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KENNEDY SKATINA SKUBINTI APSIGINKLAVIMĄ
Prezidentas Kennedy, kal

bėdamas Kanados parla
mento posėdyje, skatino 
penkioliką šiaurės Atlanto 
Gynybos Pakto narių teikti 
"aukšči a u s i ą pirmumą”, 
stiprinant konvencines ka
rines pajėgas ir ugdant ato
minių ginklų galią. Jis ra
gino ugdyti karines jėgas, 
pripažįstant faktą, jog Eu
ropos ir šiaurinės Amerikos 
gynyba yra nedaloma, ir 
tikintis”, jog "joks agre

sorius neįvertins klaidingai 
mūsų nusistatymo tuoj pat 
atkirsti, nepaisant, kokios 
jėgos tam prireiktų".

"Mūsų priešai”, pareiškė 
jis per televiziją transliuo
jamoje kalboje, "laukia, kad 
mes būtume susiskaldę, pri
slėgti arba abejo ją. Mes tu
rime parodyti jiems, kad 
nesame toki, kad esame ryž
tingi."

Toliau prezidentas išdės
tė, kaip Amerika yra pasi
ryžusi saugoti laisvę:

CASTRO SIŪLO “PREKYBĄ"
Castro paskelbė, kad jis ne

laimingai pasibaigusios invazi
jos belaisvius iškeistų į 500 ame
rikinių žemkasių; priešingu at
veju tie belaisviai būsią ati
duoti į sunkiuosius darbus.

Tuo metu Kubos radijas paskel
bė kitą "nacionalini tikslą" -- 
po šnipą kiekviename miesto blo
ke, kiekviename koperatyve, 
kiekvienoje fąrmoje. "Išdavikų" 
medžioklė krašte, kaip pasako
ja paskutiniuoju metu Ameriką 
pasiekę pabėgėliai, pasiekusi 
Stalino laikų teroro laipsni So
vietijoje. Jau ir Kuboje šeimų 
nariai šnipinėja vienas kitą.

Praeitą savaitę atbėgęs i A- 
meriką gydytojas pasakojo, kad 
vienas berniukas kalėjime jau 
pakartotinai skundęsis, jog ji

Mirė Pr. P. Kuša

nuo 
Karo 
sky- 

Karo

Paskutiniu laiks sunkiai 
sirgęs, gegužės 13 d. Port 
Jefferson ligoninėj, N. Y. 
savo tremties dienas baigė 
medicinos gydytojas P. Ku
ša.

Velionis gimęs 1903 m., 
birželio 30 d., Plungės mies
te, Telšių apskr. 1923 m. 
baigęs Telšių gimnaziją 
įstojo į Vytauto Didžiojo 
universitetą Medicinos fa
kultetą, kurį baigė ir gavo 
gydytojo laipsnį 1931 m. 
Atlikęs karo prievolę buvo 
karo gydytoju Antrame 
Pėstininkų pulke, o 
1934 m. iki 1940 m. 
Ligoninės chirurgijos 
riaus ordinatorius, 
tarnyboje dr. P. Kuša pa
siekė gydytojo majoro laip
snį. Nuo 1941 iki 1944 m. 
buvo Panevėžio apskrities 
ligoninės chirurginio sky
riaus vedėjas.

Artėjant į Lietuvą rau
donajam okupantui, dr. P. 
Kuša su žmona, dukra ir 
sūnum buvo priverstas pa
likti tėviškę, pasitraukda
mas į Vakarus. Vokietijoj 
gyveno tremtinių-stovyklo
se, kol atvyko į JAV 1948 
m. ir 1953 m. išsaikė New 
Yorko valstybėje egzami
nus ir vėl pradėjo verstis 
medicinos . praktika Port 
Jefferson, L. I., New York.

Dr. P. Kuša buvo vienas 
iš tų, pas kurį visuomet 
galėjai kreiptis lietuviš
kiems reikalams aukos ar 
talkos, nes buvai tikras lai
mėjimu. Kr.

• JAV stiprins savo kon
vencinių pajėgų kovingumą 
ir judrumą, modernizuoda
ma karines priemones;

• užtikrina, kad atomi
niai ginklai bus "gaunami” 
visai sutarties teritorijai 
ginti, ir tie ginklai bus visą 
laiką lanksčioje NATO kon
trolėje.

Prez identas pakartojo, 
kad JAV perves karinei 
NATO vadovybei penkis ar 
daugiau atominių povande
ninių laivų, ginkluotų efek
tingiausiu šio meto ginklu 
—- Polaris raketomis. Bet 
kartu jis pabrėžė, kad atėjo 
laikas visiems NATO na
riams sustiprinti ir suderin
ti savo karines jėgas NATO 
vadovybėje, pasidal i n a n t 
mokslinių tyrinėjimų, pro
dukcijos ir kitomis žiniomis.

Prezidento kalboje buvo 
netiesiogiai ryškinama, kad 
jokio nusiginklavimo nesi
tikima, nors derybos su So
vietija numatomos pradėti

išdavusi jo motina. Jaunas 
armijos leitenantas, prieš porą 
dienų valtimi pasiekęs Floridą, 
pareiškė, jog dabar milicija nė 
vieno nepaliekanti ramybėje. Re
ligijos praktikavimas jau esanti 
pakankama priežastis areštui.

Kubos Revoliucinis Komitetas 
paskelbė atsišaukimą, kad JAV 
"imtųsi iniciatyvinės akcijos" 
sutartimis su kitomis Amerikų 
valstybėmis paremti jo pastan
gas nuversti Castro režimą. Ko
miteto atsišaukimas buvo pa
skelbtas atsakyme į 70 ameri
kiečių intelektualų ir rašytojų 
atvirą laišką prez. Kennedžiui, 
kuriame profesorių grupė prašė 
JAV vyriausybę "pakeisti da
bartinį slinkimą link karinės a- 
merikiečių intervencijos Kubo
je". Daugumą tų profesorių su
darė Harvardo universiteto mo
komasis personalas.

JAV atstovų rūmai deklaravo, 
kad Kuba sudaro aiškų pavojų 
šiai hemisferai ir skatino Ame
rikos Valstybių Organizaciją im
tis kolektyvinės akcijos prieš 
Castro režimą. Rūmų akcija su
tapo su Castro vyriausybės su
tikimu išleisti iš Kubos tik 92 
iš ten dar likusių 1,200 ameri
kiečių. Tuo tarpu apie pusė A- 
merikos Valstybių Organizacijos 
narių nėra linkusios imtis griež
tesnių priemonių prieš Kubą. 

Chicagos lietuvių studentai talkininkavę Dainavos ansamblio 25 metų jubiliejiniame koncerte ir 
pravedę Lituanus platinimo vajų. Pirmoj eilėj sėdi: G. Gadliauskaitė, D. Šulaitytė, R. Šarauskaitė. 
Antroje eilėje: S. Klimas, N. Remeikytė, R. Šilaitė, L. Čėsnaitė, G. Penčyla, A. Bendikaitė, D. Orentaitė. 
Trečioj eilėj: J. Vazbys, S. Rudys ir R. Penčyla. j. Tamulaičio nuotrauka

šią vasarą. Taip pat reikš
mingas faktas, kad atsišau
kimas stiprinti karines Va
karų pajėgas buvo paskelb
tas planuojamo su Chruš
čiovu susitikimo išvakarėse.

Specialiai Kanadai skir
toje kalbos dalyje preziden
tas kvietė tą kraštą tapti 
oficialiu Vakarų hemisferos 
nariu, nes tai sustiprintų ir 
JAV ir Kanados vaidmenį 
Vakarų pusrutulyje. Tai 
reikią daryti labai skubiai, 
nes hemisferos politinė 
struktūra joje keičiasi ne
paprastai greitu tempu.

Prieš kalbą prez. Kenne
dy tarėsi su Kanados prem
jeru Diefenbakeriu dvi su 
puse valandos. Jų pasitari
muose buvę paliesta: būklė 
Pietryčių Azijoje, Ženevos 
konferencija dėl atominių 
bandymų nutraukimo, ūki
nės pagalbos reikalingumas 
Lotynų Amerikai, siekiant 
sustabdyti komunizmo verž
lumą, ir sovietų grėsmė Va
karų Berlyne.

Taip pat aptartos kitos 
degančios tarptautinės pro
blemos, kaip Kongas, komu
nistinės Kinijos santykis su 
Jungtinėmis Tautomis ir
t.t. Prezidentas skatinęs 
Kanadą ne tik susidomėti 
Lotynų Amerikos proble
momis, bet ir padidinti pa
galbą ūkiškai atsilikusiems 
kraštams. Bet sakoma, kad 
jis nereikalavęs Kanadą nu
traukti savo prekybą su 
Kuba,

s-

ŽENEVOJ JAU 
SUSIKIRTO

Ženevos konferencijoje dėl La
oso ateities JAV ir Sovietija 
susikirto dėl sovietų pasiūlymo 
įvesti veto teisę tarptautinėje 
kontrolės komisijoje, kuri turėtų 
prižiūrėti Laoso neutralumą.

Po pirmųjų įvadinių kalbų iš
kilo pagrindinis klausimas: kaip 
galėtų būti garantuota Laoso ne
priklausomybė ir neutralumas. 
Gromyko tuoj pateikė projektą, 
liečiantį svetimų įgulų atitrau
kimą ir tarptautinės kontrolinės 
komisijos veikimą.

Dviejuose projekto punktuose 
buvo įterpti pasiūlymai,faktiškai

DR. WILLIAM F. LAUKAITIS, teisininkas ir visuomenės veikėjas, 61 m. amžiaus, gimęs Baltimorėje, 
ilgus metus buvęs Baltimorės vyr. advokato padėjėju, teisėju, DP komisijos pirmininku, nuo 1957 
m. yra Baltimorės centrinio pašto viršininku, aktyviai dalyvauja amerikiečių ir lietuvių politiniame 
gyvenime. 1953 m. jis respublikonų sąraše kandidatavo į Kongresą. Jo pastangomis nuo 1936 m. Mary- 
lando gubernatorius kasmet skelbia Lietuvos Nepriklausomybės Dieną. 1944,- 52 buvo SLA prezidentu, 
1945 m. vadovavo ALT delegacijai vykusiai į San Francisco sekti Jungtinių Tautų konferencijos. Už 
nuopelnus Lietuvai 1936 m. Lietuvos vyriausybės aktu buvo apdovanotas Gedimino ordenu. Plačiau apie 
Dr. William F. Laukaitį rašoma 3 psl.

suteikią veto teisę komunistinio 
bloko atstovams: septintame 
punkte reikalaujama, kad Sovie
tija turėtų teisę instruktuoti kont
rolinę komisiją, o devintame — 
kad komisjos sudėtyje būtų Len
kija; abiem atvejais nutarimai 
turį būti vienbalsiai, t. y. so
vietams arba lenkams balsuo
jant prieš, nutarimo nepasiekia
ma.

Tuo tarpu pačiame Laose visos 
trys fakcijos susirinko taikos 
deryboms ir principiniai sutarė 
sudaryti koalicinę vyriausybę, 
tdčiau vėliau nepajėgė susitarti, 
kur turėtų įvykti sekantis posė
dis dėl koalicinės vyriausybės 
sudarymo.

Sovietijos spauda trečiadienį 
pirmą kartą savo gyventojams 
pranešė apie Laoso sukilėliams 
teikiamą pagalbą. Ji paskelbė, 
kad sovietiniai lėktuvai ir toliau 
tebegabeną prokomunistiniams 
sukilėliams maistą ir vaistus, 
tačiau nieko neminėjo apie gink-

VIENA RUOŠIASI VIRŠŪNIŲ 
KONFERENCIJAI

Austrijos sostinėje prasi
dėjo pasiruošimai neoficia
liam prez. Kennedžio ir So
vietijos diktatoriaus Chruš
čiovo susitikimui, kai JAV 
pasiteiravo, ar Viena "galė
tų svečius priimti”.

Washingtone Baltųjų Rū
mų spaudos sekretorius 
Pierre Salinger pareiškė, 
kad susitikimo galimybė 
buvo prezidento Kennedžio 
svarstyta su Kanados prem
jeru Diefenbakeriu, bet 
jis atsisakė komentuoti, 
ar susitikimas ruošiamas 
Vienoje. JAV administraci
jos sluoksniuose sakoma, 
kad Salinger su grupe val
dininkų išvyks Į Vieną atei
nančios savaitės pradžioje 
ir pradės pasiruošimus su
sitikimui.

Oficialaus patvirti n i m o 
apie planuojamą susitikimą 
ligšiol dar nepaskelbė nei 
•VVashingtonas, nei Maskva, 
bet tikima, kad tas susitiki
mas įvyks birželio 2, prezi
dentui Kennedžiui baigus 
pasitarimus su Prancūzijos 
prezidentu De Gaulle. Susi
tikimas greičiausiai tęsis 
apie 3-4 dienas, ir jame bus 
paliesti visi svarbieji tarp
tautiniai klausimai, ypač 
Rytų-Vakarų santykiai.

Kai kurių diplomatinių 
stebėtojų nuomone, apie šį, 
jau regimai ruošiamą, susi
tikimą oficialiai tylima dėl-

lūs. Sovietai taip pat smarkiai 
puolė viceprez. Johnsono vizi
tus Azijos kraštuose, sakydami, 
jog jie reiškią pasiruošimus 
"jankių agresijai".

Komunistų blokas, kaip atrodo 
pasiruošęs labai ilgai vilkinti 
derybas dėl Laoso: komunistinės 
Kinijos delegacija iš 160 narių 
išsinuomavo viešbučius ir 20 li
muzinų šešiems mėnesiams. 

to, kad dar nepasisekę su 
sovietais susitarti dėl susi
tikimo pobūdžio. Prez. Ken
nedy norįs laisvo, neoficia
laus pasikalbėjimo, tuo tar
pu Chruščiovas norįs oficia
lios konferencijos su šim
tais "patarėjų”, su oficialia 
darbotvarke ir dideliu pro
pagandos aparatu. To jis 
siekiąs, norėdamas susikal
ti naują propagandinį kapi
talą ne tik kraštuose už ge
ležinės uždangos, bet ir ne- 
apsisprendusių Azijos ir 
Afrikos valstybių tarpe.

P. KORĖJOJE LAIMĖJO 
KARININKAI

Pietų Korėjos premjeras 
John M. Chang atsistatydi
no prieš keletą dienų per
versmą įvykdžiusios kari
ninkų grupės naudai. Tai 
reiškia, kad jau antrą kartą 
per pastaruosius 13 mėne
sių Pietų Korėjos vyriausy
bė buvo pakeista revoliuci
jos keliu, nors prieš tai jos 
buvo gavusios visuotinį gy
ventojų pritarimą per rinki
mus.

Changas po dviejų slaps
tymosi dienų išėjo viešu
mon, kai visų ginklų rūšių 
viršūnės pasisakė remian
čios gen. Itn. Chang Do 
Youngo perversm i n i n k ų 
grupę. Prieš tai Seoule pri
tarimą sukilėliams demons
tracijomis išreiškė 1000 ka
rinės akademijos kadetų, 
prie kurių prisijungė 20,000 
civilių.

Chango rezignacija per 
Seoulo radiją buvo perduo
ta iš įkalbėtos magnetofono 
juostos tuo metu, kai jis ir 
8 iš 15 jo kabineto narių — 
reikalingas kvorumas —

(Nukelta į 7 psl.)
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Skulptoriaus J. Dagio kūrinys "Besąlyginis pasidavimas”, kuris 
buvo išstatytas Toronto universitete Calour and Form Society su
ruoštoj meno parodoje.

M. Pranevičiaus nuotrauka

PASLAPTINGAS PENKETUKAS (6)

ŠPIONAŽO CENTRINĖ RŪSY
Atrandant vis daugiau mažo

sios vilos paslapčių, galutinai 
išryškėja, kad knygininko Peter 
John Kroger namas buvo labai 
gerai Įrengta špionažo centrinė. 
Iš visų pusių namas "apdraus
ta./’ geležinėmis tvoromis ir pa
tentuotais užraktais.

Virtuvėje randamos slaptos 
suveriamos durys. Pro jas pasie
kiamas pogrindžio kambarys. Ir 
ten, už cementinio bloko, kurį 
šalin nustumti gali tik tas, ku
ris žino paslaptį, kaip pakreipti 
jį nustatytu kampu, randamas 
puikus radijo siųstuvas ir kiti 
slapti Įrengimai.

Visur, kur tik pažvelgsi, fil
mų gabalai su paslaptingais 
ženklais, popieriaus juostelės 
su skaitmenimis ir datomis, ban
gų ilgio užrašai, chemikalai fil
mams aiškinti, aštrūs objektyvai 
dideliems padidinimams, mik
roskopas, kuriuo galima Įskaity
ti didžiausius sumažinimus, 
kaip visą popieriaus lakštą, su
mažintą Į rašomosios mašinėlės 
"i" raidės taškelį arba nulio 
tuštumą.

Tuoj atsiranda specialistai ir 
pradeda nagrinėti siųstuvą. 
Jiems reikia iššifruoti ne tik 
bangų ilgumą, bet ir išskaityti 
gaunamų pranešimų prasmę.

Už grotų pasodinti vyrai ir 
moterys nieko nesako. Tačiau 
specialistai nenuleidžia rankų. 
Jie išryškėjusiu bangų ilgumu 
signalizuoja slaptažodį Lena-I- 
Amur. Tepraeina tik trys minu
tės, ir gaunamas atsakymas. Tuo 
metu siųstuvų sekėjai ir trijų 
Anglijos vietų bando nustatyti 
antrojo siųstuvo kryptĮ. Netrukus 
jie prieina išvados:

"Jis tui būti netoli Maskvos. 
Jis yra labai stiprus..."

Bet pranešimo turinio, nepai
sant visų pastangų, nepajėgiama 
išaiškinti. Užrašai perduodami 
prokuratūrai. Toji su kompe
tentingais M.I.5 ir M.I.6 sluoks
niais posėdžiauja. Dirbama Į- 
temptai, nes kiekvienam aišku, 
jog reikalas liečia gyvybines 
valstybės paslaptis, bet kiek 
jiems pasisekė Įsigilinti Į pra
nešimų turinį, nebuvo skelbiama 
nei teisme: tuo atveju ir vienas 
žodis gali sukelti naujus pavo
jus.

Tarp visų dokumentų rastas ir 
vienas keistas meilės laiškas.

MOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

Iš jo paaiškėjo, kodėl Gordon 
Arnold Lonsdale nenorėjo leis
tis Į draugystę su Mrs. X. Nes 
Maskvoje tas Gordon Arnold 
Lonsdale, kurio tikrosios rusiš
kos pavardės nežinoma, turi 
žmoną, vardu Galioša.

Ji jam parašė. Niekas nežino, 
kuriuo keliu tas laiškas pasie
kė Londoną, bet laiške trūksta 
dviejų "i” taškų ir dviejų "o". 
Juose greičiausia buvo rusui at

J. Dagio skulptūra "Aš nužudysiu". M. Pranevičiaus nuotrauka

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergvvenom karus, ekonomines 

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

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

• Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

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

siųsti nauji tarnybiniai nurody
mai.

• Bet pats laiškas yra graudus:
"Aš jaučiuosi labai vieniša, 

ir tu manęs nesupranti. Jau sep
tynerius metus gyvenu viena, ir 
tu manęs nepaguodi.

Aš dėkoju tau už 250 rublių 
(senų, d*ešimtį kartų pigesnių), 
kuriuos tu man atsiuntei mano gi
mimo dienos proga. 250 rubliui 
Aš mielai atsisakyčiau tų pini
gų, kad tu galėtum grįžti, kad 
man nereikėtų tos gimimo dienos 
vienai švęsti."

♦

Henry Houghton ir Ethel Gee, 
praėjus trims dienoms nuo jų 
areštavimo, išsigalvojo Įdomų 
pasiaiškinimą:

"Lonsdale atėjo pas mus ir 
tvirtino, kad jis esąs amerikie
čių karo laivyno attaches pava
duotojas Johnsonas. Pavardę 
Lonsdale dabar išgirdome tik 
pirmą kartą. Jis sakė: ang
lai yra amerikiečių sąjunginin
kai, bet amerikiečiai jais ne
pasitiki ir Įtaria, kad anglai jiems 
neviską pasako, ir todėl jis turįs 
uždavinį patikrinti visa, kas 
vykstą povandeninių laivų tyri
nėjimų bazėje, Portlande, kad 
vėliau amerikiečių karo laivynas 
ir Pentagonas galėtų nustatyti, 
ar anglai savo sąjungininkams 
amerikiečiams tikrai yra vis
ką pasakę. Žinoma, jis mums 
už tai užmokėjo, bet tiktai už 
darbą. Mes nesijautėme nusi
kalstą, bendradarbiaudami su 
amerikiečiais, nes juk drauge ko
vojame tose pačiose linijose".

Lonsdale to nei paneigė, nei 
patvirtino.

Bet tuo metu išryškėjo dar vie
nas svarbus dalykas:

Krogerių tikroji pavardė yra 
Cohen, Morris Cohen ir Lola

Sovietų povandeninių laivų bazė 
Raudonojoje jūroje
lemeno karalius parsiduoda komunistu blokui

i

Balandžio mėnesį arabų pu
siasalis praturtėjo nauju uostu, 
o Vakarų pasaulis -- nauju di
deliu rūpesčiu. Vieną dieną trys 
vėliavomis papuošti sovietų lai
vai Įplaukė Į sovietų architektų 
ir čekų inžinierių vos tik baigtą 
ir tuo būdu moderniausią Jemeno 
uostą. Keliomis valandomis vė
liau vienoje krantinės patalpoje 
buvo suruošti iškilmingi pietūs 
iš Maskvos atskubėjusio sovie
tų laivyno ministerio Bakaje- 
vo garbei; Bakajevas pakėlė tos-

Cohen, ir jie yra atvykę iš New 
Yorko. Jie buvo jau Įvelti Į 
kitą sovietinio špionažo aferą, 
bet dingo be pėdsakų, kai buvo 
areštuotas rusų profesionalas 
šnipas Abel.

Krogeriai, kaip vėliau išryš
kėjo, turėjo nepaprastai gerai 
padirbtų pasų rinkinį:

♦ vieną britų pasą, išduotą 
1951 metais, kurio jie niekada 
nepanaudojo;

♦ du Naujosios Zelandijos pa
sus, datuotus 1954 metais išduo
tus Paryžiuje;

♦ du amerikietišku pasus;
♦ du kanadiškus, išduotus 1956 

metais, James Wilson ir Jane 
Smith pavardėmis.

Prileidžiama, kad juodu Į Ang
liją atvyko per Naująją Zelandi
ją ir Australiją, bet galutinai to 
spėjimo patvirtinti nepasisekė. 
Amerikiečių ir anglų žvalgybos 
nėrėsi iš kailio, bandydamos su- 
megsti jų biografijų galus, bet 
nieko neišryškėjo: kur jie yra 
gyvenę tarp 1950 ir 1955 metų, 
greičiausiai ir liks paslaptis. 
Įdomiausia tai, kad amerikinė 
žvalgyba buvo kitų kraštų žval
gyboms išsiuntinėjusi jų paieš
kojimus su visais turimais duo
menimis, o jie tuo tarpu Angli
joje ramiausiai gyveno už kelių 
■Žingsnių nuo karališkųjų rūmų, 
dalyvavo vietinių klubų veikloje, 
buvo visų laikomi padoriais pi
liečiais, ir britų policijai net 
neatėjo Į galvą giliau panagri
nėti gautuosius paieškojimus.

(Bus daugiau)

• JAV senatas, nepaisy
damas prezidento Kenne- 
džio pageidavimų, paskyrė 
525 mil. dolerių Strateginės 
Oro Komandos tolimųjų dis
tancijų lėktuvų gamybai. 
Įstatymo projektas dabar 
grąžinamas atstovų rū
mams.

• Prancūzijos komunistų 
partija ”apsivalė”, išmes
dama iš centro komiteto še
šis žymius narius, kuriuos 
ilgametis gen. sekr. Thorez 
apkaltino, kaip perdaug 
n u o 1 aidžius, ieškan č i u s 
kompromisų su De Gaulle 
vyriausybe. Thorez, dabar 
61 metų, yra vienas iš il
giausiai išlikusių stalinisti- 
nio tipo komunistų.

• JAV paskelbė, kad šūvį 
į mėnuli bandys dar šiais 
metais ir bandymo taikinys 
būsiąs Audrų vandenynas 
matomoje nuo žemės pusė
je. Pirmuoju bandymu bū
sią siunčiama mokslinių in
strumentų grupė.

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

atstovę

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT 

Hl 2-4450
642 MeaUoa Laie Dr. 
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tą už naujausią rusų laivyno ba
zę, naująjį Raudonosios jūros 
uostą Achmedi.

Karalius Achmedas, kurio var
du naujasis uostas pavadintas, 
iškilmėse negalėjo dalyvauti, nes 
keliomis dienomis anksčiau buvo 
vieno jo gvardijos leitenanto šū
viais sunkiai sužeistas. Keturi iš 
Italijos paskubomis atgabenti 
chirurgai tada išgelbėjo kara
liaus gyvybę. Iškilmes atidarė 
iš užsienio grįžęs karaliaus sū
nus, kronprincas Al-Badr; jis 
kartu su Rytų bloko svečiais 
atšventė išsipildymą savo ilga
mečių pastangų -- tapti rusų, 
čekų ir kinų vasalu.

ANTRASIS TIBETAS
Lygiai kaip Tibetas ilgus lai

kus buvo aklinai užsidaręs nuo 
užsienių, taip ir Jemenas išti
sais šimtmečiais visas užsie
nių politines, karines ir kultū
rines Įtakas nuslopindavo, vos 
tik joms pradėjus reikštis. Iš 
kitos pusės, lygiai kaip Tibete 
raudonoji Kinija sugebėjo smur
tu ir jėga pralaužti užtvaras, 
kad jame sukurtų karinį tramp- 
lyną prieš Indiją, taip dabar 
sovietams, kartu su čekais ir 
kinais, pasisekė Įvaryti pleištą 
Į izoliacinę Jemeno politiką.

Tibete Įsibrovėliai susidūrė su 
valdančios kunigų kastos, ku
riai vadovavo Dalai Lama, pasi
priešinimu, bet Jemene Rytų 
blokas buvo draugiškai sutiktas 
konservatyvios ir feodališkos 
valdovų šeimos, kuri kraštą ati
darė "komunistiniams neti
kėliams", bet ir toliau laiko už
darą "kapitalistiniams netikė
liams".

Su pavydukronprincas Al-Badr 
daugelĮ metų stebėjo savo kai
myno Ibn-Saudo turtėjimą. Jis 
Įkalbėjo tėvą, kad tas pasikviestų 
amerikiečius naftos ieškotojus Į 
pietinę arabų pusiasalio dalĮ. 
Kai jų bandymai nedavė rezul
tatų, karalius pareiškė, kad "Va
karų netikėliai" jį sąmoningai 
apgavę. Siekdamas turto, lėktu
vų, automobilių ir puošnių rūmų, 
karalius tada pradėjo pardavinėti 
vienintelį dalyką, kurĮ jo kraštas 
gali pasiūlyti -- "strateginębūk
lę".

Vakarams Jemenas tuo požiū
riu nebuvo Įdomus, nes Vakarai 
britų karūnos kolonijoje Adene 
turi vertingą kontrolinj punktą 
prie Įėjimo Į Raudonąją jūrą, 
toliau Kenijoje britai tebelaiko 
savo karines tvirtoves, o ame
rikiečiai pasitiki savo bazėmis 
Saudi Arabijoje.

Bet Rytų blokas parodė nepap
rastą susidomėjimą, norėdamas 
kaip tik čion Įkelti koją, nes 

Paraginkit savo pažįstamus 
užsiprenumeruoti DIRVĄ.

Jemeno pakrantė teikia puikų 
tramplyną šuoliui į kitoje jūros 
pusėje esančią Rytų Afriką.

TARPININKAS NASERIS
Egipto valstybės šefas Abdul 

Nasser pradėjo 1956 metais pirš
lybas tarp Rytų bloko ir Jemeno 
karaliaus rūmų. Po kelias savai
tes trukusių sosto Įpėdinio Al- 
Badr kelionių Sovietijoje, su šuo
liais Į Prahą, Belgradą, Rytų 
Berlyną ir Pekiną, staiga Jeme
ną užplūdo rusų architektai ir 
čekų inžinieriai, kuriuos netru
kus atsekė ir kinų kelių staty
bos specialistai.

Netrukus išryškėjo tikrieji 
"techninės pagalbos specialistų" 
tikslai. Hodeidoje pastatytas ce
mento fabrikas tarnavo ne gy
venamųjų namų, bet naujo uosto 
statybai; taip vadinamieji že
mės ūkio specialistai pasirodė 
esą aerodromų statybos specia
listai. Vietoj plūgų ir trąšų so
vietiniai laivai kas mėnesį ga
beno ginklus ir šaudmenis 20,000 
vyrų dydžio karališkajai asmens 
gvardijai ir tokio pat dydžio te
ritorinei armijai. Rytų instrukto
riai apmokė jemeniečius naudo
ti lengvuosius ginklus, bet nese
niai čia pastatytos sunkiosios 
pakrančių baterijos yra aptar
naujamos rusiškų ir čekiškų Įgu
lų.

Tačiau labai reikšminga yra 
naujajame uoste įrengta sovietų 
povandeninių laivų bazė. Čia 
kranto gilumon išrausti šimtais 
metrų ilgio skaičiuojami, tune
liai, kurie sovietų povandeni
niams laivams turi teikti bombų 
nepramušamą prieglobstį. Atsi
minus rusų Įrengtas povandeninių 
laivų bazes Albanijoje -- priešais 
Italijos krantą, Sirijoje — 
priešais Turkijos krantą, ši 
bazė, kaip akcijos centras prieš 
Adeno Įlanką, užbaigia sovietų 
povandeninių bazių tinklą Art. 
Rytuose.

Prieš Rytų Įsiveržėlius sve
timiesiems priešiškai nusitei
kę Jemeno gyventojai nedaug te
gali pasipriešinti. Bet prieš ka
ralių ir jo garbėtrošką sūnų jau 
eilę metų jaučiama stipri opozi
cija. Jau tris kartus -- 1947, 
1953 ir 1959 metais -- Achme
do priešai bandė jĮ nuversti nuo 
sosto, tačiau kiekvieną kartą 
grumtynes žiauriausiomis prie
monėmis laimėjo valdovas, dalį 
sukilusių brolių ir pavaldinių į- 
sakydamas viešai kankinti ir pa
galiau nukirsdinti jų galvas. IŠ 
16 brolių tėra likę gyvi -- jis 
pats ir New Yorke, Jungtinėse 
Tautose kraštą atstovaująs bro
lis Hasanas, o visi kiti žuvo 
šeimos kivirčuose.

Keliomis dienomis prieš Ach
medi uosto atidarymą įvykdytas 
naujas atentatas prieš karalių 
Achmedą laikytinas vienu iš į- 
spėjimo ženklų. Atentatas Įvyk
dytas tuoj po naujojo uosto apžiū
rėjimo. Prieš visokiausius sve
timuosius nusistatę jemeniečiai 
priešinasi raudonųjų karinėms 
bazėms, bijodami, kad nebūtų 
Įvelti didžiųjų blokų kovon.
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Kalbos gražios, o darbai nedideli
Kai kas ima juokauti, kad JAV prezidentas J. F. 

Kennedy ar tik nebus susitikęs su kokiais lietuvių veiks
nių vadais ir iš jų išmokęs prakalbas sakyti. Jos, tiesiog, 
kaip iš rago pilasi. Ir viena už kitų gražesnė.

Prakalbos gerai, bet mes labiau norėtume darbų. Mat, 
savo veiksnių ir veiksnelių vadų prakalbų beklausydami 
esame įsitikinę, kad liežuviu reikalų nepagerinsi jei tas 
prakalbas darbai neseka. O iki šio laiko, ypač užsienio 
politikoj, darbai labai jau apgailėtinos vertės. Prakalbos 
sakomos, o komunistai visais frontais stiprinasi.

♦

JAV Lietuvių Bendruomenė jau po rinkimų. Tiesa, 
balsai gal ir suskaičiuoti, bet jie dar nesu vesti ir išrink
tieji dar nepaskelbti. Bet iš daug kur ateinančios žinios 
sako, kad balsavo daug didesnis balsuotojų skaičius.

Ir jei tokios žinios iš daugelio didesnių lietuvių kolo
nijų pasitvirtins, galėsim drąsiai sakyti, kad bendruo
meniniai reikalai rimčiau pajudinti. Galėsim bendruome
nės nedraugams priminti, kad jų norai nesipildo, kad 
bendruomeninės veikla nusilptų.

Jei visur taip bus įvykę, kad balsuotojų skaičius pa
didėjęs, galėsim ir mes pasidžiaugti, jog nemažai vietos 
davę rinkimams garsinti, būsim savo pareigą atlikę.

Bet mes, kurie čia ne vieną kartą ir Bendruomenės 
vadams esam sakę, kad mažiau reikia kalbėti, o daugiau 
dirbti, ir šia proga nbrim tą patį pakartoti. Lietuviškasis 
reikalas daug laimėtų, jei kiekviena sakoma prakalba 
būtų po jos tuoj atliekamais darbais sutvirtinta.

Kadangi mes dar nežinom, kas yra tie rinkimų laimė
tojai ir tie busimieji bendruomeninio darbo planuotojai, 
tai toks mūsų priminimas yra tuo objektyvesnis ir pačiu 
geriausiu laiku pasakytas.

*
Už savaitės Chicagoje susirinks Tautinės Sąjungos 

seimo dalyviai. Jų, kiek girdėti, bus iš visų didesniųjų 
lietuvių kolonijų. Ypač iš ten, kur aktyviai veikia Tauti
nės Sąjungos skyriai.

Tuoj po Tautinės Sąjungos seimo, toje pačioje vieto
je, bus ir Vilties Draugijos susirinkimas apsvarstyti pra
ėjusių dvejų metų davinius, išrinkti naują valdybą ir pa
sisakyti dėl tolimesnio tautinės spaudos darbo.

Ir apie Tautinės Sąjungos seimą ir Vilties Draugijos 
susirinkimą jau esame rašę ir smulkesnę programą skel
bę. Ir labai linkėtume, kad ten taip pat būtų mažiausia 
gražbilystės, o daugiausia rimtai apsvarstytų siūlymų, 
po kurių sektų darbai.

Niekam iš mūsų nebūtų smagu, kad vėliau atsirastų 
priekaištautojų, kurie sakytų, kad buvo daug prakalbų, 
o dabar nematom darbų. Tegul bus priešingai: mažiau 
prakalbų, o daugiau darbų. Ir tokių darbų, kurie lietuvišką 
vagą tiesintų, ją gilintų ir kitus sekti drąsintų. B. G.

The Star-Spangled Banner, flying in the “dawn’s early light,” 
at Fort McHenry on September 14, 1814, inspired Francis 
Scott Key to write “The Star-Spangled Banner,” now the 
National Anthem of the United Statės of America.

The historical background of the American Flag known 
affectionately as The Star Spangled Banner Flag began as a 
great garrison flag. It measured 30 feet by 42 feet and bore 
15 stars in a blue field with 15 stripes alternate red and white 
and was fashioned of wool hand woven bunting of finest

Patriotic fervor and dedicated effort were woven into the 
folds of this Flag of Destiny by its maker. Mary Young 
Pickersgill. Great care and precision were exercised because 
she knew it was to be the battle flag of our country in its 
fight for freedom’s rights when the attack on Fort McHenry 
was joined. What she could not know was that Destiny 
ordained its torn and embattled folds would prove to be the 
inspiration of a great human spirit as it proclaimed in verse 
those immortal words which became our nation’s anthem.

GAL, SAKAU, PADĖTŲ

Fragments of this historic emblem are among the archives on 
exhibit at The Flag House, Baltimore, the home of the 
Star Spangled Banner Flag.
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Dr. VVilliam F. Laukaičio, Baltimorės centrinio pašto viršininko, rūpesčiu JAV paštas išleido 
ženklą Amerikos himno autoriaus Francis Scot Key pagerbimui. Nuotraukoje pašto ženklas ant specia
laus voko su Laukaičio autografu.

Dr. William F. Laukaitis
Šauni tarnyba Amerikai ir Lietuvai

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER 
ATOSTOGAS

GARSIAME CAPE COD — OSTERVILLE, MASS, KU
RORTE PRIE ATVIRO ATLANTO, LONG BEACH PLIA
ŽO, PUŠŲ PAVĖSYJE, GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE VA

SARVIETĖS VILOJE

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

TEL. GA 8-8425

Ištaikinga vila, erdvūs kambariai • Gražus privatus 2 
akrų pušynas — parkas • šiltos Golfstromo srovės, atvi
ras jūros pliažas 5 min. pėsčiom • Rami aplinkuma, daug 
vietos poilsiui ir žaidimams • Geras lietuviškas maistas 

Ir malonus patarnavimas.

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

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

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

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

Tel. GA 8-8425.

D v i d e šimtojo amžiaus 
pirmoji ketvirtis yra tur
tinga ir pasižymi savo nau
jomis idėjomis: bunda pa
vergtos tautos, kuriasi nau
jos valstybės, formuojasi 
nauji luomai. Kyla ir ple
čiasi švietimas. Atžymimi 
nauji ir nauji išradimai, pa
tobulinimai. Mokyklos pri
kimštos jaunimo, kuris jau 
nepasitenkina buvusia gy
venimo forma, bet ieško 
naujumų.

Tas pats vyksta ir atei
vių šeimose. Paaugęs jau
nimas daugumoje keičia pa
vardes, atsižadėdami savo 
tėvų puoselėtų ir brandintų 
idealų, užsikrečia svetimy
bių garbinimu. Palikę gim
nazijų ir universitetų suo
lus išeina gyveniman gar
bindami svetimus stabus.

Šio jaunimo tarpe randa
me ir William F. Laukaitį 
— Ambraziejaus Laukaičio 
sūnų. Ambraziejus atvažia
vo į šį kraštą apie 1880 me
tus iš Vilkaviškio apskri
ties, Suvalkijos.

William F. Laukaitis pra
džios ir aukštesniąją mo
kyklas baigia Baltimorėje, 
savo gimtajame mieste, čia 
pat įstoja ir baigia miesto 
kolegiją. Taipogi Baltimorė
je baigia ir Miltono univer
sitetą. Gilina studijas Ma
rylando ir' John Hapkins 
universitetuose. Baigia at
skirą ekonomijos ir admi
nistracinės teisės mokyklą. 
Jis turi šiuos mokslo laips
nius: BA, BLL, MLL, MPL, 
ir teisių doktoratą, kuriuos 
įgija 1921-1930 metais.

Pasiruošimas gyvenimui 
tikrai didelis. Ir su tokiu 
teisininko žinių lobiu pra
deda tarnauti 1921 metais 
drauge pradėdamas domė
tis ir visuomenine veikla ne 
tik lietuvių tarpe, bet ir už 
jos ribų.

ANTANAS CESONIS

Būdamas pastabus teisi
ninkas mato, kad lietuviš
koji visuomenė prisisteigu
si daug įvairiausių organi-

des ir sąmoningai užmiršu
si iš tėvų išmoktą gimtą 
kalbą, nebenori prisipažinti 
esą lietuviais.

William F. Laukaitis vis
ką darė priešingai. Jo kū
dikystės dienose, tartieji

THE WHITE HOUSE

WASHINGTON

Newport, Rhode Island
Jul y 13, 1960

D e ar Mr. Laukaitis:

It is a pleasure to send m y greetings to the 
citizens assembled on September fourteenth 
at Fort McHenry for the dedication of the 
Francis Scott Key commemorative stamp.

At this time and place it is highly proper to 
honor the memory of the poet-patriot who 
wrote the text of our National Anthem. For 
nearly a century and a half, his immortal 
words have lifted the spiritą of our people. 
The phrase choseh from it for this stamp, 
"and this be our motto, ’in God is our trust1, " 
stands for the basic moral and spiritual con- 
cepts of America.

Honorable William F. Laukaitis 
Postmaster
Baltimore 33, Maryland

JAV prezidentas Eisenhoveris atsiuntė W. F. Laukaičiui padėką, 
už sukaktuvinio Francis Scott Key pašto ženklo išleidimą.

nacijų, pradeda lyg ir snū
duriuoti, apilsti, nes senes
nio amžiaus veikėjai, gimę 
ir augę Lietuvoje, jau nebe
rodo tokio atyvumo. O jau
noji karta, pasikeitusi savo 
gražias lietuviškas pavar-

tėvų žodžiai gražia suval
kiečių - kapsų tarme, įstrin
ga jo sieloje taip giliai, kad 
daugiau niekad ir neaplei
džia. O kad jų jam nepri
truktų, ir kad dar daugiau 
jų išmoktų ir žinotų, spar-

į JAV dabar Maskva prisiun
čia vagonais visokiausių spaus- 
dinių įvairiausiom kalbom. Jų 
tarpe ir lietuvių. Ir tuose spaus
dintuose iš peties varoma komu
nistinė propaganda.

Maskvos garsiakalbis "Vilnis" 
dabar Chicagoje glėbiais parda
vinėja tokius lietuviškus spaus- 
dinius: brošiūras, knygas, albu
mus. Ir nemažai kas perka, 
nes įdomaujasi, kaip dabar ko
munistai sau aukas medžioja.

Man šiuo atveju rūpi tik vienas 
klausimas: ar koks nors mūsų 
veiksnys pasirūpino JAV valdžioj 
pasiteirauti, kodėl Maskva, čia 
siųsdama glėbius savos litera
tūros lietuvių kalba, nė kiek, 
be komunistinės, neįleidžia į Lie
tuvą? Gal, sakau, dėl to reikalo 
rimtai painformavus, būtų ga
lima kai ką laimėti: arba tos 
propagandos siuntimą sulaikyti, 
arba ir iš čia atatinkamą kiekį 
pasiųsti.

P. Venckaitis, 
Mich.

TAI TIKRAI DRĄSUS VYRAS

Skaitau visokius laikraščius. 
Net ir Naujienas. Mat, Nau
jienose, kaip niekur kitur, daug 
rašoma apie 1905 metų revoliu
ciją. O tai dabar turbūt labai 
svarbu, jei tai yra paties ALT 
sekretoriaus laikraštyje...

Man labai svarbu ir antra Nau
jienų pagrindinė tema: koks ge
ras ir nepakeičiamas yra ALT 
sekretorius ir kokie dideli niek
šai yra visi tie, kurie jį puola.

Ir aš einu už dabartinį ALT 
sekretorių, nes jis man pradeda 
patikti, nes dažniau ir dažniau 
rodo savo tikrą veidą. Ypač, 
kada vyko Brazilijoj mūsų 
pasiuntinybės likvidavimas. Visi 
buvo susirūpinę, o ALT sekreto
rius vienas džiaugės. Tai tikrai 
drąsus vyras ir dabar pilnai su
prantu, kodėl pirmininką Leonar
dą Šimutį jis laiko į kišenę įsi
dėjęs...

Wm. Algierka, 
Bronx

čiai ėmė mokytis lietuvių 
kalbos pasisamd y d a m a s 
pirmąjį Baltimorės lietuvių 
kalbos mokytoją Antaną 
Kurelaitį. Iįr per trumpą 
laiką W. F. Laukaitis išly
gina visus kalbos trūkumus.

Ir dabar, kada su juo kal
bi, tai jauti, kad kalbi su 
aukštai išlavintu žmogum. 
Jo vartojamoji lietuvių kal
ba yra labai panaši į Euro
poje išaugusio ir išsimoks
linusio lietuvio kalbą.

Taip apvaldęs lietuvių 
kalbą W. F. Laukaitis visu 

• savo svoriu metasi į lietu
viškas organizacijas, dau
giausiai dėmesio skirdamas 
ano meto gausiausiai ir po
puliariausiai Susivienijimui 
Lietuvių Amerikoje.

Joje bedirbdamas paste
bi, kad lietuvybei nedaug 
gero galėsi padaryti, jeigu 
veiksi tik lietuviškose or
ganizacijose, todėl savo tik
slui pasiekti — jis stoja į 
Respublikonų Partiją, kad 
per ją galėtų Lietuvos var
dą iškelti greta kitų tautų 
— valstybių. Ir tas Laukai
čiui puikiai pavyksta.

Tuo metu Europos politi
nė padėtis pradeda vis dau
giau komplikuotis ir Euro
pos valstybės vis aiškiau ir 
daugiau pradeda grūmoti 
savo kaimyninėmis mažes
nėms valstybėms. Tuo me
tu mes išgirstam, kad 1936 
m.' Marylando gubernato
rius savo vieša proklemaci- 
ja, remiantis valstijos sei
mo priimtu įstatymu — re
zoliucija, paskelbia, kad lie
tuvių tautos valstybinė 
šventė — Vasario 16-toji, 
yra drauge švenčiama ir 
Marylando valstijoj.

(Nukelta į 4 psl.)
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Dr. William F. Laukaitis...

Adolfas Markelis (dešinėje) savo namuose Cicero, III., buvo su
rengęs dail. Viktoro Petravičiaus (kairėje) kūrinių parodą.

E. Šulaičio nuotrauka

(Atkelta iš 3 psl.)

Tada Lietuvai buvo dide
lė ir maloni staigmena. Tuo 
buvo parodyta, jog mažoji 
lietuvių tauta turi draugų 
ir didžiosiose valstybėse. 
Tai yra Laukaičio didelių 
pastangų vaisius!

Laikas bėgo risčia. Lietu
vybė Amerikoje pamažu 
geso ir geso. W. F. Laukai
tis, lyg tasai senovės lietu
vių žinys, matydamas gęs
tančią lietuvybę, — pastato 
Marylando sostinėj — Ana- 
polyje aukurą, kad susirin
kę tautiečiai pasisemtų dva
sinių jėgų. Atseit, jo suma
nymu ir iniciatyva parveža
mas iš Lietuvos ąžuolas ir 
pasodinamas Anapolyje, gu- 
bernaturos parke, kad am
žiais bylotų ir liudytų praei
viams, jog jo vaikai neuž
miršta savo motinos — Lie
tuvos.

Ir prie gražiai augančio 
ąžuolo kiekvienais metais 
— gegužės mėn. 16 dieną 
suvažiuoja būriai lietuvių iš 
plačių apylinkių švęsti me
tinę sodinimo šventę. Ta 
proga visi būna pakviečiami 
į valstijos seimo rūmų di
džiąją posėdžių salę išklau
syti specialiai šventei pri
taikintą gubernat o r i a u s 
kalbą ir pasigerėti menine 
programa, kurią suruošia 
Baltimorės lietuviai. Ta pa
čia proga aplanko ir seimo 
rūmuose esantį kambarį, 
kuriame lankęsis ir posė
džiavęs pirmasis JAV prezi
dentas Jurgis Washingto- 
nas.

Už šias pastangas ir jų 
įgyvendinimą W. F. Lau
kaitis ano meto Lietuvos 
vyriausybės buvo pagerbtas 
ir apdovanotas Gedimino 
Ordinu, II laipsniu.

Ir pagaliau, po baisiųjų 
Europos tautų grumtinių, 
kuriose žuvo milijonai žmo
nių, milijonai liko pavergtų, 
o kurie pajėgė atbėgti į Vo
kietiją buvo nužmoginti ir 
paženklinti D. P. vardu.

W. F. Laukaičiui tuo me
tu atsidaro platieji veikimo 
barai. 1945 metais jis vyks
ta su visa Lietuvių Tarybos 
Amerikoje delegacija, kaip 
jos pirmininkas, į San Fran- 
cisco tautų konferenciją, 
kurioje visos suvienytos 
tautos paskelbė tautų apsi
sprendimo teisę ir nustatė 
Jungtinėms Tautoms pa
grindinius principus, pri
imant taip vadinamą Jung
tinių Tautų Chartą. W. F. 
Laukaitis, kaip SLA prezi
dentas lanko kongreso na
rius, senatorius, kad tik 
greičiau būtų priimtas Dis- 
placed Persons įstatymas, 
pagal kurį beveik visi nau
jieji ateiviai ir yra atvykę į 
Ameriką. Jis, kur tik gali, 
kalbasi su įtakingais asme
nimis įrodinėdamas ir įtiki
nėdamas naujųjų ateivių 
reikalingumą ir jų naudin
gumą Amerikos gyvenimui, 
keldamas jų išsimokslinimą 
ir gyvenimo patyrimą.

Pasibaigus antrajam pa
sauliniam karui, Washing- 
t'one vykdavo specialūs po

sėdžiai, kuriuose dalyvau
davo daugelis įvairių tautų 
atstovų, spręsdami įvairius 
pilietybę liečiančius klausi
mus. Tačiau lietuvių niekas 
tada dar neatstovavo. W. F. 
Laukaičio pastangomis bu
vo išrūpintas SLA organi
zacijai pakvietimas tuose 
posėdžiuose dalyvauti. Tik 
žymiai vėliau buvo pakvies
ta dalyvauti Amerikos Lie
tuvių Taryba ir LRKSA.

Malonu pažymėti, kad W.
F. Laukaitis visas šias ge
rąsias ir kilniąsias žmogaus 
ypatybes yra paveldėjęs iš 
savo tėvų, šiandiena Balti
morės lietuviai didžiuojasi 
turį savo namą Hollins ir 
Parkin gatvių kampe, ku
riame talpinasi beveik visas 
lietuviškasis kultūrinis gy
venimas. Už tai turime būti 
dėkingi W. F. Laukaičio tė
vui Ambraziejui, nes jo ini
ciatyvos dėka, užsispyrimu 
ir pastangomis, namas buvo 
pastatytas.

Šių namų didžioje salėje 
per įvairius parengimus su
telpa apie 400-500 žmonių. 
Čia yra įsikūrusi lietuviška 
biblioteka ir skaitykla, lie
tuvių jaunimo sporto klu
bas, lietuvių skautų būstinė 
ir visų Baltimorėje esančių 
lietuvių organizacijų būsti
nės, repeticijų kambariai, 
salės susirinkimams ir res
toranas.
(Pabaiga kitam numeryje)

Maloniai kviečiame Tamstas atvykti j LAKE 
HOTEL. Asbury Bark, N. J.. Sevent & Bark Avės, 
Phone PRospect 4-7788 sezono a t i d a r y - 
m <ą . kuris Įvyks gegužės 27, 28, 29 ir 30 d.

Atidarymo dienomis šokiams gros pasikeis
dami muz. A. Kačanauskas ir orkestras.

Bare svečiams patarnaus Danielius Averka.
Ta pačia proga prašome užsisakyti kambarius 

sezono atidarymui ir vasaros atostogoms, nes 
Lake Hotel yra geriausiame Asbury Bark rajone, 
netoli jūros, labai patogus susisiekimas traukiniais 
ir autobusais. Kainos žemos. Savininkai ir tarnau
tojai lietuviai.

Tad iki pasimatvmo.
LAKE HOTEL. Ine.

Prez. E. KUBAITIS, Viceprez. A. ŽEMAITIS

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

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

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

PAŽIŪRĖKIME Į ANTRĄJA MEDALIO PUSE
— socialdemokratų atstovas' 2. Pijus Grigaitis

Dr. Jono Šliupo (jis baigė 
medicinos daktaro mokslą Bal
timorėje 1891 metais) pasitrau
kimas iš socialistų partijos (ji 
vėliau buvo pavadinta lietuvių so
cialistų sąjunga) laikinai susilp
nino marksizmo liga sergančių 
jėgas ir jų svajonę nuversti A- 
merikos "kraugerių" valdžią. A- 
merikos valdžios išvertimo geis
mas ėjo petis petin pagal so
cialistų internacionalą nuversti 
caro ir kitas visas valdžias. 
Lietuvių tarpe yra palikęs socia
listų "manifestas" nusakąs 
čionykščiams lietuviams revo
liucionieriams "kiekvienam pa^ 
čiam rasti būdą pramokti ginklą 
vartoti".

Po 1905 metų "didžioji išeivi
jos banga iš Lietuvos" atnešė 
naujų revoliucionierių, ir jie pra
dėjo tą anksčiau paliestą "kėli
mą" -- atbulon pusėn: žlugdyti 
šios šalies lietuvių gyvenimą iki 
neregėtos žemumos!

Ir Sirvydas neilgai pasiliko 
socialistų sąjungoje. Jo pasitrau
kimo priežastis buvo --tienaujai 
atsibastę socialdemokratai. Sir
vydas metė "Kovą" redagavęs
1907 metais, iš partijos išėjo
1908 metais. Sugrįžęs redaguoti 
"Vienybę Lietuvninkų", ją vedė 
jau patriotine dvasia.

Sirvydo ir Šliupo draugišku
mas atsinaujino ir tęsėsi iki jų 
gyvenimo pabaigos. J ems darbą 
palengvino nauji talkininkai pat
riotai, kurie irgi turėjo tėvynę 
apleisti, rusų persekiojami.

Savo įtakos plėtimui, ir savo 
iždo papildymui, Lietuvos social
demokratai stengėsi visiškai 
susirišti su išeivijoje gyvenan
čiais vienminčiais. Tam tikslui 
1906 metais į Ameriką atsiuntė 
savo oficialų atstovą Pijų Gri
gaitį. Jis, pasileidęs į kolonijas 
su ugningomis kalbomis, rinko 
aukas "šelpti Lietuvos revoliu
ciją ir skelbti tarptautinį socia
lizmą." Išspaudęs iš suklaidintų 
tamsių darbininkų keliolikątūks
tančių dolerių, savo misiją bai
gęs, 1907 metais išvyko į Švei
cariją tęsti mokslo.

Su Grigaičiu susipažinęs, Sir
vydas šitaip jį apibudino: "Gud
rus tai lapė!" Laikydamas save 
Markso mokslo žinovu, Grigai
tis į Sirvydą žiūrėjo "iš aukšto".

Kitas, drauge su Sirvydu metęs 
socializmą, Pijus Norkus (vėliau 
irgi redagavęs "V. L.") paskelbė: 
"Lietuviai socialistai yra doros 
bankrotai." Pikti, nedori niekšiš
ki buvo jų tikslai mūsų tarpe,

K. S. KARPIUS
žemi buvo jų visuomeniniai dar
bai.

Pastoviai Amerikoje apsigy
venti Grigaitis atvyko 1912 me
tais, bet negavęs vadovaujamos 
pozicijos, neiškentė. Baltimorė
je pradėjo leisti savo revoliucinį 
laikraštį "Pirmyn". Ir tik 1914 
metais pateko į Naujienas. Gri
gaitis Amerikoje rado kitą 
kovingą socialdemokratą, Leoną 
Pruseiką - Vabalą, atvykusį 1911 
metais kuris buvo pakviestas re
daguoti naujai socialistų įsteig
tai "Laisvei".

Socialistams turint "Kovą" 
(redagavo Kapsukas), "Keleivį", 
"Laisvę" ir,Naujienas galima su
prasti kaip sunkiai tautininkams 
ir katalikams prisiėjo dirbti, kad 
išlaikytų nuo užsikrėtimo mark
sizmo vėžiu.

Didelė talka tautinei srovei, 
kovoje prieš tuos revoliucionie
rius, buvo energingas ir gabus 
visuomenininkas Bronius K. Ba
lutis, 1912 metais stojęs redaguo
ti "Lietuvą". Atvykęs 1905 me
tais, Balutis buvo įsijungęs į 
tautines organizacijas (S. L. A., 
T. M. D. ir kitas), turėjo pro
gos pamatyti, kas ką veikė tau
tininkų kairėje ir dešinėje.

SOČIA LĮSTŲ PRAGAIŠTINGI 
DARBAI

Nors, anot K. Bielinio, Lietu
vos socialdemokratai buvo pa
sisakę "už Lietuvą, kuriai poli
tišką tvarką nustatys Vilniaus 
seimas", bet kad jo paties svar
biausias uždavinys, kaip social
demokrato veikėjo - revoliu
cionieriaus buvo slaptos revoliu
cinės literatūros platinimas Lie
tuvos darbininkų kurstymui, ka
žin kokio jie siekė Vilniaus sei
mo pasisakymo Lietuvos poli
tiškai tvarkai nustatyti... Čia at
bėgę jo bendradarbiai buvo visi 
kitokie, negu kovotojai už lietu
višką Lietuvą. Tų atvykėlių so
cialdemokratų mūsų išeivijoje 
varytas darbas liudija, kad Lie
tuvoje socialdemokratų partijos 
pastogė galėjo būti tarptautinio 
marksizmo lizdas.

Ne veltui čia socializmui dir
bę veikėjai, jį pametę, stoję dirb
ti tautai, socialistų žygdarbius 
užrašė mums pasiskaityti. Jų 
žygdarbius, pradedant 1910 me
tais, aš irgi pradėjau pažinti, 
palaipsniui įsijungdamas į veiklą 
greta Šliupo, Sirvydo, Balučio 
ir daugelio kitų veikėjų.

P. Grigaitis, tapęs "socialistų 
popiežium", bruko lietuviams 
svetimą marksizmą -- jo nėra 
viešai pasmerkęs nei išsiža
dėjęs, kaip padarė daug kitų tau
tai dirbti norėjusių vyrų. Jis ne
žengė nei vieno žingsnio atgal 
nuo marksizmo, nors dabar, jau
niems tremtiniams atvykus, iš 
socialisto vėl persivertė social
demokratu, ir Lietuvių Enciklo
pedijoje pasigiria kėlęs Lietuvos 
laisvinimo šūkius...

Vertas dėmesio yra ir šis 
tipiškas tų "kėlėjų" darbas. Pat
riotai lietuviai spausdino, žmo
nės pirko ir savo namuose ant 
sienų kabino, greta šventųjų pa
veikių, Birutės, Kęstučio, Vy
tauto, Algirdo, Gedimino atvaiz
dus. Socialistai pagamino tokio 
pat dydžio barzdoto Karolio 
Markso atvaizdus ir juos grūdo 
lietuviams, ragindami mesti 
šventųjų ir kunigaikščių atvaiz
dus laukan. Ir rado tokių, kurie 
jų paklausė.

S(X2IALISTŲ VADŲ 
PASIŽYMĖJIMAI

Apie P. Grigaitį ir jo žyg
darbius 1905 metų laikotarpiu 
daugeliui mums yra pasakojęs 
buvęs žymius tautininkas veikė
jas Dr. Juozas Jonikaitis. Jis 
mirė Detroite 1945 metais. Bu
vo suvalkietis, kaip ir Grigai
tis, gimęs 1881 metais, dvejetą 
metų už Grigaitį vyresnis).

Dr. J. Jonikaitis pasakojo as- 
menškai gerai žinojęs ir matęs 
Grigaitį daužant monopolių lan
gus ir kitaip caro valdžią Lie
tuvoje "verčiant".

Tos raudonos bangos atneštų 
socialdemokratų žymesni "nuo
pelnai" mūsų išeivijoje buvo:

Skiepyti revoliuciją nuvertimui 
"kraugeriškos valdžios" Ameri
koje, rengiant demonstracijas, 
mosuojant raudomomis vėliavo
mis, dalinant marksistinę litera

tūrą, rengiant ir remiant strei
kus.

Lietuvių tarpe: Įsiveržti užval
dyti esančias organizacijas, tur
tą, namus, arba jas suardyti.

Suktais būdais socialistų į- 
spraustas Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje pirmininku Ba- 
gočius (1908 m.), tautininkams 
susigriebus, buvo išmestas ir 
išbrauktas iš organizacijos na
rių. (Grigaičio pasidarbavimu, 
praėjus 30 metų, oficialus orga
nizacijos tarimas buvo atmes
tas ir Baltimorės seimo nutari
mu, buvo Bagočius vėl priimtas 
į SLA.)

Socialistai 1910 metais buvo į- 
kišę marksistą SLA organo Tė
vynės redaktorium, kad galėtų 
revoliucinę idėją skiepyti. Kai 
tautininkai ir jo atsikratė, so
cialistai griebėsi SLA plaišin- 
ti, valdžiai skusti. Privedė net 
kalbėti apie SLA.

Įsiknisę į Tėvynės Mylėtojų 
Draugiją, kuri spaudos draudimo 
laikais leido lietuviams naudin
gas knygas, pradėjo jos vardu 
leisti ir nariams brukti mark
sistines propagandines brošiū
rėles.

P. Grigaitis po 1926 metų per
versmo, susiplakęs su bolševi
kais į "bendrą frontą" Lietuvos 
"fašistinei" vyriausybei nuversti 
su jais dirbo iki 1930 metų, kol 
apsižiūrėjo, kad komunistai 
tariasi ir jį apgauti.

Artėjant 1930 metų SLA sei
mui, "bendras frontas" rengėsi 
tautininkams duoti galutinį smū
gį -- organizaciją užgrobti. Vis
kas ėjo gerai kol P. Grigaitis 
nepajuto, kad komunistai, pasi
naudodami keliolika socialistų 
balsų, rengiasi vieni SLA už
valdyti.

Tada įgąsdinęs sandariečius 
SLA valdyboje, pasakydamas bol
ševikų ruošiamą konspiraciją, 
išreikalavo, kad seimas už
tvirtintų jo į SLA iždininkus 
anksčiau įstatytą socialistą (kai 
1928 metais tautininkas iždinin
kas numirė). SLA tada turėjo jau 
apie 25,000 narių. Taigi grobis 
didelis. Nuo to seimo iki šiai 
dienai socialistai valdo SLA iž
dą, ir Grigaitis pasidarė amži
nu SLA organo cenzorium. Gud
riai išnaudodamas susidarusią 
padėtį jis SLA užvaldė... Pra
laimėję tame seime, bolševikai 
įsteigė savo "darbininkišką su
sivienijimą".

NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVŲ 
LAIKOTARPIS

Prasidėjus I pasauliniam ka
rui, Amerikos lietuviai sujudo 
karo nukentėjusių šelpimui ir 
Lietuvai autonomijos, paskiau 
nepriklausomybės reikalauti. Ir 
ta linkme tikri lietuviai dirbo 
kas gyvas. Tautininkai sumanė 
1914 metais sušaukti seimą. Ir 
tikėdami, kad ir socialistams 
rūpi Lietuvos laisvinimas, pa
sikvietė juos į bendrą darbą.

Nors Lietuviškoje Enciklope
dijoje P. Grigaitis sakosi apie 
save, kaip dalyvavusį "visose 
lietuvių bendrose organizacijose 
kovai už Lietuvos išlaisvinimą", 
bet kaip jis kovojo, parodys šie 
daviniai:

Socialistai, atvykę organizuo
tai į spalio 1 - 2 d. seimą, 
jį užvaldė. Vietoje Lietuvai ne
priklausomybės šūkių, kaip bu
vo seimo tikslas, Grigaitis kišo 
seimui savo marksistines rezo
liucijas: "Pasmerkti militariz- 
mą". "Kas darytina karų išvengi
mui". Ir kitais panašiais nie
kais seimą gaišino.

Dt. J. Šliupo rezoliuciją, kad 
seimas reikalauja tautoms ir tau
telėms, išsilaisvinusioms iš 
despotinių valdžių, nepriklauso
mybės, P. Grigaitis suniekino ir 
socialistai ją atmetė. Jis seime 

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

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

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

J. Šliupui leido panieką po pa
niekos. Tautininkams ir Šliu
pui kalbant, socialistai klykavo, 
baubė, kojom į grindis trypė. 
Tame seime dalyvaudamas pats 
viską mačiau.

Negalėdami socialistų nacha- 
liškumo pakelti tautininkai iš sei
mo išėjo spalio 3 d. susirinko 
kitoje salėje tautos reikalams 
aptarti.

Be kitų, rašiusių apie socia
listų elgesį tame seime, kun. 
Bartuška šitaip pasakė: "Socia
listams Lietuvos autonomija ir 
nepriklausomybė nerūpėjo. Juos 
žavėjo tik revoliucija ir interna
cionalas."

Lietuvos laisvinimo darbus A- 
merikoje dirbo tik tautininkai ir 
katalikai iki pat nepriklausomy
bės laimėjimo ir išgavimo Ame
rikos pripažinimo Lietuvai de 
jure 1922 metais.

Kai karo pradžioje vienas New 
Yorko dienraštis įdėjo žinią apie 
Lietuvos veikėjų siekimą autono
mijos, Naujienos pasakė, "Auto
nomija nepadidins darbininkams 
algų."

1916 m. rūgs. 13 d. tautininkų 
ir katalikų bendras komitetas 
pasiuntė delegaciją į Washingtoną 
tartis su Amerikos Raudonuoju 
Kryžium dėl aukų nuo karo nu
kertėjusiems į Lietuvą persiųsti. 
Naujienos tą žygį pavadino 
"niekšų ir bepročių darbu."

1917 metų balandžio 18 d. 
socialistų sąjungos organo "Ko
vos" redaktorius Kapsukas, so
cialistų sutarimu, buvo skubiai 
pasiųstas į Rusiją, nes Kerenskio 
vyriausybei smunkant, ten so
cialistai reikalavo gabių agita
torių, palaikyti prie Rusijos nuo 
jos atsimesti norinčias tautas.

Tų pačių metų spalio 10 d., 
pasiekus žinioms, kad Lietuvos 
Taryba nusistatė reikalauti Lie
tuvai pilnos nepriklausomybės, 
už tai stojo visi Amerikos lie
tuviai -- išskyrus socialistus ir 
jau pasireiškusius komunistus.

1917 metų spalio 31 d. Naujie
nos Nr. 251 atspausdindamos ru
sų darbininkų reikalavimus, iš
braukė paragrafą, apie rusų rei
kalavimą Lietuvai autonomijos.

Tų metų N r. 298 Naujienos 
socialistų vardu agitavo, kad Lie
tuva pasiliktų prie Rusijos. So 
cialistų .noras buvo, kad Lietuva 
liktų "Galingos Rusijos globoje."

Kai 1918 metų kovo 13 d. tauti
ninkai ir katalikai šaukė New 
Yorke visuotinį Amerikos Lietu
vių Seimą, socialistai atsisakė 
prisidėti, nes jie sakėsi prie
šingi Lietuvos nepriklausomybei, 
kaip "imperializmo įrankiui".

Tų metų liepos 1 d. Naujienos 
vedamajam rašė: "Lietuvos ne
priklausomybės obalsis netikęs 
daugeliu atžvilgių. Tie žmonės, 
kurie už nepriklausomybę stoja, 
turės neužilgo savo obalsį 
mesti." .

Vėl liepos 10 d. socialistai 
Naujienose agitavo prieš Lietu
vos nepriklausomybę ragino dė
tis su kitomis, Rusijos valdžioje 
buvusiomis tautomis.

Čia paduodu tik kelis paski
rus socialistų vado P. Grigaičio 
ir Naujienų "pasidarbavimus" 
Lietuvos nepriklausomybei. Pa
minėtos ištraukos yra užrašy
tos mūsų, ankstyvesnių veikėjų, 
padėjusių daug laiko ir energi
jos atsilaikyti prieš socialistų 
ir jų išauklėtų bolševikų atakos. 
Plačiau apie tai yra medžiagos 
SLA istorijoje, Širvydo biogra
fijoje, Vienybės metraštyje,kun. 
Bartuškos pastabose katalikų 
spaudoje. O be to ir mano as
meniški patyrimai ir pastabos iš 
socialistų veiklos.

Kas Dirvos neskaito
- daug nustoja!

Paraginki t savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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ATŠVENTĖ PATALKĮ - PABAIGTUVES
Tautinės Sąjungos East 

Chicagos skyrius gražiai at
šventė numatytą patalkį — 
pabaigtuves. Įvyko gegužės 
6 d., 5 vai. vakare šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijos 
salėje, Harbor, Indiana.

Be vietos skyriaus narių, 
patalkyje-paigtuvėse daly

Tautinės Sąjungos East Chicagos skyriaus patalkio-pabaigtuvių, 
įvykusių gegužės mėn. 6 d. 5 vai. vakare dalyvių vaizdai: Aptaria 
veiklos reikalus. Iš kairės M. Bačiūnienė, Juozas Bačiūnas ir skyriaus 
pirmin. Kazimieras Pocius.

Juozas Bačiūnas kalba į patalkio dalyvius. Dr. Juozas Bartkus, 
M. Bačiūnienė, Juozas Bačiūnas, kun. Dr. Petras Celiešius ir skyriaus 
pirmininkas Kazimieras Pocius.

Dr. Juozas Bartkus kalba į patalkio dalyvius, Z. Rekašius, Aldona 
Rekašienė, Dr. Juozas Bartkus, M. Bačiūnienė ir Juozas Bačiūnas.

j

Patalkio dalyviai: Tautinės Sąjungos Centro valdybos vicepirm. 
Bronė Paplėnienė, Tautinės Sąjungos Centro valdybos pirmin. inž. 
Eugenijus Bartkus, D. Bartkuvienė ir sekretorius Teodoras Blins- 
trubas.

Chicagos skyriaus pirmin. A. Janukaitis kalba į patalkio dalyvius. 
Blinstrubienė, Dr. Rudokas, Rudokienė, A. Janukaitis, Juozas Bag- 
danskis ir Jonas Steikūnas.

vavo: Tautinės Sąjungos 
Centro Valdybos nariai, Vil
ties Draugijos atstovai, kai
myninių skyrių atstovai, 
Juozas Bačiūnas su ponia ir 
kiti svečiai.

Atidarymo žodį tarė sky
riaus pirmininkas Kazimie
ras Pocius, pakviesdamas 

kun. Dr. Petrą Celiešių su
kalbėti maldą. Skyriaus pir
mininkas Kazimieras Po
cius savo tartame žodyje 
suglaustai peržvelgė sky
riaus trijų metų veiklą ir ta 
proga Tautinės Sąjungos 
Centro Valdybos pirminin
kui inž. Eugenijui Bartkui 
įteikė 600 dol., kuriuos sky
rius per visuotinį narių su
sirinkimą paskyrė Antano 
Smetonos monografijos iš
leidimo išlaidoms padengti.

Po to Kazimieras Pocius 
pakvietė Joną Rimkūną pir
mininkauti, pravesti to va
karo vaišių programą.

Nepasitenkinta tik vaišė
mis, pasikeista gražiomis 
mintimis, palinkėta skyriui 
geros sėkmės Tautinės Są
jungos užsibrėžtuose dar
buose.

šios skyriaus šventės pro
ga kalbėjo Juozas Bačiūnas, 
kuris savo tartame žodyje 
pasidžiaugė skyriaus gražia 
veikla ir darniu nariu sugy
venimu - susiklausymu. Jis 
kvietė ir toliau sėkmingai 
tęsti Tautinės Sąjungos už
sibrėžtąjį darbą.

Vilties Draugijos vardu 
žodį tarė Dr. J. Bartkus, ku
ris nuoširdžiai skyriui dėko
jo už paramą ir bendradar
biavimą, kviesdamas ir to
liau glaudžiai bendradar
biauti.

Tautinės Sąjungos Cent
ro Valdybos vardu kalbėjo 
pirmininkas inž. Eugenijus 
Bartkus, kuris įvertino sky
riaus veiklą, kad skyrius 
narių skaičiumi nors ir ne-, 
gausus, bet savo veikla at
likęs didelius darbus ir už 
tai jis labai dėkingas sky
riaus valdybai ir visiems 
nariams. Baigdamas savo 
kalbą pirmininkas kvietė 
visus skyriaus narius gau
siai dalyvauti Tautinės Są
jungos Seime, įvykstančia- 
me gegužės 27-28 d. Chica
goje.

Tautinės Sąjungos Cent
ro Valdybos vardu žodį tarė 
vicepirmininkas inž. Jonas 
Jurkūnas, kuris kaip sky
riaus įsteigėjas, pasidžiau
gė jo gražiais trijų metų 
veiklos vaisiais.

Tautinės Sąjungos Cicero 
skyriaus vardu žodį tarė 
skyriaus pirm. p. Vasys. 
Tautinės Sąjungos Chicagos 
skyriaus vardu kalbėjo sky
riaus pirm. A. Janukaitis ir 
Petras Vėbra.

Vaišių metu paįvairinimui 
Jonas Rimkūnas paskaitė 
savo humaristinės kūrybos 
apie vykdytą statybą.

šventės nuotaikos buvo 
visų geros, arčiau susipa
žinta su Centro Valdybos 
nariais, kitų skyrių atsto
vais bei svečiais.

Vaišių paruošimu rūpino
si skyriaus narės: Valerija 
Valeikienė, Irena Rimkūnie- 
nė ir A. Domarkienė,

Pakenė

Cicero skyriaus pirmininkas Vasys kalba į patalkio dalyvius. 
Dr. Juozas Bartkus, M. Bačiūnienė, Juozas Bačiūnas ir Kazimie
ras Pocius.

, ' Tado Mečkausko nuotraukos

VISI DALYVAUKIME TAUTOS VIENYBĖS ŠVENTĖJE Į

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ

DAINŲ ŠVENTĖ
CHICAGOJE

1961 M. LIEPOS 2 D., 3 V AL. PO PIETŲ
INTERNATIONAL AMPHITHEATRE

43 ir Halsted Streets
BILIETŲ KAINOS: BILIETAI paštu užsakomi, kartu siun

čiant piniginį čekį, šiuo adresu:

5, 4, 3, 2 ir 1 dol. s LITHUANIAN SONG FESTIVAL
2501 West 69th Street

Visos vietos numeruotos. Chicago 29, III.

DALYVAUJA CHORAI IŠ JAV IR KANADOS

DABARTINĖ KULTŪROS FONDO PADĖTIS
Pasikalbėjimas su LB Kultūros Fondo pirm. I. Švedu

Cicero liet, kolonijoje, šalia 
visos eilės lietuvių visuomeni
niame ar kultūriniame veikime 
plačiai besireiškiančių žmonių, 
gyvena ir vieno iš Liet. Bend
ruomenės padalinio -- Kultūros 
Fondo pirmininkas Jonas Švedas.

Amerikon atvykęs 1950 m., jis 
tų pačių metų rudenį įsijungė į 
Bendruomenės veiklą ir 6 metus 
iš eilės išbuvo LB Cicero apyl. 
pirmininku. Būdamas šiose pa
reigose, jis sugebėjo rasti bendrą 
kalbą su čia anksčiau atvykusiais 
lietuviais ir plačiai išvystyti vei
kimą. 1958 m. buvo paskirtas KF 
pirmininku ir šios institucijos 
veikloje parodė nemažų sugebė
jimų. Nors ir dirbdamas fizinį 
darbą, J. Švedas rado laiko ir 
energijos tarnauti bendriesiems 
lietuvių reikalams.

Norėdami patirti apie Kultū
ros Fondo padėtį, sąryšyje su 
pagausėjusioms kalboms apie ki
tus fondus, kreipėmės į pirmi
ninką su eile klausimų, kuriuos 
jis mielai sutiko atsakyti.

—Kokia yra dabartinė KF pa
dėtis gimstančiųjų naujų fondų 
pavėsyje?

--Naujųjų fondų paskirtis yra 
visai kita, negu KF. Jie nedirbs 
KF dirbamų darbų, o tik gautais 
iš sutelktojo kapitalo procentais 
rems kultūrinį darbą dirbančias 
įstaigas. Tad- KF kaip dirbo, taip 
ir dirbs jam pavestus darbus.

--Iš kur dabar gaunate lėšų 
KF užsimotiems darbams vykdy
ti ir ko šioje srityje dar būtų 
pageidaujama?

Jonas Rimkūnas praveda vaišių programą. Jonas Steikūnas, An
tanas Steikūnas, Jonas Rimkūnas, A. Domarkienė ir Stepas Juodakis.

--Pagal patvirtintą pajamų -- 
išlaidų sąmatą gauname po 2,000 
dol. kasmet iš JAV LB Centro 
Valdybos, apie 4,000 dol. kasmet 
gauname aukų iš organizacijų 
(gydytojų draugijų, LB padali
nių, inžinierių - architektų s-gos 
gailestingųjų seserų s-gos ir ki
tų). Mums aukoja ir atskiri as
menys. Surenkame pinigų už pla
tinamus KF leidinius. Gauname 
pajamų ir iš KF parengimų* Ta
čiau šitų pajamų KF uždaviniams 
vykdyti nepakanka. Labai pagei
daujama, kad LB apygardos ira- 
pylinkės pagreitintų KF įgalioti
nių parinkimą ir kad tie įgalio
tiniai organizuotų lėšų telkimą 
jų pačių pasirinktais būdais bei 
priemonėmis.

--Koki yra artimiausieji KF 
planai bei užsimojimai?

—Pirmaeilis KF rūpestis yra 
išleidimas lituanistinėms mo
kyklos dar trūkstančių vadovėlių, 
nes be mokymo priemonių moky
tojų darbas yra labai sunkus. 
Tokiu -- į KF planus įeina sa
viveiklinės medžiagos leidimas 
jaunimui, kultūrinės premijos 
skyrimas, PLB archyvo rėmi
mas, vaikų literatūros leidinių 
rėmimas, "Aleksandryno" II 
tomo išleidimas, "Gimtosios 
Kalbos" leidimas, V. Jakubėno 
liaudies dainų tolimesnis leidi
mas ir rėmimas kitų aktualių 
kultūrinių pasireiškimų, kiek 
tik lėšos ir sąlygos leidžia.

--Girdėjome, kad Jums nese
nai teko lankytis Toronte įvyku
siame LB centrinių organų su

važiavime. Gal galite trumpai 
nupasakoti, koki bendrą įspūdį 
paliko šie pasitarimai?

--Bendras įspūdis labai geras. 
Buvo susirinkę kultūrinio darbo 
vadovai bey vykdytojai. Skaity
tieji referatai bei pranešimai 
buvo turiningi, išsamūs ir vaiz
dūs, diskusijos gyvos ir konkre
čios. Vyravo visapusiškumas ir 
solidarumas. Šeimininkai vaišin
gi, paslaugūs.

—Kaip Jums atrodo Geležinio 
Fondo bei kitais vardais,planuo
jamų didžiųjų fondų reikalai? Ar 
jie turi konkretų pagrindą?

—Kelių fondų idėjos įgyvendi
nimas yra neįmanomas dalykas. 
Tačiau vieno fondo steigimo idė
ja palaikytina, nes sutelkus di
desnį kapitalą, kuris būtų ski
riamas nepriklausomai Lietuvai, 
o ti kapitalo procentai būtų nau
dojami lietuviškai kultūrai pa
laikyti, kurti bei ugdyti, nauda 
būtų neabejotina. Bet šio fondo 
kapitalo sutelkimui yra reika
lingos ne partizaninės, o visų 
lietuvių bendros pastangos. Toks 
fondas turėtų priklausyti Lietu
vių Bendruomenei. Sutelktojo ka
pitalo saugotojais galėtų būti to 
kapitalo sudėjėjai, o procentų 
skirstymą kultūros reikalams tu
rėtų vykdyti speciali įstaiga, 
sudaryta iš LB ir kapitalo sudė- 
jėjų atstovų. LB čia turėtų pa
silikti ne mažiau kaip 51% balsų, 
nes kultūrinės politikos nusta
tymas yra pagrindinė LB funkci
ja.

—Ar negalvojate, jog didžiųjų 
fondų ir visos eilės mažesniųjų 
fondų gausumas nesusilpnins KF 
padėties?

—Privati iniciatyva negali bū
ti varžoma. Tačiau bendrieji tau
tiniai interesai turėtų būti kiek
vieno sąmoningo tautiečio elgse
nos matu. Kai tautinėje veikloje 
įsigali partizaniškumas, grupi
nių ar asmeninių reikalų verti
nimas aukščiau už bendruosius 
tautinius reikalus, tai aišku, kad 
bendrasis reikalas nukenčia. Šiuo 
atveju išimties tame nukentėji- 
me neturi ir KF. Veiksmų tiks
lingumo derinimas yra būtinas, 
bet šiose sąlygose jis gali būti 
pasiektas tik per išmintį, tautinę 
sąžinę bei tautinį solidarumą. 
Šios priemonės turi būti nuo
latinio auklėjimo dalyku.

—Jūs, kaip žinome, esate vie
nas iš sekančio Kultūros Kong
reso rengimo komiteto narių. 
KJda ir kur šis kongresas įvyks 
ir kas yra numatyta jo progra
moje?

--Kultūros Kongresą numaty
ta rengti 1962 m. liepos mėn. 
pradžioje, Chicagoje. Kongreso 
smulki programa dar nenustaty
ta, bet jos pagrindai jau yra 
išryškėję per PLB, JAV LB ir 
KLB valdybų bendrą pasitarimą, 
įvykusį š. m. balandžič 29 d. 
Toronte. Apie tai jau trumpai 
buvo paskelbta spaudoje. Kong
rese vyraus kultūrinės politikos 
gairių ryškinimas ir jų vykdy
mas, kultūriniu laimėjimų ma
nifestacija ir kiti gyvybiniai 
svarbūs kultūros reikalai.

—Kokia yra Jūsų bendra nuo
monė apie dabartinę liet, kultū
rinę veiklą Š. Amerikoje?

--Imant bendrai visų sričių 
tautinės kultūros veiklą, tenka 
pasakyti, kad dirbama daug ir ne
maža padaroma. Tačiau visi su
prantama, kad šitos veiklos iš
davos nėra ir negali būti tiek 
veiksmingos, jog pajėgtų visiškai 
sulaikyti įtaką tų gausių aplin
kos antilietuviškų jėgų, kurių su- 
kūryje tenka gyventi bei veikti. 
Bet, dėl to mes neturime nu
leisti rankų, o neatlaidžiai veikti, 
tobulinti veiklos priemones ir 
savo pastangas derinti su tais 
gausiais kitų tautų junginiais, 
kurie siekdami savųjų tautinių 
tikslų, ieško talkininkų ir kitų 
tautybių sambūriuose. Tautinės 
gyvybės išlaikymas ir jos per
davimas sekančioms kartoms yra 
ne tik prigimtinė teisė, bet ir 
pareiga bei tautinė garbė, -- 
baigė pasikalbėjimą JAV LB Kul
tūros Fondo -pirm. J. Švedas.

E. Šulaitis

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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SKAITYTOJŲ PASTABOS

Chicagos Aukštesniosios Lituanistikos mokyklos 
abiturientų dešimtos laidos belaukiant

1961 m. gegužės 5 ir 6 d.d. 
Draugo laidose atspausdintas 
kun. dr. F. Gurecko straipsnis 
"Musų pasididžiavimas", kuria
me nagrinėjamos Č. A. L. mo
kyklos kryžkelės ir keliai. Šio 
didžiai pagarbaus autoriaus ir 
lietuviškoje visuomenėje plačiai 
žinomo dvasininko žodis yra vi
suomet svarus. Jo tad pa
sisakymo vienu ar kitu klausimu 
negalima nepaisyti, nes jis nuo
širdus ir atviras.

Kun. dr. F. Gureckas yra ir 
vienas iš nedaugelio mūsų trem
tinių dvasininkų, kuris Įkopė į 
mokslines aukštumas. Jo tad žo
dis yra juo labiau Įtakingas. 
Suprantama, kad tokiam garbiam 
lietuviui oponuoti nedrąsu, bet, 
deja, būtina aukščiau kaįįįmo 
straipsnio atveju pagal taisyklę: 
"Amicus Plato, sėd magis ami- 
ca veritas" --Platonas yra drau
gas, bet tiesa -- didesnė bičiu
lė.

Iš kitos pusės nėra jokios abe
jonės, kad kun. dr. F. Gurec
kas būtų kitaip parašęs kalbamu 
reikalu, jei be amerikinės gim
nazijos ketvirtos klasės mokinio 
A. Bičiūno, kun; J. Raibužio ir 
p-lės A. Rūgytės žodinės infor
macijos būtų pasinaudojęs dar ir 
Č. A. L. mokyklos tėvų komi
teto, L. B. Chicagos apygardos ir 
kituose šaltiniuose sukaupta ra
šytine, dokumentine medžiaga bei 
tos mokyklos tėvų susirinkimų 
protokolais. Neapsižiūrėjęs gi, 
jis teiravosi tik pas tuos kelis 
asmenis, kuriuos jis gynė, gyrė 
ir dausosna kėlė.

Pats autorius, neturėjęs arti
mo ryšio su Č. A. L. mokykla, 
negalėjo pasinaudoti ir jokia as
menine patirtimi. Esmėje tad jo 
straipsnis laikytinas anų trijų 
autorių straipsniu, tik su kun. 
dr. F. Gurecko parašu.

Pirmąją straipsnio dalĮ(Drau
gas, 1961.V. 5 d.) kun. dr. F. 
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JOSEPH F. BRIBAUŠKAS,vedėja*

Gureckas paskyrė A. Rūgytei. 
Toje dalyje dėstomos mintys yra 
maža santrauka tos versijos, ku
ri daug plačiau atvejų atvejais 
pasakota tėvų susirinkimuose A. 
Rūgytės, jos pačios skelbta spau
doje, biuleteniuose ir t.t. Šią 
istoriją dar kartą kitiems, pav., 
šio straipsnio autoriui, vėl pa
liesti būtų nuvertinimas toje is
torijoje prabėgomis paminėtų ir 
pačios didžiausios dalies neužsi
mintų žmonių mokyklai sudėto 
Įnašo. Pirmąją straipsnio dalĮ 
užbaigdamas, kun. dr. F. Gurec
kas rašo:

"Nors p-lei Rūgytei gali būti 
ir nepatogu matyti viešai išskai
čiuotus jos darbus, bet, išeidami 
iš bendro principo "suum cui- 
que" -- kiekvienam tai, kas 
jam priklauso, -- negalime nu
tylėti to, ką žmogus savo dar
bu, sumanumu ir pasišventimu 
nusipelnė".

A. Rūgytės praeities nuopelnų 
niekam neneigiant, reikėtų taip 
pat neužmiršti, kad para turi tik 
24 valandas. Kadangi ten sumi
nėtų darbų eilėtokia didelė, o lai
ko visada buvo tiek maža, siūlau, 
kad A. Rūgytė papasakotų bent 
dešimtąją apimties dalimi kun. 
dr. F. Gurecko straipsnyje už
mirštą kitų mokyklos talkininkų 
Įnašą. Tai ji labai gražiai ir 
vertai atliko savo pačios atž
vilgiu. Tebūnie išlaikytas kun. 
dr. F. Gurecko mums primintas 
principas -- "suum cuiąue".

TIKROVE, GANDAI 
IR STATUTAS

Antroje straipsnio dalyje 
(Draugas, 1961. V. 6 d.) kun. 
dr. F. Gureckas paliečia tėvų 
ir tėvų komitetų aktyvią veiklą, 
mokyklos statutą, diktatūrą,Lie
tuvių Bendruomenę, valdžios (?) 
troškulĮ ir kitus dalykus, nagri-

JUOZAS GRABAUSKAS

nėja jų santykius ir t.t. Gaila, 
kad tokio gilaus galvojimo auto
rius, deja, savo išvedžiojimuose 
pasimetė ir sunku atspėti, kodėl 
taip atsitiko: dėl "rankraščius 
savo nuožiūra taisančiųjų" ar 
"čia mano mokykla" galvojan- 
čiųjų Įtakos. Ypačiai jam nenu
sisekė su tėvų ir tėvų komitetų 
sąvokomis. Teigimas, kad... 
"Tėvų komitetas nauju statutu 
imasi būti atsakomingas už mo
kyklos administraciją ir savo 
nutarimais perima paskutinĮ žo
dį mokyklos reikaluose"... yra 
neteisingas. Tikrovėje gi statu
tas, neseniai tėvų priimtas, nu
rodo, kad pagal visuotinio tėvų 
susirinkimo ..."nutarimus šio 
statuto rėmuose mokyklos or
ganai tvarko mokyklą"..; (14 
paragr.), o mokyklos vadovybė 
ir tėvų komitetas ..."vykdo vi
suotinio tėvų susirinkimo nuta
rimus"... (25 ir 30 paragr.).

Kun. dr. F. Gurecko baimi
nimasis, kad "būtų pati blogiau
sia sistema", jei tėvai imtųsi 
atsakomybės už mokyklos sėk
mę, tvarką ir eigą, yra neįti
kėtinas. Mokytojai dažnai yra 
pasisakę, kad tėvai atsakingi už 
savo vaikų išauklėjimą. Iš tik
rųjų taip yra ir turi būti. Ta
čiau, kai mokytojų dalis su A. 
Rūgyte 1959. XII. 12 d. posėdyje 
pareikalavo, kad tėvai budėtų mo
kykloje ir padėtų "suvarinėti mo
kinius Į klases", kas kita tė
vams beliko, kaip atstatyti pašli
jusią padėtį Į reikiamas vėžes? 
Tai jie dabar ir padarė, paskirs
tydami atskiras darbo sritis tė
vų komitetui ir mokytojų tary
bai.

VALDŽIA IR DIKTATŪRA

Kun. dr. F. Gureckas toliau 
rašo, kad šis tėvų mokykla su
sidomėjimas ir gyvenimo pa
diktuotas tvarkos Įvedimas galįs 
išvirsti ..."Į diktatūrą"... Dar 
vėliau jis prideda: ..."Jei Tėvų 
Komitetas nori valdžios, tegul 
prašo, kad Švietimo taryba jiems 
tą valdžią duotų"...

Užsiminus apie diktatūrą, tik
rovė yra tokia. A. Rūgytei pa
tinka 1955 m. mokyklos statutas, 
kurį išleido Švietimo Tarybos 
Prezidiiumas (dabar jau tokiu 
neegzistuojąs). Prezidiumo tarpe 
yra mokyklos direktorės, A. Rū
gytės, J. Tamulevičiaus ir kitų 
(viso 5 asmenys) užfiksuoti pa
rašai. Šis taigi statutas sako štai 
ką: ... "Statutą priima ir keičia 
Š. T. Prezidiumas paprasta bal
sų dauguma"... (13 paragr.). 
Vadinas, užtenka paprasto trium
virato. Toliau tas pats statutas 
numato, kad (Įsidėmėkite!) mo
kyklos direktorė ..."kviečia ir 
atleidžia mokytojus"... (6 pa
ragr.), o mokytojai (pastebė
kite!) --..."renka dvejiems me
tams... direktorę"... (5 paragr.). 
Statutu direktorė niekam neatsa
kinga.

Ar ne puiki santvarka? Taip ir 
atsitiko, kaip kun. dr. F. Gu
reckas parašė -- direktorė buvo 
perrenkama, metams slenkant, 

1 tų mokytojų, kuriuos ji kvietė 
ir galėjo atleisti (jei matytų, kad 
direktore nerinktų?).

Skaitykime toliau, kur sakoma, 
kad tėvų susirinkimas tik ..."iš
klauso' pranešimų apie mokyklos 
padėtį iš direktoriaus"... (9 pa
ragr.). Iš tiesų taip ir buvo 
--pranešimai būdavo ilgi ir la
bai optimistiški! Ar nuostabu, kad 
ši padėtis ("priima, keičia, kvie
čia, atleidžia, renka"...) užsi
konservavo tų pačių žmonių rate
lyje, kad pasigesta elementa
riausios tvarkos mokykloje, kad 
suaugesnieji mokiniai apskaldo 
ausis mažesniesiems už lietu
vių kalbos vartojimą pertraukų 
metu? ,

Žinia, kun. dr. F. Gureckas 
nežinojo ir negalėjo žinoti šitų 
pokštų, ne jo tad ir kaltė, kad 
abstrakčiai samprotaudamas jis 
pagalvojo taip, kaip parašė.

O kaip su ta valdžia? Kur ir 
kada tėvų komitetas yra pra
šęs valdžios? Buvo maldauja
ma iš direktorės ir mokytojų 
tarybos bendradarbiavimo, bet 
atsakymas Į tai skambėjo, kad su 
..."laikytojų sąvokos rezervavi
mu tėvams, mokyklos likimas 
būtų atiduotas "masei" ir šiau- 
čiams, kriaučiams"... (Informa
cinis Biuletenis, Nr. 12).

Aukščiau minėtas atsakymas 

buvo apvainikuotas, kai 1961 m. 
balandžio 16 d. visuotiniam tė
vų susirinkimui mok. J. Masi- 
lionis,. mokyto jų tarybos sekre
torius, perskaitė iš rašto šit ką:

"Nei viena Mokytojų Taryba, 
nei vieni tėvai per Visuotinį Tė
vų Susirinkimą ar savo išrinktą 
Tėvų Komitetą nesutartų klau
simų priimti, tvirtinti ir kitai 
pusei primesti negali. ...Viena
šališkai priimto ir primesto 
statuto Mokytojų Taryba nesilai

NAUJIEJI SENSACINGIEJI SIUNTINIAI ŠEIMOMS!
1960 m. mes viskęį darėme kainoms numušti

Tos pastangos pasirodė labai sėkmingos, ir mes išsiuntėme keturis kartus tiek 
siuntinių kiek ankstesniais metais
Nors mūsų uždarbis iš kiekvieno atskiro siuntinio yra labai mažas, bet kai siun
tinių buvo išparduotas toks milžiniškas kiekis, tai ir mūsų metinis uždarbis 
buvo žymiai didesnis.
Įvertindama tą didžiulę paramą, kurios buvo susilaukta iš klijentų, LIETUVIŲ 
PREKYBOS BENDROVĖS Vadovybė nusprendė dar ir toliau mušti kainas. 
Šįkart esame įsigiję atitinkamus kiekius medžiagų ir kitokių prekių ŽYMIAI 
MAŽESNĖMIS NEGU GAMYBOS KAINOMIS ir sudarėme NAUJUS SENSA
CINGUS SIUNTINIUS.
SENSACINGAIS vadiname juos, nes
VERTĖ Už TĄ KAINĄ YRA TIKRAI SENSACINė!
SIUNTINIAIS ŠEIMOMS mes vadiname juos, nes parinkti tie siuntiniai taip, 
jog už labai žemą kainą kiekvienas šeimos narys gautų labai gerą ir naudin
gą dovaną.

VIENGUBĄ ŠEIMOS SIUNTINĮ
Nr. 1 sudaro:

3 1/3 jardų BOTANY SERGE ar
HERRINGBONE, tamsiai 
mėlyna, vyriškam ar mote
riškam' kostiumui,

8 jardai SUNKAUS RAJONO
2 moteriškoms ar 4 vaikiš
koms suknelėms,

4 jardai NAILONO TAFETOS
moteriškai suknelei ar 2 
bliuzėms,

3 jardai POPLINO 
marškiniams ar bliuzėms,

1 didelė ŠILKINĖ SKARELĖ 
gėlėta ar Paisley raštu.

Kataloginė šio siuntinio 
kaina yra ...................... $64.75.

MUSŲ SPECIALI KAINA 
yra tiktai ...................... $57.50.
Įskaitant visus mokesčius.

Nr. 2 ŠEIMOS SIUNTINĮ
VIENGUBĄ sudaro:

8 jardai NEEDLE-KORDO me
džiagos, 2 kostiumams ar

4 jardai NAILONO TAFETOS 
moteriškai suknelei ar 
bliuzėms,

8 jardai SUNKAUS RAJONO
2 mot. ar 4 vaik. sukne
lėms,

1 didelė ŠILKINĖ SKARELĖ 
gėlėta ar Paisley raštu.

Kataloginė šio siuntinio
kaina yra .......................$55.75.

MŪSŲ SPECIALI KAINA 
yra .tiktai ......................$49.00. 1
iškaitant visus mokesčius.

i

Mes sūilome šį siuntinį ir dvigu
bą, o NUMUŠDAMI savo IŠLAI
DAS ir savo UŽDARBĮ, ant šio 
antrojo siuntinio sutaupysime 
dar jums $16.00.

Mes taip pat siūlome šį siuntinį 
ir dvigubą, o NUMUŠDAMI IŠ
LAIDAS ir savo UŽDARBĮ ant 
šio antrojo siuntinio sutaupysi
me jums dar $19.00.

DVIGUBĄ ŠEIMOS SIUNTINĮ 
Nr. 1 sudaro:

6 2/3 jardu BOTANY SERGE ar 
HERRINGBONE, tamsiai 
mėlyna, 2 vyr. ar mot. kos
tiumams,

16 jardų SUNKAUS RAJONO
4 mot. ar 8 vaik. suknelėms,

8 jardai NAILONO TAFETOS
2 suknelėms moteriai ar 4 
bliuzėms,

6 jardai POPLINO
2 marškiniams ar 3 bliu- 
zėms

2 didelės ŠILKINĖS SKARELĖS 
gėlėtos ar Paisley raštu.

Kataloginė šio siuntinio 
kaina yra....................... $129.50.

DVIGUBA SPECIALI
KAINA turėtų būti ... $115.00.

Mes siunčiame šį DVIGU
BĄ ŠEIMOS SIUNTINĮ 
įskaitant visus mokes
čius, už tiktai ............... $99.00.

Nr. 2 DVIGUBĄ ŠEIMOS
SIUNTINĮ sudaro:

16 jardų NEEDLE-KORDO me
džiagos, 4 kostiumams ar 
suknelėms,

8 jardai NAILONO TAFETOS
2 mot. suknelėms ar 4 
bliuzėms,

16 jardų SUNKAUS RAJONO 
4 mot. ar 8 vaik. suknelėms,

2 didelės ŠILKINĖS SKARELĖS 
gėlėtos ar Paisley raštu.

Kataloginė šio siuntinio 
kaina vra ........................$111.50.

DVIGUBA SPECIALI
KAINA turėtu būti....... $98.00.

Mes siunčiame Nr. 2
Dvigubą šeimos 
Siuntini už tiktai ........... $79.00.
Įskaitant visus mokesčius.

KVIEČIAME PRAŠYTI IR MES TUOJAU PAT NEMOKAMAI PASIŲSIME 
PILNĄ KOMPLEKTĄ MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIŲ ŠITŲ ŠEIMOMS SKIRTŲJŲ 
SIUNTINIŲ.
Nors tiems savo SENSACINGIESIEMS SIUNTINIAMS ŠEIMOMS medžiagų 
turime pasirūpinę nemaža, bet garantiją duodame tik keturioms savaitėms.
Užsitikrinti bent trims mėnesiams mūsiškių SENSACINGŲJŲ ŠEIMOS SIUN
TINIŲ priimame po §5.00 užstato.
Mes garantuojame:

1. Kiekvienas siuntinys bus pristatytas gavėjui.
2. Jei siuntinys dingtų, mes grąžiname pinigus arba nemokamai pasiun- 

čiame kitą siuntinį.
3. Apmokame visus mokesčius, dėl to gavėjas Lietuvoje, sulaukęs siun

tinio, nieko jau nebeprimoka.
4. Siunčiame visas medžiagas tiktai pagal pasirinktuosius pavyzdžius.
5. Visas kitas prekes siunčiame tiktai pagal jų aprašymą.

Jei kas pareikalaus, mes taip pat nemokamai oro paštu siusime savo bendrini 
katalogą, pagal kurį galima pasirinkti įvairiausių prekių, ir savo standartinių 
siuntinių kainoraštį, apimantį 31 skirtingus standartinius siuntinius, kurių kai
nos svyruoja nuo $29.00 iki $125.00, įskaitant visus mokesčius.

LITHUANIAN TRADING COMPANY,
341 LADBROKE GROVE, LONDON W. 10, 
ENGLAND

kys”...
Originali citata. Kitaip tariant, 

jei susitari, tai tik taip, kaip 
padiktuota, o jei nesutari, tai 
niekis -- bus padiktuota. Ar nuo
stabu, kad tėvai, kurie šią mo
kyklą išlaiko ir moka mokyto
jams po $2.50 už pamoką, šitai 
išgirdę apstulbo? Ar stebėtina, 
kad iš 61 balsavusiojo tik 6 bal
sai buvo atiduoti už mokytojų 
tarybos pasiūlymą? Primintina, 
kad tėvai iš savo pusės suteikė 

mokytojams pilną balsavimo tei
sę visuotiniuose tėvų susirinki
muose.

Skaitytojo nuotaikai prablai
vyti, pažiūrėkime, ką senasis 
1955 m. statutas leido tėvų .ko
mitetui! Ogi... rūpintis mokyk
los patalpose ... "švaros palai
kymu"... (10 paragr., 2 punktas). 
Žinia, šito kun. dr. F. Gureckas 
taip pat nežinojo ir jo už tai 
kaltinti niekas negali.

(Pabaiga kitam numeryje)
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SVEIKATA IŠ MAISTO
Dr. STEPONAS BIEŽIS

Maistas savo chemiška sūdė- i 
timi ir fiziologiška paskirtimi 
dalinasi į tris pagrindines gru
pes, būtent: proteinus (baltimus), 
krakmolus ir riebalus.

Proteinų vyriausias ir svar
biausias uždavinys yra statyti 
žmo'gui ir visiems gyviams or- ' 
ganizmą, nelyginant sienas, per
tvaras, pamatą, grindis ir stogą 
pastatui. O taip pat atstatyti ir 
išdevėtas kūno ląsteles (celes). 
Vienok kraštutiniais atsitiki
mais, sakysime, ilgesnio bada
vimo metu, organizmas juos pa
naudoja energijos gaminimui.

Daugiausia proteinų esti lie- 
sioje mėsoje, žuvyje, kiaušinių 
baltimuose, ankštinėse daržovė
se, apie keturis nuošimčius pie
ne, mažesniais kiekiais kitose 
daržovėse ir mažiausia vaisiuo
se. Reikšmės požiūriu jie yra 
nevienodi. Vieni svarbesni, kiti 
mažiau svarbūs ir net laikomi 
antraeiliais.

Svarbieji proteinai kilę iš gy
vulių, įskaitant ir pieną. Jie, 
žodžiu sakant, yra našesni savo 
efektingumu ir naudingumu. Pro
teinai kilę iš augmenijos, atseit 
daržovių ir vaisių, esti mažiau 
svarbūs ir be jų galim apseiti. 
Trumpai kalbant reikia pasakyti, 
kad gyvulių, žuvies ir paukščių 
proteinai laikomi būtinais. Jie 
patvaresni ir teikia didesnio 
stiprumo, kas praktiškai reiškia

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

geresnę sveikatą. Jie reikalingi 
kasdien arba bent nepraleidus il
gesnių tarpų. Vegitarinizmas, 
apsėjimas be gyvulinio maisto, 
visai atpuola geresnes sveikatos 
išlaikymui. Mėsą, žuvį ir pieną 
reikia skaityti reikalingais ir bū
tinais produktais, kuriuos pri
valo valgyti maži, jauni ir seni.

Senieji kurių sveikata laipsniš
kai menkėja, kaip tik privalo val
gyti tokį maistą, kuris jų kūną 
stiprina. O kasdien žmogui vidu
tiniai reikia dvi ir trečdalį 
uncijų grynų proteinų. AugaiT- 
tiesiems ir sunkiai dirbantie
siems dažnai reikia dvigubai ir 
net daugiau. Jų trūkumas iššau
kia neigiamas pasekmes, o per
viršis nesudaro sunkumų.

Atsižvelgiant į čia padarytus 
tvirtinimus, visada reikia vengti 
jų nedatekliaus. Seni žmonės 
dažnai daro tokias klaidas, ku
rios tiktai pagreitina kūno susi
dėvėjimą. Į. tai jie turėtų kreipti 
ypatingą dėmesį, nepaisant kai 
kurių žmonių klaidingo įsivaiz
davimo, būk liesi mėsa seniems 
nesveika. Visiems žinotina, kad 
vien tik proteinai tepajėgia at
statyti sudėvėtus organizmo au
dinius.

Krakmolų paskirtis yra gamin
ti kūnui energiją, kaip automobi
liui kad yra gąsdinąs, be kurio 
jėgos jis nė iš vietos nepajudė
tų. Krakmolui stambiausias šal
tinis yra cukrus. Jo daug esama 
daugumoje daržovių, vaisių ir 
duonoje. Piene jų randama apie 
keturis nuošimčius.

Virškinimas pakeičia visus 
krakmolinius valgius į papras
tesnės sudėties cukrų, kuris ski
limo procesu teikia žmogui ener
giją, atseit, jėgą, kuria atlieka
mi visi darbai.

Krakmolų perviršis, priešin
gai proteinams, susikrauna or

VANDENTEKIS IR ŠILDYMAS
ĮVEDIMAS IR PATAISYMAS

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

Nelaimei atsitikus skubus pataisymas. Nemokamas 
numatomų darbų įkainavimas.

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

W. F. HANN & SONS 60.
15533 EUCLID AVĖ. MU 1-4200

ganizme kaip rezervas, kuris 
kiekvienu pareikalavimu pasikei
čia į energiją. Virš rezervinis 
perviršis pasikeičia į taukus, 
kurie veda į nutukimą.

Visi riebalai taip pat gamina 
energiją. Tam tikras riebalų kie
kis reikalingas ir sklandžiam or
ganų veikimui. Normaliai jų plo
nas sluogsnis randama po oda, 
tiek apsaugos *ikslams, tiek gro
žiui. Riebalai duoda truputį dau
giau negu dvigubai energijos už 
krakmolus. Taukai ir augalų aly
va yra be veik šimto nuošimčių 
riebalai. Jų daug esti riebioje 
mėsoje, grietinėje, riešutuose ir 
nemažai svogūnuose.

Jų perviršis labai lengvai susi
krauna po oda ir viduriuose ir ten 
pasilieka neribotam laikui. Kada 
suaugusio asmens svoris auga, 
tai tikras įrodymas, kad toks as
muo perdaug valgo riebalų ir gal 
būt perdaug krakmolų. Iš to il
gainiui kyla nutukimas, kuris 
niekad nereiškia sveikatos požy
mio.

Į, nutukimą dabar žiūrima kaip 
į savotišką ligą, kuri kad ir 
lėtai, bet neatlaidžiai naikina 
žmogaus sveikatą. Tokių bendras 
atsparumas prieš ligas esti že
mesnis. Jie dažniau serga 
kraujagyslių sukietėjimu, Šir
dies pakrikimais, aukšto kraujo 
spaudimu, cukraus liga ir kitomis 
ligomis. Jų bendras amžius 
trumpesnis, dažnai net siekiąs 
iki 70 nuošimčių, palyginus 
su normalio svorio žmonėmis. 
Nutukimo, o taip pat ir žymesnio 
svorio perviršiaus, visi privalo 
vengti.

Be proteinų, krakmolų ir rie
balų, dar reikalingos dvi labai 
svarbios medžiagos: vitaminai 
ir mineralai, kurie nėra joks 
maistas, o vienok be jų gera 
sveikata neišsilaiko. Jų stoka 
pasireiškia įvairiomis ligomis 
ir net baigiasi mirtimi. Gi jų 
trūkumas silpnina sveikatą. 
Žmogus, papuolęs Šitokion pa- 
dėtin jaučiasi nei sveikas, nei 
ligonis. Jis, taip sakant, tik eg
zistuoja, lengvai pasiduodamas 
bet kokioms ligoms. Tat norma
liam sveikatos išlaikymui reikia 
nustatyto kiekio vitaminų ir mi
neralų. Ir kada taip yra, žmogaus 
sveikata stipri.

CLEVELANDE
Ir apfMast

• Į Lietuvių Bendruome
nės Tarybą Clevelande bal
savo 374 asmenys. Taigi 
šiais metais balsavo 101 as
meniu daugiau, negu buvo 
balsavę prieš trejus metus. 
Bet ir šį skaičių reikia lai
kyti dar mažu, nes Cleve
lando abiejose apylinkėse 
yra registruota 836 nariai. 
Clevelande daugiausiai bal
sų yra gavę: St. Barzdukas
— 317, V. Kamantas — 
233, J. Bačiūnas — 277, Dr. 
V. Ramanauskas — 214, P. 
J. žiūrys — 198, Dr. A. 
Nasvytis — 163, J. Žilionis
— 159, A. Mikulskis — 157 
ir t.t. Vėliau, kada visi bal
sų skaičiavimo formalumai 
bus atlikti, galėsim paskelb
ti visus balsavimo davinius.

• Praėjusj sekmadienį 
Čiurlionio namuose Cleve
lando neolithuanai šventė 
Motinos dieną. Motinos die
nos minėjimą atidarė pir
mininkas Algirdas Matulio
nis, kuris kvietė dalyvius 
atsistojimu pagerbti žuvu
sias ir mirusias mūsų tau
tos motinas. Toliau minėji
mui vadovavo Birutė Au- 
gustinavičiūtė, kuri pakvie
tė Aureliją Balašaitienę 
tarti žodį. Prelegentė savo 
paskaitėlėje nušvietė moti
nos sunkumus, jos įsiparei
gotą darbą gerai išauklėti 
vaikus.

Toliau sekė meninė dalis:

Scena iš "Vieno kiemo gyventojai"

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

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

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

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

SAVINGS 
EARN OPEN EVERY SATIIRDAY UNTIl 2:30

4% SUPERIOR 
SAVINGS

ACCOUNTS
IhiSURED TO

• 1 O ooo

IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Ędna Avenue 936 East 185 St.
EN 1*1763 KE 1-7770

PIETŲ KORĖJOJE...
(Atkelta iš 1 psl.)

"posėdžiavo” valstybės ka- 
pitolyje. Prieš tai jie buvo 
arba areštuoti arba pasida
vę patys. Changas prieš re
zignacijos paskelbimą buvo 
stiprios karinės sargybos 
nulydėtas j JAV ambasadą 
ir ten kalbėjosi su ambasa
dos reikalų vedėju Marshall 
Green.

Anksčiau JAV karinių 
pajėgų viršininkas gen. ltn. 
Magruder, kuris kartu yra 
ir Jungt. Tautų karinių jė
gų viršinitikas bei faktinis 
P. Korėjos armijos viršinin
kas, buvo pareikalavęs, kad 
sukilėliai grąžintų valdžią 
parlamentarinei Chango vy
riausybei. Washing tonas 
pradžioje skelbė, kad re
mias gen. ltn. Magruderio 
poziciją, bet vėliau, kaip at
rodo, valstybės departamen
tas priėjo išvados, jog per
maina esanti neišvengiama.

Dabar oficialiai aiškina
ma, kad naujosios vyriausy
bės pripažinimas Amerikai 
nesudarąs problemos, nes 
ambasadorius yra oficialiai 
akredituotas prie preziden
tūros. Prezidentas Yun Po 
Sun, kaip tikima, vyriausy
bės pareigas oficialiai pa
vešiąs perversmininkų ko
mitetui.

Nors pirmykštės JAV po
zicijos galinčios sukompli
kuoti santykius su naująja 
P. Korėjos vyriausybe, bet 
didelio pavojaus tame ne
įžiūrima, nes perversminin
kai aiškiai pabrėžė bendra
darbiavimą su JAV ir ki
tais Vakarų kraštais. Ne- 

, malonesnis yra išryškėjęs 
1 faktas, kad P. Korėjos ka
rinė vadovybė nėra klusni 
Jungt. Tautų arba Jungt. 
Valstybių kariniam autori
tetui. Susirūpinimą taip pat 
kelia tai, kad kariškių įsi
maišymas Į vidaus politiką 
gali susilpninti P. Korėjos 
gynybą ir apardyti ekono
mines programas.

PAIEŠKOMI
ALFONSAS KARALIUS ar apie 

jį žinantieji prašomi skubiai at
siliepti.

1943 m. gruodžio mėn. mirė 
Bronislovas Karalius ir paliko 
sūnui Alfonsui stamboką sumą 
dviejuose bankuose.

Prieš Lietuvos okupaciją sū
nus Alfonsas su motina gyveno 
Suobiškių km., Aluntos valsč., 
Utenos apskr. Dabartinis jo ad
resas nežinomas. Neatsiradus 
Alfonsui Karaliui pinigai nueis į 
valstijos iždą.

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

dainos,,deklamacijos ir mu
zika, skirti motinos garbei. 
Meninę dalį atliko Brute ir 
Eglė Augustinavičiūtės, Da
lė Mackevičiūtė, Rūta Moc
kutė, Dalė Musteikytė ir 
Visgailė Gatautytė.

Po oficialios dalies sekė 
pas ilinksminimas, grojant 
savam orkestrui.

• L.S.T. Korp! Neo-Li
thuania metinė šventė įvyks 
lapkričio 18 d., Continental 
Ballroom, 13929 Euclid Avė. 
Clevelando jaunieji neoli
thuanai jau ruošiasi tai 
šventei. Laukiama svečių ir 
iš kitų lietuvių kolonijų.

A. V. M.

Geri namai lietuvių rajone
E. 71 St. dviejų šeimų 

plytinis iš fronto ir keturių 
šeimų plytinis iš kiemo. Ga
ražai, gaso pečiai. Idealus 
gyventi ir pajamoms.

Šaukit: V. Banionis — 
HE 1-8181 ir VI 2-3796.

Mainline Realty 
1191 E. 79 St.

VIENOS ŠEIMOS 
MŪRINIS NAMAS 

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

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

2-jų šeimų namas
Į pietus nuo Euclid gat

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

Kreiptis:
J. širvaitis 

WM. T. BYRNE 
REAL ESTATE

Office — MU 1-6100;
Home KE 1-2080 

1535 Hayden Avė.

Šešių kamb. vienos šeimos 
namas

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

PAVASARIO SEZONUI OAIGTI!
VISŲ NUOTAIKOMS 

PAKELTI!

1961 M. GEGUŽĖS MĖN. 20 D.
Slovėnų salėje,

6409 St. Clair Avė.

VAIDILOS TEATRAS
stato pirmą kartą Clevelande smagią Antano RŪKO

3-jų veiksmų komediją

VIENO KIEMO GYVENTOJOS
Režisierius ir dekoratorius Petras MAŽELIS.

Pradžia 7:30 vai.

Bilietų kaina 1 - 3 dol. Bilietai iš anksto gaunami pas 
B. Mackialą LI 1-7263 ir prieš vaidinimą Slovėnų sales 
kasoje.

Nuotaikai išlaikyti bus užkandžių ir gėrimų.

Po vaidinimo šokiai. Gros Neolithuanų orkestras.

Visų laukianti
Vaidilos Teatro Administracija.
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KAS IR KUR?
• Iš Chicagos mums prane
ša, kad ten Lietuvių Bend
ruomenės balsavimuose, dar 
negalutinais daviniais, da
lyvavo virš 1800 asmenų. 
Taigi jau dabar žinoma, kad 
balsavimuose dalyvavo 400 
asmenų daugiau, negu bu
vo balsavę prieš trejus me
tus. Ten pirmaujantieji 
kandidatai yra: Jasaitis, 
Adam kavičius, Kisielius, 
Blinstrubas, Vardys, Dr. 
Razma, kun. Garšva, Gau
dys, VI. Jakubėnas, A. Mac
kus ir kt.

• Andrius Mackevičius, Neo 
Lithuania korporacijos fi
listeris Clevelande, įstojo į 
Vilties Draugijų su $25.00 
įnašu. Laukiama ir daugiau, 
kad artėjant narių susirin
kimui, stotų į Vilties Drau
giją. ir savo įnašais talkintų 
tautinės spaudos darbui.
• Jūratė Penčylaitė, gyv. 
Australijoje, gegužės 8 d. 
išplaukė į JAV aplankyti 
savo giminių. Aplankiusi 
gimines Los Angeles ir Chi
cagoje, ilgesnį laiką viešės 
pas Aldoną ir Dr. Joną San- 
dargus North Royalton, 
Ohio.
• Adv. A. O. Shallna, prak
tikuojančių advokatų meti
niame suvažiavime, Massa- 
chusetts Trial Lavvyers As- 
sociation, Parker House, 
Bostone, buvo perrinktas 
tarybos nariu tos organiza-

• ei jos trijų metų terminui.
• Aleksandras ir Jadvyga 
Kutkai, buvę Kauno operos 
solistai, pusei metų išvyks
ta į Europą. Scenos Dar
buotojų Sąjunga, kuriai va
dovauja Sofija Adomaitie
nė, jiems Chicagoje suruo
šė išleistuves.
• Laikraštininkas Vytautas 
Alseika į Vokietiją išvyks
ta gegužės 24 d. laivu 
”America”. Voki e t i j o j e 
dirbs VLIKo jstaigoje re
daguodamas Eltos biulete
nius.

• Atsiųsta paminėti Chica
gos Aukštesniosios Litua
nistikos Mokyklos leidžia
mas mokinių laikraštėlis 
Tėvynės Atgarsiai. Laikraš
tėli redaguoja Marija Ma
žeikaitė (8 kl.) ir Mykolas 
Dranga ((> kl.). Laikraštė
lis išeina kiekvieną mėnesi, 
jame rašo patys mokslei
viai.
• Valius ir Vytautas Sta- 
siūnaičiai, gyveną Chicago
je, pagamino filmą iš dail. 
Adomo Varno gyvenimo.

t
Po trumpos ir sunkios ligos 1961 m. gegužės 

15 d. mirė mūsų žmona ir motina

ANASTAZIJA 
MAKUTĖNAITĖ-MAČIULIENĖ, 

gyvenusi 462 15 Street, Brooklyn 15, N. Y. Nu
liūdime liko vyras PRANAS MAČIULIS, duktė 
ELENA ir žentas VYTAS AUDENIS.

Palaidota 1961 m. gegužės 18 d. iš Angelų ka
ralienės bažnyčios į šv. Karolio kapines. Laidotu
vėmis rūpinosi Balles-Baltrūnas — 660 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

• Filisterių Skautų S-gos 
New Yorko skyriaus susi
rinkimas šaukiamas šį sek
madienį, gegužės 21 d., 5 
vai. dr. H. Lukaševičiaus 
bute, 85-64 98 St., Woodha- 
ven. Programoje — dr. V. 
Vyganto paskaita — Kova 
dėl idėjinio pasaulio ir lie
tuvis išeivijoje. Po paskai
tos — diskusijos, einamieji 
reikalai, filmos, arbatėlė. 
Visi skyriaus nariai ir be
baigiu studijas skautai 
kviečiami atsilankyti.
• Lake Hotel, Seventh & 
Park Avenues, Asbury 
Park, N. J., kurio svečių 
priėmimo sezono atidary
mas šiemet įvyks net ketu
rias dienas — gegužės 27, 
28, 29 ir 30. Atidarymo die
nomis šokiams gros, pasi
kepdami, muzikas Algirdas 
Kačanauskas ir orkestras. 
Bare svečiams patarnaus 
Danielius Averka. Lake Ho
tel prezidentas ir viceprez., 
Edmundas Kubaitis ir Alek
sandras žemaitis, svečiams 
pataria iš anksto užsisaky
ti kambarius sezono atida
rymui ir vasaros atosto
goms.
• Osterville Manor vasar
vietė, tvarkoma J. Kapo
čiaus, vasarojimo sezoną 
pradeda birželio 17 d. Va
sarvietės adresas: Oster
ville Manor, Ine., Osterville, 
Cape Cod, Mass.
• Antano Miliausko ir jo 
sūnaus Juozo, anksčiau gy
venusių Anglijoje, ieško Al
bina Mironienė. Jos adresas 
yra Dirvoje. Taigi žinantie
ji prašomi pranešti Dirvai.

DETROIT
Kultūros Klubo veikla

Gegužės 7 d. Detroito 
Liet. Kultūros Klubas prieš- 
atostoginiame susirinkime 
nutarė birželio 18 d. sureng
ti draugišką išvažiavimą į 
p. Atraškevičienės reziden
ciją prie gražaus ežero. Rin
kimosi laikas nenustatytas. 
Kas turi norą, gali atva
žiuoti iš pat ryto. Bendri 
pietūs bus 2 vai.

Visiems klubo nariams 
bus išsiuntinėti kvietimai 
su nurodymu, kaip toji vie
ta lengviausia pasiekiama. 
Klubo narius ir svečius, dar 
n e u žsirašiusius dalyvauti, 
prašoma kreiptis pas A. Bo- 
reišį VE 5-0963 arba laiš
ku — 14842 Robson, Dėt. 
27.

Buvo išklausytas ir pri
imtas Vasario 16 Gimnazi
jai remti ruošto pobūvio ko
misijos pranešimas ir vien
balsiai nutarta tokius po
būvius ruošti kas metai. Iš
samų pranešimą padarė A. 
Boreišis. Ruoštas pobūvis 
davęs $510.00 gryno pelno. 
Pinigai persiųsti gimnazi
jai. Į tuos $510.00 įeina 
$210.20 surinktų aukomis.

Tenka pasidžiaugti, kad 
Detroito liet, kolonija duos-

Chicagos Neries sporto klubo, neseniai minėjusio 5 metų gyvavimo sukaktį, valdyba. Sėdi iš kairės:
Z. Žiupsnys, R. Vaičaitis (praėjusią vasarą atvykęs iš Lietuvos) A. Maskoliūnas, Ed. Šulaitis ir pirm. 
Z. Degutis. .

Seserys Antanaitytės, išleidžiant vieną iš savo tarpo. Iš dešinės 
Genė, jaunoji Birutė (dabar Zalatorienė), Rima ir Danguolė. Genė 
ir Rima yra dainininkės, dainuojančios Alice Stephens chore. Genė 
laimėjusi Dirvos konkurse antrąją premiją. Jaunoji Birutė dirbo 
palydove Eastern lėktuvų bendrovėje. Nuotrauka daryta prie Oak 
Parko bažnyčios, kur įvyko jungtuvės. e. Šulaičio nuotrauka

numu ir veiklumu stovi pir
mesnėse eilėse, šiais metais 
atsilankė daug mažiau sve
čių negu praeitais metais, 
bet savo duosnumu pralen
kė. Praeitais metais turėta 
gryno pelno 440 dol.

Gauta aukų iš: Z. Puske- 
palaitienės $45.00, SLA De
troito 352 kuopos ir J. Ba- 
čiūno po $25.00, Ch. Martin 
— 11, Dr. Gurskytės-Pau- 
žienės, Dr. Kaupo, P. Po- 
dolskio po $10.00. V. Mika
lausko, Pr. Brundzienės, A. 
Armalio, B. Navicko, Dr. 
Miškinis, Daug vydienės, 
adv. Uviko, J. Bagužio, A. 
Ambrozės, C. Ambrosės, 
Vai. Baužos, šadeikienės po 
$5.00. B. Poliukaičio ir J. 
Gaižučio po $4.00. Fr. 
Bronskio, F. Motuzos, Sta
niulio, Bublių, Gaiževičių, 
Paškaus, D. Kirklių, A. No
raus, J. Juškos, J. Briedžio 
po $2.00. J. Mikailos 3. J. 
Suopio ir Dr. Gruzdienės po 
$2.00. Augaičio ir Černiaus
ko po $2.00. J. Černiaus, 
Daugelio, Malinausko, Glad- 
kausko, Veikučio. Mingėlos, 
Pranskaus, Urbšaičio, A. 
Griniaus, Permino, Misiulio, 
Petrausko, šedagio. Bulga- 
rio. Laukonio, V. Paurazos, 
E. Molis. Barščio, Urbono, 
Šarkos, Baleliuno. Kučins
ko, J. Nosonovskio, Pago- 
jaus. Vilko, šadeikos. Bara- 
kausko. Vedeikos po $1.00. 
Kulio, Ilesevičiaus ir Dry
žos po 50 c.

D.L.K.K. valdyba ir susi
rinkę nariai taria tikrą ačiū 
visiems aukojusiems, pini
giniai parėmusiems šį kilnų 
lietuvybės išlaikymo darbą. 
Taip pat nuoširdžiai dėkoja 
visiems, padėjusiems su
rengti šį pobūvi: korespon
dentams — Mingėlai, A. 
Nakui ir Garliauskui, radi
jo liet. vai. vedėjams — 
Kriščiūnui. R. Valadkai ir 
Mrs. Ambros už šio pobū
vio garsinimą. P. Mikšienei- 
Arlauskaitei ir jos vadovau
jamai vaidintojų sambūriui 
ir Vyt. Petrauskui už pro
gramos paruošimą. Jūrų 
skautėms ir skautams. P. 
Stanioniui, V. Tamošiūnui. 
V. Mikalauskui. St. šimo- 
liūnui, Vedeikai, "Gaivos” 
sav. Petrulioniui, V. Paužai 
už malonų talkininkavimą. 
Zubrickui už puikią dovaną 
laimėjimams, ponioms; ši- 
moliūnienei. Balienei. Vil
kienei. Urbonienei. Skorubs- 
kienei ir kt.. kurių vardai 
nežinomi, už tortus ir pyra
gaičius. virt, šeimininkei 
Sadauskienei. Rengėjams ir 
o r g a n i zatoriams; Liucei 
P u s k e palaitienei. Lidijai 
Mingėlienei, P. Musteikie
nei, Mary Bukauskas, Apo
lonijai Skorubskienei, ir A. 
A. Boreišiui,

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

NEWARK
Aukos tautiniam darbui 

paremti
Šių metų gegužės 14 die

ną L. T. S-gos 5-tas Netvar
ko skyrius turėjo savo vi
suotiną narių susirinkimą. 
Negalėdami nieku kitu žy
miau pasireikšti veikime, 
susirinkimo dalyviai atei
nančio L. T. S-gos Seimo 
proga aukojo Tautinę Są
jungą paremti. Po penkius 
dolerius: P. Mačiulaitis, A. 
Trečiokas, J. Kralikauskas,
K. Trečiokas, Br. Macijaus
kienė, VI. Dilis ir VI. Kiau
nė. Po vieną dolerį; P, 
žiugždienė ir V Ambrazie
jus.

KAS DIRVOS NESKAITO
- DAUG NUSTOIA!

TAUTINĖS SĄJUNGOS SEIMO.
ĮVYKSTANČIO chicagoje, darbų

PROGRAMA
ŠEŠTADIENIS, GEGUŽĖS mėn. 27 d.

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

— Chicagos Skyriaus Pirmininkas — Antanas 
Janukaitis;

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

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

bas;
b) BALFo reikalais pranešimas — Albinas Trečio

kas ;
c) Lietuvių Tautinio Sąjūdžio vadovybės pranešimas 

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

šiamas literatūros vakaras.
7:30 vai. — Bankietas:
7:30 Rinkimosi laikas;
8 Vakarienė.

SEKMADIENIS, GEGUŽĖS mėn. 28 d.
9 vai. — Komisijų posėdžiai.
10 vai. — Pamaldos — Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 5620 

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

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

1 — 3 vai. — Darbo posėdis:
a) Ateities veiklos gairės — Antanas Senikas;
b) Diskusijos
c) Skyrių veikla ir jos pagyvinimas — Kazys Pocius;
d) Skyrių atstovų pranešimai ir diskusijos. 
3:15 — 5 vai. — Darbo posėdis;
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 pranešimas;
e) Klausimai ir sumanymai;
f) Seimo uždarymas.
Tuoj po Tautinės Sąjungos Seimo uždarymo ten pat 

įvyks Vilties Draugijos narių susirinkimas.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS SEIMAS
CHICAGOJE

GEGUŽES 27
■ IHtlI

BANKETĄ
C

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

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