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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

V. Raulinaičio vinjetė

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos pirmininkas inž. Jo- 
- nas Jurkūnas.
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TAUTINĖS SĄJUNGOS DEŠIMTOJO SEIMO 
IR VILTIES DRAUGIJOS NARIŲ SUVAŽIA
VIMO RENGĖJUS BEI ATSTOVUS, LINKĖ

Sveikiname Amerikos lietuvių

DAMI KŪRYBINGŲ DARBO VAISIŲ.
DIRVA

DEŠINĖJE: Tautinės srovės 
veikėjų pasitarimo metu Tabor 
Farmoje. dalyvaujant pirma
jam Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos pirmininkui adv. 
Antanui Oliui. Nuotraukoje 
atpažinti iš kairės į dešinę: dr. 
S. Biežis. V. Orintas. T. Blins- 
Irūbas, inž. E. Bartkus. J. Pa- 
plėnas. adv. A. Olis ir K. S. 
Karpius.

PAGALVOKIM
APIE ATEITI

c

JUOZAS J. BACHUNAS

Kaip žinome, ALTS- 
ga buvo įsteigta 1949 me
tais pirmajame seime 
New Yorke, sujungiant į 
vieną kelias kitas Ame
rikos lietuvių tautinės 
srovės organizacijas. 
Tai srovė, kurios tėk
mėje man teko sruventi 
tautinio veikimo srityje 
nuo pat jaunystės. Man 
labai malonu, kad ir šian
dien, kuomet esu vienas 
iš seniausių tos srovės 
dalyvių, dar galiu daly
vauti ALTS jau dešimta
jame seime.

Amerikos lietuvių vi
suomeninis ir kultūrinis 
gyvenimas dabar didžią
ja dalimi jau yra jaunes
nių lietuvių ir ypač nau
jųjų ateivių rankose. O 
kas liečia Lietuvos lais
vės bylos gynimą ir Lie 
tuvos išlaisvinimo pas
tangas, tai tolimesnė tų 
uždavinių sprendimo at
eitis daugiausia ir pri
klausys nuo jaunosios 
kartos veikėjų tautinio 
sąmoningumo ir pasi
šventimo.

Nežiūrint savo am
žiaus, vis tebemanau, 
kad mūsų visų tautiškai 
susipratusių lietuvių 
amerikiečių galvojimas 
turi būti nukreiptas į 
ateitį. Vis dar nesant 
aiškių prošvaisčių Lie
tuvos išsilaisvinimui iš 
raudonojo okupanto pan
čių, pas mus yra perdaug 
įsigalėjęs pamėgimas la
biau gyventi praeitimi ir 
jos reikšmingųjų istori
jos datų minėjimu. Ne
minint dar ankstyvesnių 
įvairių sukaktuvių, mes 
gyvename Vasario Še
šioliktosios, ar Gruo
džio Septynioliktosios, 
ar Lietuvos pavergimo, 
ar tai Baisiojo Birželio 
sukaktuvių minėjimais.

Tai turi savo didesnę

ar mažesnę prasmę, bet 
tai kartu mus lyg ir už
daro anos praeities da
tose. Mes tuo būdu nu
stojame progų daugiau ir 
ryškiau gilintis į gyve
namąjį laikotarpį,jo per
mainas ir naujus reika
lavimus. Mes užmirš
tame atidžiau planuoti 
savo nusistatymus ir pa
sirengimus ateičiai.

Mano nuoširdžiausias 
linkėjimas ALTS dešim
tajam seimui ir būtų tas, 
kad stovėdami ant įvai
rių garbingos ir reikš
mingos praeities pako
pų, mes plačiai atvertu- 
me akis dabartiniam gy
venimui ir žvelgtume 
drąsiau ateitin. Tik tuo 
keliu Amerikos lietuvių 
tautinė srovė atjaunės 
dvasioje, pritrauks dau
giau jaunųjų jėgų irbend 
rai ieškos modernių gai
rių ateičiai. Su tuo didės 
jos svoris ir įnašas viso 
pasaulio lietuvių Bend
ruomenei ir tėvynei Lie
tuvai.

I

Juozas J. Bachunas, pirmasis Vilties Draugijos 
pirmininkas ir A LT S-gos Garbės Narys.
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IZRAELIS IR JAV
WASHINGTONAS PATARĖ IZRAELIUI DELS
TI SU KARO ŽYGIAIS, NES LABAI NORĖTŲ 
IŠVENGTI KARO ART. RYTUOSE. — TEN TEK
TŲ PAREMTI IZRAELĮ PRIEŠ VISĄ ARABŲ 
PASAULĮ, KURIO SIMPATIJOS AUTOMATIŠ

KAI NUSISUKTŲ SOVIETŲ PUSĖN.

—  VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ——
šios savaitės pradžioje 

atrodė, kad Egipto prezi
dentas Nasseris, paskelbęs 
Tiranos sąsiaurio blokadą, 
tolimesnę konflikto inicia
tyvą perleido Izraeliui. Tei
sė, bent iš dalies, yra Egip
to pusėje. Tiranos sąsiau
ris, ar tiksliau tariant, jos 
laivyninkystei tinkanti da
lis, yra Egipto teritorijoje, 
nes pagal tarptautinę teisę 
tautinė teritorija nusitęsia 
bent 3 mylias į jūrą, o kai 
kurios valstybės — jų tar
pe ir Sovietų Sąjunga — 
nori tas ribas nutęsti net 
12 mylių. Kažkas panašaus 
būtų, jei kas nors sau pa
reikalautų laisvės perplauk
ti Klaipėdos sąsmauką, kad 
pasiekus Rusnę. Naudoji
masis vandens keliais, lie
čiančiais kelių valstybių te
ritoriją, visados sukelia 
daug ginčų. Lietuva, kaip 
atsimename, buvo įpareigo
ta leisti laisvą laivyninkys- 
tę Nemunu, dėl ko buvo by
linėjamasi Haagos Tarp
tautiniame Tribunole, nes 
Lenkija su laivyninkyste 
surišo ir geležinkelio trans
portą. Lenkijos pažiūrą į tą 
klausimą Tribunolas 1931 
metais atmetė.

Izraelio - Egipto byloje 
Nasserio grąsinimas nepra
leisti pro Tiranos sąsiaurį 
Izraelio laivus ar Izraeliui 
skirtas prekes, faktinai pa
smerkia mirčiai Izraelio 
Aųabos įlankos gale pasta
tytą Eilat (Elath) uostą, 
kuris Izraeliui yra labai 
svarbus dėl to, kad Nasse

Patraukite Stroh’s

LIEPSNA DARYTO SKONIS

Pasiimkite šesią 
paketą liepsnoj 
daryto skonio 

Stroh’s patogiai atidaromose skardinėse tei
kia progą džiaugtis liepsna darytu skoniu. 
Lengvai atidaromas ... lengvai sutalpinamas 
ir lengvai atšaldomas. O kai dėl skonio, kurs 
tikrai skirtingas, joks kitas amerikoniškas 
alus neprilygsta Stroh’s. Liepsna darymas
suteikia tą skirtumą ir Stroh’s yra vienin
telis liepsna darytas alus. Pasirinkite porą 
paketą po šešis Stroh’s 12 unciją žiedu ati
daromas skardines šiandien. The Stroh Brewery Company, Detroit, Michigan 48226

ris nepraleidžia laivų ir Iz
raeliui skirtų prekių per 
Sueso kanalą. Per Eila! o 
uostą Izraelis gauna Irano 
(Persijos) naftą, per jį 
vykdo prekybą su Azijos ir 
rytinės Afrikos kraštais. 
Už tat Izraelis seniai grasi
no, kad blokada bus lygi 
karo paskelbimui, (čia dar 
reiktų pastebėti, kad teisi
ninkų tarpe Aųabos įlankos 
ir Tiranos sąsiaurio statu
sas sukėlė nemažai ginčų ir 
dauguma būtų linkę tuos 
vandenis pripažinti tarp
tautiniais, t. y. laisvais visų 
kraštų laivyninkystei. Ne
užmirškime, kad teisė pa
prastai seka jėgą: trijų my
lių zona buvo nustatyta mo
dernių laikų pradžioje to
dėl, kad tiek tuo laiku sie
kė pakraščių artilerijos ba- 
tarėjos I).

Tačiau Izraelis, bent šias 
eilutes rašant, savo grasi
nimo neįvykdė ir Egipto ne
puolė. Ministeris pirminin
kas Levi Eškol savo pasku
tinėje kalboje per radiją 
žadėjo susilaikyti nuo jėgos 
pavartojimo. Galimas daik
tas, kad taip jam patarė 
VVashingtonas, iš kurio ką 
tik grįžo jo užsienio reikalų 
ministeris Abba Eban. Tie
sa, ir prezidentas Johnsonas 
pasisakė už laisvą laivynin- 
kystę — ”free and innocent 
pasasage”, — nors žodžio 
:innocent’ pavartojimas čia 
reiškia kažkokį apribojimą, 
tačiau prezidentas neįsakė 
savo karo laivams Egipto 
blokadą išbandyti ir sulau

žyti. To tačiau reikalauja 
dalis Amerikos politikų ir 
įdomu, kad jų tarpe yra 
daug tokių, kurie priešino
si JAV kišimuisi į Vietna
mą. Kitaip sakant, čia reik
tų įsikišti, o tenai nereikė
jo. Įsikišimo Vietname prie
šininkai atrado dar vieną 
argumentą prieš tą įsikiši
mą. Prezidentas Johnsonas 
negali ryžtis veiksmams 
dabartinėje Artimųjų Rytų 
krizėje, nes jo rankos su
rištos .. . Vietname.

žinia, galima aiškinti, 
kaip kad daro J. Alsop, kad 
šioji krizė yra naujas šalto
jo karo frontas, kurio ati
darymu buvo suinteresuoti 
sovietai. Tai be abejo teisy
bė. Iš kitos pusės, JAV ran
kos viduržemio jūroje, ka
riniai žiūrint, nėra surištos. 
Jų šeštasis laivynas prak
tiškai po šachu laiko visą 
Viduržemių jūros baseiną. 
Administracija tačiau ne
siskubina su veiksmais, nes 
jie prieš JAV nustatytų vi
są arabų pasaulį. Todėl, 
nors JAV kartu su D. Bri
tanija ir Prancūzija 1950 
metais pasižadėjo ginti Iz
raelio teritorialinę nepri
klausomybę, jos 1956 m. vis 
dėlto pasipriešino Izraelio,
D. Britanijos ir Prancūzi
jos žygiui prieš Egiptą Su
eso kanalo suvalstybinimo 
proga. Washingtonas norė
tų dabartinį konfliktą nura
minti Jungtinių Tautų pa
galba, tačiau tam iki šiol 
buvo priešingas Izraelis, 
kuris pasitikėjo tik savo jė
gomis ir kurio vadai Jung
tinių Tautų organus laikė 
kliūtimi savo valstybės iš
siplėtimui ir stabilizacijai.

Laukiant tolimesnės įvy
kių raidos reikia prisiminti, 
kad JAV su Izraelio likimu 
yra susijusios jau nuo 1945 
m. lapkričio 13 d., kada bu-

Be žodžių...

vo sutarta sudaryti bendrą 
amerikiečių-britų komisiją 
rekomenduoti planą Pales
tinos ateičiai. Toji komisija 
nutarė nesudaryti Palesti
noje nei žydų nei arabų 
valstybės, bet pavesti tą te
ritoriją JT valdymui su au
tonomija abiem tautom. 
Bet tam pasipriešino ir žy
dai ir arabai. 1947 metais 
visa problema buvo perduo
ta Jungtinėm Tautom. 
Jungtinių Tautų narių dau
guma buvo linkusi sudaryti 
dvi atskiras žydų ir arabų 
valstybes, surištas ūkine 
unija.

1948 m. gegužės 15 d., 
pasibaigus britų valdymui, 
žydai paskelbė nepriklauso
mą Izraelio valstybę, kurią 
tuč tuojau pripažino JAV, 
o sekančią dieną ir Sovietų 
Sąjunga. 5 arabų valstybės 
sudarė koaliciją prieš Izrae
lį, tačiau jų karinės pastan
gos neatnešė pageidautų 
rezultatų. Netrukus suda
rytos paliaubos iki šios die
nos dar nebuvo pakeistos 
taikos sutartimi. Tuo laiku 
Izraelis į JT, kurių nariu 
jis tapo 1949 metais, pra
dėjo žiūrėti kaip į kliūtį sa
vo tautinėm ambicijom pa
siekti. Šiandien padėtis pa
sikeitė, JT autoritetas yra 
nepaprastai kritęs ir sovie
tai yra aiškiai atsistoję 
arabų pusėn, todėl vieninte
lė pajėga, kuri gali išgelbė
ti Izraelį, liko JAV.

IŠ VISO PASAULIO

• Dalis JAV laivyno, nu
matyto plukdyti Vietnamo 
link, laikinai lieka Vidurže
mio jūroj. Ar toji laivyno 
dalis bus priskirta - vado
vauti adm. W. Martinui, dar 
nežinia, bet tuo tarpu ad
mirolas pareiškė turįs už
davinį laikyti atvirus tarp
tautinius vandenis. Dėl to
limesnių laivyno operacijų 
laukiama instrukcijų iš Wa- 
shingtono.

• Turgija davė sutikimą 
10 sovietinių karinių laivų 
perplaukti per Bosforą ir 
Dardanelų sąsiaurius iš 
Juodosios jūros į Vidurže
mio jūrą, šis laivynas jun
giasi su 20 kitų Sov. S-gos 
karo laivų, stebinčių JAV 
laivyno veiksmus Vidurže
mio jūroje.

• Jordanas ir Egiptas su
darė karinę sutartį, pagal 
kurią Jordanas įsipareigoja 
stoti į karą Egipto ir Izra
elio konflikto atveju.

Egipto prez. Nasseris, ne
seniai Jordano karalių Hus- 
sei n pavadinęs "prostitu
te”, pasirašant sutartį pa
kėlė į "didįjį brolį”.

Atrodo, kad ilgai siekta 
susiskaldžiusių arabų vie
nybė šiuo metu pažengs to
liau, negu bet kada buvo 
tikėtasi.

Iš karinio taško žiūrint, 
skelbia žinių agentūra AP, 
laikas dirba Izraelio nenau
dai.

LIETUVIU - UKRAINIEČIU VARŽYBOS

II-sios metinės lengvosios at
letikos varžybos tarp Š. Ame
rikos lietuvių ir ukrainiečių rink
tinių įvyks š.m. birželio 24-25 
d., Chicagoje, III.

Varžybas vykdo lietuviai. 
ŠALFASS-gos Centro Valdybos 
pavedimu šiam tikslui yra suda
rytas specialus organizacinis 
komitetas iš Chicagos sporto 
darbuotojų sekančios sudėties: 
Jonas Bagdonas --pirmininkas 
ir ŠALFASS-gos C. V-bos įga
liotinis, Povilas Žumbakis --vi
cepirmininkas; Kristina Saba
liauskaitė -- sekretorė; Romas 
Kožėnas -- iždininkas; Petras 
Petrutis -- spaudos ir propagan 
dos narys. Šiam komiteto bran
duoliui talkininkauja visiChica- 
gos lietuvių sporto klubai, Lie
tuvių Bendruomenė ir kitos lie
tuviškos organizacijos bei as
menys.

Ryšio palaikymu su ukrainie
čiais ir lietuvių dalyvavimo ko
ordinavimu rūpinasi PSF-jos 
Lietuviu Sekcijos Komitetas, 
vadovaujamas Algirdo Biels- 
kaus.

Lengvosios atletikos varžy
bos bus vykdomos vyrų ir mo
terų klasėse. Kiekvieną tautybę 
gali, atstovauti nedaugiau kaip 
4 dalyviai kiekvienoje individu
alinėje rungtyje ir nedaugiau 
kaip viena estafetė. Taškai bus 
skaičiuojami tarpvalstybinių 

PAVASARINIAI IR 
VASARINIAI SIUNTINIAI 

1967 METAMS
Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 

metų pavasariui ir vasarai siūlome du, kurie yra labai 
praktiški, už žemą kainą ir Į juos yra Įtraukta viskas, kas 
labiausiai reikalinga Jūsų artimiesiems.

Žinoma, taip pat, kiekvienas siuntėjas gali sudaryti 
dovanų siuntini savo nuožiūra pasinaudodamas mūsų kai* 
noraščiu.
MOTERIŠKAS (1967).

Nailoninis su diržu itališkas lietpaltis, 3 yd. vilnonės 
angliškos kostiumui medžiagos, 4 yds. puikios suknelei 
medžiagos, 1 komplektas nailoninių apatinių rūbų, 2 p. 
geriausios rūšies nailoninių kojinių, 1 šilkinė gėlėta ska
relė, 1 nailoninė skarelė, 12 specialiai parinktų namų dar
bui adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trumpom ranko
vėm megstukas.

Kainuoja $75.00.
VYRIŠKAS (1967).

Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis 314 
yds. angliškos vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai 
vyr. maškiniai, 1 terylyno kaklaraištis, 1 komplektas apa
tinių rūbų, 2 p. nailoninių arba vilnonių kojinių, 12 įvai
raus dydžio adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 3 jardai vil
nonės paltui medžiagos.

Kainuoja $75.00.
Jungtinis moteriškas 1967 ir vyriškas 1967 siun

tinys kainuoja $135.00.
Tebes.iunčiame ii' visus kitus mūsų anksčiau skelbtus 

siuntinius dar vis už tą pačią kainą.
Automobilius, dviračius, motociklus, siuvamąsias ma-> 

šinas, svaiginamus gėrimus, tabaką ir nąaistą (sov. gamy
bos), pristatome iš kooperatyvų Lietuvoje ir Sov. Sąjun
goje.
Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES LTD. (Z. JURAS) 
421 Hackney Rd., London, E. 2., England.

Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garan
tuotas pristatymas.
Atstovai:
A. Kušinskis, 167 College St., Sudbury, Ont., Canada. 
L. Radzevičius, R. R. #2, Port Arthur, Ont., Canada.

Galime pervesti ir pinigus, už ką gavėjas turi teisę 
pasirinkti kas jam patinka iš specialių krautuvių.

rungtynių pavyzdžiu, imant po 
du geriausia pasirodžiusius da
lyvius iš kiekvienos tautybės ir 
skaičiuojant: I vieta - 5 taškai, 
II v. - 3, II v. - 2, IV v. — 1. 
Estafetėse: 10 - 5. Tačiau indi
vidualiniam atžymėjimui daly
viai bus vertinami pagal užimtą 
vietą.

Lietuvių lengvatletų rinktinės 
sudarymu rūpinasi ŠALFAS 
S-gos Lengvosios Atletikos Ko 
mitetas. Vadovas -- A. Biels- 
kus.

Oficialios futbolo rungtynės 
bus vykdomos tik vyrų klasė
je, sekmadienį. Lietuvių rink
tinės pagrindu bus imama Chi
cagos LFK Lituanicos komanda 
papildyta keletą žaidėjų iš New 
Yorko Atleto. Futbolo rinktinės 
suorganizavimu rūpinasi Romas 
Kozėnas.

Kaip papildoma varžybų pro
gramos dalis yra numatomos 
draugiškos jaunių futbolo rung
tynės šeštadienį tarp LFK Li
tuanicos ir Chicagos ukrainie
čių.

Praėjusiais metais ukrainie
čių vykdomos šios varžybos pra

dėjo su dideliu susidomėjimu.
Reikia tikėtis, kad šiais me
tais tiek lietuvių sportininkai, 
tiek ir visuomenė suteiks šioms 
žaidynėms prideramą dėmesį.

Komitetas
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Ko mes geidžiame
Tais žodžiais Antanas Smetona užvardina savo 

straipsnį pradedant leisti Vilties laikraštį. Ir gerai įsi
skaitykime, ką jis tame straipsnyje sako. Būtent —

"Mūsų reikalų eina daugyn ... (žiūr. A. Merkelio A. 
Smetonos monografijoje, 77 psl.). Jų nebegali jokia par
tija viena aprėpti, o dirbame išsiskirstę. Gyvenimas betgi 
nemėgsta tokio išsiskirstymo; Jis daug kur verčia drau
ge gyventi ir drauge dirbti. Partijos tarpas daugeliui 
pasirodė persiauras ir perankštas, dėl to rados noro di
deliu plačiu būriu darbuotis savo šalies naudai. Daugu
mas geidžia dirbti viešą, nepartinį tautos darbą. Bend
ram darbui yra reikalingas laikraštis.”

”Mūsų viršiausias tikslas yra telkti tautinės pajėgos 
ir taikinti jos taip, kad darbe neprieštarautų vienos ki
toms, kad, iš vieno ar šalimais eidamos, netrugdvtų vie
nos kitų.”

”Visu tuo rūpindamos, Viltis nepataikaus, nesilenks 
kuriam nors luomui ar kuriai partijai. Jei sveika yra 
mūsų tautai rodyti jos gerieji darbai, tad lygiai yra nau
dinga kelti aikštėn ir netikę, peikimo verti jos gyvenimo 
pasireiškimai. Juk norint gydyti kūnas, reikia pažinti jo 
liga. Todėl, norėdami keltis iš nupuolimo, privalome pa
žinti savo ydas, kad galėtume nuo jų atsikratyti.”

Savo straipsnį A. Smetona baigia šūkiu —
”Mūsų viltis vienybėje.”

Dr. Steponas Biežis, buvęs ALT S-gos pirmininkas.

Mūsų spauda - mūsų 
tautinė gyvybė

DR. STEPONAS BIEŽIS

Periodinė spauda — laik
raščiai ir žurnalai — yra 
tas stiprusis pamatas, ku
riuo remiasi mūsų tautinis 
gyvenimas ir jo išsilaiky
mas. Spauda mus informuo
ja, savo gausiais aprašy
mais nušviečia organizacinę 
veiklą, jos kryptis ir polin
kius, pastebi negeroves, ieš
ko ir aiškina geresnius me
todus atlikimui tam tikrų 
tautinių darbų, skatina pa
triotizmą, aiškina nenutau- 
tėjimo reikšmę ir perteikia 
gražių bei naudingų pasi
skaitymų.

Spauda kiekvienai tautai 
yra tas būtinas dvasinis 
maistas, be kurio kultūrin
gam žmogui neįmanoma ap- 
seiti. Neskaitąs periodinės 
spaudos išsijungia iš bend
ruomeninės veiklos. Radijo 
ir televizija nepavaduoja
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spaudos, kaip kad nekurie 
mano, šį faktą pats gyveni
mas aiškiai Įrodo, nes be 
jos neapseina kaip be kas
dieninės duonos. Mūsų spau
da yra neatskiriamas san- 
keleivis moderniam žmogui.

Mūsiškė lietuviškoji spau
da yra Įvairi, gana gausi ir 
turininga, galinti patenkin
ti kiekvieno asmens skonį 
ir jo polinkius. Tiesa, ji 
kainuoja pinigas, kaip ir 
kiekvienas mažiausias daik
telis. Kai asmuo iš savo pa
jamų skiria dalį mokes
čiams apmokėti, maistui, 
drabužiui ir kitiems reik
menims, tai tokiu pat su
metimu ir neapseinamumu 
jis privalo skirti tam tikrą 
procentą ir spaudai Įsigyti, 
kad jį lankytų kuodažniau- 
sia.

0 Dirva — tautinės min-
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PRADMENĮ K. S. KARPIUS

Tautinės minties išeivijos 
dalies gyvavimas šiame 
krašte likimo lėmimu buvo 
suskirstytas į kelis laiko
tarpius; per kovas ir atsi
davusiųjų darbą išsilaikė 
nuo parbloškimo ir vis kilo 
stipresne.

Pirm utinis laikotarpis 
buvo Įdiegimas tos minties 
ankstyvosios išeivijos tar
pe, kai čia pradėta skaityti 
lietuvių apie 50,000.

Jau prieš 1886 metus bu
vęs Aušros redaktorius Jo
nas šliupas, 1885 metais 
pradėjęs leisti Lietuvišką 
Balsą (vėliau tapęs medici
nos daktaru), su keliais 
vienminčiais, New Yorke 
sumanė įsteigti pirmutinį 
Susivienijimą.

Tą rudenį antrą Susivie
nijimą Įsteigė dvasiškių va
dovaujama grupė.

Kai 1887 metais įvyko 
pirmutinio Susivieni j i m o 
suvažiavimas, Pijus Pasec- 
kas pareiškė: ”Nesu užmuš
tas (užsispyręs) patriotas, 
bet be vienybės lietuviams 
kito kelio nematau”. Tai 
buvo žodžiai vyro, kuris su
tiko su lietuvybės stipru
mą pramatančiais lietuvių 
vieningume, vieningos or
ganizacijos pavidale. Tada 
buvo klausimas skyrimosi 
nuo lenkų, bet nebuvo dar 
pakankamai savų kunigų.

Tautiniai galvoją žiūrėjo 
į ateitį tautos ir valstybės 
atstatymo prasme, kaip tik 
pradėjo pažinti Lietuvos 
garbingą praeitį ir ją pami
lo.

Kiti tautiečiai kėlė savų 
lietuviškų parapijų ir baž
nyčių reikalingumo klausi-- 
mą, nors dar nebuvo pakan
kamai savų kunigų.

Jurgis Naujūnas įrodinė
jo, kad Shenandoahrvje 
(tais laikais tas angliakasių 
miestelis skaitės svarbiu 
lietuvių centru) užtenka 
bažnyčių, ”bet lietuvių mo
kyklos kol kas nėra niekur, 
o mokykla Lietuvos atsta
tymui yra reikalingiausia”.

Tai lyg mūsų naujųjų 
ateivių didžiausias rūpestis 
— steigti ir išlaikyti savas 
mokyklas jaunimui. Pasisa
kymas, kad su bažnyčiomis 

ties laikraštis — yra itin 
įvairi, Įdomi ir daug dvasi
nės naudos teikianti. Ji 
(Dirva) tikrai užsitarnau
ja pilnos paramos ir atsidė- 
. ušiai skaitymą tris kartus 
savaitei. Tat šia ALT Są
jungos dešimtojo seimo pro
ga specialiai ją paremkime 
savo papildomu doleriu ją 
ekonominiai sustiprinti ir 
taip pat savo bičiulius su 
ja supažindinkime, kad juo 
plačiau ją paskleisti mūsų 
tautiečiuose.

bėdos nėra, nebuvo tai tuš
čias ”bedieviškas” (ar lais
vamaniškas, kaip tais lai
kais svaidyta į tautinius), 
tikinčiųjų neigimas, bet 
pagrįstas svarba tautos iš
laikymui, net išlaisvinimui. 
Tada dauguma ateivių buvo 
jauni, pavieniai. Vaikų bū
tų permaža sudarymui vie
nos mokyklos sąstatui, su
rinkus juos iš visų tuome
tinių kolonijų.

Reikalas buvo atvykusius 
jaunus kaimo bernelius ir 
mergeles mokyti, tautiniai 
auklėti — tas buvo reikalin
ga svajojamam Lietuvos 
atstatymui.

Nors mokyklų skaičiai 
buvo nereikšmingi, tačiau 
spaudos, knygų, šviesesnių
jų pastangomis tautiniai 
stiprinami, dauguma tų iš
eivių pasidarė tautos reika
lų rėmėjais — ir tie, kurie 
šia linkme sielojosi, auko
josi, tikrai sulaukė savo 
svajonių įkūnijimo — 1918 
metais Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo.

Kita pusė kovą prieš tau
tiniai galvojančius vedė vi
su atkaklumu. SLA istori
joje Tarnas Astramskas štai 
ką pabrėžia:

"Šio pirmutinio Susivie
nijimo priešai nelaužė sau 
galvos argumentų suradi
mui .. . jie pasitenkino jo 
pašiepimu. Susivieniji m u i 
paskelbus (L. Balse) savo 
pirmą seimą 1887 metais, 
katalikystės atstovai tik ką 
pradėjusioje eiti Plymouthe 
(Pennsylvania, lietuvių anks- 
tyvoji "sostinė”), Vienybė
je Lietuvninkų sakė, kad 

Vilties Draugijos vadybos pirmininkas Aleksas Laikūnas.

sus i vienijimas lietuviams 
esą naudingas, bet ne Per
kūno ir ne Vytauto, vadinas 
ne pagoniškas susivieniji
mas. Delegatams rengiantis 
važiuoti į seimą Vienybėje 
Lietuvninkų buvo pataria
ma, ką jie bevažiuosią į Vy
tauto cirką, Shenandoahry- 
je, geriau padarytų atlik
dami šventą išpažintį”.

šitą negražią kovą prieš 
tautiniai galvojančius vedė 
laikraštyje kun. Juodišius, 
skaitęs savo lietuviškų ir 
lenkiškų knygų ir V. L. cen
zorium. (Vėliau jis nusipo
litikavo, buvo vyskupo su
spenduotas). Taip buvo nie
kinama ne tik kitų darbas, 
bet pašiepiamas ir Vytau
tas Didysis, kurį istoriją 
paskaito lietuviai pasiėmė 
garbinti, juo remdami savo 
tautos, savo krašto atstaty
mo idėją.

”Dyiem metais vėliau, 
1888 metų rugp. 16 d., pir
mutinio Susivienijimo įstei
gėjai sušaukė savo seimą 
Pittston, Pa. Atvažiavo tik
tai Jonas šliupas ir dar du 
lietuviai. .. Susivienijimas 
jau buvo miręs ir šliupas; 
atvažiavęs Į seimą, galėjo 
jį tik palaidoti”, priduria 
SLA istorijos autorius.

Antras tautinės srovės 
lietuviams laikotarpis pra
sidėjo vistiek norint Susi
vienijimo. Jie, su savo Al
girdo, Gedimino, Kęstučio, 
Vytauto, Birutės vardais 
draugijomis Įstojo į tą ant
rą Susivienijimą, pavadintą 
"Susivienijimas visų kata
likiškų draugysčių lietuviš-

KAIRĖJE: Tautiniai veikė
jai suvažiavę į Clevelandą — 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga, 
įsteigta 1941 metų birželio 8 d. 
atsižymėjo savo nepaprastai di
dele veikla Lietuvos bylos sri
tyje, veikė iki 1948 metų pa
baigos. Šioje nuotraukoje, 1945 
metų vasarą, LVS seimo pro
ga Clevelande, prie Dr. Jono 
Basanavičiaus paminklo, gru
pė atstovų iš plačios Amerikos, 
žymesnieji LVS,. o vėliau A.
L. Tautinės Sąjungos veikėjai. 
Nuotraukoje matyti visi LVS 
pirmininkai: Adv. Antanas
Olis (1941-42), dr. S. T. Ta
mošaitis (1942-45), P. J. Žiū- 
rys (1945-47) ir dr. M. J. Col- 
ney (1947-48). Tada perorga
nizuojant LVS, Olis buvo iš
rinktas pirmutiniu A. L. Tau
tinės Sąjungos pirmininku. Ki
tas ALTS pirmininkas, dr. M. 
J. Colney (1953-54) stovi pats 
pirmutinis kairėje. Viduryje, 
prie vainikų, ilgametis LVS 
sekretorius K. S. Karpius 
(1942-48).

kų Amerikoje”. Jie susira
do daugiau vienminčių ir 
kitose katalikiškose draugi
jose.

Atvykstant daugiau ku
nigų iš Lietuvos, steigiant 
savas parapijas pasitarnau
ta skyrimui lietuvių nuo 
lenkų. Kunigų vardai: A. 
Burba, J. žebrys, Jonas ži- 
linskas-žilius, Antanas Mi
lukas, ir po to daugiau ir 
daugiau.

Daugėjo ir svietiškių skai
čiai. Tame Susivienijime dvi 
srovės negalėjo savo tarpe 
susivienyti. Tarp jų nuolat 
kovai aršėjant, tautinin
kams stiprėjant, nesutin
kant užleisti kunigams kon
trolės, kun. Milukas tapo 
naujosios dvasiški jos vadas 
kovoje prieš tautininkus — 
ir atėjus 1901 metų seimui, 
Susivienijimas skilo: tauti
ninkai sau, katalikai sau.

Tautininkams teko ma
žesnė dalis, ir tų paniekintų 
"laisvamanių” ir "bedie
vių” vardas, taigi reikėjo 
daug didesnių pastangų sa
vo Susivienijimui Lietuvių 
Amerikoje pastatyti ant 
kojų. Lietuvių R.-K. Susi
vienijimui Lietuvių Ameri
koje turėjo paramą nuolat 
daugėjančių dvasiškių, pa
rapijų ir atvykstančių žmo
nių iš Lietuvos.

Dabar kova ėjo jau pa
skirai — ne viename tame 
pačiame katile, kaip iki to
lei. Tautinis Susivienijimas 
narių skaičium ir turtu 
aną pralenkė, ir taip pasili
ko iki šiai dienai.

Tautinė srovė savo poli
tiškos organizacijos netu
rėjo. Susivienijimo centras 
New Yorke pagaliau tapo 
tautininkų aiškia tvirtove.

Šitokioje padėtyje su
laukta ir I Pasaulinio Karo. 
Jo laikotarpiu, greta savi
šalpos reikalų, abu Susivie
nijimai Įsijungė į Lietuvai 
vaduoti darbą. SLA centras 
New Yorke iki tam tikro 
laipsnio buvo ir Lietuvos 
reikalų centru.

Tautinio Susivieni j i m o 
veikėjai-vadai (kurie buvo 
gyvi) įsijungė ir į Lietuvos 
laisvinimo pastangas, buvo 
šie; Trys Paukščiai, V. S. 
Jokubynas, J. žemantaus- 
kas, V. Ambroževičius, P. 
Mikolainis,- Vincas Kaunas, 
P. V. Birštonas, Jonas Ta- 
reila (vaistininkas), J. Ben- 
doraitis, adv. F. Bračiulis, 
adv. Jonas Bagdžiūnas, An
tanas Olšauskas (Lietuvos 
leidėjas Chicagoje), L. šer
nas, B. K. Balutis (jiedu 
buvo Lietuvos redakto
riais), Antanas Ramanaus
kas, dr. K. Drangelis, V. F. 
Jankauskas, dr. St. Biežis, 
St. Gegužis, J. O. Sirvydas 
(Vienybės red.), V. K. Rač
kauskas (Tėvypės red.), 
Nadas Rastenis, adv. Kodis, 
dr. A. Zimontas, R. Karuža, 
dr. E. G. Klimas, dr. J. Jo- 
nikaitis, dr. M. J. Vinikas, 
dr. B. K. Vencius, Pranas 
Purvis (Tėvynės red.), Ks. 
Strumskis, Juozas J. Ba- 
čiūnas, Antanas Ivas, Juo
zas Ginkus, A. B. Strimaitis

(Nukelta į 5 p si*)
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

"JANULAIČIŲ KLUBAS” o>
Kaip suprantama, visiškai 

vieno kraujo versmės žmonių 
šeimyninio sambūrio nėra ir ne
gali būti. Anot amerikoniškos 
dainelės, visada mažų mažiau
siai it takes two to tango... Yra 
tėvai ir vaikai, vyrai ir žmo
nos, žentai ir marčios, ir tai 
sudaro šeimyninės grupės bran
duolį. Ir jeigu kas dar platesnį 
sambūrį pavadina vienu vardu, 
tai dėlto, kad to vardo grupė 
ten gausiausiai dominuoja arba 
kuriuo nors atžvilgiu vyrauja 
dvasinė ar ekonominė jos vir
šenybė.

Tad ir "Janulaičių klube" jei 
ne nuolat dalyvavo tai bent pro
tarpiais buvo įsijungę ir toli
mesni kraujo giminės ar atokiau 
su jomis susigiminiavę per to
limesnes vedybas. Pvz., klubo 
uolus dalyvis ir visiškai pilna
teisis sąnarys buvo žinomas 
Kauno bankininkas ir pramo
nininkas Jonas Vailokaitis, nes 
buvo prof. Augustino svainis, 
vedęs jo žmonos seserį vilnie
tę Jurašaitytę. Kitas kryžmi
nes giminystes atsekti man bū
tų jau per sunku ir čia nerei
kalinga, kada ta šeima buvo taip 
plačiai išsišakojusi. Tokiais, 
man rodos, buvo grupei priklau
sę paštų inžinierius ir vaikų 
ligų daktarė Birutavičiai, arba 
kompozitorius Juozas Žilevi
čius su žmona, su kuriais susi
tikimai, žinoma, nutrūko jiem 
išsikėlus Amerikon, arba Vyr. 
Tribunolo teisėjas S. Petraus
kas...

Būtina pažymėti dar ir kai 
kuriuos ne gimines, bet vieno 
ar kito vyresniųjų Janulaičių ir 
Janulaityčių labai artimus as
meninius bičiulius, mokslo me
tų ar idėjinius draugus, kurie 
buvo klubo kaip ir "garbės na
riais", dažnai ir noriai jo po
būviuose lankydavosi.

Tai ypač Marija Mašiotaitė- 
Urbšienė (vaikų rašytojo Prano 
Mašioto duktė, bibliografė ir li
teratė, ir jos vyras paskutinis 
Lietuvos užsieniųrekalųminist
ras Juozas Urbšys, taip pat li
teratūros ir istorijos didelis mė
gėjas Šalia jų sektų daugiausia 
prof. Augustino artimiausieji 
draugai: teisininkas, bet visa 
širdimi Lietuvos istorikas Pet
ras Klimas, ilgametis Lietuvos 
pasiuntinys Prancūzijai, kuris 
niekada nepraleisdavo progos 
susitikimui, jeigu retkarčiais 
tarnybiniais reikalais atvykda
vo į Kauną. Dar Vyr. Tribunolo 
teisėjas Jurgis Byla, ir, žino
ma, Mykolas Romeris, valstybi
nės teisės profesorius ir ilges
nį laiką V.D. Universiteto rek

torius, turbūt, geriausias Janu
laičio namų draugas. Nors su 
juo Augustinas galėdavo veik 
kiekvieną savaitės dieną susi
tikti prieš ar po paskaitųprofe- 
soriume, Romeris tačiau nere
tai vakarais vežiku atvažiuodavo 
į Kęstučio gatvę ar net retkar
čiais užkliūdavo į platesnį sek
madienio pobūvį, jei turėdavo lai
ko. Beje, Augustinienei dailės 
požiūriu labai patikdavo Rome- 
rio itin savotiškas veidas ir 
stambiai originali figūra: ji bu
vo nupiešusi net keletą jo portre
tinių eskizų...

Kiekviena šeima turi pobūvių 
su artimaisiais, baliukų su šo
kiais ir įvairiausių šeimyninių 
švenčių. Turėdavo jų ir Janulai^ 
čiai ligi soties. Bet dėl to dar 
nepasidaro klubai, ir niekada 
taip jų nevadintume.

Mano čia išminėta marga gru
pė aiškiai buvo šis tas daugiau 
ir gana griežtai prisilaikė sa
vo nerašytos santvarkos dėsnių. 
Spaudoje apie tokio "klubo" buvi
mą niekada nebūtum radęs ži
nių, ir aš čia apie jį berods ra
šau pirmą kartą. Sambūris ne
buvo suinteresuotas jokia rekla
ma ir turbūt jos nemėgo. La
biausiai branginamas buvo visiš
kas intymumas ir privatišku- 
mas, draugiškumas ir džentel
menų diskrecija. Nors nesuriš
tas jokiu įžadu, aš tačiau ir šian- 
dien, seno įpročio veikiamas, ne
drįsčiau leistis į gausybę viso
kių smulkmenų. Tačiau galėčiau 
pateikti keletą paprasčiausių ir 
bendriausių jo charakterisitikų.

Pati pirmoji, - tai šio kraujo 
giminių ir artimiausių draugų 
sambūrio susitikinėjimų nuola
tinumas ir periodiškumas. Kar
tą per mėnesį (svarbesnei pro
gai atsiradus, ir kiek dažniau) 
kai kada parinkto šeštadienio 
vakare, jei susitikimas turėda
vo baliaus pobūdžio, bet daž
niausia, kone kaip taisyklė, sek
madienio popietei visi susirink
davo pas kurį iš "senatorių", kur 
buvo pavaišinami kavute, pyra
gaičiais, vaikai saldainiais, ir 
koks labiau praalkęs jaunuolis 
storesniais sumuštiniais. Svai
ginamų gėrimų nebūdavo arba 
labai nedaug. Galbūt ir dėl to, 
kad ypač prof. Janulaitis ir jo 
svainis Matjošaitis rūkymo ir 
gėrimo taip nekentė, kaip Ame
rikoje Juozas Bačiūnas... Mes 
kaikurie mažesni blaivininkai 
kartais net paprašydavom žy
miai švelnesnių tetų parūpinti 
ką nors "nelegaliai".

Vasaromis pobūviai kartais 
nusikeldavo pas Žemaitijos kle>- 
bonus, bet čia tik pusė norma
lių dalyvių tesusirinkdavo, nes 
būdavo per toli. Daugiausia jie 
įvykdavo Kaune, maždaug pa
eiliui pas kiekvieno "tikro" na
rio ir janulaitiško kraujo šei
mą, jeigu ten buvo užtenkamai 
vietos. Net mūsų naujakūriškai 
šeimai, nepastoviai tegyvenu
siai Kaune, teko atlikti porą ar 
trejetą tokių pobūvių.

Tada į smulkmenas taip dar 
nesigilindavau, kaip šiandien, 
bet nekilo abejonės, jog tie re
guliarūs pobūviai buvo ruošiami 
toli gražu ne tam, kad nuobo
džiaujantieji seniai tik turėtų 
kaip praleisti sekmadienio po
pietę.

Valandą, dvi ar giliau čia vyk
davo bendri ar prie atskirų sta
liukų pasidalinusių specialūs pa
sikalbėjimai. Televizijos dar ne
buvo, radijo niekada neužsuk
davo, matyt, ir patefonų Janulai
čiai nemėgo. Viskas buvo - tik 
pasikalbėjimai, konversacija ir 
jos menas. Vienas kitas jau
nesnis ar valsų mėgėjos galbūt 
ir panuobodžiaudavo prakeiktai.

Bet konversacija būdavo ne 
vien gražbylystė ir ne vien ple
palai. Tokie įvairūs žmonės, to
kie, it oktopas, į visokias gy
venimo sritis suleidę pirštus 
senatoriai - juristai, istorikai, 
literatai, inžinieriai, ekonomis
tai ar politikai, - jie kiekvie
nas šį tą žinojo naujo, kas kur 
atsitiko ar žada atsitikti. Ir tai 
būdavo pirmiausia apšnekama, 
paskui aptariama, paskui inty
miau panagrinėjama, tada karš
tesnieji išreikšdavo džiaugsmą 

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. St. Remy Imp. 3 Str.

Napoleon Brandy .......  5th — $4.39
Sunny Brook 80 proof wiskey .... 5th — $3.39 
Imported Scoth Wiskey ...........5th — $3.98
Imported French Cordials ........ 5th — $2.98

2.
3.
4.
5. Liebfraumilch German Wine .... oth — $0.98

6. ImpoYted French Brendy
7. Ricadona Vermouth 30 oz.

ar pasipiktinimą, o turintieji 
daugiau sąmojo įtempimui pa
šalinti užbaigdavo pajuokavimu 
ar anekdotu.

Dešimtys niekniekių ir la
bai rimtų problemų iš lietuviš
kos politikos, meno, literatū
ros, ūkio ar papročių srities 
taip būdavo "išsprendžiamos". 
Tačiau pasikalbėjimo dalyviams 
ir klausytojams tam tikras įspū
dis ir tam tikros išvados likda
vo. Taip nejučiomis formavosi 
jų pažiūros, skoniai, nauji užsi
mojimai, planai. Kai tie žmonės 
kitą rytą kiekvienas grįždavo į 
savo skirtingus darbus ar parei
gas, labai galimas dalykas, kad 
ir jie pasinaudodavo sekmadie
nio intymiomis diskusijomis.

Kai "aukštosios" temos išsi- 
semdavo ar nusibosdavo, visuo. 
met būdavo prieinama ir prie už
darų "lokalinių" reikalų, grynai 
asmeninių naujausių informa
cijų pasidalinimo apie avilio 
bičių šeimyninius reikalus, - 
jeigu, žinoma, dar anksčiau mo ■ 
terys atskirai nebuvo į tas ma
rias paskendusios. Čia visada 
nukentėdavo jaunoji generacija, 
ypač kai atsirasdavo pavojus, 
kad grės nauja marti, arba koks 
dar vienas žentas. Kas jis per 
vienas, kokios jo didžiausios 
ydos, kaip dar būtų galima 
reikalus sukliudyti ar pataisy
ti ir t.t.

Mane šiurpas sukrėsdavo, nu- 
girdus tas kritiškiausias sena- 
torienių nuomones. Reiškia, 
prieš tai, kol pats čia atsira
dau, ir mano siela, dorovė ir 
blaivybė turėjo pereiti per tą 
pačią skaistyklą!...

Atminties takeliu man šmėkš
teli dar dvi tyros "klubo" gyve
nimo charakteristikos, kurios 
darė didesnį įspūdį, o gal liko 
neišdildomu pėdsaku visiems 
laikams.

Jei kur nors tiek mačiau ir, 
deja, ne visuomet sėkmingai 
pajėgiau išmokti tolerancijos, 

tai niekur kitur taip daug, kaip 
"Janulaičių klube". Be abejo, 
tos dorybės puoselėjimo reika
lavo pati jo sudėtis. Kitaip jis 
būtų greit skilęs ir susprogęs. 
Pasaulėžiūrinė, politinė ir re
liginė tolerancija čia buvo iš- 
kultivuota visom plonybėm, be 
plyšių ar storų hipokrizijos 
bandažų.

Politiškai sambūris susidė
jo iš socialdemokratų, liaudinin
kų, krikščionių demokratų, tau
tininkų ir nepartinių. Religiš
kai- - iš bedievių "parmazonų" 
agnostikų, indiferentų (man 
rodos, jų buvo dauguma), o taip 
pat ir iš nuoširdžiausiai prak
tikuojančių, atkaklių katalikų, jų 
tarpe gi ir kunigų. Jie visi mo
kėjo užgniaužti savo fanatizmus, 
niekada nesirieti dėl idėjinių ar 
tikybinių skirtumų, ryškinti pir
miausia žmoniškumą, brolišką 
solidarumą, pagarbą ir meilę. 
Jie buvo visi liberalai sena ir 
geriausiąją to žodžio prasme, 
kuri ypač dabar mūsų ir kitų 
Amerikoje galutinai iškraipo
ma ir jai priskiriamos tokios 
prasmės, kurios tik ant seilės 
užeina kiekvienam demagogui ar 
igno rantui.

Meno skoniais, žiūrint iš da
barties, visi buvo gana konser
vatyvūs, klasikiniųtradicijų,bet 
kultūrinės orientacijos atžvilgiu 
- ryškūs vakariečiai, aukštųjų 
mokslų ne vienas siekę Vakaruo
se- į ten daugiausia kreipę savo 
žvilgsnius. Itin alergiški slavų 
kultūroms, nors visi geriausiai 
mokėję rusų ir lenkų kalbas. 
Lietuviai patriotai, pakėlę cariz
mo persekiojimus ir nuo jaunys
tės antirusiškai nusiteikę, o vė
lesniais laikais, ypač "vilnie
čių" grupė, - lenkų ir lenkiš
kumo beveik jau ir nekentę, nes 
perdaug nuo jo iškentėję.

Su profesorių Augustinu prie
šakyje, veik visi Janulaičiai iš 
prigimties turėjo rezistentišką 
ir kiekvienas savotiškai maiš
tingą dvasią, nebijojusią rizikos 
ir aukų. Na, ir patyrę tų malo
numų nemaža: - areštai, kalėji

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

mai, bėgimai, pogrindis, Sibi
ras, kovotojo žuvimai, mirtis ir 
ųežinomi kapai Arktikoje gau
siai palietė visas tris jų genera
cijas. Gal gausiau, negu daugelio 
kitų šeimų...

Visa tai man gūdžiai pasibel
džia už atminties durų, ir daro
si perdaug sunku pasakoti. Jau
nesnės to klubo atžalos, visur pa
sauly išsiskalidžiusios, deja, 
nepaveldėjo tokio pat solidaru
mo ir tarpusavio meilės. O pa
čios jauniausios - nieko nebe
žino ir nejaučia. Bet iš vyriau
siųjų pasilikusios gyvos dvi se
nutės Kaune, seseriškai susika
binusios ir išėjusios pasivaikš
čioti savo amžiaus devintosios 
dešimties jau virpančiais žings
niukais - tatai be abejonės vis 
tebežino ir tebejaučia. Būkit 
laimingos!...

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

REQUEST 
RECORD

Naujausios ir gražiausios 
autentiškos lietuviškos ilgo 
grojimo plokštelės. Nepri
imkite jokių pakaitalų.

Žiūrėkite REQUEST ga
mybos plokštelių krautuvė
je arba reikalaukite katalo
gų rašant:

REQUEST 
RECORDS, INC.
6 6 Mechanic St. 

New Rochelle, N. Y.

T

. 5th — $3.35
Bot. — $1.29

ŠPIONAŽO 
PINKLĖSE

----------------- JOHANNES M. SIMMEJ, ------------------  
(26)

1940 m. rugsėjo 9 d. vakare Estrella Rodrigues iškvietė pas sa
ve į vilą Lisabonos policiją ir pasiskundė, kad Jean Leblanc jai pa
vogęs auksinę apyrankę 180,000 escudos vertės. Kaip vėliau iš pro
tokolo matėsi, įtariamasis Jean Leblanc aiškinosi apyrankės nevo
gęs, kad konsulienė jam apyrankę patikėjusi prašydama parduoti, 
bet neradęs pirkėjų, apyrankę jai grąžinęs.Jis galvojąs, kad ji tyčia 
paslėpusi, norėdama jam pridaryti nemalonumų. Tardomas Jean 
Leblanc buvo labai agresyvus su policijos valdininku, ir net grasi
no, kartu įžeidinėdamas ir skundėją Estrella Rodrigues.

Jis turėjęs būti jėga suimtas ir surakintas nuvežtas į policijos 
komisariatą, o kitą rytą uždarytas kalėjiman.

Buvo jau beveik 6 valanda vakaro, kai Estrella išvargusi nuo 
klausinėjimų policijos komisariate, grįžo į vilą. Viskas gerai pa
vyko, kaip Jean norėjo. Bet jai vis buvo neaišku, kaip jis drįso sa
ve statyti tokion padėtin. Jie uždarė jį kalėjiman ir ten jis bus sau
gus nuo savo persekiotojų. Bet kodėl jį persekioja. Taip ji ir nesu
žinojo. Jis tik pabučiavo ir prašė juo tikėti. Ką ji kita galėjo pada
ryti? Ji labai mylėjo. Greičiausiai jam yra pavesta kokia labai 
slapta misija. Jai buvo įsakyta palikti apyrankę slėptuvėje, kiekvie
ną dieną eiti į uostą ir žiūrėti ar neras išplaukiančio į Pietų Ame
riką laivo. Kai pavyks laive gauti vietą, tai ji tuoj turi nuvykti pas 
tardytoją ir, parodžius atrastą apyrankę, atsiimti skundą. Tokiu 
būdu Jean bus laisvas.

Išlipus iš taksi, Estrella ruošėsi įeiti į vilą, kaip prie jos pri
siartino nepažįstamasis, matyt laukęs už palmės jos grįžimo.

-- Senhora Rodrigues, prašau leisti man su jumis trumpai 
pasikalbėti labai svarbiu reikalu.

— Ne, -- atsakė ji atsitraukdama.
-- Prašau labai, reikalas liečia Jean Leblanc.
-- Kas jūs esate?
-- Aš vadinuos Walter Lewis. Atvykau tiesiai iš Londono. 
Tas buvo tiesa, kad jis atvyko iš Londono. Jo lėktuvas tik prieš 

valandą nusileido, bet tikroji jo pavardė buvo Peter Lovejoy, ang
lų slaptosios tarnybos agentas, kurį M 15 viršininkai atsiuntė į Li

saboną užbaigti su Tomu Lievenu.
-- Ko jūs norite, Mr. Lewis? — paklausė Estrella.
--Aš noriu žinoti, kur yra Jean Leblanc.
— O kodėl tas jums rūpi?
-- Jis mane apgavo. Apgavo mano kraštą. Tai niekšas...
-- Prašau nutilti!
-- ... tai tipas be garbės, be moralės...
-- Dinkit man iš akių arba aš pašauksiu policiją.
-- Kaip jūs galite užsistoti už vokietį? Ar norite, kad Hitleris 

laimėtų karą?
-- Ką jūs pasakėte? --paklausė Estrella.
— Aš klausiu, kaip jūs galite užsistoti už vokietį?
-- Vokietis? Ne! Jūs meluojate.
-- Aš nemeluoju. Tas biaurus fašistas tikrumoj vadinasi To

mas Lievenas.
Estrellai pradėjo suktis galva. Jean vokietis? Negalimas da

lykas, Iš to kaip ji pažinojo, jis galėjo būti tik prancūzas, jokiu 
būdu ne vokietis.

-- Senhora, jis jums melavo, kaip melavo mums visiems. Jū
sų Jean Leblanc yra vokiečių agentas.

-- Tai baisu, — sušuko Estrella.
. -- Reikia tai gyvatei sutraiškyti galvą, senhora!
Estrelloj užvirė kraujas ir kovingai nusiteikusi ji pakvietė ang

lą užeiti į vilą.
-- Aš noriu žinoti faktus, kad...
-- Kad?
-- Kad galėčiau jam atkeršyti. Joks vokietis niekad nedrįs 

iš manęs pasijuokti. Niekad!

Tomas sėdėdamas kalėjime galvojo, kad savaitės bėgyje viskas 
paaiškės ir Estrellai pavyks rasti laive vietą. Po kelių dienų Tomas 
buvo perkeltas į centrinį kalėjimą, kuris buvo įrengtas viduramžių 
laikais. Virš kalėjimo vartų dar buvo išlikęs arkivyskupo Dom Mi- 
guel de Castro herbas, kuris, lyg žinodamas, kad su gyvenimu di
dės ir nusikaltėlių skaičius, įrengė milžinišką penkių aukštų kalė
jimą. Čia buvo kelių kategorijų kalinių. Tie .kurie turėjo pinigų, 
gaudavo atskiras celes viršutiniame aukšte ir už jas mokėdavo 
kaip viešbuty už kambarį. Sargai stengdavosi patenkinti jų kiek
vieną norą. Jie gaudavo laikraščius, cigaretes ir galėjo užsisaky
ti valgį iš restorano, arba specialų patiekalą pas kalėjimo virėją.

Tomas, kuris įeidamas kalėjiman kasoj pas raštininką padėjo 
tam reikalui stambią sumą pinigų, galėjo pasinaudoti tom privile
gijom. Kiekvieną rytą jis išsikviesdavo virėją Francisco ir su juo 
diskutuodavo menue. Po to tas siųsdavo į miestą savo pagalbinin
ką supirkti produktų. Virėjas buvo sužavėtas senhoru Jean iš celes 
519, nes tai buvo tikra enciklopedija virimo receptų.

Kalėjime Tomas jautėsi puikiai, lyg atostogose. Vienas dalykas 
jį nervino, kad neturėjo jokių žinių iš Estrellos.

Savaitei praslinkus, sargas Julijus, kuriam jis nesigailėjo ar
batpinigių, atvedė celės kompanijoną. Jis dar niekad nebuvo matęs 
savo gyvenimo tokio biauraus žmogaus. Tai buvo tikras Quasimodo 
iš Notre Dame portretas. Jis buvo nedidelis ir turėjo kuprą. Buvo 
visai praplikęs, o veidas išbalęs, kaip popierius, nors žandai buvo 
pilni.

-- Bom dia, -- pasakė kupriukas šypsodamasis.
-- Bom dia, — sumurmėjo Tomas.
— Aš vadinuos Alcoba. Lazare Alcoba, -- pasakė jis iš naujo, 

tiesdamas apžėlusią ranką.
Tomas ją paspaudė su baime ir pasišlykštėjimu. Bet jis tada 

neįtarė, kad su Lazare Alcoba tikras draugas įžengė į jo gyvenimą, 
į jo širdį.

Taisydamasis guolį, Lazare jam paaiškino:
Mane pagavo už kiaulių kontrabandą, bet to jie negalės įro

dyti ir turės vieną dieną paleisti. Bet aš neskubu, -- ir jis iš naujo 
nusišypsojo.

-- Aš irgi nekaltas, -- pradėjo Tomas, bet Lazare mandagiu 
rankos žestu jį pertraukė.

-- Taip, taip, tu uždarytas už pagrobimą apyrankės su dei
mantais. Aiškus šmeižtas. Kaip žmonės gali būti pikti!

— Iš kur jūs žinote...
— Aš žinau viską kas tave liečia! Tu gali mane vardu vadintu 

Tu prancūzas. Tu esi bankininkas. Mergšė, kuri tave čia įkišo va
dinasi Estrella Rodrigues. Tu mėgsti virtuvę...

-- Kaip tu visa tai žinai?
— Nes aš tave pasirinkau, mažiuk!
— Pasirinkai?
— Aišku! -- atsakė Lazare šypsodamasis. -- Iš visų žmonių 

šiame name tik tu vienas buvo man įdomus. Net ir kalėjime sten
giamasi protą lavinti, ar ne? Tu esi aukštos klasės. Bet deja, nau
jokas. Iš tavęs galima išmokti daug dalykų apie biržą, nes tu ban
kininkas. Tu moki gerai virti. Ir tu žinai, kas išmokstama, gyve
nime kartais būna naudinga.

— Taip, -- atsakė Tomas užsisvajojęs, — aš daug dalykų iš
mokau. Nežinia kas dar manęs laukia. Visas mano gyvenimas su
griuvęs...

-- Aš turiu pasiūlymą, -- pasakė Lazare. -- Būkim kompani- 
jonais. Tu mane išmokinsi ką tu žinai, o aš tave išmokinsiu ką aš 
Žinau! Gerai?

-- Gerai, -- atsakė entuziastiškai Tomas. — Ko tu nori pie
tums Lazare.

(Bus daugiau)
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Sukaktuvininkas poetas Stasys Santvaras.

STASYS SANTVARAS
Atšventė 65 metų amžiaus sukaktį

Nei datos, nei vietos, nei 
prirašytų žodžių suskaičia- 
vimas, nei matyti ir palie
kami darbai nevisada pasa
ko, kas slepiasi už jų ma
žytėj žmogaus širdy, šia 
ypatinga proga su pačiu 
dramaturgu ir poetu Stasiu 
Santvarų ir jo paties žo
džiais, nors gal ir nelabai 
vykusiai, pažvelkime ton 
jautrion širdin.

Tarp sodo obelų ir liepų, 
O, kūdiki, ko ieškai tu?

Taip pradeda gyvenimą 
kiekvienas žmogus, nežinia 
ko ieško jis jame ir ką su
ras. Vieni išvarys gilias 
kultūrines ir mokslo vagas, 
o jų vardai amžius gyvens, 
gi kiti ir įmintos pėdos ne
paliks.

Pro paauksuotų rėmų stiklą 
Žiūri tiesiog Tu į akis — 
O, Motina, tai pro lūšnelės 

langą 
Per ledą einantį mane seki.

Ėjo net ir vaikai ginti sa
vo tėvynės Lietuvos ir par
nešti jai laisvės ir laimės 
rytą. Reikėjo, kad motinos, 
nors ir iš paauksuotų rėmų, 
sektų einančius sunkiu ko
vos keliu vaikus. Ir Stasys 
Santvaras, palikęs mokyk
los suolą, savanoriu išėjo 
parnešti laimės rytą bun
dančiai tėvynei.

Jie nešė pasaulin savus 
viešpatavimo amžius 

Ir amžinybę ...

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE 

AUDRONĖ
87 East Bay Rd.. Osterville Cape Cod, Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 

dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 

(7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 18 D. iki RUG
SĖJO įMĖN. 15 D. ir jau DABAR priimami užsakymai.

Kreiptis: DR. ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST., 
BOSTON, MASS. 02124. TEL. 288-5099, o po BIRŽELIO 
18 D. tiesiai į vilą AUDRONĖ — CAPE COD, MASS., 
MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

Kai vaikai suaugo ir tapo 
vyrai, o laisvos tautos gy
venimas gulė ant jų dar ne
patyrusių pečių, tada vėl 
dainavo:

Atidari langai į tolį,
Kad pamatytum, kur baigiasi 

diena,
Kur pradeda žydėt anų kraštų 

neprieinami sodai, —
Anų kraštų naktis žvaina .. .

T i k ėjimas Aukščiausiu, 
tikėjimas žmogum, tikėji
mas gėriu, tikėjimas savos 
kalbos žodžiu ir jo grožiu 
vėl suskamba poeto lūpose:

Neliks žolės, neliks akmens
ant kelio,

Neliks nei taurėje, nei jūroje 
vandens —

Aš pažinau Tave kančioj .ir 
drožiny Smūtkelio —

Esi šviesa, kuri nemirs, kuri 
nesens...

Kai niaukiasi dangus, kai 
kyla audra, jis jzėl taria:

Pavasari, toksai gražus 
jaunatvėj ir sapne,

Pabūk dar mūsų tarpe ir 
gaivinki skurdžią sėją —

Tačiau audra pakyla, ke
liaujame į tolius, į tremtį, 
bet vakare dar nenustojame 
vilties:

Rytoj bus rytas vėl, į dangų 
saulė vėl sugrįš ...

Gyvenimas kietas ir rūs
tus. Juodos nakties pirkliai 
dalyjasi turtą, pasaulį ir 
žmones. Poeto širdis tai jau
čia daug jautriau ir rauda:

DIRVA

Per vieną tamsumą keliauju, 
J vieną Dievą visuomet 

meldžiuos,
Tegu ateina Tavo meilė mūsų 

meilėn,
Tegu užgęsta sutemos 

gyvenimuos skurdžiuos.
/

Nubraukit prakaitą nuo veido, 
Mesijai šiandieninės laimės, 
Nes jum nereikia nešti 

kryžiaus Kalvarijon, 
Nes užgimėte nukryžiuotojų 

laimėj.

Nepralobo pirkliai ir ne
surado laimės ir taikos sve
timam turte ir prekiauda
mi žmonėmis. Ir vėl rieda 
ašaros ir laša kraujas.nes 
neteisybė negali būti amži
na.

Sušukčiau skrendančiam 
pavasariui, 

Bet nesustos.
Be poilsio praeina sunkūs 

metai
Gyvenimo slaptos.

Norėtume sugrįžti į gim
tuosius namus, pasidžiaug
ti pavasariu, diena ir nak
tim:

Išeitum pažiūrėt, kaip gęsta 
paskutinės žvaigždės, 

Bet niekuomet neišeini...

Dramaturgui, poetui ir 
ir artimam Dirvos bendra
darbiui Stasiui Santvarui 
gegužės 27 dieną suėjo 65 
metai. Bostone Kultūri
niams Subatva kariams 
rengti komisija, sukaktuvi
ninkui nežinant, gegužės 
mėnesio Suvatvakarį pava
dino dramaturgo, poeto Sta
sio Santvaro vardu. Specia
lioje programoje režisorė 
Aleksandra Gustaitienė pa
rengė Santvaro parašytos 
dramos "žvejai” 3-čio veiks
mo nakties žvejų troboj 
santrauką, kur motina, mar
ti ir kitos žvejų moterys 
laukia iš šėlstančios jūros 
sugrįžtančių vyrų. Vaidino: 
Irena Žukauskienė, Inga 
Daukantaitė, Irena Veitie- 
nė, Aleksandra Daukantie
nė, Birutė Vaičjurgytė ir 
Marija Gineitienė. Garsai 
ir šviesos Romo Šležo.

Visą programą pravedė 
rašytojas Antanas Gustai
tis. Sukaktuvininką sveiki
no Subatvakarių rengimo 
komisijos pirmininkas inž. 
Edmundas Cibas, Tautinės 
S-gos Bostono skyriaus pir
mininkas Rentelis, Neoli- 
thuanų vardu Algis Anta
navičius ir Moterų Federa
cijos — Aleksandra Dau
kantienė. Sukaktuvininkui 
rašytojui Santvarui rengė
jai įteikė jo portretą, pieš
tą dail. Viktoro Vizgirdos. 
Nors ir pusiau slaptai reng
tas šis kuklus pagerbimas, 
netalpino salėn žmonių. Da
lyvavo ir parapijos klebo
nas kun. A. Bartašūnas.

Linkėdami daug daug su
kakčių rašytojui Stasiui 
Santvarui. tariame paties 
poeto žodžiais: Esi šviesa, 
kuri nemirs, kuri nesens.

Paulius žičkus

DISERTACIJOS...
Gegužės 23, 25 ir birželio 

6, 13 d. Vilniaus universi
tete numatyti trylikos di
sertacijų gynimai. Dvi di
sertacijos bus daktaro laips
niui gauti, vienuolika — 
mokslų kandidato. Mokslų 
kandidato laipsnis maždaug 
atitinka magistro-masterio 
laipsnį.

Vieno iš busimųjų dakta
rų, Broniaus Dundulio, Jo
no s., disertacijos tema — 
"Lietuvos kova dėl valsty
binio savarankiškumo 15- 
me amžiuje”.

Kita "karšta" tema — 
"Tarybų Lietuvos ekonomi
ka TSRS liaudies ūkio sis
temoje". Tai Algimanto 
Jablonskio, Domo s., diser
tacija ekonomikos mokslų 
kandidato laipsniui. Lais
vose mokslinio tyrinėjimo 
sąlygose tokioje disertaci
joje galėtų ir. turėtų būti 
nagrinėjama Lietuvos kova 
dėl ūkinio savarankiškumo 
20-me amžiuje . . . Bet di
sertacija rengta ir ginama 
Lietuvos ūkiui esant įjung-

ŽVILGSNIS Į TAUTINĖS SROVĖS

PRADMENĮ...

(Atkelta iš 3 psl.)
— ir daugybė kitų, kurių 
vienas-kitas dar yra gyvi ir 
dabar.

Pažymėtina,-kad jaunes
ni, kurie prinoko I karo 
metu ir įsijungė į veiklą, 
stojo į darbą su senaisiais 
nesiskirstydami kaip jauni
mas, bet kaip lygūs vyrai. 
Ir jų dalis jau mirus.

Ankstyvesnių žymesnių 
tautininkų darbuotojų var
dus patiekiu dėl to, kad jų 
vardų niekur jau nemini
ma, jų vietas užėmė kiti, 
kurie 1915 metais ir po to 
įsijungė į veiklą, kurie 
įsteigė Amerikos Lietuvių 
Tautinę Sandarą, politišką 
partiją, kurie 1917 metais 
pateko į Lietuvių Tautinę 
Tarybą.

Pirm to, tautininkai dir
bo SLA prieglobstyje, ir 
tuo tenkinosi.

Įvykis Kaune 1926 me
tais Amerikos tautininkams 
skaudžiai atsiiiepė: Tautinė 
Sandara skilo, daugelis na
rių persimetė į liaudinin
kus, pasiimdami ir Sanda
ros centrą. Jie pradėjo iš
vien su krikdemais ir so
cialistais ir net komunistais 
neigti mus tautininkus čia, 
ir Lietuvoje. Tas smūgis, 
tačiau, pavyko atlaikyti J.
O. Sirvydui su Vienybe 
Brooklyne, man Clevelande 
su Dirva, A. Vanagaičiui su 
Margučiu Chicagoje. Tauti
ninkai nežuvo.

Savo straipsniuose esu 
vieną-kitą laikotarpius pa
skirai aprašęs. Dabar noriu 
parodyti veidus (vardus) 
eilės pačių pirmutinių, ku
rie buvo ryškūs skelbėjai

tam i Rusijos imperijos 
ūkinę sistemą, Lietuvai ne
turint nei ūkinio, nei vals
tybinio savarankiškumo, ir 
sąlygose, kuriose tokia te
ma iš viso tėra Įmanoma 
kalbėti tik "einant vienos 
krypties gatve”, tai yra. 
Įrodinėjant tik nesavaran
kiškumo, tik priklausomy
bės nuo Maskvos palaimin
gumą Lietuvai. (E) 

tos idėjos, kuri atitiko tau
tiniai galvoj antiems.

Po 1926 metų iki 1940 
metų, tautininkai apsiėjo 
be politiškos organizac ijos, 
nors savo tarpe buvo tan- 
džiai susipratę. 1940 metais 
Brooklyno tautininkai, va
dovaujant Vytautui Abrai- 
čiui, pradėjo atstatyti tau
tininkų politinę organizaci
ją, pirmiausia pasivadinant 
Rytų Tautininkų Centru. 
Bet neilgai taip vadinosi, 
kai paaiškėjo, kad ir vaka
ruose tautininkai tam gy
vai pritaria, ir pavadinimas 
pakeistas Amerikos Lietu
vių Tautininkų Centru. Dir
va pasirinkta tos organiza
cijos reikalams organu — 
ir tautininkų panaujintas 
spietimąsis po viena pasto
ge pasirodė toks reikšmin
gas, kad 1941 metų kovo 
mėnesį atvykus į Ameriką 
Prezidentui Smetonai, buvo 
jau kam jį priimti taip, 
kaip niekas net būtų nedrį- 
sę tikėti.

Prezidentui A. Smetonai 
atvykus, 1941 metų vasarą 
tautinė srovė įsteigė Lietu
vai Vaduoti Sąjungą, II Pa
saulinio karo pasėkoje. 
Apie jos veiklą irgi esu pla
čiai apsakęs. 1948 metais, 
Tautininkų Centrui ir Lie
tuvai Vaduoti Sąjungai su
darius vieną politišką orga
nizaciją, dabartinę Ameri
kos Lietuvių Tautinę Są-

Buvę ALT S-gos pirmininkai Vytautas Abraitis ir inž. Eu
genijus Bartkus.
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VIRŠUJE: Praeitojo ALT 
S-gos seimo, įvykusio New 
Yorke, prezidiumas, kuriam 
pirmininkavo inž. J. Dačys. 
Prie stalo sėdi: A. Jančys, B. 
Paplėnienė, R. Veitas, K. Si
dabras. P. Švarcas, S. Oren- 
tas ir J. Kiaunė. Apačioje gru
pė iškilmingojo posėdžio daly
vių. V. Gruzdžio nuotrauka

jungą, tautinės srovės vaid
muo mūsų visuomeniniame 
gyvenime jau visiems žino
mas.

Ilgiausių metų naujesnie- 
siems tautinės srovės va
dams !

MAŽVYDO KATEKIZMAS 
— TARYBINĖ KNYGA?

Kai kurie "tarybininkai” 
Lietuvoj, besistengdami pa
ramstyti šlytinėjantį "ta- 
rybiškumo" prestižą, pra
lenkia net anekdotines žą
sis, kurios, sako, neturėda
mos kuo kitu pasididžiuoti, 
gyrėsi, kad jų protėviai 
Romą išgelbėjo.

TIESOS bendradarbis D. 
Š. (Šniukas), išgirdęs, kad 
lietuviška knyga turinti pa
sisekimo (aišku, "tarybi
nėj") Gruzijoj, štai kaip 
pasididžiavo:

— Lietuviška tarybinė 
knyga, kuri daugiau kaip 
prieš keturis šimtus metų 
pareiškė "Imkit mane ir 
skaitykit", gyvena pakilų 
gyvenimą, išėjo į platų pa
saulį.

Atseit, net Mažvydo ka
tekizmas jau bus buvęs. . . 
"tarybinė" knyga! (E)
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[ Spaudoje
'pasidairius

ŠAUKIA I KOVĄ SU 
NEKLAUŽADOMIS

Draugo gegužės 26 d. 
Sporto Apžvalgoje Vyt. 
Vyšniauskas įneša kiek 
daugiau šviesos į visuome
nę supančių gandų miglą 
apie sportininkų ruošiamą 
išvyką į okup. Lietuvą.

Autorius pažymi, kad vi
suomenėje priekaištai me
tami visiems sportinin
kams, kai tuo tarpu niekas 
gi negali apsisaugoti nuo 
įvairiose grupėse vykstan
čių išsišokimų ar nesusi
pratimų. „Todėl nėra logiš
ka visus sportininkus pa
smerkti už mažos grupelės 
darbus”, savo V. Vyšniaus
kas.

Atsimenant mūsų sporti
ninkų nuopelnus savo lai
mėjimais iškeliant Lietuvos 
vardą, tokie užmetimai tuo 
labiau įneša daug bereika
lingo erzelio.

Vyt. Vyšniauskui nieko 
tat ir nebeliko, kaip kviesti 
tuo reikalu pasisakyti spor
to vadovybę, kartu viešu
mon iškeliant ir pavardes, 
kurioms priskiriama inicia
tyva tai nelemtai kelionei 
ruošti, būtent: Jonas Kau
nas, Vyt. Germanas, Rimas 
Dirvonis, dr. Tomas Remei- 
kis ir Raimundas Mieželis.

Jei tos pavardės teisingai 
Vyt. Vyšniausko atspėtos, 
gerai nors tiek, kad atpuo
la priekaištai tiems žmo
nėms ir toms organizaci
joms, kurių veikėjai ar 
sportininkai čia nesuminė
ti, o ganduose buvo minimi.

expo67
MONTREALYJE

15 min. nuo EXPO išnuo
mojami privačiai dideli pa
togūs kambariai su virtuve. 
$10.00 dienai už kambarį su 
dviguba lova.

Vasarnamiai Laurentian 
kalnuose, prie didelio gra
žaus smėlėto ežero. Prašom 
užsisakyti iš anksto. A. 
Gaurys, 7730 Broadway, La 
Šalie, Montreal 32, Quebec. 
Tel. 366-8528.

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT ONCE
1ST CLASS SKILLED

JIG BORE
OPERATORS

OiD. & I.D. GRINDERS
LATHE HANDS

HARDINGE 
OPERATORS
INSPECTORS
LAP HANDS

Mušt have experience on preci- 
sion & prototype work. And be 
able to sėt up vvork from Blue 
Prints & Close Tolerances.
Ali fringe benefits & overtime.

SPEEDRING CORP.

Nemuno tuntas balandžio 19 d. suruoštoje Bostono miesto skautų 
parodoje iš 115 vienetų laimėjęs 9 vietą. Arnoldas Bajerčius, stovįs 
tuntininko kairėje, pernai išgelbėjęs dvi skęstančias mergaites, 
gavo L.J.S. gyvybės gelbėjimo medalį, BSA Maltos kryžių ir Bos
tono Council atžymėjimą.

BOSTON

SUKAKTIES MINĖJIMAS
Gegužės 13 d. gražioje 

Lietuvių Tautinės Sąjungos 
salėje išsirikiavo jūrų skau
čių, jūrų skautų ir budžių 
eilės, kitą salės dalį užėmė 
tėvai, jūrų skautų bičiuliai, 
paminėti lietuvių jūros 
skąutijos 45 metų sukaktį.

Nemuno Tunto įsakymu, 
Povilas Manomaitis, Edvar
das Matjoška ir Rimas Ba
jerčius pakelti j valtininko 
laipsnį, Danutė Jackūnaitė, 
Linas Ausiejus, Algis Se
mitą ir Vincas Steponaitis 
— į vairininko laipsnį.

Du jūrų jauniai davė jū
rų skauto ir vienas kandi
datas jūrų jaunio įžodį. Į 
Tuntą priimti keturi nauji 
jauniai kandidatai.

Budžiams kandida tams 
Rimui Bajerčiui ir Edvar
dui Matjoškai įteikti mažų
jų laivų operatorių specia
lybės ženklai.

Ignui Vilėniškiui, Vytau
tui Ulevičiui, Danutei Jac
kūnaitei, Kristinai Jančaus- 
kaitei, Kristinai Kriaučiū- 
naitei, A. Semitai, V. Ste
ponaičiui, V. Izbickui ir Ar
noldui Bajerčiui leista dė
vėti buriuotojo ženklą.

Povilas Jančauskas pada
rė trumpą Lietuvių Jūrų 
Skąutijos 45 pietų veiklos 
apžvalgą, apibūdind amas

MALĖ OR FEMALE

WANTED EXPERIENCED
WINDERS & REELERS

FOR
IST - 2ND & 3RD -SH1FTS 

Call in person
9 to II AM or I to 4 PM

WALTER MARSHALL
SPINNING CORP.

POCASSET ST., IHORNTON, R. I.

Professional openings exist for 
NURSING SUPF.RVISOR —UF'.AD 

NURSE REGISTERED NURSES & 
L.P.N'S. & D1ET1CIANS 
PHYSICAL THERAPISTS 

Positions available imniediately in a 
skilled nursing honie associated with 
an acute short term hospital. Easily 
accessible to both Twin Cities and 
Duluth, Superior area. Liberal per- 
sonnel benefits. Salary open. Apply 
or send resunies administrator of 
Grantsburg Hospital, Ine., Grants- 
burg, Wis. (58-64) 

Jūrų Skąutijos reikšmę tau
tos ir išeivijos gyvenime, 
jos gražias ir sunkesnes 
valandas, pabrėždamas, kad 
šiuo metu Liet. Jūrų Skau- 
tija apima virš 600 jūrų 
skaučių, j. skautų, akade
mikų ir vadovų, kurie vado
vaujasi skąutijos principais 
ir puoselėja Lietuvos, kaip 
jūrinės valstybės, idėją.

Sekė sesių vaidinimas, 
paveikslai iš žiemos iškylos 
į kalnus; o pabaigai mamy
čių suruoštos vaišės skau
tams ir svečiams. Jaunimas 
turėjo progos truputį pasi
šokti.

Vaišių metu gražias kal
bas pasakė Lidija Čepienė 
ir Nemuno Tunto kapelio
nas kun. Albinas Janiūnas.

Gegužės 21 d. Nemuno 
tunto jūrų skautės ir skau
tai iškylavo Fall River. 
Buvo apžiūrėtas istorinis 
vėliavnešis laivas.

Pakeliui aplankė skautų 
gegužinę Romuvos Parke 
Brocktone, kur mūsų jūrų 
skautininkas Mykolas Ma
nomaitis pravedė dalį pro
gramos.

Birželio 3 d. įvyks Nemu
no tunto ”darbo sueiga”, 
kurios tikslas bus išaiškin
ti visas saugumo priemo
nes buriuojant, irkluojant 
bei nardant. Jau ir jubilie
jinė stovykla nebe už kalnų, 
laikas pradėti jai ruoštis.

Birželio 11 ir 18 dieno
mis bus daromos iškylos į 
ežerus, kuriose ir skautų 
tėveliai kviečiami dalyvau
ti. (pj)

JAUTRIAUSIA KNYGA 
APIE SIBIRO KANKINĮ
Turime gana daug ir įvai

rių prisiminimų, aprašymų. 
Turime knygų ir apie Sibi
rą, darbo vergų kančias. 
Bene visų jautriausioji bus 
A. Luko išleistoji Alės Rū
tos „Žemės šauksmas”.

Tai tikras filmas apie 
trėmimus į Sibirą, tremties 
vargą, grįžimą Lietuvon ir 
vėl tragiškai pasibaigusį iš
vykimą iš Lietuvos į Sibi
rą, nes savieji nepriėmė.

Leidėjas paaukojo Baltui 
kelis desėtkus egzempliorių

DU SAMBŪVIO VEIDAI
THE TWO FACES OF jos kraštuose (Baltijos

COEXISTENCE, — Du 
sambūvio veidai — yra 
vardas ką tik iš spaudos 
išėjusios Alfredo Berži
nio knygos, kuria verta 
skubiai susidomėti lie
tuviams, turintiems pro
gų pasvarstyti su nelie
tuviais visuomeninin
kais bolševizmo-komu- 
nizmo kėslus tarptauti
nėje plotmėje bei būdus 
jiems atremtio Ypač tu
rintiems progų skaityti 
tais klausimais paskai
tas nelietuvių visuome
niniuose klubuose bei or
ganizacijų renginiuose 
ši knyga yra gausus aruo
das tokioms paskaitoms 
būtinų dokumentinių bei 
faktinių informacijų, te
zių ir samprotavimų.

Alfreds Bėrzinš yra 
vienintelis tebegyvenąs 
nepriklausomos Latvi
jos vyriausybės narys, la
bai artimas prezidento
K. Ulmanio bendradar
bis ir visuomeninių rei
kalų ministras vyriau
sybėje. 1940 m. vasarą 
slaptai išvykęs į užsie
nį ir tuo būdu išvengęs 
Latvijos prezidento ir ki
tų Latvijos vyriausybės 
narių likimo, 1941-44 m., 
tačiau, buvo 34 mėnesius 
kalintas nacių koncentra
cijos stovykloje Sachsen- 
hausene.

Knygoje apie du sambū
vio (koegzistencijos) vei
dus autorius visų pirma 
ryškina Lenino skelb
tuosius bolševikų politi
kos principus ir faktais 
grindžia teigimą, kad jo
ki bolševikų-komunistų 
sąjūdžio vadai nėra iš 
esmės nuo tų principų 
taikymo praktikoje at
sisakę, ir kad nėra duo
menų, rodančių, jog jie 
būtų linkę nuo tų princi
pų vykdymo atsisakyti 
kada nors ateityje. Trum
pai išreikšti Lenino po
litikos principai yra — 
viena ranka siūlyti bend
radarbiavimą, o kita kel
ti painiavas ir neramu
mus.

Turinio didžiuma pa
skirta pavaizduoti, kaip 
tie Lenino politikos prin
cipai buvo panaudoti Len
kijoje, Suomijoj, Balti-

ir kas š. m. birželio mėn. 
proga Sibiro tremtinių šal
pai paaukos bent penkinę 
dolerių su kvitu gaus ir 
„Žemės Šauksmą”. Aukas 
siųsti: Balfas, 105 Grand 
Street, Brooklyn, N. Y. 
11211. Jei kas „žemės 
Šauksmą” turi, galės šalia 
kvito gauti Sibiro Lietuvai
čių Maldas (Lukus laidą), 
jei tai pažymės auką siųs
dami. Deja, tų knygų Bal
fas turi labai mažai ir tik 
pirmiems aukojusiems ga
lės duoti, bet aukų Sibiro 
kankiniams prašo iš visų.

BALFo Centras 

kraštų pavergimo eigai 
išdėstyti skirta 36 pus
lapiai). Rumunijoj, Bul
garijoj, Vengrijoj ir Če 
koslovakijoj, kaip jaisbu- 
vo sekama Stalino irpo- 
stalininiais laikais.

Iškėlęs aikštėn eilę 
ryškių kada nekada vie
šai pasireiškiančių per
spėjamų balsų, išvadose 
autorius santūriai kri
tiškai vertina dabar popu
liarią "Tiltų statymo" 
politiką, klausdamas, ko
dėl vakariečiai neturėtų

VASAROS ATOSTOGAS
kviečiame praleisti CAPE COD’E 

MEŠKOJE
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildo

mas Golf’o srovės; SILVER BEACH smėlis; Lietu
viška aplinka ir geras maistas, suteikia puikias są
lygas pavasaroti bei pailsėti.

SPORTO mėgėjams: sail-fish buriuoti, teniso 
aikštė, ping-pong, kroketas.

Vakare TĖVAMS išvykus prižiūrimi vaikai.
SEZONĄ pradedame BIRŽELIO mėn. 18 d.

MEŠKA
42 BEACH STREET 

MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS.

Tel. (617) 759-3251

k. ST. ANTHONY A
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

______ l rJoseph F. Gribauikai 
Executive Secretary41-/.

ON INVESTMENTS 
Units of $100.00 
Dividend Checks 
Mailed ūuarterly 

irgi pritaikyti praktikoje 
vieno iš Lenino politikos 
principų — taikyti prie
šui į silpniausią jo vietą. 
O Maskvos agresyvioj 
politikoje stilpniausioji 
vieta yra sunkumai su
sidoroti su pavergtosiom 
se tautose tebegyvu lais
vės geidimu. Todėl til
tai turėtų būti tiesiami 
pavergtųjų, o ne pavergė
jų linkme.

The TWO FACES OF 
COEXISTENCE by Alf
reds Berzins, išleista 
Rober Speller & Sons, 
10 E. 23 St0, New York,
N.Y. 10010. Kaina $6.00 

(ELTA)

ON BONUS SAVINGS
Units of $1,000.00 

For 3 Year» 
Oividendt Paid 

Ouarterly 
or Compoundad

711 E 11 Mile Rd. 
Warren, Mich.

(62-64)

\VANTED EXRERIENCE
GLAZIERS (20)

Mušt have experience in store front 
metais.

IM PERI AL GLASS & DOOR CO.
65 I 7 Bessemer St. 

Clfeveland, Ohio
216 - 271-2200

(63-69)

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite, atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas išmokamas du kart per metus už

NORTH SHORE—EASTERN 
LONG ISLAND

Busiriess zoned lg waterfront tract 
with dockage. Bldg. ideal for Res- 
taurant—Boatel or Marina šile. Exc. 
teima- $4O0,00Cf.O0.

VAL STYPE. REALTOR
MA1N ROAD, 

MATT1TUCK, N. Y. I 1901 
TEL.: 516 298-4554

(63-65)

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokėjimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS 

MUTUAL Federal SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO, ILL. 60608
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President
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ČIURLIONIO ANSAMBLIO ir ŠV. KAZIMIERO LITUANISTINĖS MOKYKLOS
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS "SUKTINIS"

KONCERTAS-V AK A RAS 
SLOVĖNŲ AUDITORIJOJE 

1967 m. birželio 3 d., 8 vai. vak.
Bilietai gaunami paskambinus telef. 681-9143 ar IV 1-9928. Po programos šokiai ir vaišės.

• Kun. Kęstutis žemaitis 
nuoširdžiai dėkoja už dar 
aktyvesnio bendradarbiavi
mo linkėjimus ir viltis, už 
rengėjų įdėtą darbą, atsi
lankymą, sveikinimus ir do
vanas gegužės 21 proga. 
Norėtų pasakyti ačiū ir už 
Clevelande iki šiol patirtą 
dvasios paramą; už maldas 
ir mintis, už dėmesį ir pa
drąsinimą, už kiekvieną, 
net mažiausią pasidalinimą 
iniciatyva, planu ir darbu, 
kad Kristus būtų artimas ir 
savas kiekvienam lietuviui, 
kiekvienam žmogui be išim
ties.

• Lietuvių Studentų S-ga 
birželio 10 d. (šeštadienį), 
7:30 vai: vak. ruošia Finis 
Semestri Lietuvių salėje. 
Programoje "operetė — ne 
operetė” — vaidinimėlis, po 
to šokiai, vaišės.

Kviečiami visi studentai.

HELP WANTED MALĖ

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

Cleveland, Ohio 
341-1700 

A Subsidiary of 
PNEUMO-DYNAMICS 

Corp.
MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components
KELLER-

HYDROTEL
Contouring and p-rofiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAP TURRET
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DR1LLS

NUMER1CAL
CONTROLLED

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

lnterviewing Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.

A.A. Gediminas J. Eidukaitis

JIS ŽUVO KOVOJE SU

KOMUNIZMU
Gediminas J. Eidukaitis, 

jaunas ir pačiame pajėgu
me karys, vos trim savai
tėm likus iki grižimo iš 
Vietnamo fronto, žuvo jo 
vadovaujamas helikopteriui 
kritus skrendant iš fronto 
linijų.

Velionis, gimęs 1939 m. 
spalio 28 d. Lietuvoje, su 
tėvais ir sesutėmis turėjo 
apleisti gimtąjį kraštą ko
munizmo bangai jį užliejus. 
Augo ir brendo jis tėvams 
pasirinkus tremtinių kelią. 
Atvykus į JAV, apsigyve
no New Haverv, Conn., vė
liau persikėlė į Clevelandą, 
kur baigė gimnaziją ir įsto
jo John Carroll Universite
tą. Iš čia keturiems me
tams stojo į karo laivyną, 
kur norėjo tapti lakūnu. 
Perėjus į JAV armiją, pa
sidarė helikopterių lakūnu, 
pasiekęs vvarrant officer 
laipsnį.

Likimas lėmė patekti į 
karo frontą. Dar neseniai 
savo tėveliams, Kaziui ir 
Anelei E i d u k a i č i a m s, 
džiaugdasis rašė, kad birže
lio vidury grįšiąs namo. 
Gegužės 19 jis žuvo.

Vietos spauda (The Cle
veland Press), aprašydama 
šią tragediją, pažymi faktą, 
kad jaunas ir daug žadąs 
lakūnas, su šeima laimingai 
išvengęs komunistinės ver
gijos, taip anksti turėjo 
žūti nuo tų pačių komunis
tinių kulkų. Tai tragedija, 
Clevelande jau spėjusi pa
liesti 98 šeimas, jų tarpe 3 
lietuvių.

Velionis buvo iškilmingai 
palaidotas Visų šventųjų 
Kapinėse gegužės 31 d., at
laikius gedulingas Mišias 
N. parapijos bažnyčioje. 
Laidotuvėmis rūpinosi Ja
kubs & Son laidotuvių įstai
ga.

Velionį paskutinėje kelio
nėje aplankė daug giminių,

WANTED EXPERIENCF.D 
TOOLMAKERS

For Die and Fixture work. Mušt be 
able to d’o work on there own. Small 
tool roorn, good hourly rates & ben- 
ef its.

Call between 9-4 
PREMIER MFG. CORP.

1985 W. 85th St.. Cleveland, Ohio
2I6 -- 28 I-9260

(58-67) 

šeimos artimų draugų ir 
gausi Clevelando lietuvių 
visuomenė. Gegužės 30 d. 
laidotuvių įstaigoje Cleve
lando lietuvių organizacijų 
atstovai tarė paskutinį at
sisveikinimo žodį.

Be tėvelių A. ir K. Eidu- 
kaičių, velionis paliko 3 se
seris: Rasą Eidukaitytę, Ja
niną Ramūnienę ir Mariją 
Puškorienę su šeimomis.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
leni tel. 531-2211.

INSURED SAVINGS

HOME «nd 
REMODELING 

LOANS

tIMCI 1«O*

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

JAKUBS & SON
FU N ERA L HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

MISČIKAI IŠVYKSTA Į 
FLORIDĄ

Ilgamečiai veikėjai tauti
nėje srovėje, Marė ir Jus
tinas Misčikai apleidžia Cle
velandą, pasirinkę gyventi 
Floridoje, Miami mieste. 
Jie jau turi ten namą, ten 
gyvena jų duktė su vyru, ir 
Justinas jau ten žiemavo- 
jęs, laukia atvykstant žmo
nos. Marė Mišeikienė šiomis 
dienomis baigė likviduoti 
savo ryšius su veikla Cleve
lande: ji iki paskutinių die
nų buvo finansų sekretorė 
Lietuvių Kultūrinio Darže
lio Sąjungos ir SLA 14-tos 
kuopos, ištarnavus tose pa
reigose virš 25 metus.

Marė Mišeikienė

Išleistuves jai surengė 
Moterų Ratelis gegužės 21 
d., kur atsisveikinimo žodį 
pasakė Lietuvių Kultūrinio 
Darželio vardu LKD sąjun
gos pirmininkas K. S. Kar
pius.

Birželio 4 d. išleistuves 
jai rengia SLA 14-ta kuopa.

Misčikai atvyko į Cleve
landą iš Scranton, Pa., tuoj 
po pirmo pasaulinio karo ir 
įsijungė į tautines draugi
jas: SLA 14-ta kuopa, San

daros 18-tą kuopą, Dr. Vin
co Kudirkos draugiją. Marė 
Mišeikienė buvo tarp pir
mutinių Moterų Ratelio or
ganizatorių. Įsisteigus Lie
tuvių Kultūrinio Darželio 
sąjungai 1929 metais, abu 
darbavosi joje iki šių dienų. 
Abu artimi dirviečiai, tal
kininkaudavo Dirvos vaka
rų rengime; darbavosi pa
laikymui Jaunosius Birutės, 
jaunimo mokyklos ir choro 
— šokėjų grupės, kol II pa
saulinis karas jaunuolius 
išblaškė. Darbavosi tremti
niams rūbų rinkimo komi
tete II karui prasidėjus, 
Lietuvai Vaduoti Sąjungo
je, SLA seimuose; Justinas 
yra ALTS 12-to skyriaus ir 
Vilties Draugijos narys.

Abu jie prisidėjo prie 
parkvietimo į Clevelandą 
Čiurlionio Ansamblio, ir 
tremtiniams atvykus, jiems 
pasitarnaudavo įvairiais at
vejais.

Abu yra atvykę iš Lietu
vos; p. Mišeikienė (Mede- 
lytė) atvežta į Ameriką kū
dikystėje, Scrantone užau
go, išsimokslino, ir tapo la
bai naudinga mūsų organi
zacijoms. Savo amžiaus ge
riausius metus paaukojo 
Clevelando kolonijai.

Su Clevelandu ryšių ne
nutraukia: persirašė sau 
Dirvą į Miami, ir Marė pa
žadėjo savo rątelietėms kas 
met. atvykti į jų metinius 
subuvimus, iki sveikata tar
naus, ir kai Ratelis minės 
savo 50 metų sukaktį.

Miami turėdami sau ar
timų pažįstamų anksčiau 
ten apsigyvenusių iš Cleve
lando ir iš kitur, turės su 
kuo laisvalaikius praleisti. 
Linkėtina jiems smagaus 
gyvenimo. ks

MARIJOS IR JUSTINO 
MISČIKŲ IŠLEISTUVI

NIAI PIETŪS
Clevelando veikėjams Ma 

rijai ir Justinui Misčikams, 
išvykstantiems gyventi į 
Floridą, SLA 14 kuopa ruo
šia pietūs, sekmadienį, bir
želio 4 d., Lietuvių salėje.
M. ir J. Misčikų pagerbimo 
pietums kviečiami dalyvau
ti visų SLA Clevelande vei
kiančių SLA kuopų nariai 
su šeimomis ir bičiuliais.

Pietų pradžia 2 vai. p. p. 
Prieš tai, ten pat Lietuvių 
salės patalpose 12 valandą 
įvyks SLA 14 kuopos narių 
svarbus susirinkimas, ku
riame prašomi dalyvauti vi
si kuopos nariai ir prieš va
saros atostogas užsimokėti 
savus apdraudų mokesčius. 
Asmeniški kvietimai šiuo 
reikalu nebus siučiami.

SLA 11 Kuopos 
Valdyba

Jis dar mažas, bet jau sugeba saugiai su žirklėmis apsieiti. 
Amerikos Lietuvių Montessori D-jos Vaikų Namelių Chicagoje 
auklėtinis prie lavinimosi darbų. VI. Juknevičiaus nuotrauka

• A. Mariūnas, gyvenan
tis V. Vokietijoje, buvęs LB 
Krašto Valdybos narys ir 
reikalų vedėjas, š. m. kovo 
mėn. 6 d. palaidojo savo 
žmoną E. Mariūnienę, kuri 
dar pačiame amžiaus pajė
gume, širdies priepolio iš
tikta atsiskyrė su šiuo pa
sauliu. Paliko liūdinčius vy
rą ir dukrą, Mėlinauskienę 
g y v e nanČią Clevel a n d e. 
Taip pat Clevelande gyvena 
ir jo brolis Viktoras Mariū
nas.

Šiomis dienomis A. Ma
riūnas, lankydamasis Cleve
lande, komitetui įteikė 100 
dol. savo mirusios žmonos 
įamžinimui-atminimui.

A. Mariūnui ir šeimai 
reiškiame gilią užuojautą ir 
padėką. LF Komitetas

Clevelande

• Prieš atnaujindami sa
vo namų, ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

NAUJOSIOS PARAPIJOS 
RAJONE 

Euclid Barber Shop 
559 East 185 Street 

lietuvis kirpėjas — Vincas 
Gelgotas.

Kirpykla atidara nuo 8 
vai. ryto ligi 6 vai. vak., iš
skyrus trečiad. šeštadie
niais ligi 5 vai. vak.

(61-66)

IŠNUOMOJAMI
3 kamb., be baldų ir vonia. 
1053 E. 71 gt. pasir. viršuj 
ar apačioj.

Teirautis 361-0989.
(62-64)

CHICAGO
• Walter F. Dorney, di

delės tarptautinės New 
Yorko public relations fir
mos atstovas, birželio 3 d., 
1:30 vai. po pietų, Jaunimo 
Centre Chicagoje kalbės 
Lietuvių Informacijos Cen
tro nariams apie modernų 
informacijos centro organi
zavimą ir efektingą ryšio 
priemonių panaudojimą in
formacijos teikimui.

JAU REGISTRUOJAMI
Amerikos Lietuvių Mon- 

tessori draugijos Vaikų Na
meliai baigdami ketvirtuo
sius mokslo metus šį pava
sarį išleidžia 28 "abiturien
tus". Tėvus kviečiame vai
kučius registruoti kitiems 
metams jau dabar, kad už
sitikrinti vietą rytinėje ar 
popietinėje klasėje. Infor
macijai prašome skambinti 
tel. 471-0250.. arba PR 
6-5518.



NERIJA LINKEVIČIŪTĖ

AMERIKOS LIETUVIU TAUTINES SĄJUNGOS SEIMO 
proga birželio mėn. 3 d. rengiamas

BANKETAS
Sheraton-Chicago viešbutyje, 505 Ncrth Michigan Avė., Chicago, III.

MENINĘ PROGRAMĄ 
ATLIKS

Solistė

Nerija Linkevičiūtė ,

solistas Jonas V a z n e 1 i s ir 

kompozitorius Darius Lapinskas.

Šokiams gros Markausko kapela.
DARIUS LAPINSKAS

7 :30 vai. vak. kokteiliai 
’Tropical” salėje.

8:15 vai. vak. banketas 
’Boulevard ’ salėje.

JONAS VAZNELIS

Įėjimas — $10.00 asmeniui.

Bilietai iš anksto gaunami pas B. Paplėnienę, 

5647 So. Wood Street,

Chicago, 111. 60636. Tel. RE 7-8186.

DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

A.L.T. S-GOS PHILADEL- 
PHIJOS SKYRIAUS 

PREMIJA
A. L. T. S-gos Philadel- 

phijos skyrius , norėdamas

supažindinti jaunimą su 
veikiančiomis studentų or
ganizacijomis, kad jaunimui 
būtų lengviau pasirinkti 
jiems artimiausią studentų 
grupę, skiria 100 dol. pre-

Brangiam bičiuliui ir collegai

JONUI VALIUKĖNUI
netikėtai iš mūsų tarpo išsiskyrus, jo žmonai 
MARIJAI ir dukrai PELIJAI gilią užuojautą reiš
kia

Aldona ir Stepas Mackevičiai

Mielam bičiuliui

JONUI VALIUKĖNUI
mirus, jo šeimai ir artimiesiems reiškiame gilią

užuojautą ir kartu liūdime

Alfonsas ir Louise Dargiai

A. A.

JONUI VALIUKĖNUI
netikėtai mirus, žmoną MARIJĄ, dukrą PELIJĄ

jr gimines Lietuvoje užjaučia

Ramanauskų šeima
Clevelande

Mielo bičiulio

JONO VALIUKĖNO
netikėtos mirties prislėgtoms žmonai MARIJAI

ir dukrai PELIJAI gilią užuojautą reiškia

E. ir J. Januliai-Janulevičiai

Mielam bičiuliui

JONUI VALIUKĖNUI
mirus, liūdintiems — žmonai MARIJONAI ir dūk-
ra i' — DALIAI gilią ir nuoširdžią užuojautą reiš-
kia

Elena, Mykolas, Gintaras ir Indris
G u r e c k a i

miją už geriausiai ir išsa
miausiai parašytą straipsnį 
ar straipsnius atspausdin
tus Pirvoje iki 1967 m. 
gruodžio mėn. 31 d.

1. Tema; ”Laisvame pa
saulyje veikiančios studen
tų organizacijos — Jų ideo
logija ir struktūra”. (Skau
tai, Neo-Lithuania, Ateiti
ninkai, Santara-Šviesa ir 
kt.).

2. Straipsnis ar straips
niai turi būti pasirašyti pil
na pavarde.

3. Straipsnio ar straips
nių vertintojais yra visi A. 
L. T. S-gos Philadelphijos 
skyriaus nariai.

4. Premijos paskyrimas 
pravedamas 1968 m. sky
riaus visuotiname metinia
me narių susirinkime slap
tu balsavimu.

5. Premijos paskelbimu, 
įteikimu ir balsavimo pra- 
vedimu rūpinasi skyriaus 
valdyba.

Pastaba: Jei Pirva šią

tema prisiųstų straipsnių 
dėl kurių nors priežasčių 
nespausdintų, skyrius nesi
ima jokios atsakomybės. 
Premija bus skiriama tik už 
atspausdintus straipsnius.

Skyriaus Valdyba

• Pulk. Jin. Aleksandras 
Andriušaitis mirė gegužės 
25 d. Syracuse, N. Y.

Velionis palaidotas Chi
cagoje šv. Kazimiero kapi
nėse.

Nuliūdime liko našlė 01- 
ga Andriušaitienė, dukros 
A. Likanderienė ir J. Ma
čiulienė.

• Prof. J. Rauktys, arti-, 
mai bendradarbiavęs Lietu
vių Enciklopedijoje, reda
guodamas miškininkystės ir 
botanikos skyrių, iš Bosto
no persikėlė į Santa Moni- 
ca ir apsigyveno dr. M. Pe- 
venio namuose (234 San Vi- 
cente Blvd., Apt. 9, Santa 
Monica, Calif. 90402).

Garbingam karo lakūnui

GEDIMINUI J. EIDUKAIČIUI
žuvus kovoje su lietuvių tautos ir Lietuvos vals
tybės priešu, tėveliams, seserims ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą

Amerikos Lietuvių Konservatorių 
Klubas

Parbščiam visuomenininkui ir kooperatininkui 

FELIKSUI DAUGĖLAI 
okupuotoje Lietuvoje mirus, jo sūnų JONĄ su 
žmona ir kitus gimines užjaučiame ir drauge liū
dime

E. ir J. Krygeriai

A. A.

FELIKSUI DAUGĖLAI

mirus Lietuvoje, jo sūnų JONĄ DAUGĖLĄ ir

ponią giliai užjaučiame ir kartu liūdime

Vytautas ir Janina Januškiai

Mielus bičiulius

HERTĄ ir ALGIRDĄ JONIUS,
jų broliui-švogeriui mirus, giliai užjaučia ir kartu 

liūdi
A. ir J. česoniai, S. ir P. Dideliai,
A. ir V. Gruzdžiai, N. ir P. Mitalai,
E. ir Br. Vigeliai

AMERIKOS LIETUVIU 
TAUTINĖS SĄJUNGOS 

SEIMAS
AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 

SEIMO (DEŠIMTOJO)
Įvykstančio 1967 metų birželio mėn. 3 ir 4 dienomis.

Chicago-Sheraton Hotel
505 North Michigan Avė. 
Chicago, Illinois.

DIENOTVARKĖ
Penktadienis, birželio 2 d.

Sąjungos mirusiųjų narių pagerbimas Šv. 
Kazimiero kapinėse. Renkamasi 5:30 v. v. 
prie A. A. A. Olio kapo 12 bloke.

šeštadienis, birželio 3 d.
11- 12 Registracija.
12- 1:30 Iškilmingas Seimo Posėdis — San Juan salėje

a) Seimo atidarymas, himnai, mirusiųjų pa
gerbimas — Chicagos skyriaus pirminin
kas;

b) Sąjungos pirmininko žodis — Jonas Jur
kūnas;

c) Tautinė idėja ateities perspektyvoje — 
Vytautas Abraitis;

d) Sveikinimai;
e) Seimo prezidiumo sudarymas.

1:30-3 Darbo posėdis:
a) Seimo komisijų sudarymas;
b) Sąjungos pirmininko pranešimas;
c) Sąjungos iždininko pranešimas;
d) Revizijos Komisijos pranešimas;
e) Diskusijos dėl pranešimų.

3:15-4:30 Darbo posėdis:
a) ALTo reikalais pranešimas;
b) BALFo reikalais pranešimas;
c) Lietuvių .Tautinio Sąjūdžio vadovybės 

pranešimas;
d) Diskusijos dėl pranešimų.

4:45-6:15 Darbo posėdis:
a) 50 metų nepriklausomybės paskelbimo su

kaktis 1968 m. — Dr. Algirdas Budreckis;
b) Skyrių atstovų pranešimai;
b) Diskusijos dėl pranešimų.

7:30 Banketas:
a) 7:30 rinkimosi laikas — Coctails Tropical 

Room;
b) 8:15 banketas — Boulevard Room.

Sekmadienis, birželio 4 d.
9 Komisijų posėdžiai.

10 Pamaldos.
12-2 Darbo posėdis:

a) Mandatų komisijos pranešimas;
b) Nominacijų komisijos pranešimas;
c) Rinkimai —

1. Sąjungos pirmininko ir valdybos;
2. Revizijos komisijos;
3. Tarybos;

d) Rezoliucijų ir sveikinimų komisijos pra
nešimai;

e) Klausimai ir sumanymai;
f) Seimo uždarymas.

Po Seimo uždarymo įvyks Vilties D-jos suvažiavimas.
Primename, kad Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjun

gos Įstatų 7 str. 2 past. sako:
”Seime sprendžiamą balsą turi iki seimo pareigose bu

vęs-Sąjungos pirmininkas, valdybos, bei tarybos nariai, 
skyrių pirmininkai ir tam seimui išrinkti skyrių atstovai, 
renkami po vieną nuo kiekvienos pilnos ir nuo vienos ne
pilnos dvidešimties skyriaus narių.”

Prašome skyrių valdybas vykstantiems atstovams duo
ti raštu jų Išrinkimo atstovais pažymėjimus.

Sąjungos valdyba ragina visus skyrius skaitlingai da
lyvauti Sąjungos Seime. Kviečiame dalyvauti ne tik rink
tus atstovus, bet ir visus skyrių narius, nes šis Seimas yra 
dešimtasis — todėl jubiliejinis.
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