Paliesdamas 
vieną kitą kritišką žodį tam vajui, 
L. Valiukas rašo:

"K.S. Karpiaus ir V. Rastenio 
žodžiai gana švelnūs, gi V. Meš
kausko (Margutyje) — gana kar
toki. Dėl jų visų trijų kritikos 
nėra ko ir stebėtis. Visi jie sto
vėjo visą laiką nuošalėj nuo vi
sų mūsų darbo: nėra nė piršto 
pajudinę rezoliucijų reikalais. 
Tai, be abejo, jų reikalas... Esu 
tikras, kad visa ta kritika yra iš
ėjusi ne iš blogos valios, o tik iš 
pilnai nesuprasto viso rezoliuci
jų žygio. Visad sunku yra pasisa
kyti bet kuriuo klausimu, kurio 
pilnai nepažįsti".

Deja, p. L. Valiukas, bent ma
ne, ir po to paliko visiškoje tam
soje. Mat, Margutyje aš padariau 
prielaidą, kad rezoliucijos paga
liau atnešė vaisių ir JAV vyriau
sybė kreipėsi (JT Lietuvos rei
kalu. Ir kas tada? Nei pagal Jung
tinių Tautų Organizacijos (statų 
raidę, nei pagal jų dvasią visuo
tinas susirinkimas negali nie
kuo padėti Lietuvai, nes tos or
ganizacijos pagrindinis politinis 
tikslas yra dabartinės padėties 
išlaikymas. Prieš akis visados 
turime turėti Vengrijos pavyzdį 
Teisėta to krašto vyriausybė iš 
savo krašto, ne iš tremties, šau
kėsi JT pagalbos. Ir kas iš to iš
ėjo? Visuotinas susirinkimas tu
rėjo tam sudaręs specialią ko
misiją, kuri praktiškai nieko 
nepasiekė ir buvo vėliau numa
rinta. Tai kodėl tikėtis, kad Jung
tinės Tautos dabar kitaip pasi
elgs Lietuvos, kur šiuo metu ne
vyksta joks atviras sukilimas, 
atveju?

Iš viso, tie JAV politikai, iš 
kurių galima būtų tikėtis griež
tesnės laikysenos sovietų atžvil
giu, kaip pav. senatorius B.M. 
Goldvateris, kurio šalininku yra 
ir L. Valiukas, žiūri į JT labai 
šnairiai. Tas pats Goldwateris 
net reikalavo JAV išstojimo iš 
tos organizacijos.

Todėl prieš pradedamas dis
kutuoti savo nuopelnus ar žalą 
lietuvių visuomeniniam gyveni
mui, aš labai prašau p. L. Valiu
ko jo paties naudai atsakyti tik 
vieną klausimą:

Kaip JT visuotinas susirinki
mas galėtų padėti Lietuvai, jei 
kuri nors Washingtono adminis
tracija ir panorėtų tą klausimą 
ten iškelti?

Vytautas Meškauskas

lūs ALT S-gos skyriuje ir bend
rinėse organizacijose.

ANTANAS KANTARAS, Argen
tinos LB steigėjas,dabar veik
lus LB Chicagos apyg. v-bos 
narys ir LF vicepirmininkas. Ne 
gana to, aktyvus jis visuose ma
žesniuose bendruomenės viene
tuose — buv. Brighton Parko apyl, 
p-ku ir t.t.

ROBERT
Tiesa, PavergtųjųTautųSavai

tės rezoliucija, kurios pavyzdžiu 
A. Valiukas kaip tik ir remiasi, 
atrodo jau lyg ir "ledų pralauži
mas": Kongresas paskatino ir pa
reikalavo (tiksliau — paprašė, 
nes "request" yra greičiau pa- 
prašymas, negu (sakytinio pobū
džio reikalavimas) prezidentą, 
kad jis kasmet trečiąją liepos sa
vaitę specialia deklaracija skelb
tų Pavergtų Tautų Savaite. Bet, 
viena, čia yra instrukcija atlikti 
tam tikrą veiksmą v i d u j e, ne 
tiesioginiuose tarptautiniuose 
santykiuose. Antra, nors tos re
zoliucijos sumanymas ir Kongre
se kilo, prezidentas Eisenhowe- 
ris tai idėjai pritarė iš anksto, 
ir tos rezoliucijos priėmimas vy ■ 
ko panašiai sutartinai, lyg pre
zidentas būtų prašęs tokios re
zoliucijos, kaip jis buvo prašęs 
instrukcijų kitais atvejais.

Visiškai kitaip dalykai atrodė, 
kai Kongrese kilo sumanymas pa - 
instruktuoti tą patį prezidentą Ei-

U.S. SENATOR
• 8 metai Ohio Įstatymdavystėje
• Dabartiniu metu — Kongreso at

stovas ‘
”BOB TAFT’O JR. PATIRTIS, SU
GEBĖJIMAS IR GABUMAI TE
VEIKIA UŽ JUS U. S. SENATE!”

BALSUOK Už

X Robert Taft, Jr.

Republican Primary—May 5th
JOHN J. KELLEY, JR., Chairman 

2107 Overbrook Road, Lakewood, O.
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Karolis Drunga (viduryje) priima čekį krepšinio rinktinės išvykai { 
Australiją paremti iš Illinois Lietuvių Gydytojų Draugijos pirm. dr. 
Ferdinando Kauno. Dešinėje dr. Petras Kisielius.

V.A. Račkausko nuotrauka

ILLINOIS LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
ĮNAŠAS

Illinois Lietuvių gydytojų są
junga balandžio 18 d. buvo su
sirinkusi Chicagoje savo reika
lams aptarti ir {teikti pinigines 
paramas, jau kiek anksčiau pa
skirtas {vairiems mūsų kultūri
nio bei visuomeninio gyvenimo 
darbams remti.

Po susirinkimo įvykusios 
bendros vakarienės rėmuoselig- 
šiolinis sąjungos valdybos pirmi
ninkas dr. F. V. Kaunas prista
tė naują Illinois Lietuvių Gydy
tojų Sąjungos valdybą. Ją suda
ro: pirmininkas -- dr. Jurgis 
Volodka, vicepirmininkas -- dr. 
J. Starkus, sekretorius -- dr. J. 
Aglinskienė, iždininkas — d r. Z. 
Rudaitis irkultūriniųreikalųfon- 
do pirm. — dr. V. Šaulys.

Drauge buvo pristatyta ir nau
ja Illinois Lietuvių gydytojų žmo
nų pagalbinio vieneto valdyba. 
Būsimai kadencijai ją sudaro: 

Illinois Lietuvių Gydytojų Draugijos valdyboms pasikeičiant... iš kairės: pasitraukiantis pirmininkas 
dr. F. Kaunas, Moterų pagelbinio vieneto pasitraukianti pirm. O. Atkočiūnienė, vieneto naujoji pirmi
ninkė dr. Vida Tumasonienė, draugijos naujasis pirmininkas dr. Jurgis Volodka,

V.A. Račkausko nuotrauka

pirmininkė -- dr. V. Tumaso
nienė ir narės -- L. Kilikonie- 
nė, A. Lipskienė, J. Šalnienė, 
J. Zibienė ir R. Zotovienė.

Dalyviams plojimais pasitikus 
kolegas, kurie ateityje vadovaus 
gydytojų sąjungos darbui, dr. F. 
Kaunas pranešė, kad šiais me
tais Illinois L. gydytojų s-ga 
paskyrė kultūriniam ir visuome
niniams darbui remti tokias su
mas: 1,000 doL a. a. dr. Juliaus 
Kaupo raštams išleisti, 100 dol, 
-- Cicero Aukštesniajai lituanis
tikos mokyklai ir 100 doL —Chi
cagos Aukštesniajai lituanistikos 
mokyklai ir 100 dol. — Šiaurės 
Amerikos lietuvių krepšinio 
rinktinės išvykai Australijon. Dr. 
Juliaus Kaupo raštams leisti 
skirtoji suma buvo įteikta rašy
tojui Algimatui Mackui, J. Kau
po raštams leisti komiteto pir
mininkui. Krepšinio rinktinės iš

DIRVA

vykai skirtą čekį priėmė išvy
kos organizacinio komiteto na
rys Karolis Drunga. Abu minė
tų institucijų atstovai išreiškė 
lietuviams gydytojams ir jų ma
lonioms ponioms nuoširdžią pa
dėką ir palinkėjo likti ir atei
tyje pavyzdžiu visiems lietuvių 
profesiniams susibūrimams.

Po vakarienės dalyviams buvo 
dar parodyta vokiečių gamybos 
filmą apie širdies struktūrą bei 
veikimą. Nepramoginėje,bet ma
lonioje nuotaikoje liko dar laiko 
ir asmeniškiems pasišnekėji
mams.

Šiais metais, kaip minėjome, 
stambiausią paramą Illinois lie
tuviai gydytojai skyrė savo kole
gos d r. Juliaus Kaupo literatū
riniam palikimui įamžinti. Savo 
netikėtumu tragiška J. Kaupo 
mirtis kitokiam sprendimui ne
galėjo vietos palikti. Reikia ti
kėtis, jog šis Illinois lietuvių gy
dytojų sprendimas, lyg teigiamą 
vaidmenį atliekantis fermentas, 
užkrės ir kitus lietuvių gydyto
jų susibūrimus, nes, iš tiesų, 
Julius Kaupas tęsė tą tradiciją, 
kuri mūsiškajam medicinos luo
mui istoriškai yra suteikusi dau
giausia garbės ir pagrįsto pasi
didžiavimo. Vinco Pietario, Vin
co Kudirkos, Jono Basanavičiaus 
vardų pradinei liustracijai pilnai 
pakaks.

Pokalbių metu gydytojai iš
reiškė apgailestavimą, jog nebu
vo galimybės iš sąjungos lėšų 
kiek stambiau paremti mūsų 
krepšinio rinktinės išvykos Aus
tralijon, nors reikalo svarbumas 
ir pilnai suprantamas. Vienok, 
džiugu pažymėti, jog eilė lietu
vių gydytojų pasisiūlė ar sutiko 
stambesnėmis asmeniškomis au
komis padėti užkišti spragą, ku
rios užtaisyti sąjungos kasa jau 
nebuvo pajėgi.

(dk)

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS 

GĖLINYČIA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd Street 

Chicago, III. 
Telefonai:
PR 8-0833 ir PR 8-0834

JOHN J. KAZANAUSKAS, Mutual Federal Savings and Loan Asso
ciation Chicagoje prezidentas.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖ 
NAUJOSE PATALPOSE

Mūsų rėmėjas ir Mutual Fede
ral Bendrovės prezidentas John 
J. Kazanauskas praneša, kad ba
landžio 16 d. persikėlė { savo nau
juosius rūmus, 2212 West Cer
mak Road, Chicago, Illinois. Nau 
jasis pastatas, išdygęs greta au
tomobilių aikštės, yra stilingas 
dviejų aukštų, šviesių plytų na
mas, granito pamatais ir mar
muru dengta pietine siena ir na
mo kampu. Viduj metasi { akis 
labai švelnus spalvų derinys, šva
riai atliktas darbas, aukštos ko
kybės medžiaga ir planingas, at
sižvelgiant { ateit}, kambarių iš
dėstymas.

Kol kas visas biznis bus veda
mas pirmame aukšte. Įėjus malo
nų ir skirtingą įspūdį sudaro prie

išlenkta linija {taisyto stalo kasi
ninkų langeliai. Prie pat {ėjimo 
kairėje pusėje ištaigingai {reng
tas prezidento kabinetas. Kamba-

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

1964 m. balandžio 29 d.

rio sienos išmuštos ispaniško 
korko tošėmis, kurios nuslopina 
garsą ir sulaiko drėgmę. Gražūs 
riešuto medžio baldai, kilimai 
žalios spalvos.

Pačios salės vidury stalai, kur 
klijental gali užpildyti {vairius 
transakcijom reikalingus lape
lius. Aplink stovi pareigūnų sta
lai, o toliau — šiaurinėj namo 
daly -- buhalterio, advokato 
kambariai ir pakankamai vietos 
paskoloms pasirašyti ir reikalin
giems dokumentams tvarkyti. Čia 
sienos išmuštos japoniško šilko 
bei drobės audiniais.

Visas namas yra automatiškai 
šildomas ir vėsinamas. Moder
niškas ir puikus šviesų išdėsty
mas, švelni muzika ir akustinės 
lubos, mažinančios garsą, sudaro 
malonią, ramią darbo atmosferą.

Visi praktiški {rengimai - vė
sintuvas, gazo šildymas, elektros 
kontrolė yra rūsyje. Ten pat yra 
ir tarnautojų valgomasis kamba
rys su ultramoderniška virtuve ir 
poilsio kambariu. Greta didelė 
salė, kurią galima naudoti susi
rinkimams. Pietinėje rūsio daly
je yra klientų tualetai. Taip pat 
šiame aukšte randasi ir didžiulis 
seifas {vairiems dokumentams 
laikyti.

Bendrai, visas pastatas sudaro 
vaizdą gražių, moderniškų rūmų, 
{rengtų su geru skoniu. Mums yra 
ubai malonu girdėti ir matyti, 
kad lietuvis finansininkas taip 
stipriai yra įsitvirtinęs šioje sri
tyje. Ypač miela yra žinoti, kad 
ir visa Mutual Federal Bendro
vės valdyba bei direktoriai taip 
pat yra lietuviai.

Daug sėkmės ir. nenuilstamos 
ištvermės ateičiai šiai mielai 
lietuviškai Bendrovei!

Korespondentas

Mutual Federal Savings and Loan Association naujieji rūmai Chi
cagoje, 2212 W, Cermak Rd. prie kurių yra didelė aikštė automobi
liams pasistatyti.

STATEMENT OF CONDITION
A s of M a r c h 3 1, 1964

MUTUAL J7«Z™/SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO 8, ILL, VI 7*7747
CHARTEKED AND SVI’EHVISHD BY THE V. S. COVERNMENT

ASSETS

FIRST MORTGAGE LOANS ......................................................    $12,430,895.43
SHARE LOANS .............  ................ 4,500.00
STOCK IN FEDERAL HOME LOAN BANK .................................................................... 250,000.00
CASH AND U. S. GOVERNMENT BONDS ....................  2,052,992.46
OFFICE BUILDING, PARKING LOT AND EQUIPMENT, Less Depreciation........ 445,696.87
F.S.L.I.C. SECONDARY RESERVE .................................................................................... 25,808.58
DEFERRED CHARGES AND OTHER ASSETS.................................................................. 5,507.46

$15,215,400.80

PATIRTIS! PATIRTIS! PATIRTIS!

ATTORNEY-AT-LAW
SINCE 1934 

V/ORLD V/AR II VETERAN

RETURN... MARK DEMOCRAT

Mc ELROY
COUNTY RECORDER

Cuyahoga County Recorder, 1963 to Dale
• Member, Cleveland Board of Education 1962-63
• ATTORNEY GENERAL OF OHIO, 1959-63
• Statė Senator, Cuyahoga County, 1951-52
• Statė Representative, Cuyahoga County, 1949-50
• Councilman, Ward 3, Cleveland, 1938-42

Member Pulaski Post #30 Pollsh Legion of American Veterans

STATĖ CHAIRMAN, MARCH OF DIMES, 1961-62-63

ANTHONY P, LYSOWSKI, Secretary 14806 Harvard, Cleveland, Ohio

LIABI UTIES
SAVINGS ACCOUNTS .....................i....................  $13,054,641.69
LOANS IN PROCESS .......     187,682.36
BORROWERS’ TAX AND INSURANCE ACCOUNTS..................................................... 523,316.06
SPECIFIC RESERVES —

UNCOLLECTED INTEREST ON MORTGAGE LOANS .................................... 592.07
OTHER LIABILITIES .............................................................................................................. 6,170.96
GENERAL RESERVES AND SURPLUS ..................................................    1,442,997.66

$15,215/400.80M111 11 11 J L'JJ'gg

The Officers and Directors of MUTUAL FEDERAL SAVINGS are always available 
for friendly consultation on Savings and Mortgage Financing problems. Savings may 
be invested in large or small amounts. 59 YEARS OF SAVINGS AND HOME 

FINANCING SERVICE TO THE PEOPLE OF CHICAGO AND VICINITY.
S«v« By Mali Accounts Invited. We Pay Tha Postage Both Way». 

CURRENT RATE 4V2% PER ANNUM

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

Monday, Tuesday, Friday, 9 A.M. to 4 P.M. - Thursday, 9 A.M. to 8 P.M.
Saturday, 9 A.M. to 1 P.M. - No Business Transacted on Wednesday
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ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS 2 D. 8 vai. vak. CHICAGOJE

Akt. ROMAS STAKAUSKAS

DIRVOS NOVELES KONKURSO
PREMIJOS ĮTEIKIMO

IŠKILMES - VAKARAS
American Legion salėje, 8400 So. Halsted St., Chicagoje

Programoje : Premijos įteikimas, meninė dalis, vakarienė ir šokiai.
Salė vėsinama. Yra aikštė automobiliams pastatyti.

Sol. NATALIJA AUKŠTUOLIENE

Staliukus galima jau užsisakyti (iki balandžio 30 d.) pas p. BRONĘ P2APLĖNIENĘ — 5647 So. Wood St., tel. RE 7-8186 (tarp 6-9 vai. vak.).
Rengia VILTIES DRAUGIJOS PREMIJOS ĮTEIKIMO IŠKILMĖMS RENGTI KOMITETAS CHICAGOJE

DIRVOS TALKAI PLEČIANTIS
Novelės premijos Įteikimo iškilmės Chicagoje

Nors ir Clevelande leidžiama, 
Dirva gali džiaugtis ir didžiuo
tis gausia ir svaria savo rėmė
jų talka ir parama Chicagoje. 
Neveltui tat ir šių metų Dirvos 
novelės konkurso premijos Įtei
kimo iškilmės ruošiamos tame 
lietuvių centre, kuriame vyksta 
gyvas, judrus ir prasmingas lie
tuviškasis gyvenimas.

Tokias iškilmes suruošti bū
tų neĮmanoma be pasišventusių 
talkininkų. Į tą talką ŠĮ kartą bu
riasi labai platus talkininkų bū
rys. Tų iškilmių nei nereikėtų, 
jei neturėtume mūsų literatū
rai remti mecenatų, jei neturė
tume lietuviškai kūrybai nepails
tančių rašytojų, jei neturėtume 
jų kūrybos vertintojų, pagaliau, 
jei neturėtume plačios Dirvos 
skaitytojų- ir rėmėjų -visuome
nės, kuriai pasišvęsti nesigailė
tų savo liuoslaikio valandų ir 
Įtempto darbo iškilmių rengė
jai.

Tuo parengimu nesiekiama nei 
išskirtinų naujovių, nei ypatingo 
dėmesio vertų atrakcijų. Tai nė
ra sensacinga cirko akrobatika. 
Tai yra tik paprastas, bet lietu
viškos talkos nuoširdumu supin
tas bendradarbiavimo vainikas. 
Pasidžiaugti Įvairiose srityse pa
siektais laimėjimais, pasidalinti 
bendrais rūpesčiais ir pažvelgti 
Į jėgas, dar taip reikalingas atei
čiai, galima tik karts nuo karto 
susiburiant, pasižmonėjant.

Ruošiant premijos Įteikimo iš
kilmes Chicagoje, sutrumpėjo to
limas laureato Andriaus Mirono 
kelias. Novelių atranką ir lau
reatą parinko Chicagoje gyveną 
jury komisijos nariai, Chicagoje 
mūsų mecenatas, Chicagoje ir 
apylinkėse veikia visa eilė nuo
širdžių ir pasišventusių Dirvos 
talkininkų. Chicagoje, tame lie
tuvybės avilyje, be abejo, atsi
ras pakankamas kiekis bičiulių, 
norinčių praleisti jaukų ir malo

nų vakarą Dirvos darbuotojų, skai - 
tytojų ir rėmėjų tarpe.

Be abejo, kad su Įdomumu lau
kiamas Chicagoje retai girdimos 
solistės N. Aukštuolienės pasi
rodymas ir supažindinimas su 
premiją laimėjusios novelės iš
traukomis, kurias patieks akt. Ro
mas Stakauskas. Programą nu
matoma neištęsti ir nepaskandin
ti greit pamirštamų žodžių ver
petuose. Literatūra yra tam, kad 
ją Įamžinti spausdintu žodžiu. 
Programos Įvairumas ir jauku
mas bus tąja jungtim, kuria galės 
naudotis visi ruošiamojo vakaro 
ir iškilmių dalyviai.

Tat, iki pasimatymo gegužės 2 
d. Dirvos bičiulių pobūvyje!

THE BEST 
FOR LESS!

Frank Zapolis 
3208’/į W. 95 St.
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PAUKŠČIŲ PAVASARINĖS 
GIESMĖS PRASMĖ pi

------- IGN. ANDRAŠIŪNAS ------

Kad šviesa teigiamai veikia 
paukščius, rodo bandymai vištų 
ūkiuose: kur vištidės apšviečia
mos elektra, vištų dėslumas žy
miai pakyla. Bendrai, dienos 
šviesos Įtakoj paukščių organiz
mo veiklumas yra labai didelis. 
Pastebėta, kad šiaurėje, kur po
liarinė diena trunka keletą mė
nesių, paukščiai yra veiklūs iš
tisas 24 valandas. Mokslui ži
noma, kad terciaro laikotarpyje, 
šiaurėje buvo toks pat klimatas, 
kaip dabar atogrąžose. Ir taip 
pat žinoma, kad ir tada paukš
čiai gyveno. Nei šaltis nei le
das paukščių tada nevertė tą 
šalį apleisti. Bet spaudė paukš
čius poliarinė kelių mėnesių nak
tis ieškoti naujų gyvenamų vie
tovių, kur jie galėtų savo veik
liam organizmui parūpinti kuro- 
maisto.

Šių dienų ornitologai ištyrė, 
kad paukščių gyvenimui be mais
to ir temperatūros Įtakos labai 
didelės reikšmės turi vidinė 
traukimo jėga, ši traukimo jėga 
yra toki gaivališka ir stipri, kad 
jos vidinės galios esmingumo 
negalima suvokti vien priežas
čių ir pasekmių aiškinimu. Ne
suvaldomoji vidinė paukščių jėga, 
kaip kokia magija, verčia paukš
čius veržtis vis priekin Į naujas, 
nežinomas sritis, nepaisant dide
lių pavojų ir sunkių kliūčių.

Mokslas tvirtina, kad terciaro 
žemės formavimosi gadynėje, t. 
y. maždaug prieš 59 milijonus 
metų, paukščiai buvo pasiekę 
aukštą išsivystymo laipsnĮ. Gali
mas daktas, kad tuo metu Įvyko 
aiškus paukščių atsiribojimas 
nuo roplių. Dar ir dabar galima 
pastebėti atogrąžų srityse rop
lių, kurie puikiai sugeba karsty
tis po medžius. Bet dėl savo 
sunkaus ir neišbalansuoto kūno 
negali skristi. Tačiau drakonas, 
roplių atstovas, sugeba skraidyti. 
Yra ir daugiau stuburinio tipo 
gyvūnų, kurie pajėgia skraidyti: 
tam tikros rūšies žuvys ir var
lės. Tobulai skraido šikšnospar
niai. Bet jie priklauso žinduolių 
klasei. Lyginant tuos visus skra
jūnus su paukščiais, pastarieji 
visais požiūriais juos pralenkia. 
Todėl sakoma, kad paukščių 
skraidymo savybės yra pasieku
sios aukšto tobulumo.

SUGLAUSTOS MINTYS APIE 
PAUKČIŲ PASAULĮ,

Gražus paukštis, kaip ir Įvai
riaspalvė gėlė, teikia žmogui es
tetini pasigėrėjimą. Suteikia žmo • 
gui natūralų gamtos gyvojo pa
saulio malonumą. Betgi paukš
čiai, o ypatingai jų pavasari
nės giesmės skleidžiamas 
džiaugsmas nėra vien tik este
tinio pasitenkinimo žadintojai ir 
gaivintojai. Gamtos pasaulyje ir 
žmonijos gyvenime jų paskirtis 
žymiai didesnė ir praktiškesnė. 
Juk visi mūsų naminiai paukš
čiai yra laukinių paukščių ainiai. 
Netenka čia aiškinti, kokią nau
dą žmogaus mitybai'teikia nami
niai paukščiai. Be jų, mes netu
rėtumėm skanios paukštienos ir 

baltymais turtingų kiaušinių. Be 
naminių paukščių žmogui teikia
mos naudos, prasmingi ir lauki
niai paukščiai. Laukinių paukš
čių medžioklė yra malonus spor
tas tos srities mėgėjams. O taip 
pat medžioklė duoda žmogui ska
naus ir vertingo maisto. Be to, 
laukiniai paukščiai savo mais
tui naudoja Įvairius vabzdžius, jų 
vikšrus ir tuo būdu švarina gam
tą ir dalinai apsaugo daug žmo
gui naudingų augalų nuo sunaiki- 
.nimo ir ligų. O ypatingai daug 
naudingo darbo jie atlieka pavasa
ri. Laukiniai paukščiai savo šei
mų išmaitinimui sunaudoja mili
jonus Įvairių kenksmingų vabz
džių, kirmėlaičių ir vikšrų. Pa
tirta, kad pempė, arba kyvėmai
tinasi didžiojo ilgakojo uodo (Ti- 
pula) lervomis, kurios gyvena 
tarp žolių šaknų ir jas griau
žia. Atidžiai apžiūrėjus tas vie
tas, kur pempės gyvena, galima 
rasti daugybę smulkių duobučių; 
kartais visa pieva būna išknaisio
ta. Tai pempės darbas. Tuo būdu 
šie paukščiai naudingi Lietuvos 
pievoms.

Šių dienų ornitologijos mokslas 

DEMOKRATAI
IŠLAIKYKITE GERĄ ADMINISTRACIJĄ 

šie 9 vyrai yra pašventę visa daugiau kaip 
175 metus visuomeninei tarnybai. Jie yra 

pajėgūs, patikimi ir su patirtimi.

GEGUŽĖS 5 D. - IŠRINKITE

PASIIMKITE šf SKELBIMĄ I RINKIMŲ 
BŪSTINĘ IR REIKALAUKITE 

DEMOKRATŲ RINKIMO SĄRAŠO.
County Officials Campaign Committee—John McKinney, Chalrman 

1392 Elbur Avt., Lakewood, O.
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yra pastebėjęs, kad laukiniai 
paukščiai sparčiai mažėja. Ma
žėjimo priežasčių yra labai daug. 
Retėja girios. Pelkės ir raistai 
nusausinami ir paverčiami dir
vomis. Žmogus stengiasi savo 
gerbūviui pakreipti nenaudoja
mus žemės plotus. Tuo būdu pa
lengva siaurina laukinių paukš
čių gyvenamąją erdvę.

Paukščių kelionių metu graikai 
savo salose labaidaugsumedžio- 
ja gegučių, italai — varnėnų, šiau
rės Amerikoje ir Kanadoje daug 
prisiveisia laukinių ančių ir žą
sų. Žiemos metu jos pasiekia Vi
durio ir Pietų Amerikos kraštus.

Iš tarptautinių gamtos mokslo 
apsaugos kongresuose iškeltų nu
siskundimų aiškėja, kad Pietų 
Europos kraštuose labai daug 
laukinių paukščių sunaikinama.

Ornitologai mano, kad be paukš
čių vargiai bebūtų Įmanomas ja
vų, daržų, ar miškų ūkis. Tauso
ti laukinius paukščius — tai pi
giausia priemonė kovai su žemės 
ūkio kenkėjais. Bet paukščius 
reikia globoti netik praktiškais 
sumetimais. Reikia atminti, kad 
mokslas paukščių dar nėra nuo
dugniai ištyręs, kad jų gyvenime 
yra labai daug dalykų, kuriuos 
mokslui pavyksta nušviesti tik 
palaipsniui. Patirta, kad paukš
tis savo refleksais žymiai prašo
ka kitus gyvus padarus. Tad žmo
gus laukiniams paukščiams turi 
rodyti netik savo galybę, bet ir 
žmonišką meilės gamtai jausmą.
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Lietuvių Fondo valdybos pirmininkas Teodoras Blinstrubas, balandžio 20 d. sukvietė lietuviškosios 
spaudos bendradarbius painformuoti apie įvykstant! visuotini Fondo narių suvažiavimą ir planus ateičiai. 
Nuotraukoje Informacinio susirinkimo dalyviai iš kairės: Albinas Valentinas, Vincas Kačinskas, Jonas 
Vaičiūnas, Teodoras Blinstrubas, Jonas Vaidelys, Jonas Rauckinas ir Vytautas Račkauskas.

Kas nauja Lietuvių Fonde?
Balandžio 20 d. Lietuvių Fon

do valdybos pirmininko Teodoro 
Blinstrubo namuose {vyko fondo

valdybos ir informacinės talkos 
susirinkimas. Spaudos korespon
dentai buvo painformuoti apie da-

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ! 
KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 

PAS MUS!
PINIGAI PADĖTI IKI KIEK VIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MĖNESIO DIENOS.

Zll/o07 PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
T* 72 /o DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENS1ON1ERIAMS. KURIEM PROCENTAI YRA SVARBU 

GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.

bartinj Lietuvių Fondo stovi ir 
apie fondo visuotini narių susi
rinkimą, kuris {vyks gegužės 
mėn. 16 d., 1 vai. Chicagoje, Jau
timo Centre.

Pirmininkas T. Blinstrubas 
kalbėjo, kad fondo narių susi
rinkimas yra pats vyriausias fon
do tvarkytojas. Labai svarbu, kad 
suvažiaviman atvyktų kuodau- 
giausiai fondo narių. Kurie patys 
atvykti negalės, prašomi {galioti 
asmenis, kurie galės dalyvauti 
suvažiavime.

Dabartiniu metu Lietuvių Fon
das turi jau $134.500 pagrindinio 
kapitalo ir 500 narių.

Kai kurie juokaudami kalba, 
kad Lietuvių Fondas -- tai dak
tarų fondas. Gerai yra ir dakta
rai. Bet kad Lietuvių Fondas -- 
tai visų lietuvių fondas, ryškiai 
kalba tokie atsitikimai. Štai, ma
rijoną Drūktenienė, 70 metų pen
sininkė iš Kenoshos, prisiuntė 
40 dolerių. Ji pasiryžusi būti 
Lietuvių Fondo šimtininke. Ji 
yra neturtinga pensininkė, prieš 
tai buvusi bažnyčios valytoja.

Kitas vėl pensininkas Jurgis 
Baranauskas, 70 m., iš Sunder- 
land, Mass. kas mėnesi fondui 
siunčia po šimtą dolerių. Jis yra 
pasižadėjęs būti tūkstantininku.

Fondas gauna ir pomirtinių — 
atminiminių {našų. Paskutinieji

& LOAN ASSN.
1447 So. 49th Court, Cicero 50, 

JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 
sekretorius

Chicago Phone: 212-4395; Suburbau Phone:

PARDUODAMA 
populiari taverna su namu. 
Labai geroje vietoje. 5 
kamb. butas su garažu 2 
automob. Užeikite ir ste
bėkite, koks tai pasekmin
gas biznis.

2638 West 69 Street, 
Chicago, tel. GR 6-9894

iš tokių yra mirusios pensinin
kės Baužinskienės.

Lietuvos valstybės operos pri
madonos Vladislavos Grigaitie
nės mirties minėjimo komitetas 
Chicagoje likusi Pelną įnešė l 
Lietuvių Fondą mirusios solis
tės vardu.

Buvo ir toks atsitikimas, kad 
bičiuliai susirinkę Į savo miru
sio draugo laidotuves, vietoje 
gėlių, sudėjo pinigus ir juos pri- 
siųsdami fondui, prašė mirusįjį 
{rašyti nariu.

Yra jau ir testamentinių už
rašų.

Yra daug vienišų lietuvių, tiek 
vyrų, tiek ir moterų, kurie am
žinai užmerkia akis, nepalikdami 
jokių testamentų savo palieka
mam turtui, santaupoms. Vieni 
todėl, kad nebeturi jokių artimų
jų, kiti vėl dėl užmiršimo ir 
kitokių prležaščių. Tokių pali
kimus pasigriebia miestų ar 
valstijų iždinės, nepasakydami 
jiems nė. ačiū. Tokie čia vargo, 
dirbo, taupė, bet jų vardai neliks 
niekam žinomi, taip, kaip tie var
dai būtų užrašyti lazda srauniai 
tekančiame upelyje...

Fondo pirmininkas T. Blins
trubas pranešė, kad turimo kapi
talo procentų paskirstymą svars
tė komisija, susidedanti iš 3 LB 
ir 3 LF atstovų.

Didžiuma paskirstytų lėšų ati
teko lietuviškojo jaunimo litera
tūriniams leidiniams išleisti.

Po posėdžio valdybos nariai 
ir spaudos atstovai neoficialiai 
svarstė, kaip pagyvinti fondo ju
dėjimą, kad jis kaip galint grei
čiau atsiektų savo pagrlndinj - 
milijonin} tikslą.

Alb. V.

PASIRUOŠIMAI
LIETUVIU DIENAI

Pasaulinės mugės metu įvyks
tančioje Lietuvių Dienos meninė
je programoje rupiūčio 23 d. 
dalyvaus ir lituanistinių mokyk
lų mokiniai, šios grupės yra 
pareiškę norą dalyvauti: Bos
tono — vad. O. Ivaškienė, Eli
zabetho — vad. A. Bartytė, Kear- 
ny — vad. L. Kiaušienė, Linden 
-- vad. D. Vaičiūnaitė, Newark — 
vad. O. Skurvydienė, Brooklyno 
Maironio šeštadieninė mokykla - 
vad. J. Matulaitienė.

♦

Paskutinėmis dienomis užsi
registravo sekančios tautinių šo
kių grupės dalyvauti Lietuvių 
Dienoje: Clevelando Vysk. Va
lančiaus lituanistinės mokyklos 
vyr. grupė, vad. I. Stasaitė, Chi-

cagos Tėviškės Jaunimo Ratelio 
taut. š. grupė -- vad. I. Pete- 
raitienė, New Jersey Lietuvių 
Bendruomenės taut. š. grupė — 
vad. J. Vaičiūnaitė.

Vyr. tautinių šokių vadovė J. 
Matulaitienė paruošė detalizuotą 
su brėžiniais ir aprašymais tau
tinių šokių programos apipavida
linimą ir išsiuntinėjo visoms už
siregistravusioms grupėms.

•
Šoklų suvienodinimo reikalu J. 

Matulaitienė balandžio 4 d, lan
kėsi Philadelphijoje, kur turėjo 
progos susipažinti su dviejomis 
grupėmis — Philadelphljos, vaa.
I. Bendžiūtės ir Baltimorės vad. 
B. Brazausko. Tuo pačiu reikalu
J. Matulaitienė gegužės 29-30 
d. d. lankysis Chicagoje, kur ma
tysis su penkiomis t. š. grupė
mis.

*
Rūta Ruzgaitė ir Rimas Ši

leikis -- New Yorko t. š. gru
pės šokėjai, atstovavo lietuvius 
Pasaulinėje mugėje balandžio 
26 d.

♦ WILLIAM P. DAY, dabartinis 
Cuyahogos apskrities tarybos pre
zidentas, siekia perrinkimo tai pa
čiai vietai gegužės 5 d., kandi
datuojant demokratų sąraše.

Būdamas apskrities tarybos 
prezidentu, jis parodė sugebąs ne 
tik vadovauti, bet ir patraukti ki
tus socialinės apsaugos darbo 
plėtimui. Jo darbas plačiame ap
skrities socialinės apsaugos bare 
vertinamas labai aukštai.

♦ HENRY W. SPEETH, apskri
ties tarybos narys (County Com- 
missioner) siekia perrinkimo | 
tą vietą demokratų sąraše.

Gimęs Clevelande iš emigran
tų tėvų, jis baigė teisės moks
lus ir buvo išrinktas J miesto 
tarybą 1942-49 m. •

11 metų išbuvęs apskrities ta
ryboje, parodė savo sugebėjimus 
socialinėje srityje. Jo patirtis vie
tos administracijos organų veik
loje yra jo geriausiu argumentu, 
prašant už j| balsuoti gegužės 5 
d.

SKAITYK IR PLATINK DIRVĄ

Kas tik turi gerų skonj 
Viską perka pas Lieponj!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

Vienintelė lietuvių prekybos įmonė Amerikoje., 
parduodanti importuotus ir vietos fabrikų baldus, 
kilimus, namų įrengimus; televizijos ir Hi-Fidelity 
bei Stereo aparatus. Be to, pardavinėja baldus biznio 
įstaigoms, vasarvietėms, moteliams ir viešbučiams.

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.

FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE 
6211 So. Western Avė., Marųuette Parke 

Tel. PRospect 8 - 5875 
3207 So. Halsted St., Bridgeporte

Tel. VIctory 2-4226
Abi krautuvės atidarytos p‘irmad. ir ketvirtad. nuo 
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marąuette Parko krautuvė.

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS 
SIUNČIA

Licenzijuota lietuvių įmonė, registruota U. S. Depart
ment of Justice ir paskelbta U.S. Department of Commerce 

Cosmos Parcel Express Corp. 
3212 So. Halsted St., Chicago, III., 60608 

Tel. CA 5-1864 ir WA 5-2737
IR

Marquette Gift Parcel Service
2439 W. 69 St., Chicago. III., 60629

Tel. WA 5-2737 ir 225-1864
Didelis pasirinkimas medžiagų ir visų kitų siuntiniams 

tinkamų prekių žemesnėmis negu kitur kainomis. Prieš 
sudarydami siuntinius,patikrinkite mūsų kainas. 
Įstaigos vedėjai: EDV. ŽUKAUSKAS IR VYT. ŽUKAUSKAS 

Abiejuose skyriuose galima užsakyti maisto siuntinius iš Danijos, 
taip pat akordeonus, siuvamas ir rašomas mašinas iš Europos ir 
įvairias prekes, net šaldytuvus ir automobilius iš SSSR sandėlių.

♦ BALSUOKITE UŽ PRITYRU
SIUS PAREIGŪNUS. Cuyahogos 
apskritis yra laiminga, galėdama 
pristatyti sąrašą perrinkimui jau 
savo postuose dirbančių pareigū
nų. Jų patirtis --geriausia jiems 
atestacija. Štai jie -- County 
Commissioners - Wm. P. Day ir 
Henry W. Speeth, Prosecuting 
Attorney John T. Corrigan,Clerk 
of the Court of Common Pleas - 
EmiL J. Masgay, Sheriff James 
J. Gettrick, County Recorder 
Mark McElroy, County Treasu- 
rer Frank M. Brennan, County 
Engineer Albert S. Porter irCo- 
roner Dr. Samuel R. Gerber.

Nepamirškite jų gegužės 5 d.

♦ ROBERT TAFT, JR. rinki
minės kampanijos vedėjas John 
J. Kelley, praneša, kad Tafto opo
nentas Ted Brown dar syki kvie
čiamas viešiems debatams baL 
30 d. I City Club.

Ted Brown yra linkęs pasinau
doti dabartine įtampa rasiniuklau- 
simu, prikišdamas Taftui jo pa
lankumą, pareikštą, savo laiku 
Civ. Teisių {statymo projektui. 
Taftas yra pasisakęs už teisė
tą ir tvarkingą įstatymų vykdymą, 
kas nieko bendro neturi su da
bartine įtampa.

♦ PERRINKITE MARK MC
ELROY l County Auditor vietą. 
Būdamas Ohio vyr. prokuroru 
1959-1963 m. jis išvystė griež
tą kovą prieš nesąžiningą preky
bą, ypatingai prieš suktus įvai
rius vaistų prekybininkus. Jo 
pastangomis buvo išleisti trys įs
tatymai, apsaugoją žmones nuo 
visokių apgavikų.

Pirminiuose rinkimuose jis 
yra demokratų sąraše ir tikisi 
visų paramos gegužės 5 d.

PiĄŪlhlie-. . .

FRANK R.

POKORNY

COUNTY RECORDER
Remiamas:
• AFL - CIO
• Federotion of Labor
• Cosmopolitan Democratic 

League
(Compris.d pf 12 National
Groupt)

• Citlzens League

DEMOCRATIC PRIMARY, 
MAY 5

Campaign Committee 
Chairman 

Clarence Karpinski 
7037 Brecksville Rd.

20 DISTRIKTE
IŠRINKITE

WM. J. KENNICK
I KONGRESĄ

PROF. KENNICK YRA BUVĘS 
23 TVARDO ATSTOVU MIESTO 

TARYBOJE.
P. Chesnull, 6820 Superior, 

Cleveland, Ohio 
Kennick for Congress Committee

COUNTY COMMISSIONERS
HENRY W. VVILLIAM P.

SPEETH DAY
DEMOCRATS

Remiami:
• DEMOCRATIC PARTY
• CLEVELAND PRESS
• CLEVELAND PLAIN DEALER

X Killiam P. DA1r

• COSMOPOLITAN DEMOCRATIC LEAGUE
• AFL-CIO
• CITIZENS LEAGUE

Democratic
Primaries
May 5th

J. E. Woods, Sec’y. 
5348 Homer Avė.

X Henry K. SPEETH
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• Vyr. skautininkas B. 

Juodelis lankėsi Clevelande 
ir čia turėjo eilę pasitarimų 
su vietine skautų vadovy
be.

Sekmadienį, balandžio 26 
d. jis dalyvavo iškilmingoje 
Pilėnų tunto sueigoje, ku
rios metu buvo paminėta 
Clevelando lietuvių skauti
jos 15 m. gyvavimo sukak
tis. Ta proga skautų ordi
nais buvo apdovanoti Vyt. 
Kamantus ir Pilėnų tunto 
tuntininkas Vyt. Jokūbai
tis. Visa eilė jaunųjų skau
tų buvo pakelta į aukštes
nius laipsnius.

• šv. Kazimiero Litua
nistinės Mokyklos metinis 
tėvų susirinkimas šaukia
mas gegužės 3 d., sekma
dienį, 11 vai. po pamaldų 
Naujosios parapijos salėje.

Prašome visus tos mo
kyklos mokinių tėvus daly
vauti.

* DAIL. BR. MURINO dailės 
darbų paroda Čiurlinio Ansamb
lio namuose tęsis iki gegužės 
2 d. imt.

Paroda, kurią globoja LB I 
Apylinkės valdyba, parodytas ne
mažas susidomėjimas. Jaupirmą 
dieną, po trumpų parodos ati
darymo ceremonijų atsirado pir
kėjų, pamėgusiųBr. Murino spal
vingas akvareles.

♦ ALGIRDAS ANDRAŽIŪNAS 
ir VITA AMBRAZEVIČIŪTE, ba
landžio 18 d. susituokė Clevelan
de šv. Jurgio parapijos bažnyčio
je. Algis yra veiklus jūrų skautų 
eilėse nuo 1952 m. Kap. S. Da
riaus laive. Šiuo metu jis yra lai
vo vadas ir vietininkijos adjutan
tas. Vita yra clevelandietė ir dir
ba ligoninėje gailestingos sesers 
darbą. Vietininkijos jūrų skautės

SUKAKTUVININKAS KLEBONAS 
KUN. BALYS IVANAUSKAS

Lietuvių emigrantų, Genovai
tės ir Igno (pernai mirusio) Iva
nauskų šeimoje, tarp dviejų duk
terų, 1910 m. gruodžio 21 d. 
gimė berniukas, kuris buvo pa
krikštytas Boleslovo-Balio var
du, New Brighton, Pa.

Pensylvanijos valstybe tuo me
tu priglaudė daug emigrantų, ku
rių tarpe buvo ir sukaktuvininko 
tėvai, vėliau nutarę persikelti 
{ Detroitą.

Čia Boleslovas {stojo ir baigė 
parapijinę pradžios mokyklą ir 
po to pasirinko Hinsdalle (III.) 
Tėvų Marijonų vadovaujamą gim-

širdingai sveikina Vitą ir Algir
dą, linkėdami gero vėjo šeimy
niniame gyvenime.

COMPLETED
OFFICIALLY APPROVED 

ROUTE ..................

TO COMPLETE THESE FREEWAYS 
IN CUYAHOGA COUNTY

Kad pagreitinus užplanuotų tarpmiestinių plentų pastatymą, gyven
tojai privalo balsuoti už ISSUE ONE gegužės 5 d.

Tai nepakels mokesčių, bet tik {galins greičiau numatytomis lėšo
mis plėsti ir užbaigti užplanuotų plentų statybą. Tai palengvins ne tik 
pramonę pritraukti, bet kartu suteiks darbų tūkstančiams žmonių, 
pakels statybos medžiagų gamintojų apyvartą.

Susisiekimui koncentruojantis { plentus, sumažinamas katastrofų 
pavojus tose gatvėse, kuriomis dabar naudojamasi tolimam susisie
kimui.

Nepakėlus mokesčių, padidinsite kelių statybos spartą,balsuodami 
už Issue One gegužės 5 d.

naziją. Iš ten persikėlė {Thomp- 
son, Conn. taip pat tėvų Mari
jonų išlaikomą kolegiją. Reikš
mingiausiu mokslo etapu buvo, 
kai jis vėl sugrįžo Į Hinsdalle, 
III., bet jau į kunigų seminari
ją, pasišventęs būti Marijonų 
kongregacijos apaštalu - misio
nieriumi.

Gimęs lietuviškoje šeimoje, 
dar negavęs kunigystės šventini
mų, išsiilgęs savo tėvų gimtojo 
krašto, nutarė laikinai nutraukti 
teologijos studijas Amerikoje ir 
1938 m. išvyko pamatyti Lietu
vos. Ten nuvykęs {stojo { Vilka
viškio kunigų seminariją, kur 
tuo metu profesoriavo J. E. J. E. 
vyskupai V. Brizgys ir V. Pa- 
dolskis. Vilkaviškyje teologijos 
studijas tęsė vos vienerius metus 
ir, kai Europoje prasidėjo nera
mumai, — skubėjo grjžti atgal. 
Klierikas Boleslovas-Balys 1939 
m. gr{žta { Clevelandą ir {stoja 
{ St. Mary’s kunigų seminariją, 
kur tais pačiais metais gegužės 
mėn. 7 d. vysk. JamesMcFadden 
buvo {šventintas kunigu.

Pirmąsias šv. mišias — pri
micijas atnašavo lietuvių šv. An
tano parapijoje -- Detroite. Gi 
pirmasis jaunojo kunigo paskyri
mas vikaru buvo šv. Petro lietu
vių parapijon, Akrone. Ten iš
buvęs 4 metus, atkeliamas {Cle- 
velandą šv. Jurgio parapijon.

Čia, kaip nepakeičiamas klebo
no pagelbininkas per 15 metų, 
kun. V. Vilkutaičiui susirgus, 
vyskupo paskirtas šv. Jurgio pa
rapijos administratorium.

1959 m. gegužės mėn. adminis
tratorius kun. Balys Ivanauskas, 
su ašaromis akyse, po 16 metų 
apleidžią jo pamiltą šv. Jurgio 
parapiją, kur. vysk. Hoban ski
riamas šv. Monikos, svetimtau
čių parapijon, asistentu, o šv. 
Jurgio parapijon klebonu atkelia
mas kun. B. Bartis. Gaila, bet 
kleb. kun, B. Barčiui neteko visko 
atlikti, ką buvo užsimojęs, kai 
netikėta mirtis j{ ištraukė iš 
mūsų tarpo.

1961 m. rugsėjo mėn. 14 d. 
lietuvių šv. Jurgio parapijos, ket
virtuoju klebonu škiriams kun.

Baltijos Aidų radijo vakaro Clevelande rengėjai ir programos išpildytojai, V. Pliodžinsko nuotrauka

Balys Ivanauskas. Naujam klebo
nui čia dirva yra nelengva, bet 
pažįstama ir sekdamas savo 
pirmtakūnų pėdomis, kaip kun. 
J. Halaburdos, kun. V. Vilkutai- 
čio ir ypatingai paskutiniojo kle
bono kun. B. Barčio, pradėjo 
energingai {gyvendinti ne tik jo 
užsimojimus, bet dar daugiau už- 
siplanavo ateičiai. Naujojo klebo
no pagrindiniai rūpesčiai būtų 
ne tik kapitalinis parapijos pa
grąžinimas, bet ir sucementavi
mas lietuviškos parapijos bei vi
sų Clevelando lietuvių.

Tai didelės erudicijos, daug 
energijos, tiek savo parapijai, 
tiek lietuviškai veiklai, žadan
tis klebonas. Neseniai vieno pa
mokslo metu kleb. kun. B. Iva
nauskas pasakė: "Turime bažny
čioje bažnytinę vėliavą, turime 
Amerikos vėliavą, — bet trūksta 
dar vienos, -- tai lietuviškos. 
Organizacijos susipraskite!"

Vasario mėn. 16 d. per iškil
mingas pamaldas, kleb. kun. B. 
Ivanauskas pasVentino gražią lie
tuvišką trispalvę.

Mandagus įspėjimas -- geri 
vaisiai, — gražus žestas.

Klebono kun. B. Ivanausko dar
bo vaisiai šv. Jurgio parapijoje 
nuostabūs; -- ne tik išpuošta 
parapijos salė, bet ir bažnyčia 
išdekoruota, stogas, langai ir 
kt, smulkesni darbai atlikti.

Be parapijiečių paramos ir 
energingo klebono užsimojimo 
šie darbai nebūtų {gyvendinti. Šv. 
Jurgio parapijos salėje visiems 
užtenka vietos, kartais net be už
mokesčio. Čia ja naudojasi Vysk. 
Valančiaus Lit, Mokykla, L. 
B-nė, skautai -ės, ateitininkai 
ir kt. organizacijos.

Reikia priminti, kad klebonas, 
gražiabalsis baritonas, kaip pa
rapijiečiai sako, gali didžiuotis 
savo skambiu balsu per moks
leivių pamaldas dažnai pasi
rodant prie vargonų ir savo gra
žiu balsu paįvairinant šv. Mi
šių auką.

Sužinojęs, kad Čiurlionio An
samblis ir šv. Jurgio parapijos 
choras yra užsiregistravę daly
vauti Lietuvių Dienoje New Yor
ke vykstančioje Pasaulinėje Pa
rodoje, kleb. kun. B. Ivanaus
kas iš savo asmeninių santaupų 
apmoka vieną autobusą, - $700.

Baigiant š{ straipsneli norėtų
si pakartoti sukaktuvininko žo
džius: "Gimiau lietuviu, dėsiu 
visas pastangas, kad mano pa
rapija išliktų lietuviška. Eisiu 
savo pirmtakūnų takais".

Ateinanti sekmadien{, gegužės 
3 d,, sukaktuvininkas, minėda
mas savo sidabrinę kunigystės 
sukaktj, 10:30 vai. atnašaus iš
kilmingas mišias, ostudijųdrau- 
gas kun. J. Čekavičius iš New 
Yorko, pasakys pamokslą.

Ir mes, susirinkę Dievo na
muose, prašysime Aukščiausio
jo palaimos, kad klebonui kun. 
B. Ivanauskui būtų lemta dar 
ilgai, ilgai tarnauti Dievui ir 
savo Tėvynei. Gi 5 vai. vak. 
sukaktuvininkui pagerbti banke
tas, kurio metu organizacijos 
bei pavieniai asmenys parodys 
savo ištikimumą bei prisiriši
mą Garbingajam Sukaktuvinin
kui!

Parapijietis.

BALTIJOS AIDIĮ VAKARAS
Bene pirmą kartą Clevelande 

suruoštas toks bendras pabaltie
čių vakaras, š{ kartą Baltic Ec- 
hoes radijo valandėlei paremti, 
nesutraukė nei tiek svečių, kiek 
paprastai susirenka {eilin{ lietu
vių parengimą. Ypatingai stebino 
gan gausios latvių kolonijos men
kas atsiliepimas tiek programos 
Išpildymu, tiek ir atsilankymu.

Pobūvio programa buvo gana 
{vairi. Joje didžiausio pasiseki
mo susilaukė jaunimas. Savo dau- 
giabalsia ir gana drausminga lie
tuviškų dainų interpretacija, po
rai jų kanklėms palydint, jauna
sis Aukuro ansamblis, vadovau
jamas muz. A. Mikulskio, buvo 
publikos dėmesio centre. Malo
niai nustebino ir 9 m. estų smui
kininkas Aarna Tammissar, pa
grojęs iš atminties ilgoką J.B. 
Accolay kūrin{ smuikui.

Mūsų solistė Juzė Krištolai- 
tytė-Daugėlienė meninę progra
mos dal{ pradėjo J. Gaubo ir 
A. Kačanausko dainomis (Žinau 
aš dainą vieną ir Abejonę), pa
baigai patiekiant Gounod ariją 
iŠ Romeo ir Juliet bei Puccini 
La Boheme.

Simpatingo balso solistė, pir
moji išėjusi pralaužti meninės 
programos ledų, geriau {sijuto 
arijose ir jose sugebėjo parody
ti savo tikrąjį talentą.

Solistei akompanavo G. Karso- 
kienė.

Estų akordeonistas Sulev Ri- 
kas patiekė estų tautinių melodi
jų pynę, o 9 estų {vairaus am
žiaus vyrai simpatingai padai
navo 2 estų dainas.

Mūsų publika tikėjosi iŠ estų 
dainininkų didesnio baisingumo ir 
muzikalumo. Čia reikia pastebė
ti, kad toks mėgėjiškas daininin
kų grupės pasirodymas yra bū
dingas estams ir suomiams. Jie 
labai dažnai nesivaržydami ir ne
darydami specialios atrankos ke
liais balsais dainuoja savo popu
liarias ir mėgiamas dainas di
desnėmis ir mažesnėmis grupė
mis. Jų organizuotų chorų muzi
kinė kultūra yra labai aukšta. 
Bet ji ir gali būti aukšta todėl, 
kad dainavimas yra labai mėgia
mas plačiuose sluogniuose ir dai
nuoja jie nesivaržydami bet ku
ria proga, nebūtinai reikalaujant, 
kad tik atskiri choristai dainuotų.

Žodinę programos dali atidarė 
radijo valandėlės pranešėjas 
Juozas Stempužis. Ilgesnę kalbą 
apie baltų vienybės kelius pasa
kė latvių atstovas Eriks Ievinš. 
Estu pranešėju buvo Toivo Kar- 
jus. Pabaigai žod{ tarė estė Reeli 
Mezistu, padėkojusi programos 
dalyviams ir visiems prisidėju- 
siems prie vakaro pasisekimo. 
Atskirai buvo iškelti Juozo Stem- 
pužio radijo valandėlei nuopelnai, 
{teikiant jam puokštę rožių.

Po programos, šokių ir vai
šių metų, buvo malonu užmegz
ti naujas pažintis su estų ir lat
vių kolonijos atstovais.

(j. pmš.)

♦ KAP. S. DARIAUS laivo beb
rai balandžio mėn. 18 d. popietę 
turėjo iškilą Forest Hill parke. 
Si iškila buvo skirta pasaulio 
skautų patronui šv. Jurgiui pami
nėti. Iškiloje dalyvavo 16 bebrų ir 
trys vietininkijos vadovai.

PRIEŠSEIMINIS SLA 136 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Visi nariai kviečiami gegužės 
3 d. I Lietuvių salę. Susirinki
mą pradėsime 12 v. 30 m. Mokės- 
čiai priimami nuo 12 vai.

Viena svarbiausių mūsų parei
gų -- kuopos atstovų {SLA seimą 
rinkimas.

Taip pat turėsime išspręsti 
keletą kitų, ne mažiau aktualių 
klausimų bei gauti informacijų 
apie priemones nuolatinei veiklai 
paspartinti.

Labai geistina, kad pasirodytų 
ir rečiau besilanką nariai.

Valdyba

• Naudokite savo naują
jį ZIP Code numerį. Tai pa
lengvinimas paštui ir 
mums. Tai kartu užtikrina 
greitesnį laikraščio ir ko
respondencijos pristatymą.

Dirvos ZIP Code nume
ris yra 44103, tad laiškus 
prašome adresuoti sekan
čiai :

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

Ir nepamirškite prie sa
vo adreso pridėti savąjį 
ZIP Code numerį.

PARDUODAMAS NAMAS
Euclid Avė. ir Wayside 

gt. rajone. Erdvus vienos 
šeimos namas. Didžiulis 
sklypas su svirnu. Įvairios 
galimybės. Prieinama kai
na greitam pardavimui.

WILS0N REALTY
IV 1-6500

(50-51)

CLEVELANDO LIETUVIAI,
pasinaudokite mūsų patarnavimu visais draudimų reika
lais, kaip automobilių, gaisro, gyvybės, įvairių vertybių, 
ligoninės ir kt.

Kreipkitės į lietuvius agentus V. GIEDRAITĮ ar Z. 
OBELENĮ, atstovaujančius draudimo bendrovę NATION- 
WIDE CO.

V. GIEDRAITIS ||ationwide Z. OBELENIS
Mutual Fire Insurance Co.

Telef. 944-6835 ui. in.ur.n« co. Mutu.nuuruK.co. Telef. 881-7741
Home Office; Columbus, 0.

”A” ONE LAWN & GARDEN 
SERVICE AND SUPPLIES 

TRĄŠOS — SĖKLOS — ŽIEDAI — GĖLĖS 
TRĄŠOS — PAGRINDINIS MŪSŲ BIZNIS. 

Gėlės šermenims ir vestuvėms.
Tel. 781-8111 3134 Superior Avė.

Cleveland, Ohio 44114 
JURGIS SIDABRAS — savininkas.

HOME and 
REMODELING 

LOAN S
• • • •

INSURED SAVINGS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770



Š| SEKMADIENĮ, gegužės 3 d. 4 vai. p.p. NEW YORKE 
Statler Hilton viešbutyje, 7 Avė. ir 33 St.

PREZIDENTO ANTANO SMETONOS
ZO METU MIRTIES SUKAKTIES MINĖJIMAS - AKADEMIJA

Programoje:
MENINĖJE DALYJE:

Tėvas JUOZAS VAIŠNYS, S.J., skaitys paskaitą apie velionį 
Prezidentą Antaną Smetoną.

Solistė IRENA STANKŪNAITĖ, prie pianino muz. J. Stankūnas,

BROOKLYNO OPERETĖS CHORAS, vad. muz. Cibo ir akt. IRENA VEBLAITIENĖ.

Įėjimas i akademiją — 2 dol., su pietumis — 10 dol. asmeniui.
Minėjimui Ruošti Organizacijų Komitetas

DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Prezidento A. Smeto
nos minėjimo proga New 
Yorke pamaldos bus laiko
mos šia tvarka: gegužės 3 
d. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje 11 vai., Viešpa
ties Jėzaus Atsimainymo 
bažnyčioje Maspethe — 11 
vai., Aušros Vartų bažny
čioje, Manhattane 11 vai., 
Angelų Karalienės parapi
jos bažnyčioje — 11 vai., 
Pranciškonų vien uolyno 
koplyčioje — 11 vai., šv. 
Jurgio bažnyčioje, Brook
lyne — 12:15 vai., Lietuvių 
Evangelikų parapijos baž
nyčioje — gegužės 10 die
ną.

Minėjime dalyvaus sena
torius Kenneth B. Keating.

• Juozas J. Bačiūnas bu
vo atsilankęs Clevelande ir 
balandžio 24 d. vadovavo 
PLB valdybos posėdžiui.

Balandžio 25 d. su ponia 
atsilankęs Dirvos redakci
joje, išskubėjo į Chicagą, 
kad suspėti į Lietuvių Ope
ros spektaklį.

Šį savaitgalį J. J. Bačiū
nas vėl vyksta ligoninėn 
sveikatai patikrinti.

, • John J. Kazanauskas, 
Mutual Federal Savings & 
Loan Assoc. prezidentas, 
kaip praneša W. S. Times- 
Lavvnsdale Nevvs, bus spe
cialiu miestelio tarybos 
svečiu jį pagerbiant naujo

STASIUI MAIRONIUI

Lietuvoje mirus, jo seseriai, LNF pir

mininkei p. Emilijai Č e k i e - 

nei, šeimai ir artimiesiems gilią 

užuojautą reiškia

Vilties Draugijos
Valdyba

• Aktorė Irena Veblai- 
tienė šį sekmadienį New 
Yorke ruošiamame Prezi
dento Antano Smetonos 
minėjime skaitys ištraukas 
iš A. Smetonos raštų.

pastato įkurtuvių proga. 
Pagerbimas bus atžymėtas 
specialia plakėte, įteikta J. 
J. Kazanauskui.

• Margučio radijo pro
grama Chicagoje nuo ba
landžio 27 d. bus transliuo
jama nuo 6 iki 7 vai. vaka
ro. Kadangi tuo metu radi
jo stotis gali veikti visu 
stiprumu — sutemus sto

ties pajėgumas sumažina
mas 50% — tikimasi, kad 
nuo to laiko MARGUTIS 
bus girdimas ir tose vieto
se, kur iki šiol nebuvo gir
dimas. Margučio programa 
transliuojama AM 1300 
banga.

• Inž. Vladis Dilis su 
žmona išvyko poilsiui į Flo
ridą.

Inž. V. Dilis yra žinomas
N. J. lietuvių organizacijų 
veikėjas, LB New Jersey 
Apygardos pirm, ir kitų or
ganizacijų valdybų narys.

Mieliems Dirvos rėmė
jams Diliams linkime sau
lėto ir malonaus poilsio.

• Solistė Irena Stankū
naitė dalyvaus meninės 
programos išpildyme Pre
zidento Antano Smetonos 
minėjime šį sekmadienį, 
gegužės 3 d., 4 vai. p. p. 
Statler Hilton viešbutyje, 
New Yorke.

ALBINO S. TREČIOKO 
VIEŠAS PAREIŠKIMAS
Ryšium su man daromais 

priekaištais ir užmetimais 
dėl bendradarbiavimo Vie
nybės laikraštyje pareiš
kiu, kad šiuo metu nesu 
Vienybės rėmėjas ir nepri
tariu to laikraščio vedamai 
politinei linijai.

Mano ryšiai su Vienybės 
redaktoriais yra grynai as
meniški, išplaukia iš senos 
pažinties.

Pastaruoju metu mano 
parašyti pranešimai Vieny
bėje buvo padaryti tų ben
drinių organizacijų ir ko
mitetų pavedimu, kuriuose 
man tenka darbuotis.

A. S. Trečiokas

šv. Antano taupymo ir skolinimo bendrovės direktoriai Antanas Ber- 
nadišius ir Povilas Putrimas {teikia reikalų vedėjui Juozui Gribaus- 
kui bendrovės direktorių dovaną. V.A. Račkausko nuotrauka

25 METAI LIETUVIŠKOJE
FINANSINĖJE ORGANIZACIJOJE

Jau 25 metai kai savo dosnu
mu lietuviškiems reikalams pa
sižymėjęs Juozas Gribauskas 
darbuojasi šv. Antano taupymo 
ir skolinimo bendrovėje, Cice- 
roje. Pradėjęs tą finansinę ben
drovę tvarkyti, kai joje tebuvo 
$150.000, jis savo sumanumo ir 
bendradarbių pasirinkimo dėka, 
šiandieną jau priartėjo prie 
$30,000,000.- Nežiūrint to, kad 
bendrovės klljentų daugumą su
daro kitų tautybių žmonės, Juo
zas Gribauskas, savo ben
dradarbius pasirenka iš lietuvių. 
Negana to, jis remia lietuvių kul
tūrinę bei tautinę veiklą. Jo va
dovaujamos bendrovės sienas 
puošia lietuvių dailininkų kūri
niai. Atrodo, kad keletas svetim
taučių tarnautojų jo {staigojepra- 
deda pramokti lietuviškai, kad 
neatsiliktų nuo kitų.

Ir dabar, kai bendrovės žmo
nės švęsdami savo sumanaus va
dovo, niekad Lietuvos nemačiu
sio, bet ją karštai mylinčio, Juo
zo Gribausko 25 metų darbo su
kaktį jam padovanojo ne ką ki
tą, o tik puikiai sukurtą daili
ninko Antano Poskočimo lietu
viško stiliaus kryžių-koplytėlę, 
kurią J. Gribauskas pastatė ben
drovės antrame aukšte visiems 
gėrėtis ir dar daugiau pabrėžti 

susirinko bendrovės patalpose J. 
Gribausko pasveikinti ir palinkė
ti jam sėkmingo darbuotės atei
tyje. Skautės ta proga {teikė jam 
knygą "Skautybė lietuvaitei", ku
rios išleidimui J. Gribauskas 
paaukojo $100.-

V. A. Račkauskas.

NEW YORK
* GEGUŽĖS 2 D. 2 vai. p.p. 

New Yorke Įvyksta visų tautybių " 
Lojalumo paradas. Tame parade 
lietuvių dalyvavimą organizuoja 
New Yorko Lietuvių Taryba. Ren
kamasi prieš 2 valandą East 91 
St. tarp Madison ir Park Avenue 
kampo. Visi lietuviai kviečiami 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti, La 
bai svarbu mums gražiai tą die
ną svetimųjų tarpe pasirodyti. 
Ypatingai kviečiamas jaunimas,' 
Paradas tęsis ne ilgiau 30 minu
čių.

BOSTON
MENO PARODA

Gegužės 1-3 dienomis,Bostono 
Tautinės Sąjungos namuose vyks 
stud. G, Duobaitės kūrinių paro
da. Nuoširdžiai kviečiami visi at
silankyti.

• IEŠKOMA virtuvės dar
bams moteris ar mergaitė 
CAPE COD VASARVIE
TEI nuo birželio mėn. 15 
iki rugsėjo mėn. 15 d. Ge
ras atlyginimas.

Rašyti: P. O. Box 390, 
Osterville, Mass. 02655.

(49-51)

Pats skaityk ir kitus 
ragink prenumeruoti

DIRVĄ.

lietuviškumą bendrovėje.
Šimtai lietuviškam gyvenime 

Chicagoje ir Ciceroje pasireiš
kusių asmenų balandžio 18 d.

MOTERŲ VIENYBĖ
MALONIAI KVIEČIA VISUS DALYVAUTI ŠIOS 
LABDAROS IR KULTŪRINĖS ORGANIZACIJOS

30 METŲ SUKAKTIES 
BANKETE ir ŠOKIUOSE 

Gegužės 17, 1964, sekmadieni, 6 v. v.
HOTEL GRANADA (priešais zlcademy of Music) 
Ashland Place and Lafa.yette Avenue, 

Brooklyn, New York
Bilietus $10.00 asmeniui (įskaitant koktailj ir Door Prize) 
prašome užsisakyti iki gegužės 9 pas nares arba pas 
Andrušį (VI 7-4477), Garšvą. Ginkų, Jokūbaitį, Misūną, 

Shalins.
TIK ŠOKIAMS ĮĖJIMAS $2.00.

JOE T H O M A S ORKESTRAS. 
Programą išpildys LIONĖ JODIS-JODYTĖ," 
akomponuos ALEKSAS MROZINSKAS.

Garbės pirmininkė — Regina Budrienė
Vakaro vedėja — Paulina Simenienė

Helen V. Kulber 
pirmininkė 

MOTERŲ VIENYBĖ
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