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NERVINGAI LAUKIAMAS VIENOS SUSITIKIMAS
Vak. Vokietijos kancleris Ade- 

naueris atsiuntė laišką prez. 
Kennedžiui, išreikšdamas pasiti
kėjimą, kad prezidentas atsi
žvelgsiąs į Vokietijos reikalus, 
susitikęs su Chruščiovu.

Panašų pareiškimą padarė ir 
Irano premjeras Ali Amimi. Te
herane žinia apie planuojamą su
sitikimą sutikta su nepaprastu 
susidomėjimu, nes tikima, kad

- Pakeliui į viršūnę yra pavojingų vietų!...

Rasines riaušės Alabamoje
Alabamos mieste Montgome- 

ry prasidėjo rasinės riaušės, į 
kurias turėjo įsikišti federalinė 
vyriausybė, pasiųsdama apie 700 
civilių maršalų ir FBI agentų. 
Dabartinė administracija neno
rinti naudoti kariuomenės, kaip 
tai yra daręs buv. prezidentas 
Eisenhoweris panašioms riau
šėms malšinti.

Riaušės prasidėjo, kai į Mont- 
gomerio autobusų stotį ,atvyko 
vadinamieji "laisvės keleiviai" 
--grupė abiejų rasių kovotojų 
dėl intergracijos susisiekimo 
priemonėse. Stotyje juos užpuolė 
baltieji ir apie 20 jų smarkiai 
sumušė. Tada JAV teisingumo 
ministeris Robert F. Kennedy 
pasiuntė apie 500 ginkluotų fede
ralinės vyriausybės valdininkų, 
vadinamų maršalų, tvarkai atsta
tyti.

Riaušėms nemažėjant, jų skai
čius vėliau buvo padidintas, bet 
vėliau vistiek prireikė pagal
bon šauktis nacionalinės gvardi
jos dalinius.

Naujausiomis žiniomis, Ala
bamos kongresinei delegacijai 
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Iranas neabejotinai būsiąs pa
liestas pasikalbėjimuose. Didelį 
Teherano jautrumą iššaukė ne
seniai Chruščiovo padarytas pa
reiškimas, kuriame buvo sako
ma, kad po Kubos ir Laoso "re
voliucinių tendencijų" ateinanti 
perversmo eilė Irane.

Susitikimo su neslepiamu su
sidomėjimu laukiama visamepa- 
saulyje. Tik vienur reiškiama 

pareikalavus, maršalai atitraukti 
iš miesto, bet laikomi netolimo
je karo aviacijos bazėje, paruošti 
akcijai. Mieste tuo tarpu ramu, 
bet atmosfera labai įtempta. FBI 
agentai pradėjo pirmuosius areš
tus,

Federalinės vyriausybės 
sluoksniai pareiškė, kad ten vieš
pataująs nusistatymas likviduoti 
rasinius kivirčus Montgomery- 
je. Atstovų rūmų teisinio komi
teto pirm. E. Celler pareiškė, 
ka 'jo grupė netrukus pradės 
tardymus, kurių pasėkoje bus pa
ruošti civilinių teisių įstatymo 
projektai, griežčiauapriboją vie
tinių organų kompetenciją ir tei
ses.

Šios riaušės taip pat nedidina 
JAV prestižo užsieniuose, ypač 
Afrikoje, kur komunistiniams a- 
gentams duoda progos aiškinti, 
jog Amerika nesiekianti tikros 
laisvės Afrikos negrams, nes 
ji nekenčianti negrų -- savų pi
liečių. Vakarų Europos spauda 
sako, kad jos galinčios susilp
ninti ir prez. Kennedžio pozici
ją per ateinantį susitikimą su 
Chruščiovu. 

šiokio tokio optimizmo, kurį pa
kartotinai pabrėždinėja ir pats 
prez. Kennedy, kitur ryškėja 
skepticizmas ar netbūkštavimai, 
kaip aukščiau minėtuose pareiš
kimuose.

Nevienodos ir pačios ameri^ 
kinės spaudos nuomonės. Vieni, 
vyriausybės pažiūroms artimes
ni laikraščiai reikalauja remti 
prezidentą, nes jis važiuojąs 
Chruščiovą įspėti dėl galimo 
klaidingo apskaičiavimo apie 
Vakarų pasiryžimą ginti laisvąjį 
pasaulį ir, anot N.Y. Times, 
"įtikinti, kad siektų tokio modus 
vivendi su laisvomis valstybė
mis, kuris užtikrintų taiką".

Kiti, nieko nesitikėdami iš to 
susitikimo, kelia jo prasmingumo 
klausimą. "U.S. News and World 
Report", nurodęs, kad prez. Ken
nedy sulaužęs savo ankstesnį pa
žadą, jog į viršūnių konferenciją 
su sovietų premjeru eisiąs tik 
tada, kai jai bus gerai pasiruoš
ta per diplomatinius kanalus,kar
toja savo ankstesnį pareiškimą: 
"Sovietijos ir Kinijos žmonės 
trokšta laisvės, kaip ir mes. 
Mes neturime stiprinti jų pa
vergėjų kumščio. Mes turime 
atverti kelią jų išlaisvinimui, 
atsisakydami kalbėtis su gang
sterių valdžiomis."

Laikraštis nurodo, kad Sovie
tija pastaraisiais mėnesiais 
visur sustiprino šaltąjį karą. 
Chruščiovas atsisakėbendradar- 
biauti su Jungt. Tautomis Konge, 
jis bandė sugriauti Jungt. Tautas, 
siekdamas išardyti generalinio 
sekretoriaus įstaigą, jis užvaldė 
Castro vyriausybę Kuboje, tik 
už 90 mylių nuo JAV. Kodėl 
JAV prezidentas jaučia, kad jis 
turi vykti į Europą pasimatyti 
su Chruščiovu ir tuo . sudaryti 
pasauliui įspūdį, kad jisyratam- 
pomas? Kodėl mūsų vyriausybė 
turėtų patikėti žodžiu komunistų 
valdovo, kuris laužė pasitikėji
mą kiekviena proga, tikėti žodžiu 
tirono, kuris įsakė brutalias žu
dynes Vengrijoje ir kuris šian
dien Laose bei P. Vietname ban
do sužlugdyti laisvojo pasaulio 
jėgas?

Pradedama rinkliava belaisviams 
išpirkti

JAV vyriausybei pritarus, vi
same krašte pradedamas vajus, 
kuriuo bus siekiama surinkti apie 
15 mil. dolerių, kad už juos 
nupirkus 500 traktorių ir jais 
išpirkus iš Castro režimo 1214 
laisvės kvotojų, patekusių į re
žimo rankas per nesėkmingą in
vaziją Kubon.

Privatinis komitetas, pasiva
dinęs "Tractors for Freedom

Šį šeštadienį, gegužės 27 d. Chicagoje, Sheraton viešbutyje, 506 N. Michigan Avė., 
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Seimas rengia banketą, kurio metu meninę programą 
išpildys Dirvos konkurso laimėtojos solistės Vita Valikonytė ir Nerija Linkevičiūtė. 
Nuotraukoje Vita Valikonytė 1960 metais Dirvos rengtame dainininkų konkurse laimėjusi 
pirmąją premiją.

PASKELBĖ GINKLU PALIAUBAS ALŽIRE
Stiprių sargybų saugo

mame Ženevos ežero pa
krantės viešbutyje, Prancū
zijos pasienio vasarvietėje 
Evian-les-Baines, prasidėjo 
taikos derybos tarp Pran
cūzijos vyriausybės ir Al
žiro nacionalistų provizori
nės vyriausybės delegacijų.

Prancūzija, siekdama pa
demonstruoti savo gerą va
lią ir nusistatymą baigti 
septintus metus besitęsian-

Committee", organizuos rinklia
vą ir ves derybas su Castro re
žimu. Traktorių komitetui vado
vauja automobilistų unijos bosas 
Walter Reuther ir buv. prezi
dento brolis Dr. Milton Eisen- 
hower. Komiteto garbės pir
mininkė yra Mrs. Eleanor Roose- 
velt. Komitetas telegrafavo Ku
bos vyriausybei, kad jis sutinka 
su jos reikalavimams, jeigu bus 

tį karą, paskelbė vienaša
liškas 30 dienų ginklų pa
liaubas visame Alžire, iš
skyrus kai kurias Maroko 
ir Tuniso pasienių zonas.

Ji taip pat pažadėjo Ere
tam jos pakrantės tvirtovė
je kalinamą Alžiro .provizo
rinės vyriausybės viceprem
jerą Achmed Ben Bella per
kelti į liberališkesnę „kon
troliuojamą r e z idenciją”, 
per mėnesį paleisti apie 
6,000 alžiriečių, suimtų už 
nacionalistinę veiklą, ir 
grąžinti namo kelis šimtus 
tūkstančių alžiriečių, kurie 
buvo „pergrupuoti”, išgabe
nant juos iš sukilėlių įtakos 
zonų Alžiro kalnuose.

Paskelbtosios vienašališ
kos ginklų paliaubos turė
siančios būti priimtos abie-

sutartos sąlygos tvarkingam be
laisvių grąžinimui.

Tuo tarpu pranešimai iš Ha
vanos sako, kad Castro už be
laisvius jau norįs gauti "politi
nius" kalinius, esančius JAV ka
lėjimuose, o traktoriai turį būti 
laikomi "karo nuostolių" paden
gimu. Koks turėtų būti tų kali
nių skaičius, tuo tarpu neaišku 
(viename pranešime minima 
1200), bet jų tarpe minimi Fran- 
cisco Molina, kuris praeitą ru
denį nušovė 9 metų mergaitę, 
ir Albizu Campos, kuris prieš 
keletą metų bandė nužudyti prez. 
Trumaną.

Deryboms dėl traktoriųCastro 
į JAV atsiuntė 10 belaisvių, 
kuriems davė dvi dienas laiko. 
Jiems nespėjus ar negalint per tą 
laiką susitarti, buvo grasinama, 
kad visi belaisviai būsią ati
duoti vadinamiems kariniams 
tribunolams, kurių sprendimai 
svyruotų tarp sušaudymo ir 25-- 
30 metų sunkiųjų darbų.

KAIRĖJE: Hamiltono, • Kana
doje, tautinių šokių grupė "Gy- 
vataras", balandžio 23 d. atšven
tusi 10 metų sukaktį. Ketvirta iš 
dešinės sėdi grupės vadovė D. 
Dumčiūtė - Breichmanienė. Pla
čiau 5 psL

A. Jūraičio nuotrauka 

jų pusių, kai Prancūzijos 
delegacija pateiks projektą 
deryboms. Nacionalistų vy
riausybė, kuri visą laiką rei
kalavo pirma susitarti dėl 
Alžiro ateities, o tik tada 
paskelbti ginklu paliaubas, 
po šio Prancūzijos vyriau
sybės pareiškimo labai įnir
šo, pavadindama prancūzu 
akciją „gryna propaganda” 
ir „šantažu”. Bet vėliau ji 
savo noziciją sušvelnino.

Alžire, nepaisant prancū
zų paskelbtų ginklu paliau
bų, teroristinė veikla tesėsi 
įprastiniu mastu. Didžiuo
siuose europiečių apgyven
tuose miestuose, Alžire ir 
Orane, buvo ramu. Tuo tar
pu Maroko pasienyje parti
zaninė veika buvo pagyvė
jusi,

Po įžanginių posėdžių pa
daryta pertrauka, po kurios 
bus pradėta atsargiai liesti 
opiąsias problemas. Vienas 
iš sunkiausių klausimų nu
matomas Alžiro suverenu
mas Saharoje. Jau. ankstes
niuose, neoficialiuose pasi
kalbėjimuose Alžiro provi
zorinė vyriausybė nurodė, 
kad ji planuojanti reikalau
ti suverenumo teisių plačiai 
dykumos daliai turtingai 
nafta ir mineralais.

Iš prancūzų sluoksnių pa
tiriama, kad Paryžius yra 
griežtai nusistatęs tuos rei
kalavimus atmesti, moty
vuodamas, kad tuos turtus 
turi kontroliuoti visos su 
dykuma susisiekiančios val
stybės, įskaitant Tunisą ir 
Maroką, šis pasiūlymas, be 
abejo, įneš disonansą tarp 
ažiriečių nacionalistų ir 
juos rėmusių Tuniso bei 
Maroko.

Prancūzijos delegac i j a i 
vadovauja Louis Joxe, 
Prancūzijos ministeris Alži
ro reikalams, o alžiriečių — 
Belkacem Krim, provizori
nės vyriausybės viceprem
jeras ir užs. reik, ministe
ris. Alžiro delagacija iš 32 
asmenų yra apsistojusi 
Šveicarijos pusėje, vienoje 
viloje netoli Ženevos mies
to,
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PASLAPTINGAS PENKETUKAS (8)
Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis

MEMORIAL DIENOJ

S T. CLAIR
AVINGS

ASSOCIATION

ON SAVINGS

SAVINGS DEPOSITS INSURED TO 
$10,000.00 

813 E. 185th St.
IV 1-7800 

25000 Euclid Avė. 6235 St. Clair Avė.
AN 1-1200 HE 1-5670

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis 
MEMORIAL DIENOJ

Frances P. Bolton

CONGRESSMAN

22nd District

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis
MEMORIAL DIENOJ

THE HUMPHREY CO

EUCLID BEACH PARK

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis 
MEMORIAL DIENOJ

LUIKART INSURANCE 
AGENCY

GENERAL INSURANCE 
18609 St. Clair Avė KE 1-4770

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis 
MEMORIAL DIENOJ

IDEAL BUILDERS SUPPLY 
AND FUEL COMPANY

4720 BROOKPARK SH 1-1600

RUSAS BANDO SUPAINIOTI 
TEISMĄ

Povandeninių laivų špionažo 
tinklo byla tęsėsi septynias die
nas. Ir jai vis labiau nusitęsiant, 
teismo pirmininkas, Anglijos 
vyr. teisėjas Sir. Hubert Lister 
Parker, rodė vis didesnį griež
tumą.

Tačiau vienintelis, kuris pa
rodė norą kalbėti, buvo buvęs 
britų karo laivyno tarnautojas 
Houghtonas. Jis vis įtikinėjo, kad 
nieko bloga negalvojęs ir buvęs 
suvedžiotas. Bet vėliau jis prisi
pažino, kad, dirbdamas britų pa
siuntinybėje Varšuvoje, susipa
žinęs gražią merginą, vardu 
Kristina; toji ir įtraukė jį į so
vietų špionažo tinklą. Bet Hough
tonas to nepastebėjo.

Pačioje bylos pabaigoje, kai 
prokuroras jau pa reikalavo baus
mės, Sir Parker dar kartą 
paklausė, ar svarbiausias šios 
bylos asmuo, paslaptingasis 
Lonsdale, apie kurį žinoma, kad 
jis esąs rusas, bet net nežino
ma jo tikrosios pavardės -- ar 
jis neturįs dar ką nors papil
domai paaiškinti arba prisipa
žinti. Pirmą kartą visos bylos 
eigoje Lonsdale padaro pareiški
mą:

"Ponai, kurie čia buvo kaltina
mi, iš tikrųjų yra nekalti. Jie 
buvo tik geri mano draugai. Aš 
jų draugystę išnaudojau, nes abu 
ponai nieko tikro nežinojo. Tai 
liečia Krogerį ir Houghtoną, ne
kalbant jau apie abi moteris — 
Mrs. Kroger ir Miss Gee!"

Sir Parker suraukia antakius. 
Jis tuoj suvokia, ko tariamasis 
Lonsdale siekia tuo manevru. Jis 
nori supainioti teismą. Lonsdale 
gana gerai žino, kad po kurio 
laiko jis, kaip svarbus šnipas, 
bus iškeistas į Rusijoje pagautą 
anglų šnipą. Koks tuo atveju jam 
skirtumas, kad jis prisiims visų 
kaltes.

Bet ar jis gali tuo padėti Kro- 
gerių porai? Sir Parker jau turi 
Scotland Yardo dokumentus, pa
gal kuriuos nustatyta, kad Kro- 
geris iš tikrųjų yra Morris Cohen 
su savo žmona Lola Cohen iš 
New Yorko.

Jis yra įgudęs šnipas, ir vi
sada paskutinę minutę galėdavo 
pasprukti, tik šį kartą nepasi
sekė.

Tada teisėjas Sir Hubert Lister 
Parker, po trumpo pasitarimo 
paskelbia bausmes:

* George Lonsdale (tikroji pa
vardė nežinoma) -- 25 metai ka
lėjimo;

* Knygininkų pora Kroger (tik
rosios pavardės: Morris ir Lola 
Cohen) -- po 20 metų kalėjimo;

* Houghton ir jo meilužė Ethel 
Gee -- po 15 metų kalėjimo.

Ethel Gee beveik apalpsta. 
Houghtonas spokso kažkur į sie
ną. Morris Cohen mirktelia savo 
žmonai Lolai.

George Lonsdale tęsia romano 
skaitymą. Jis jau anksčiau savo 
advokatui buvo nurodęs:

"Dėl visa ko apeliuosime!"
Taip baigiasi sensacingiausia 

špionažo byla, kurią Anglijai teko 
pergyventi kelių dešimtmečių bė
gyje. Penketukas nuteistas. Penki 
raudonieji nebedirba. Bet ar juos 
jau nepakeitė kiti?

M.1.5 skyriaus vyrai tariasi 
kai ką jau žiną. Vieną dieną 
Scotland Yardo specialaus sky

riaus valdininkai vėl užtrauks 
tinklą.

Britų karinės žvalgybos slap
toje konferencijoje ryšium su 
šia afera analizuojami ir kiti 
iššifruoti panašūs raudonųjų 
špionažo tinklai:

* Vakarų Vokietijoje areštuo
tas karo laivyno kapitonas Wal- 
ter Krenz, dirbęs Rytų Vokieti
jai. Jis rinko žinias apie vokie
čių karo laivyną. Turėjo savo 
slaptus kurjerius, kurie važinėjo 
tarp Kielio ir Berlyno.

* Zueriche ir Ženevoje areš
tuoti šeši Rytų bloko šnipai ir 
vienas Vakarų agentas, kurie 
pardavinėjo raketų ir radaro pa
slaptis Rytams. Ryšium su jų 
areštais buvo Zueriche suimti- 
ištremti čekų žvalgybos agentai, 
kurie buvo aprūpinti diplomati
niais pasais.

* Rytų Azijoje išsprogdintas 
vienas didžiausių špionažo tink
lų Rytų Azijoje, kuris rankiojo 
SEATO paslaptis.

"Matote, džentelmenai," sako 
vienas pasitarimo dalyvių, špio
nažo šaltasis karas vis labiau 
karštėja. Jis jau karštesnis, negu 
bet kada anksčiau, ir mes turim 
budėti. Raudonojo penketuko žie
das buvo mums paskutinis įspė
jimas !"

Kad rusų špionažas taip labai 
domisi povandeniniais laivais, 
specialistų nestebina: yra visuo
tinai žinoma, kad Rusija šioje 
srityje pastaruoju metu gana 
atsiliko, o Anglija yra svarbiau
sias kraštas Vakarų sąjungininkų 
jūros karo strategijoje ir tyrinė
jimuose.

Bet nerimą kelia faktas, kad 
nuteistieji šnipai galėjo tiek me
tų veikti nesusekti, kad žmogus, 
kaip Lonsdale, galėjo daug kartų 
išvykti iš Anglijos į Rusiją ir 
grįžti atgal nepastebėtas, kad 
žmonės kaip Kroger, kitaip 
Cohen, galėjo praktiškai išbūti 
net penkerius metus "dingę nuo 
žemės paviršiaus, kad vyras, 
kaip Houghton, tiek laiko iš
dirbo admiraliteto žinioje tik dėl
to, kad jis karo veteranas, nors 
buvo jau anksčiau žinomas jo 
nepatikimumas.

Anglijos visuomenę ypač su
erzino išryškėjusi aplinkybė, kad 
Houghtono buvusi žmona jau 1958 
metais pareiškė, jog jos vyras 
parsinešąs namo slaptus doku
mentus, bet policija į tai neat
kreipė dėmesio, palaikydama jos 
pareiškimą šmeižtu, kurį ga
lėjo iššaukti artėjančios skyry
bos.

Taip pat nerimą kelia faktas, 
kad rusų slaptasis siųstuvas 
tebeveikia ta pačia banga, kas 
turi reikšti, jog esama ir dau
giau špionažo lizdų Anglijoje ar
ba kituose Vak. Europos kraštuo
se. Tai reiškia, kad dar nevisos 
spragos užlopytos.

(Pabaiga)

Kas Dirvos neskaito
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis
MEMORIAL DIENOJ

GEORGE V.
W00DLING

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis
MEMORIAL DIENOJ

DANIELS FUNERAL 
DIRECTORS

WILLIAM R. ROY Ą.
PROMT PERSONAL ATTENTION GIVE 

ALL CALLS 
INVALID CAR 0XYGEN EQUIPPED 

15800 Detroit Avė. Call AC 6-5149

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis 
MEMORIAL DIENOJ

Wm. H. BR0WN REALTORS

17591 BROADWAY MAPLE HEIGHTS

MO 2-1400

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis
MEMORIAL DIENOJ

THE EKCELSIOR VARNISH 
WORKS INCORPORATEK

1228 West 7-4th Street AT 1-8600

Dalyvauk savo bažnyčioj-' ir melskią
MEMORIAL DIENOJ

MOR-FLO HEATER COMPANY
MANUFACTURING HOT WATER 

HEATERS and PLUMBING SUPPLIES

2176 EAST 76th STREET UT 1-2300

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis
MEMORIAL DIENOJ

LEONARD SIMON REALTY 
COMPANY

12808 Union Avė. LO 1-5801 — SK 2-2046

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis 
MEMORIAL DIENOJ

FAIRPORT BAKERY INC.
FOR THE BEST IN BAKING SEE US 

2096 South Taylor Rd. 1976 Coventry Rd.

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis 
MEMORIAL DIENOJ

ROTH STEEL PRODUCTS
IRV ROTH, President

1335 East 171st St. IV 1-8700
i .

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis 
MEMORIAL DIENOJ

WILSON PURE 0IL
SERVICE STATION

8000 Bessemer Avenue DI 1-9807
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Tautinės Sąjungos ir bendrinius 
lietuvių reikalus sprendžiant
Kas antri metai Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjun

gos suvažiavimuose, vadinamuose seimais, yra įvertinami 
praeities darbai ir nustatomos gairės ateities veiklai.

Toks seimas įvyks gegužės 27-28 d. Chicagoje. Tai 
bene pirmasis tautininkų suvažiavimas šioje stambiau
sioje Amerikos lietuvių kolonijoje.

Nepaprastos tarptautinės politikos sąlygos ir esa
mos lietuvių visuomenėje nuotaikos, kurias šiuo metu 
ypatingai aktyviai drumsčia komunistinė propaganda, 
pareikalaus iš seimo ryžtingų sprendimų bei konkrečių 
nutarimų..

Aktualus yra lietuvybės išlaikymo klausimas, tačiau 
šio uždavinio sprendimas šiuo metu labai tampriai rišasi 
ir su kokybės reikalu. Juk permaža yra išlikti lietuviu, 
kuris nelietuviškai pradeda galvoti ir dažnai prieš Lietu
vos interesus dirba.

Bendravimo su pavergtuoju kraštu reikalas yra ne
paprastoje būklėje. Kvislinginių "ambasadorių" veikla 
nepaprasta, o išeivijos spaudos ir visuomeninių veiksnių 
reakcija daugumoje tik "svarstymų” stadijoje.

Bendrinėse organizacijose solidarumo ir tolerancijos 
reikalai, o taip pat daugelis kitų klausimų, laukia konkre
čių sprendimų.

Sąjunga praeityje yra daug kartų rodžiusi pozityvų 
visuomeninės veiklos kelią. Lietuvos praeitį atidengian
čios šventės, kongresai, lietuvių dailininkų parodos, ne 
tiktai kėlė tikrąją tautinę sąmonę, bet ir rodė kitiems 
lietuvių tautos kultūrinius laimėjimus ir lietuvio vertę 
laisvam ir nepriklausomam gyvenimui.

Tautininkai niekuomet nebuvo ir nėra sustingę for
mose ir dogmose, jų pažangos siekimo keliai visuomet 
buvo ir yra modernūs ir gyvenimiški, bet jie niekuomet 
neatsisakė ir neatsisakys principų.

Tautininkų darbai ir veikla yra pagristi tautos meile, 
kuri ugdoma ir puoselėjama istoriniais lietuvių tautos 
laimėjimais bei siekimais. Tautos istorija yra šaltinis mo- 
defikuotam, visuomet pažangiam ir dinamiškam' tauti
niam gyvenimui.

Tautininkai neieško žmogaus ir visuomenės moralės 
pagrindų vadinamųjų ”naujų" idėjų mišinyje, bet remiasi 
ir tvirtai laikosi krikščioniškosios dorovės moralinių prin
cipų.

Tautininkų darbo ir veiklos vyriausias tikslas yra 
tobula tauta. Tautos tobulybei siekti pagrindinė priemonė 
yra laisva ir nepriklausoma valstybė.

Vadinamos moderniškos ir senosios, naujais vardais 
vadinamos doktrinos bei idėjos, yra tik tiek įdomios, kiek 
jos neprieštarauja pagrindiniams tautininkų tikslams.

Reikia tikėtis, kad šis seimas spręs Sąjungos reikalus 
ir bendrinius lietuvių visuomenės klausimus, turėdamas 
galvoje pagrindinius tautininkams privalomus tikslus ir 
tikrai pasieks teigiamus ir pozityvius rezultatus. Tai ten
ka linkėti visiems seimo atstovams ieškant geriausių 
sprendimų, o vėliau visiems Tautinės Sąjungos nariams, 
juos įgyvendinant.

Stasys Gludas

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis 
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Prašau atsiusti.........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą: ....
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No. Street City Statė

Kaip žinia, birželio 24 ir 25 
dienomis, New Yorke, Įvyks JAV 
ir Kanados lietuvių gydytojų su
važiavimas, kurio pasisekimu 
rūpinasi New Yorko Liet. Gy
dytojų ir Dantų Gydytojų Dr-jos 
sudarytas organizacinis komite
tas, pirmininkaujamas dr. Vac
lovo Paprocko, newyorkiečių tar
pe populiaraus ne vien savo 
profesijoj, bet ir visuomeninėj 
veikloj.

Jis, buvęs prof. J. Žilinsko 
ir prof. V. Kuzmos asistentu, 
Liet. Studentų MedikųDr-jos pir
mininku, BALFo vajaus pirm., 
Gydytojų Korporacijos Frater- 
nitas Lituanica nuolatinis valdy
bos narys, šiuo metu aktyviai 
reiškiasi lietuviškoj veikloj tęs
damas savo pirmtakūnų, Lietu
vos atgimimo laikų medicinos gy
dytojų -- dr. Basanavičiaus, dr. 
V. Kudirkos, dr. J. Šliupo ir k. 
tradiciją neapsiriboti vien savo 
profesijoj.

Dirvos redakcinės kolegijos 
narė E. Čekienė kreipėsi Į dr. 
V. Paprocką, kuris mielai su
tiko atsakyti Į keletą klausimų, 
plačiau painformuodamas lietu
vių visuomenę su ALGS-gos su
važiavimo tikslais, siekimais ir 
aplamai su Amerikos lietuvių gy
dytojų veikla išeivijoj.

—Kuriuo tikslu JAV-se lie
tuvių gydytojų ir dantų gydytojų 
suvažiavimai ruošiami?

--Šis suvažiavimas bus tre
čias iš eilės. Pirmas Įvyko 1957 
m. Chicagoje, antras 1959 m. 
Clevelande, o ŠĮ kartą jau tenka 
ruošti New Yorko gydytojų Dr- 
jai.

Suvažiavimo paskirtis yra ap
jungti ir konsoliduoti lietuvius 
gydytojus Į vieną bendrą šeimą, 
puoselėti narių tarpe lietuvišką 
dvasią, geriau pažinti kolegas 
ir jų aspiracijas, nagrinėti lie
tuviško gyvenimo veiklos bei 
kovos už Lietuvos laisvę sąly
gas, tobulintis savo profesijoj ir 
k.

--Kokius klausimus numatoma 
svarstyti šiame suvažiavime?

--Pirmą dieną, t. y. birželio 
24-tą bus nagrinėjami bendro 
lietuviško pobūdžio ir sąjungos 
organizaciniai reikalai, o antroji 
suvažiavimo diena skirta dau
giau profesiniams ir moksli
niams klausimams nagrinėti.

--Ar pakankamai ir kaip lie
tuviai gydytojai išeivijoj reiškia
si Lietuvos laisvinimo ir kultū
ros palaikymo srityse?

--Manau, kad taip. Lietuvis 
gydytojas imigracijoj jautrus 
keikvienam lietuviškam reikalui, 
aktyviai Įsijungęs Į tautinį judė
jimą ir kartu su kitais patrio
tais lietuviais sielojasi mūsų tau
tos ateitimi ir .remia lietuvišką 
judėjimą efektyvia materialine 
duokle.

Netiesa, kad gydytojai yra 
labiausiai pasiturintis išeivijos 
lietuvių luomas. Turime jau fi
nansiniai pajėgesnių už gydytojus 
verslininkų, pramonininkų, pre
kybininkų, net kitokių profesio
nalų. Visai be reikalo mūsų 
periodinėj spaudoj ir pokalbiuose, 
gydytojas už tariamą nedosnu- 
mą labiau puolamas, negu kas 
kitas. Šia proga pravartu pažy
mėti vieną faktą, kad JAV prak
tikuojantis gydytojas nėra ma
terialiai užtikrintas senatvėje, 
nes neturi teisės Į pensiją.

JAV lietuvio gydytojo visuome
ninė ir politinė veikla labai ša
kota. Jie dalyvauja spaudoje ir 
rašo straipsnius populiarios me
dicinos klausimais, kaip tai dr. 
Adomavičius, dr. S. Biežis, dr. 
Račkus, dr. Grigaitis, prof. V. 
Tumėnienė, dr. V. Tauras ir 
k.

Jie rašo knygas ir redaguoja. 
Dr. Matulionis suredagavo Fra- 
ternitas Lituanica metraštį, da
bar baigia ruošti dr. Nagio - Na
gevičiaus monografiją. Dr. Kau
pas rašo literatūrinius veikalus. 
Gydytojai aktyviai dalyvauja vi
suomeninėj veikloj., nevengia ir 
atsakingų pareigų: dr. Razma — 
pasidarbavo fondo steigime, dr, 
J. Bartkus -- Vilties dr-jos 
pirmininkas, dr. Kisielius gau
siai remia Fronto Bičiulių 
fondą.

Lietuviai gydytojai efektingai 
remia mūsų kultūrinį darbą pre-

E. ČEKIENĖ
mijų skyrimu (Clevelando Liet. 
Gyd. Dr-ja). Ateinančio suva
žiavimo metu bus įteiktos trys 
piniginės premijos už straips
nius lietuvybės išlaikymo temom 
tremtyje. Taip pat bus svarsto
mas klausimas anglų kalba leidi
nio apie Lietuvą, kurio taip pa

ir nepriklausomybės.
Dr. A. Razma --LietuviųFon

do reikalu.
Po to moksliniai pranešimai: 

Dr. A. Kisieliaus, Dr. G. Ba- 
luko, Dr. M. Arštikaitės, Dr. 
E. Kaminsko, Dr. J. Valaičio, 
Dr. V. Pavilanio.

--Ar suvažiavimo posėdžiai ir 
banketas bus uždari tik gydyto
jams ir jų šeimoms, ar kviečia

SKAITAU DIDŽIAUSIU 
APSILEIDIMU

DR. VACLOVAS PAPROCKAS, JAV Lietuvių Gydytojų suvažia
vimo organizacinio komiteto pirmininkas. p. Gaubio nuotrauka

sigenda svetimtaučiai ir mokslus 
einanti amerikiečių jaunuomenė.

Svarstomos galimybės leisti 
veikalą apie lietuvybės išlaikymą 
Amerikoje. Dr. V. Terei jonas 
pasisiūlė tam tikslui paaukoti 
500 dol. Taip pat gydytojai re
mia lietuvius sportininkus. Ir 
neapsiriksiu pasakęs, kad lie
tuvių gydytojų butus bene dau
giausia puošia mūsų dailininkų 
kūriniai.

—Ar ši profesinė organizaci
ja nedaro pastangų, kad visų lie
tuvių gydytojų ir dantų gydytojų 
laukiamuose būtų galimai dau
giau lietuviškos spaudos ir Li- 
tuanus, kur didelė proga sveti
miems 'susipažinti su mūsų tė
vynės vargais ir laimėjimais?

--Lietuvių medicinos ir dantų 
gydytojų laukiamieji kambariai 
yra ypatingai gera vieta lietu
viškai propagandai. Ne tik ligo
niai, bet ir Įvairus agentai, be
laukdami pasikalbėjimo, turi pa
kankamai progos ir laiko pasi
skaityti. Šiuo, atveju labai nau
dingas būtų mūsų studentų pas
tangomis anglų kalba leidžiamas 
Lituanus. Man sunku Įsivaizduo
ti lietuvio gydytojo laukiamąjį be 
tinkamos, ypač savos spaudos.

--Kokia numatoma suvažiavi
mo programa?

--Kaip minėjau, programa su
skirstyta Į dvi dienas. Birželio 
24 darys pranešimus:

V. Sidzikauskas -- Šių dienų 
politinė apžvalga.

Dr. B. Matulionis --Gydytojas 
--visuomenininkas

A. Simutis -- Dr. Aleksand
ras Karolius Curtius -- pirma
sis New Yorko lietuvis gydyto
jas (1659-1661 metai).

Dr. B. Paprockienė -- Įspū
džiai iš 1960 kelionės į Lietu
vą.

Po to seks Amerikos Lietuvių 
Gydytojų Sąjungos atstovų posė
dis, 7-8 vai. vakaro koktailis, 
8-2 vai. ryto banketas su prog

rama.
Antra suvažiavimo diena 

prasidės 11 vai. ryto pamaldomis 
už žuvusius ir mirusius lietu
vius gydytojus Apreiškimo Para
pijos bažnyčioje, Brooklyne, 
N. Y.

1 vai. po piet seks pranešimai 
bei paskaitos:

Dr. V. Tercijonas -- Gydytojų 
vaidmuo ir nuveikti darbai sie
kiant Lietuvos tautinio atgimimo

mi ir svečiai?
--Gydytojus saisto tamprūs 

ryšiai su lietuvių visuomene, to
dėl rengimo komiteto vardu ma
loniai kviečiu dalyvauti posė
džiuose ir bankete visą lietuvių 
visuomenę, ypač tuos, kurie dar 
sielojasi lietuviškais reikalais.

Suvažiavimui jau rezervuotos 
trys didelės salės Park Sheraton 
viešbuty, pačiame New Yorko 
centre (kampas 7th Avė ir 55 
gatvės). Iš toliau atvykstantiems 
užsakyta 50 kambarių. Į. banketą 
rezervacijas galima jau dabar 
užsisakyti pas dr. Mariją Žu
kauskienę, 28 Catherine St., 
Brooklyn 11, N. Y., Tel. E V 
4-2623.

Bo to organizacinį komitetą 
sudaro dar šie gydytojai ir dantų 
gydytojos: Dr. V. Avižonis, dr. 
V. Kanauka, dr. V. Tercijonas,

Dirvoje jau buvo rašyta, ir 
net veiksnių prašyta, kad imtųsi 
priemonių, kurios apsaugotų čio
nykščius ateivius nuo komunis
tinio šlamšto siuntinėjimo ir tuo 
pačiu nuo jų vykdomo teroro. 
Deja, iki šio laiko nieko negir
dėti, kad kas nors tuo reikalu 
būtų daręs bet kokių pastangų. 
Atseit, kaip pas mus jau 
Įprasta, pakalbam, parašom ir 
tuo viskas užsibaigia.

Aš manau, kad galima nuo to
kio teroro nesunkiai apsisaugoti, 
jei mūsų centrinės organizaci
jos kreiptųsi Į valdžios viršūnes 
ir Įrodytų, kokiuo tikslu komu
nistai tai daro. Bet, žinoma, jei 
niekas nesikreipia, tai ir jokių 
rezultatų nėra. O tai skaitau di
džiausiu apsileidimu.

V. V-tis, 
New York

MANAU, KAD SUTVARKYTI 
GALIMA

Paskaičiau Dirvoj atspaustą 
paaiškinimą, kodėl į Clevelandą 
neleidžiama Įvežti Andrulio sū
rių. Ir, kaip, didelis kaimiško 
sūrio mėgėjas, nusiminiau.

Argi nėra būdų tą reikalą su
tvarkyti? Aš manau, kad yra. 
Pagal paaiškinimą išeina, kad 
miesto potvarkiai reikalauja 
greitai gendančią varškę gaminti 
iš vienos rūšies pieno, kai tuo 
tarpu sviestą ir kitas rūšis sū
rio, leidžia gaminti iš kaimiško 
pieno. Mūsišką sūrį miesto tar
nautojai priskyrė prie varškės. 
Aišku, kad tarnautojai kaimiško 
sūrio nėra nei ragavę, nei matę, 
kaip jis yra gaminamas, nei ži
no, kad jis gali išstovėti neges - 
damas labai ilgą laiką. Žodžiu, 
jis yra daug patvaresnis, kaip 
sviestas, ypač nesūdytas.

Tat mano nuomone, reikėtų 
tik kam nors iš Įtakingesnių lie
tuvių išaiškinti sveikatos sky
riaus tarnautojams apie skirtumą 
tarp varškės ir sūrio ir papra
šyti, kad kaimiškam sūriui pri
taikytų tuos pat nuostatus, kaip 
sviestui ir kitoms sūrio rūšims.

Vincas Grabauskas, 
Cleveland

dr. S. Žadeikienė -- Kerpytė, 
dr. S. Birutienė, dr. J. Vytuvie- 
nė, dr. M. Žukauskienė, E. Le-; 
geckienė ir pirm. dr. V. Paproc- 
kas. Taip pat kartu suvažiavimo 
pasisekimu rūpinasi ir New 
Yorko Liet. Gyd. Dr-jos valdy
ba, kurios pirm, yra dr. Starkus.

PADĖJUS $500.00 AR DAUGIAU GEGUŽĖS IR
BIRŽELIO MĖN. DUODAME ŠUį DOVANĄ

KAS DU MEN. 
DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.

mokame už 
ilgalaikes 
taupmenas!

DARBO VALANDOS:

pirm. 9 iki 8 v. v. 
antr. 9 iki 5 v. v. 
trečiad. — uždaryta 
ketv. 9 iki 5 v. v. 
penkt. 9 iki 5 v. v. 
SeSt. 9 iki l v. p.p.

J O S E P H F. GRIBAUSKAS, vedėja*
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PRIE CHICAGOS KURIASI NAUIAS 
LIETUVIŠKAS MIESTAS

/

(Reportažas apie lietuvių naujas pastangas ir didelius užsimojimus)
Dabar darosi nuostabus daly

kai ant žavingo Michigano ežero 
kranto, tiktai 65 mylios nuo pa
saulio lietuvių sostinės -- Chi
cagos. Ir taip staiga, be didelio 
triukšmo, be dūdų orkestro...

Union Pier — taip vadinasi 
ta vieta ant Michigano ežero 
kranto -- lietuviams iki šiol 
buvo mažai Žinoma ir girdėta. 
Tenai, nuošaliniame kampelyje, 
tebuvo įsikūrę tik pora senųjų 
mūsų ateivių — pensininkų. Iki 
dabar girdėjosi tenai kalbant tik 
svetimom kalbom. Bet šį pava
sarį, orui jau atšilus, kelintas 
savaitgalis kaip tenai jau gir
disi tik lietuviško svieto klege
sys. Kur tik mesi kepurę -- 
būtinai tik ant lietuvių pataiky
si.

Savaitės gale eina didžiausia 
darbymetė: parkuose renkamos 
vėjų žiemiškų nupurtintos me
džių šakos, grėbiami ir degina
mi medžių lapai, kurių ten yra 
ištisomis tonomis, nes visa vie
tovė skęsta milžiniškų šimtame
čių medžių pavėsyje. Kiti pjūkle
liais piauna lenteles ir lopo api
rusius la.iptus į ežero pakrantę, 
dar kiti bėginėja su teptuku ran
koje apie vilas ir kur reikia pa- 
maliavoja.

Tai naujoji lietuviška vasar
vietė -- kol kas dar tebevadina
ma Union Pier. Ir jos įsikū
rimo istorija dar labai jaunutė 
—pradžia tik pernykštis ruduo... 
Ir nuo to laimingo "pernai ru
dens" iki dabar jau ten savo 
atskiras vilas ir ištisas vasar
vietes įsigijo virš trisdešimts 
lietuvių, naujųjų ateivių ir vieną 
atskirą vilą pirko latviai. (Jų 
Chicagoje tėra labai mažai.) Vie
nas iš didžiausių rūpesčių nau
jiesiems savininkams, be lapų 
ir šakų griebimo ir deginimo, 
yra: kaip savo vilas ir vasarvie
tes pavadinti gražiais, skamban
čiais lietuviškais vardais?

Aną savaitgalį, beslampinėda- 
mas po naująjį lietuvių miestą, 
tariau vienam būriui, begriebian
čiam lapus ir beplaunačiam lan
gus vienos gražios vilos:

--Sveiki, tautiečiai! Kaip seka
si?

--Sekasi tai prastai...
--Ar perdaug lapų pernykštis 

ruduo pribarstė?
--Dėl lapų maža bėda: turime

ALBINAS VALENTINAS
—Ar senų medžių piauti?
--Ne, ne! Ir ne medžių piauti. 

Mes žinome, kad esate lietuviš
kos spaudos bendradarbis, o mes 
turime didžiausią rūpestį, kokį 
išrinkti gražų ir skambų vardą

iš naujojo lietuviško vasaros 
miesto.

Praeito šimtmečio pabaigoje, 
šioje paties Pondievo padovano
toje žmogui gamtos grožybės vie
toje, įsikūrė ateiviai iš Europos 
— bohemai. Jie užsidarė savyje 
ir kitų tautybių neįsileido į šią 
gražiąją Michigano pakrantę. Bet

Įyažiavimo vartai į Algirdo ir Viktorijos Karaičių vasarvietę 
"Gintaras", Union Pier, Mich.

mūsų vilai. Tokį, kad ir ameri
konas beskaitydamas liežuvio 
nenusilaužtų... Jau du mėnesiai 
kaip pirkome šitą vilą, laužome 
sau galvas dieną ir naktį, o ne
galime sugalvoti lietuviško 
vardo. Vieną kartą beveik ir susi- 
pešėme besvarstydami ir begal
vodami... O negi paliksime žy
dišką vardą...

--O kaip tavo vardas, mažyte? 
--paklausiau čia pat medžių ša
keles berankiojančią vilos savi
ninkų dukrelę.

—Birutė. O metelių man jau 
septyni...

--Na, ar bereikia vilai gra
žesnio vardo?

—Vot, tėvai! Tai ko mes du 
mėnesius be reikalo laužėme sau 
galvas... Štai kur žmogus --iš 
karto pasakė vardą...

Ir taip jau tapau ne vienos 
vilos ir vasarvietės "krikštatė
viu”. Įdomu tai, kad ne vienas 
savo vasarvietes čia dabar krikš
tija savo dukrelių ar sūnelių 
vardais. Žinoma, juk nei kam ki
tam ir paliks, kai padės savo 
gyvenimo kelionės lazdas prie 
amžinybės slenkščio ir iškeliaus

didelę talką, tai ir susidorosi
me. Bet labai prašytumėm į kitą 
talką...

"ing viečnastį"...
♦

Truputis romantiškos istorijos

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

The Loulsville Title Bldg., 118 St. Clair Avė., 
N. E. Phone: MA 1-2075

Listen to Rudolph Rmgwall and his ”Memorable 
Music” WJW Radio, Monday thru Friday, 

7:05-7:30 P. M.

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 t SONS C0.
15533 EUCLID AVĖ. MU 1-4200

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.

Z. Degučio nuotrauka

vienas bohemas dirbo pas žydelį 
Joe Khan, Chicagoje, imigrantą 
iš Lenkijos. Kartą Joe Khan savo 
darbininkui davė 500 dolerių, i- 
dant jis nupirktų žemės iš savo 
tautiečių, esančių Union Piere, 
Tais laikais už tiek pinigo buvo 
galima pirkti daug žemės. Tai 
tas ir nupirko pusę vasarvietės, 
o paskui oficialiai perleido 
pirkinį savo šeimininkui. Įtūžę 
bohemai norėjo savo tautietį pa
karti, bet Joe jį paslėpė neran
damai iki šiai dienai...

Joe Khan and tos žpmės pasta
tė 94 vilas ir vasarvietes ir jas 
išpardavė savo tautiečiams — 
žydams. Bohemai prieš šitą 
"bangą" nebeatsispyrė ir iš
gaišo... Joe Khan tuo būdu yra 
dabartinės lietuvių vasarvietės, 
pačios naujausios, įkūrėjas. Tai 
atsitiko prieš penkiasdešimts su 
viršum metų...

Dabartiniai Union Pier senieji 
savininkai gerai praturtėjo, o 
svarbiausiai gerai paseno ir ne
bepajėgia savo nuosavybių ad
ministruoti. O jų vaikai, tapę 
didžiais ponais, -- teisėjais, ad
vokatais, ar biznieriais, nebe
sidomi savo tėvų senąja buveine 
ir laksto į Prancūzijos Rivieras 
ar kitas pasaulines svietiškų 
marnaščių tuštybes. Todėl pernai 
rudeniop žydai, susirinkę į sina
gogą, vienbalsiai nutarė savo 
kurortines nuosavybes perleisti 
kitiems, o patys išsikelia dau
gumoje senatvę baigti ir kau
lelius pakratyti į šiltąją Floridą.

Kadangi pirmasis lietuvis 
"kažkokiu būdu" į šią vasarvietę 
pateko jau prieš tris metas (ji 
buvo "uždaryta" kitataučiams, 
kaip ir bohemai kadaise buvo 
"uždarę" žydams), o jis su seną
ją bendruomene draugiškai sugy
veno, gražiai tvarkėsi, tai žydai 
pageidavo, kad jų šaunias nuosa
vybes perimtų tik lietuviai. Žino
ma, apdairiems lietuviams to tik 
ir tetrūko... Ypač kad nuosavybių 
kainos ir pirkimo sąlygos nežmo
niškai pigios, palyginus su kitur.

♦

Tai taip ir prasidėjo šį pava
sarį skubus "tautų persikrausty
mas" ant Michigano ežero kranto, 
netoli Chicagos. Senieji savinin
kai važiuoja į Floridą, o į jų 
vietą skubiai kraustosi lietuviai.

Chicagos lietuviai iki šiol tu
rėjo tik vienintelę artimą vasar
vietę -- garsiuosius Sąndūnus 
arba vadinamą "Naująją Pa
langą". Ši vasarvietė "nuo am
žių" buvo lietuvių, jų įkurta. Bet 
dabar jos ateitis liko labai ne
tikra ten netcfliese statomų naujų, 
milžiniškų plieno liejyklų. Nors 
labai stiprus komitetas, su sena
torium Paul Dauglas priešaky, 
labai smarkiai ir energingai ko
vėsi dėl paežerės kopų neliečia
mybės, kaipo didžiojo miesto gy
ventojų vienatinės poilsio vietos 
ir reikalas daug kartu buvo pa
siekęs ir VVashingtono viršūnes, 
tačiau, kova buvo pralaimėta. 
Prieš dolerinę galybę niekas ne
pajėgė atsilaikyti -- didieji fab
rikai jau statomi ir užterš pa
krantę.

Dėl šios priežasties, o gal ir 
dėl naujojo lietuvių kurorto įsi
kūrimo kaimynystėje, tik apie

penkiolika mylių toliau nuo šios 
senosios lietuviškos vietovės, 
Sąndūnus taipgi apėmė "strio- 
kas". Šį pavasarį ir čia daugy
bė vilų išparduodama. Net prie 
tokių garsių centrinių vilų, kaip 
Kalvaičio ir "Ambra", kuriose 
vasaromis sukdavosi visas 
"linksmasis kurortinis gyveni
mas", prikabintos iškabos — 
"For Sale". Vieni nuo ateinančių 
"ugnies ir dūmų" bėga toliau, 
kiti žada kitaip gyventi. Tik patys 
narsiausieji, turintieji savo vilas 
krūmų gilumuose, smarkauja ir 
šiaušiasi:

--Kas bus, kas nebus, betSan- 
dūnai nepražus...

♦

Kaip atrodo, tas naujasis lie
tuviškas miestas ant gražaus Mi
chigano ežero kranto, tik šią 
vasarą pradedantis savo gyve
nimą? Daug oro, daug erdvės. 
Gražus. Visas paskendęs šimta
mečių pavėsyje, žalumynuose 
ir gėlėse. Anoji tautybė nesirin
ko sau vietos bile kur įsikurti, 
o mes taipgi tuime neprastą 
skonį... Trumpai paminėsime 
bent kelias pačias didžiausias 
vasarvietes.

♦

Pačią ištaigingiausią vasar
vietę čia įsigijo "Dirvos" skai
tytojai ir platintojai, čikagiečiai 
Algirdas ir Viktorija Karaičiai. 
Tai buvusi privatinė milijonierių 
vasaros rezidencija, pirmiausiai 
priklausiusi milijonieriui Paul 
G. Hoffman, buvusiam UNRRA 
direktoriui, paskui aukštam prez. 
Eisenhowerio administracijos 
pareigūnui. Čia nekartą savait
galius praleido pas savo draugą

"Apvaliųjų rąstų" vila Karaičių vasarvietėje. Romantiškoje salėje 
šią vasarą vyks lietuvių organizacijų .suvažiavimai ir pobūviai.

Z. Degučio nuotrauka

buvusis prezidentas. Ir dabar 
sporto kambary, tarp kitų įran
kių, tapo paliktos Eisenhoverio 
golfo lazdų rinkinys, kuriomis 
dabar galės lošti mirtingieji "dy- 
pukai..." Vėliau vasaros dvaras 
atiteko milijonieriui C. Smith, 
Studebaker korporacijos vicepre
zidentui. Paskutinieji savininkai 
buvę... "dypukai" Karaičiai.

Didžiulis, senas parkas savo 
pavėsyje priglaudžia dvi dideles 
vilas ir dar keturias mažesnes. 
Su garažais ir "pomhaouse" 
viso aštuoni pastatai. Viena vila 
balta kaip gulbė, su paliktais mi
lijonierių baldais, indais, visais 
apyvokos daiktais daugybę lošia
mųjų kortų, saliono puikiais kili
mais, bibliotekomis, enciklope
dijomis, ištaigingai paklotomis 
lovomis ir... senu portogališku 
ir ispanišku vynu... Daug pra
bangos ir patogumų.

Pagrindinė "Gintaro" vasarvietės vila. Dar neseniai čia vasarojo 
milijonieriai...

Z. Degučio nuotrauka

Antroji pagrindinė vila pava
dinta "Apvalių Rąstų" namu. Ji 
statyta iš apvalių kietmedžio 
rąstų ir primena "anųjų, gerų
jų, senųjų laikų" nuotaikas. Vir
šuje pilnai įrengti kambariai, o 
apačioje labai romantiška salė. 
Ką čia pirmiau veikdavo milijo
nieriai -- nėra žinios. Bet dabar 
čia posėdžiaus lietuviškos orga
nizacijos, poilsiaudamos ant 
gražaus Michigano ežero kranto. 
Čia neužilgo savaitgalį praleis 
LTS-gos Cicero skyrius, šviesi- 
ninkai, įvyks skautininkų sąskry
dis, o liepos mėnesio pabaigoje 
susirinks frontininkai savo vasa
ros studijų savaitei.

Prie ežero yra 268 pėdų ilgio 
privatus paplūdimis. Parke į- 
rengtos teniso, krepšinio ir tink
linio aikštės. Visa vasarvietė ap
supta balta mūro tvora su dve
jais geležiniais vartais: įvažia
vimui ir išvažiavimui. Visa man 
būtinai priminė buvusią Palan
goje grafo Tiškevičiaus vilą, ku
rioje vasarodavo prezidentas An
tanas Smetona.

Aną savaitgalį buvo nuimta prie 
vartų maža lenčiukė su įrašu 
"C. Smith" ir pakabinta nauja, 
graži -- "GINTARAS". Reiškia, 
dabar čia visais milijonieriškais 
išraitymais ir patogumais naudo
sis nauji "milijonieriai" -- lie
tuviai...

--Na, ką darysi... Reikės kaip 
nors priprasti pabūti ir "mili
jonieriais..."

--O kiek ta visa išdaiga Jums 
kaštavo?

--Ne taip jau pasakiškai. Chi
cagoje gal ir nupirktum kokį 
tuštį ketvertos "fliatų" name
lį...

(Pabaiga kitam numeryje)

Kada yra laikas atsigaivinimui, čia yra pirma kla
sė — sumuštinis su visais "priedais” ir gaivinan
tis Stroh’s alus ... Amerikos vienintelis ugnim ver
damas alus! Joks kitas alus nėra taip verdamas, 
todėl Stroh’s yra lengvesnis, švelnesnis, daugiau 
gaivinantis. Prašykite Stroh’s.

VISUR POPULIARIOM KAINOMIS

JUMS PATIKS

YRA ŠVELNENIS!
THE STROH BREWERY C0., DETROIT 26, MICH.
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Hamiltono lietuvių tautinių šokių grupės "Gyvataro" vyrai šoka "Gaidį". Iš kairės: J. Giedraitis, 
A. Petrauskas, A. Stanevičius, A. Stosius, E. Dervaitis, G. Breichmanas, R. Banaitis, Z. Stonaitis 
ir E. Petrušaitis. Vyrų kostiumai dail. A. Tamošaitienės.

A. Juraičio nuotrauka

ŠEŠIASDEŠIMT TAUTINIU ŠUKIU ŠOKĖJŲ 
HAMILTDNE ŠVENTE DEŠIMTMETI

Daug yra priemonių lietuviškos 
kultūros ugdymui ir lietuvybės 
išlaikymui palaikyti išeivijoje, 
tačiau viena iš įspūdingiausių ir 
sėkmingiausių yra tautiniai šo
kiai. Jie netik suteikia jaunimui 
žaisminę ir puikią pramogą, ta
čiau viešais pasirodymais savųjų 
ir svetimųjų tarpe, dažnai sužavi 
netik savus žiūrovus, bet ir ne
vieną svetimtautį, kurie tik iš 
tokių koncertų dažnai ir tesuži
no apie Lietuvą ir jos likimą. 
Todėl nenuostabu, kad visame 
pasaulyje, kur tik yra susigru
pavę kiek daugiau lietuvių yra 
susiorganizavę ir tautinių šokių 
grupės. Ne visos jos lygios me
niniu požiūriu, nes paruošti tau
tinių šokių grupę, kaip meninį 
vienetą, neužtenka gerų norų. 
Visos liet, kolonijos gali pasi
džiaugti laimingu sutapimu, kur 
taut. šokių grupės turėjo ir no
rinčių ir sugebančių vadovauti 
toms grupėms.

Hamiltono liet, kolonija, pasi
žyminti dideliu gyvastingumu ir 
dinamiškumu visose srityse, tui 
nenuilstamą tautinių šokių žinovę 
ir mokytoją G. Breichmanienę, 
kuri pernai atšventusi 20 metų 
savo darbo tautinių šokių ugdyme, 
šiemet balandžio m. 23 d. davė 
pasigėrėtiną koncertą 10-ties 
metų tautinių šokių grupių gy-

Jaunieji "Gyvataro" šokėjai išpildo "Lenciūgėlį". Iš kairės: Sigutė Šuopytė, Jonė Panovaitė, Rimas 
Panavas, Danutė Kudobaitė ir Giedrė Breichmanaitė.

A. Juraičio nuotrauka

MOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas. 

vavimui Hamiltone atžymėti. Su
telkusi apie 60 šokėjų trijose 
grupėse suaugusių, mokslei
vių ir vaikų -- koncerto metu 
atliko 14 tautinių šokių, iš jų

bent keli iš senovės naujai at
gaivinti ir bene pirmą kartą 
patiekti viešam koncertui, kaip 
tai Gyvataras, Gaidys, Žilvytis, 
Geltonieji lineliai, Čigonėlis ir 
kt. Koncertui talkininkavo sol. 
Vaclovas Verikaitis ir Toronto 
vyrų kvartetas, akomp. muz. Sta
siui Gailevičiui.

Tenka pažymėti, kad Hamiltono 
taut. šokių grupė, vadovaujama 

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nuo 1905 metu pergyveiiom karus, ekonomines 
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
leri.
Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.
Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Govemment 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
I’hone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

prityrusios tame darbe vadovės 
G. Breichmanienės, yra gerai 
paruoštas meninis vienetas, ku
ris artimiausiu laiku numato su
ruošti koncertą tik kanadiškai 

visuomenei. Šia proga keletas 
žodžių apie pačią vadovę . G. 
Dumčiūtė - Breichmanienė 1938 
m. baigusi Vilkaviškio gimnaziją 
įstojo į VDU Humanitarinį fakul
tetą Kaune. 1940 m. persikėlė 
į Vilniaus universitetą ir ten 
įstojo į Liaudies Ansamblio tau
tinių šokių grupę, vad. M. Ba
ronaitės.

Pasižymėjusi atlikimu ir su

pratimu tautinių šokių, tal
kininkavo vadovei M. Baronai
tei, paruošė kitas šokėjų grupes 
ir teisėjavo tautinių šokių var
žybose. 1942 m. baigė universi
tetą, 1945 - 47 m. vadovavo 
tautinių šokių grupei muz. V. 
Banaičio įsteigtame ansamblyje 
Tėvynės Garsai Haffkruge ir 
Neustatde, Vokietijoje. 1948 —50 
m. vadovavo tautinių šokių gru
pei Kanadoje, aukso kasyklų 
miestelyje Cadillac, Que. Nuo 
1950 m. gyvena Hamiltone ir va
dovauja bent rims tautinių šo
kių grupėms, kurios sėkmingai 
ir dažnai pasrodo įvairiuose 
liet, parengimuose ir koncer
tuose.

Pažymėtina, kad taut. šokius 
šoka visa vadovės šeima: sūnus 
Geidiminas — moksleivių gru
pėje ir duktė Giedrė -- vaikų 
grupėje, kurios nuotrauka ir ap
rašymas tilpo torontiškiame 
dienraštyje Daily Star,pažymint, 
kad 10-tame šokių festivalyje ji 
buvo išrinkta festivalio prince
se.

A. K.

APAČIOJE: Hamiltono lietuvių 
parapijos kleb. kun. dr. J. Ta- 
darauskas po sukaktuvinio kon
certo sveikina tautinių šokių gru
pę "Gyvataras". Scenos dešinė
je Toronto vyrų kvartetas, vado
vaujamas muz. S. Gailevičiaus. 
Kairėje su gėlėmis stovi tautinių 
šokių grupės vadovė G. Breich- 
manienė.

A. Juraičio nuotrauka

Balto pirmininkas nesutinka 
su dauguma

B ALF reikalų vedėjas kun. L. 
Jankus išsiuntinėjo visiems laik
raščiams pranešimą apie New 
Yorke gegužės 6 d. įvykusį 
BALF direktorių posėdį, ku
riame dalyvavo 16 direktorių ir 
7 direktorių įgaliotiniai. Kadangi 
daugeliu kitų reikalų, kaipBALF 
šiemetinės pajamos ir išlaidos, 
apie P. Armanienės lankymąsi 
Washingtone, jau esame skelbę, 
tai čia duodame tik vieną to 
pranešimo skyrių, kuriame kal
bama apie BALF santykius su 
kitomis šalpos organizacijomis.

Pranešime sakoma:
"Šį punktą svarstyti direkto

rių suvažiavimui pasiūlė p. I. 
Daukus per savo įgaliotinį akt. 
V. Žukauską, Diskusijos buvo 
gana ilgos ir karštos, po kurių

LB TARYBOS RINKIMAI
Oficaliais p r a nešimais, 

Naujosios Anglijos rinkimi
nėje apygardoje balsavo: 
Ne\v Britaine 29. La\vrence 
14. Stamforde 31. Ncw Ra
velio 58. Brocktone 71. Put
liame 24. Bostone 120, Hart
forde 85. VVorcestery 181, 
AVaterbury 191, iš viso 804 
asmenys.

Per centrinės apylinkės 
rinkimų komisiją už šios 
apygardos kandidatus bal
savo 10 paskirai gyvenan
čių asmenų (48 G' iš regis
truotų). tad iš viso apygar
doj balsavo 814 asmenų.

Atskiri kandidatai gavo 
balsų: P. Vileišis 519. B. 
Matulionis 480, Vyt. Izbic- 
kas 450. A. Giedraitis 433,
O. IVaškienė 431, R. Brič
kus 356, J. Grigaitis 345, K. 
Bagdonas 325, V. Mačys 
286, Vyt. Pajaujis 273. A. 
Gruzdys 268. J. Valaitis 
243. St. Eiva 231, J. Pipi
ras 210, Pr. Mučinskas 207, 
A. Juknevičius 172.

CV ind.

"Gyvataro" grupės vadovė G. Breichmanienė sega rožę Vincui 
Verbickui, šokusiam grupėje 10 metų.

A. Juraičio nuotrauka

priimtos šios rezoliucijos:
1. Balfo direktorių suvažiavi

mas, įvykęs 1961 m. gegužės 6 
d., 105 Grand St., Brooklyne, N. 
Y., nutarė kreiptis į visas lietu
vių organizacijas, kad jos koor
dinuotų savo slapos veiklą su 
Balfo Centru, kuris apima visus

SKAUTŲ SUVAŽIAVIMAI IR 
STOVYKLOS

FSS SUVAŽIAVIMAS
Metinis Filisterių Skautų Są

jungos suvažiavimas įvyks bir
želio 3-4 dienomis Liukų va
sarvietėje, Christiana Lodge, 
Edwardsburgh, Michigan. Suva
žiavimo metu, šalia visos eilės 
organizacinių reikalų, yra nu
matoma ir įvairi kultūrinė -- 
visuomeninė programa.

Dienotvarkė yra nustatyta šio
kia: šeštadienį 1 vai. po pietų 
suvažiavimo atidarymas, po ku
rio seks organizacinis posėdis. 
Vėliau seks diskusinio pobūdžio 
pasikalbėjimas su nesenai at
vykusiais iš Lietuvos studentais 
ir gimnazistais. Pavakarėje 
įvyks R. Šilbajorio paskaita -- 
"Rytų ir Vakarų pasaulių susi
tikimas dabartinėje lietuvių kū
ryboje". Vakare numatomas li
teratūros vakaras, laužas ir pa
silinksminimas. Sekmadienįjono 
Dainausko paskaita -- "Lietuvos 
statuto valstybė XVI amžiuje". 
Po to suvažiavimo uždarymas.

Suvažiavime dalyvauti kviečia
mi visi filisteriai, studentai ir 
svečiai. Suvažiavimo mokestis, 
nakvynė ir valgis -- 9 doleriai. 
Registruotis iki gegužės 25 die
nos per FSS skyrius arba tiesiai 
pas Dalę Koklytę — 10328 S. 
Walden Pkwy, Chicago 43, Illi- 
nois. Telefonas HI 5-1254.

Akademinio Skautų Sąjūdis šių 
metų vasaros stovyklą rengia 
tuojau po Dainų Šventės. Norima, 
kad akademikai skautai ir skau- 

lietuvių šlapos reikalus.
2. Išklausęs pranešimų ir pa

sisakymų ryšium su Lithuanian 
Catholic Religiuos Aid įsistei- 
gimu, randa, kad tuo yra pradė
tas apgailestautinai lygiagretus 
lietuvių šalpos darbas, nutaria 
--dėti pastangų šalpos organi
zavimo vieningumui atstatyti, o 
iki tai bus pasiekta, pradėti visų 
šalpos darbų derinimą.

3. Prašyti kooperacijos ir fi
nansinės paramos iš Amerikos 
Katalikų Episkopato, Church 
World Service, Tarptautinių Klu
bų ir Broliškų (Fraternal) or
ganizacijų.

Balfo pirmininkas kan. dr. J. 
Končius rezoliucijas priėmus pa
reiškė, kad jis nesutinka su 
rezoliucijos antruoju punktu, nes 
jame kai kurie išsireiškimai 
prieštarauja lietuvių katalikų re
liginiam reikalams. Rezoliucijas 
priėmus suvažiavimo dalyviai 
dar aptarė kelias smulkesnes 
Balfo problemas ir šnekučiavo
si vargo lietuvių šalpos reikalais. 
Išsiskirstė tik 9 v. v. gana drau
giškoj nuotaikoj." 

tės, atvykę į Dainų šventę iš to
limesnių vietovių, galėtų po to 
praleisti kelias malonias dienas 
savo brolių ir sesių tarpe. 
Stovykla įvyks Warren Dunes 
Statė Parke, netoli Sawyer, Mi
chigan. Šiame parke A.S.S. tu
rėjo savo vasaros stovyklas 1957 
ir 1958 metais, tačiau šių metų 
stovyklai yra parinkta nauja sto
vyklavietė. Stovykla prasidės lie
pos 3 d. ir baigsis liepos 9 d.

Nariai, norintieji dalyvauti sto
vykloje, iki šių metų birželio 
15 d. registruojasi pas Gražiną 
Budrytę -- 9236 S. Longvvood 
Dr., Chicago 20, III. Vieno do
lerio registracijos mokestis yra 
prisiunčiamas kartu su registra
cija. Visi dalyviai yra prašo
mi užsiregistruoti laiku. Iš 
anksto neužsiregistravę, sto
vyklos rengėjams sudaro įvairių 
sunkumų ir padidina išlaidas,to
dėl pavėlavusiems ar užsiregis
travusiems stovykloje registra
cijos mokestis bus vienu doleriu 
didesnis.

Pilną laiką stovyklaujantiems 
mokestis yra trys doleriai į 
dieną, o stovyklaujantiems tik 
liepos 3 ir 4 d., ar tik liepos 
8 ir 9 d., stovyklos mokestis 
yra trys su puse dolerio į dieną.

Rengėjai kviečia visus sąjūdžio 
narius kuo skaitlingiau dalyvauti 
stovykloje.

Paraginki  t savo pa- 
žĮstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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KODĖL SVEIKATAI REIKALINGI MINERALINIAI

Proteinai, krakmolai ir rieba
lai yra chemiški junginiai, susi- 
dedą tik iš keturių' elementų. 
Be šių. kūne randama visa eilė 
dar kitų elementų, kurie taip 
pat reikalingi ir turi savą reikš
mę geram bendro sveikatingumo 
išlaikymui.

Imkime asmenį, sakysime, 
sveriantį 160 svarų. Jame vanduo 
sudarys 112 svarų, o visa kita 
jau bus kietoji medžiaga, susi
dedanti iš daugybės paskirų ele
mentų. Nors vanduo visiškai nė
ra joks maistas, tačiau be jo, 
ir dar atitinkame kiekyje, žmo
gaus sveikata negali išsilaikyti. 
Kraujas ir limfa didžiulėje dau
gumoje susideda iš vandens, be 
kurio cirkuliacija tuojau pakriktų 
ir, žinoma, sveikata palūžtų. Sei
lės, tulžis, skilvio bei žarnų 
sultys taip pat daugumoje ne kas 
kitą, kaip tik tas pats vanduo. 
Visi, net ir mąžiausi audiniai, 
neišskiriant ir kaulų, neapsieina 
be vandens. Pagrindinis kūno vie
netas - - celė perpildyta vandeniu.

ELEMENTAI
Dr. STEPONAS BIEŽIS

Žodžiu, vanduo yra viena svar
biųjų mūsų kūno struktūros ir jo 
išsilaikymo medžiagų.

Vandens didesnis trūkumas kū
ne, ypač tęsiantis ilgesnį laiką 
visuomet reiškia grėsmę sveika
tai ir ilgainiui pavojų pačiai 
gyvybei. Šį faktą aiškiai pa
tikrina, pavyzdžiui; daugybė atsi
tikimų pereito karo metu, kada 
lakūnai iš pašautų lėktuvų virš 
jūrų, arba kariai iš torpeduotų 
transportų, būdavo priversti plū
duriuoti plaustuose ir ilgesnį 
laiką išbūti be vandens. Ši
tokiuose ir panašiuose atsiti
kimuose priežastis neišlaikymo 
ir buvo vandens stoka.

Sveikas žmogus gali pakelti 
daug karščio, šalčio ir net sa
vaitėmis išsilaikyti be maisto 
kąsnio. Tačiau žymesnis vandens 
trūkumas organizmo veiksmus 
taip rimtai suparaližuoja, kad

DOLERIAI IR CENTAI KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS

Ruošiatės skolintis pinigu?
Dažnai prireikus didesnės pi

nigų sumos einama į banką ieš
koti paskolos. O kokią sumą 
gali bankas paskolinti?

Cleveland Trust Co., vienas 
iš didesniųjų Amerikos bankų, 
pavyzdžiui, vienam klijentui gali 
paskolinti iki $11,000,000.

Clevelando National City ban
kas skolina iki $6,000,000; Cent
rai National paskolos siekia iki 
$4,000,000. Union Commerce 
bankas ir Society National ban
kas skolina iki $ 3,000,000.

Žmogus, kurio skolinami pini
gai reikalingi automašinai ar 
kukliam vienos šeimos namui, 
nėra suinteresuotas tokiomis 
$3,000,000 iki $11,000,000 pasko
lomis. Bet pr.amonės pareigū
nams, kurių bendrovės ieško nau
jo kapitalo, šios bankų paskolos 
yra didelis patarnavimas.

Bankų paskolų riba yra nu
statyta pagal federalinį įstatymą 
neperšokti 10% banko kapitalo ir 
atsargų sumos.

♦

Kredito kortelių pramonei da
rosi vis sunkiau ir sunkiau su 
pelnu -- kaip neseniai pranešė 
Business Week žurnalas.

Iš trijų didžiausių kredito kor
telių bendrovių — Diner’s Club, 
American Express irHiltonCre- 
dit Corp. -- tik Diner’s Club 
dabartiniu laiku veikia su pelnu.

Visos problemos, pagal Busi
ness Wed< pranešimą, kyla iš 
kredito kortelių populiarumo 
pramonėje. Kredito kortelės 
pramonėje yra didelis patarnavi
mas, bet kredito kortelės bend-

rovėms reikia didelės masės kli- 
jentų, kad dirbtų su pelnu. Ankš
čiau, pavyzdžiui, Diner’s Club 
augo 40% per metus greičiu. 
"Bet dabar pelnas jau išgraibsty
tas", -- rašo Business Week. 
Dauguma bendrovių aukštieji pa
reigūnai jau priklauso kredito 
kortelių bendrovėms. Sutraukti 
didesnę klijentų masę, Diner’s 
Club ir jo konkurentai pradėjo 
žengti žemyn ekonominiais laip
tais. Tuos naujus klijentus yra 
sunkiau ir brangiau pritraukti ir 
išlaikyti.

Kredito kortelių pramonės di
džiausią problemą sudaro sąs
kaitų nemokėjimas. Gąsdinančiai 
didėjančiais skaičiais nariai vė
luoja ar visai nemoka savo są
skaitų.

♦

Jei jūs vėluojate su daktaro 
sąskaitų apmokėjimu perdaug ne
sirūpinkite. Tas pačias proble
mas pergyveno ir pirmasis JAV 
prezidentas Geoge Washington.

Washingtono kredito abejingu
mas išaiškėjo įvairių senienų 
išpardavime Parke-Brent Gale
rijoje, New Yorke.

Viena iš parduotų įdomybių 
buvo Dr. James Craik profe
sinė- sąskaita Washingtonui ir 
jo šeimai. Sąskaita buvo už 
medicininį patarnavimą nuo 1786 
m. gegužės 14 d. iki 1788 m. 
kovo 5 d. Jurgis pasiuntė dak
tarui statinę žuvų, kaip pirmą
jį įmokėjimą. Bet daktaras turė
jo laukti 15 mėnsių, kolWashing- 
tonas pagaliau užmokėjo likusius 
$100.

pasiekus tam tikro laipsnio, jau 
nebėra galimybių atstatyti nor
malų veikimą. Kitais žodžiais 
sakant, atsiradus šitokioje pa
dėtyje, kūnas perdaug išdžiūsta 
ir jo jau negalima atidrėkinti. 
Šį svarbų faktą gydytojai la
bai tiksliai supranta ir jie vi
suomet esti sargyboje, kad ligo
niui taip neatsitiktų normaliu 
keliu jis nepajėgia vandens nau
doti. Šitokiuose atvejuose jiems 
vanduo iki reikiamos normos 
papildomas tiesiog jį leidžiant 
į kraujagysles.

Dabar natūraliai kyla klausi
mas, kaip esti, kada perdaug van
dens supiliama į kūną? Pirmiau
siai, tai retai įvyksta. Antra, 
iš to neesti rimtesnės sveikatai 
žalos. Perviršį inkstai greit 
pašalina. Bet jie privalo būti 
sveiki ir normaliai funkcijonuoti, 
nes priešingame atsitikime bus 
tikrai susidurta su rimtais ir toli 
siekiančiais sunkumais. O juos 
jau ne visuomet lengva ar ga
lima nugalėti. Čia reikia pri
minti, kad nuolatinis vandens 
perviršius nors savaimi neturįs 
gilesnės reikšmės, pakelia žmo
gaus svorį, kurio padidėjimas 
niekad neišeina į sveikatą.

Susipažinus su šiais faktais 
kiekvienam svarbu bent nusi
vokti, kada ir kiek normaliai rei
kia vandens žmogui. Į. šį klausi
mą atsako pati gamta, mums su
teikdama tikslų mastą, kurį tik 
reikia vykdyti. Ir tas mastas 
yra gomurio jausmas, kuris nu
rodo, kada ir kiek organizmui 
reikia vandens. Tai ne kas kita 
kaip troškulys, kurį reikia pa
tenkinti. Yra žmonių, beveik vi
sada sūriai valgančių. Jie varto
ja daugiau druskos, negu organiz
mas reikalauja. Jos perviršis, 
ne tik nereikalingas, bet kartais 
į nesveikumus, sukelia žymesnį, 
nenormalų troškulį, kurio pasė
koje geriama perdaug vandens.

O tai sveikatai gali būti žalinga 
ir reikia vengti.

Kalciumas (kalkės) sykiu su 
fosforu, padeda išauginti stip
rius kaulus, sveikus ir gražius 
dantis. Jų stoka kūdikystėjepasi- 
reiškia minkštais ir kreivais 
kaulais bei silpnais ir lengvai 
pūvimui pasiduodančiais danti
mis. Suaugusiems ir seniems 
tai jau reiškia suretėjusius ir 
trapius kaulus, kurie ir nežymiu 
kritimu ar sutrenkimu lengvai 
lūžta ir lūžę labai lėtai gyja.

Fosforo užtinkama kiekvienoje 
organizmo ląstelėje, ypatingai 
nervų sistemoje. Jis vaidina 
svarbų vaidmenį maisto apyskai
toje. Fosforas ypatingai reikš
mingas krakmolų metabolizmo 
procesui.“ Jo trūkumas labai truk
do šį svarbų procesą. Kalkės dar 
randamos kraujo plazmoje, kaip 
būtinas faktorius kraujui sukre
šėti, nes priešingai kraujavimas 
nebūtų sulaikomas.

Kartu su kitais elementais kal
kės reguliuoja širdies normalų 
plakimą. Taigi kalkės ir fosforas 
yra nepavaduojamos svarbos 
išlaikyti sveikatą tinkamoje 
aukštumoje. Jų trūkumai, kad 
ir nežymūs, sveikatą silpnina, 
o taip pat dažnai paruošia dir
vą kitoms ligoms. Užtat svarbu 
dėti pastangas, kad jų niekados 
netruktų. Jų perviršis nekenks
mingas. Vidutinai suaugusiam 
žmogui kalkių kasdieną reikia 
0.8 gramo, o fosforo pusantro 
karto daugiau.

Turtingiausi kalkėmis šaltiniai 
yra amerikoniškas sūris (ched- 
dar), pienas, sirupas ir džio
vintos figos. Mažesniais kiekiais 
randame kiaušiniuose, duonoje, 
apelsinuose ir daugelyje kitų kas- 
dienų valgių. Fosforo gausumu 
pirmą vietą užima tas pats 
amerikoniškas sūris, paskui seka 
maišyti riešutai, kepenys,duona, 
jautiena ir aviena mėsa. Ma
žesniais kiekiais jo randama kas
dieniniam valgyje. Abiejų ele
mentų galima pakankamai gauti 
iš balansuoto maisto.

Chloro ir natrijaus gauname 
chemiško jungino formoje, ką

mes vadiname valgomąja drus
ka. Jos vidutinį reikalavimą nu
stato skonis, įsigytas iš mažų 
dienų. Jos svarbusis uždavinys 
yra reguliuoti kai kurias fizi- 
jologines veikmes. Normaliame 
gyvenime jos trūkumo beveik ne
pastebima išskyrus žymesnį pra
kaitavimą vasaros karštyje, dir
bant liejyklose ar šiaip jau kar
štose vietose.

Susirgimai, susiję su aukštu 
karščiu ar praradimu didelio kie
kio vandens, iš organizmo pa
šalina daug druskos ir gali pri
vesti prie rimto trūkumo, kuris 
visuomet reiškia grėsmę svei
katai. Visais atsitikimais būtina 
druskos trūkumą pašalinti. Tiks
lu karštmečiuose daugiau ir 
dažniau druskos naudoti, kad pa
šalintų trūkumą.

Druskos stoka kūne pasi
reiškia laipsnišku silpnėjimu, 
regėjimo sumažėjimu ir vis di
dėjančiu svaiguliu, kuris il
gainiui pereina į visišką apal
pimą. O tokių kraštutinumų ga
lima ir reikia išvengti pakarto
tinu druskos papildymu. Jos per
viršis, trūkstąs ilgą laiką, turi 
palinkimą į aukšto kraujo spau
dimo įsigalėjimą, inkstų erzini
mą, viršsvorį ir net kraujo tirš- 
tėjimą. Tokios padėties privalo
ma vengti mažinant druskos var
tojimą.

Geležies kūne esama visai ma
žai, tik apie vieną dešimtadalį 
uncijos, arba tris gramus. Ge
rokai virš pusės jo randame 
kraujo raudonuose kūneliuose, 
kuriuose jis vaidina labai svarbų 
ir nepavaduojamą vaidmenį. Tik 
dėl geležies, kraujas sroven
damas per plaučius pasipildo 
deguoniu, kuris pagamina skais
čiai raudoną spalvą, ir jį išne
šioja po visą kūną į ląsteles, 
kuriose šis deguonis, atneštas 
iš plaučių, jungiasi energijai ga
minti.

Geležis kūne pasilieka ilgą lai
ką ir net dalis jo perviršis kada 
tai įvyksta, susikrauna kepe
nyse, kaip atsarga. Jos trūkumas 
organizme pasireiškia savotiška 
anemija, mažakraujyste. Jos 
ženklai esti: išblyškimas, silpi-

mas, apetito nustojimas ir laips
niškas svorio kritimas bei jėgų 
netekimas. Tiksliausias išsigy- 
dymas, tai geležies papildymas. 
Organizmas geležies pareikalau
ja vidutiniai tik apie penkis mi
ligramus.

Geležies daugiausia randama 
kepenyse ir mėsoje. Taip pat jos 
randama nors kiek mažesniais 
kiekiais kiaušiniuose, lapotose 
daržovėse, vaisiuose, riešutuose 
ir duonoje.

Vario kūne mažiau, negu gele
žies. Tačiau jis yra svarbus ir 
nepamainomas. Be vario raudo
nieji kraujo kūneliai visiškai ne
galėtų iš plaučių paimti deguo- 
nio, nors geležies netruktų. Iš 
to sveikatai pasidarytų daug ža
los, kuri pasireikštų savotiška 
anemija.

Vario žmogui reikia apie du 
miligramus į parą. Tai, dažnai 
net su kaupu, gauname valgyda
mi balansuotą maistą. Kepenyse 
jo daugiausia yra. Tačiau pie
nas jo visiškai neturi. Iš čia ir 
kyla svarbumas kūdikius mai
tinti ir kitokiu maistu, negu 
pienas, kad būtų išvengta sveika
tos pakrikimo.

Jodas yra reikalingas žmogui 
ir gyvuliams. Jo užtenka parai 
apie vieną trečdalį miligramo. 
Tai reiškia tik mažutį trupinė
lį. Jo daugiausia susikrauna kaklo 
pasaginėje (thyroid) liaukoje.

Jodo daugiausia randama ma
rių žuvyse. Taip pat jo randam 
ir kituose kasdieniniuose val
giuose. Kadangi organizmas rei
kalauja jo tiek mažai, tai balan
suotu valgiu lengva patenkinti 
reikalavimus. Šiam krašte yra 
vietovių kurių dirvoje permažai 
jodo, tai tokių vietovių augmeni
ja ir jais besimaitiną gyvuliai 
stokoja šio elemento. Ten 
goiterio liga paprastas reiškinys. 
Kad pagerinus padėtį, reikalinga 
šio elemento papildymo. Tai daž
nai atliekama dedant jodo į val
gomąją druską arba miltus.

Kitų elementų, randamų mūsų 
organizme esti tiek maža ir jų 
įtaka į sveikatą tik nežymi arba 
dar tiksliau neištirta, kad čia 
nėra prasmės juos ir nagrinėti.

Eagle Stamps NOW visada padidina sutaupąs

D0WNT0WN — PUBLIC

Prieššventinis

SQUARE

□ ! BASEMENT
■P y CEDAR CENTER — RIDE AND RIDGEWOOD DRIVE

išpardavimas!

CEDAR CENTER RIDE AND RIDGEW00D DRIVE

Vyrų brangiam įkainavimui

Berniukų mėlyni 
pirmos

KOMUNIJOS
KOSTIUMAI

VISAD TURĖK PO RANKA 
GERĄ DOVANĄ

4 A

maudymosi 
kostiumai

3.99
SETĄSETAS

H KOSTIUMAI

14"
Skundžiamasi, kad lietuviškos knygos skaitytojų 

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

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

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

Užsisakant naudokis pridedama atkarpa.

Puiki dovana Tėvo 
dienai

Marškiniai ir maudymosi kel
nės tos pačios spalvos iš cot
ton ir rayon. Gražiai pasiūti 
vieno iš geriausių gamintojų. 
Didelis pasirinkimas iš šviesių 
ir tamsių dryžių, įvairių raštų 
ir skirtingų spalvų. Boxes sti
liaus kelnės su pamušalu. Dy
džiai: S M-L-XL.

i

Pagaminti iš 50% 
rayon ir 50% ga

bardino mišinio.
Švarkas yra 3 sagų 
stiliaus su jkirpimu 
nugaroje ir uždeng
tais kišeniais. Kon
servatyvus stilius, la
bai tinkantis tai 
svarbiai dienai. Dy
džiai 6 iki 16 šioje 
grupėje.

SPECIALUS 
PIRKINYS! 
Reguliaraus ir

Ivy stiliaus 
trumpom ranko

vėm Cotton X;
Sį

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

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

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)
■r

(Adresas)

Jūsų pasirinkimas iš 
austu impo r t u o t ų 
medžiagų — ging- 
ham ir broadcloth, 
raštų, dryži uotų, 
maišytų ir vienos 
spalvos. Visi yra pir
mos rūšies, gražiai 
psiūti sportiniai mar
škiniai. Dydžiai: S, 
M, L, XL.

į.69 f
4:

Berniukų 85% 
Rayon 

15% Acetate 
Ivy stiliaus 

išeiginės kelnės

3 už $5.00
i

DEPARTMENT...BASEMENT MEN’S FURNISHINGS
THE MAY COMPANY, ALL 3 STORES

3” J
Aukštos kokybes iš
eiginės kelnės jūsų 
p a s i r inktų pilkų, 
tamsiai pilkų, juo
dų, rudų ar navy 
spalvų, Dydųiai: 6 
iki 16.

BASEMENT BOYS’ 
CLOTHING DEPARTMENT... 

THE MAY COMPANY, 
ALL 3 STORES*
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E. CHICAGO

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis 
MEMORIAL DIENOJ

JUP6E

Bernard J. Conway

MUNICIPAl COURT

įlinkimuose dalyvavo 119
/ asmenų
East Chicagos apylinkėje, 

L. 5. Tarybos rinkimuose 
šiemet ‘dalyvavo viso 119 
asmenų. Iš jų 77 vyrai ir 42 
moterys. Naujų narių prisi
rašė 20. Tai daugiausiai 
studentai ir seni ateiviai.

Palyginus su 1958 metų 
rinkimais, šiemet dalyvavo 
netoli pusantro karto dau
giau.

Daugiausiai balsų gavo:
Makiejus Viktoras — 97, 

Juodakis Steponas — 89, 
Nainys Bronius — 79,
Adamkavičius Valdas — 68, 
Jasaitis Jonas — 67, Blins- 
trubas Teodoras — 54, Sho- 
tas Bruno — 54, Binkis 
Vikt. — 46, Kisielius Pet
ras — 44, Varnas Adomas 
— 43, Mackus Alg. — 42, 
Vėbras Petras — 42, Dran
ga Karolis — 41, Stakaus- 
kas Romas — 41, Verbickas 
Antanas — 41. T. M.

Praeitą šeštadienį Vaidilos teatro aktoriai Clevelande suvaidinę A. Rūko komediją "Vieno kiemo gy
ventojus". Nuotraukoje iš kairės: J. Kijauskas, N. Maželienė, V. Morkūnienė, E. Bridžiuvienė, J. 
Citulis, P. Maželis, R. Apanavičius, G. Plečkaitienė. Veikalą režisavo ir dekoracijas piešė P. Maželis.

V. Pliodžinsko nuotrauka

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis
MEMORIAL DIENOJ

DAIRYMEN ICE CREAM 
COMPANY

3068 WEST 106th STREET

OR 1-2300

Motinos dienos minėjimas
B e n druomenės valdybos 

pastangomis buvo suruoštas 
motinos dienos minėjimas 
su paskaita ir menine pro
grama. Jis įvyko gegužės 
14 d., 4 vai. p. p. šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijos 
salėje, Harbor, Indiana.

Minėjimą atidarė apylin
kės pirmininkas Kazimie
ras Valeika, kuris savo tar
tame žodyje apibūdino šio 
minėjimo reikšmę.

Šio minėjimo proga ati
tinkamą paskaitą skaitė 
Zigmas Moliejus, kuris tu
riningoje paskaitoje iškėlė 
motinos reikšmę šeimoje, o 
taip pat ir lietuvybės išlai
kyme.

Meninę programą išpildė 
lituanistinės mokyklos mo
kiniai ir East Chicagos jū
rų skautės.

CIEVEIANOE 
it apylinkėse

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis
MEMORIAL DIENOJ

CLEVELAND AMBULANCE 
SERVICE, INC.

Remember the Maroon and Cream Colored 
Cars with the Men in White

Called and Recommended by Cleveland's 
Leading Physicians and Surgeons

ENdicott 1-0770

L i t uanistinės mokyklos 
mokiniai: Aukštuolis Gin
taras, Jasaitytė Nijolė, Ja- 
saitytė Alvyra, padeklama
vo eilėraščius, Vijolėta Bin- 
gelytė paskaitė dailaus skai
tymo ir lituanistinės mo
kyklos mokiniai pašoko tau
tinį šokį (žiogelį).

East Chicagos jūrų skau
tės padainavo 3 daineles, 
pašoko tautinius šokius 
(Ruglčius ir Givatarą), se
sė Rūta Domarkaitė paskai
tė dailaus skaitymo.

• Tautiniams šokiams va
dovavo Genė Markavičienė, 
akordionu pagrojo Benius 
Pakalenka ir eilėraščius pa
ruošė mokytojas Algis Mar
kevičius.

Minėjime dalyvavusias 
mamas jūrų skautės papuo
šė gėlėmis.

Pakenė

BOSTON

• Dirvos jaunųjų pianis
tų varžybų koncertą, ir po 
to vykusį balių rengiant, 
labai daug talkino:

Apanienė, Besparaitienė, 
Butkienė, Civinskienė, De- 
gesienė, Dulebienė, Gaižu- 
tienė, Garlauskienė, Gar
mienė, Ignienė, Jakubaitie- 
nė, Jasukynienė, Jonaitie
nė, Jucaitienė, Juodėnienė, 
Karosienė, Karpienė, Lazdi- 
nienė, Malcanienė, Navikai
tė, Orintienė, Pročkienė, 
Piktu rnienė, Rastenienė, 
Raulinaitienė, Rinkuvienė, 
Rukšėnienė, Salasevičienė, 
San dargienė, Smetonienė, 
Snarskienė, S t e p o n ienė, 
Vencį ovienė, Žemaitienė, 
žygienė, Blinstrubas, Beno- 
kraitis, Bartkus, Banis, Ba
cevičius, Garla, Jurgaitis, 
Kripavičius, Kizlaitis, Mai- 
nelis, Pračkys, Pikturna, 
Stuogis ir kiti.

Visiems reiškiame širdin
gą padėką, nes tik tokia di
delė talka įgalina premijas 
sukelti ir kitas išlaidas pa
dengti.

• Vieno kiemo gyventojai 
— trijų veiksmų Antano 
Rūko komediją, Clevelando 
scenoje Vaidilos teatras, re
žisuojant P. Maželiui, paro
dė praėjusį šeštadienį — 
gegužės 20 d. Vaidinimo 
žiūrėjo apie 300 svečių. Ak
toriai savo paskirtis atliko. 
Vaidybiniu požiūriu stip
riausiai reiškėsi pats reži- 
sorius P. Maželis ir J. Citu
lis. Dalyvių, aišku, galėjo 
žymiai daugiau būti.

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis
MEMORIAL DIENOJ

THE E. B. BROWN OPTICAL 
COMPANY

UNION COMMERCE BLDG. ARCADE
MAin 1-2428

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

SAVINGS 
EARN

4%
OPEN EVERY SATUROAY UHTIL 2:30

SUPERIOR 
SAVINGS
NEW SATUROAY HOURS

9:30 to 2:30
IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST,

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

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

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis
MEMORIAL DIENOJ

IN BEHALF
OF FOUI

CITIES SERVICE DEALER

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis
MEMORIAL DIENOJ

ALLIED ELECTRIC SEWER 
CLEANING COMPANY

R. P. Herschman Prop.
ROTO - ROOTER SERVICE

West Side East Side
12910 Detroit Avė 12824 Superior Avė
AC 6-4500 MU 1-7722

Bostono Lietuvių Mišraus 
Choro metinio koncerto, ku
ris bus gegužės 28 d. So. 
Boston High School salėje, 
programoje dalyvauja taip 
pat solistė Daiva Mongir- 
daitė, sopranas, kuri po pa
skutinio jos koncerto Bos
tone, ”Boston Globė”, ”Bos- 
ton Traveler” ir kit. laik
raščių muzikos kritikų bu
vo aukštai įvertinta.

šį kartą jos programoje 
Br. Budriūno, Vlado Jaku- 
bėno ir Juliaus štarkos kom
pozicijos ir, Giac.omo Pucci- 
ni ištraukos iš operų La Bo- 
heme ir Tosca.

Koncerto programoje da
lyvaus ir Bostono lietuvių 
moterų trio — Irena Mic-

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.

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC.
CLEVELAND SKYRIŲ

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

Paraginkit savo pažįstamus 
užsiprenumeruoti DIRV4.

kūnienė, Irena Žukauskienė 
ir Vida Mališauskaitė. Po 
koncerto Lietuvių Piliečių 
Draugijos auditorijoje — 
III aukšte pobūvis.

J koncertą ir į pobūvį ma
loniai kviečiami visi. Savo 
atsilankymu pagelbėsite su
telkti lėšų choro kelionei į 
Chicagą Dainų -šventėn.

*
Bostono Aka d e m i n i s 

Skautų Sąjūdis birželio 3 d. 
ruošia šventę, kurios metu 
bus duodami pasižadėjimai. 
Taip pat bus suruošta liau
dies meno paroda ir šokių 
vakaras. Visi kviečiami at
silankyti.

Siunt. No. C-l $32.00
20 sv. cukraus
9 sv. kiaul. taukų
10 sv. kviet. miltų

Siunt. No. C-2 $34.50
18 sv. kiaul. tautų
20 sv. cukraus

Siunt. No. C-3 $44.00
10 sv. cukraus
9 sv. kiaul. taukų
5 sv. salami
10 sv. kviet. miltų
2 sv. kavos
1 sv. pipirų
10 pok. Amer. cigar.

Siunt. No. C-4 $32.00
30 sv. cukraus
9 sv. kiaul. taukų

Siunt. No. C.5 $48.00 
4’/j sv. kiaul. taukų 
5 sv. salami
5 sv. rieb. ar liesiu 
lašinių
10 sv. cukraus
5 sv. kviet. miltų
2 sv. kavos
2 sv. kakao
1 sv. pipirų
2 sv. ryžių
10 pok. Amer. cigr.

Siunt. No. C-6 $48.00
2 sv. kavos
5 sv. cukraus
9 sv. kiaul. taukų
5 sv. salami
5 sv. riebių lašinių
5 sv. liesiu lašinių
5 sv. kviet. miltų
2 sv. pipirų

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

pasiųsti iš Europos.
Skelbimas laikinas — prašome išsikirpti.
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KAS IR KUR?
• Motiejus Vilkišius, Dir
vos rėmėjas iš Lawrance, 
Mass., sužinojęs,’ kad ren
giamasi atskira knyga iš
leisti Sibiro tremtinio atsi
minimus, kurie papildyti ir 
iliustruoti, atsiuntė $10.00 
auką.
• T. Mečkauskas, tautinių 
organizacijų veikėjas ir Dir
vos bičiulis iš'E. Chicago, 
artėjant Vilties Draugijos 
susirinkimui, savo įnašus 
padidino $35.00.
• Genovaitė Bertulienė, iš 
Los Angeles, trims savai
tėms atostogų išvyko į Ro
mą, Italijoj. Aplankys ir 
daug kitų vietų, o gegužės 
mėnesio gale žada grįžti 
namo. 'Ji, skr.sdama į Eu
ropą, buvo sustojusi New 
Yorke ir aplankė Emiliją ir 
Vincą Rasteriius bei kitus 
draugus.
• Lietuvišką banką, tvarko
mą kooperatiniais pagrin
dais, ruošiasi įsteigti Mel- 
bourno, Australijoje, gyve
ną lietuviai.
• Ped. Lituanistikos Insti
tutui A. Rimienė paaukojo 
5 dol., o L.R.K.S.A. per In
stituto Globos K-to pirm, 
kun. J. Krištanavičių, S.J., 

Solistė Nerija Linkevičiūtė, 1959 m. Dirvos ruoštame dainininkių 
konkurse laimėjusi premiją, dainuos šį šeštadienį ALTS Seimo 
rengiamame bankete, Chicagoje Sheraton viešbutyje.

AMERIKOS LIETUVIU TAUTINĖS SĄJUNGOS SEIMAS
CHICAGOJE

GEGUŽES 27
RENGIA

BANKETĄ
6

VISI KELIAI VEDA \ ALTS SEIMĄ CHICAGOJE... Seimo vieta 
--Sheraton viešbutis, lengvai pasiekiama iš visų pusių.

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.

rt**tu«

SHERATON-
chicago
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STREET CONNECTIONS TO SHERATON-CHICAGO

ALT S-gos Detroito skyriaus nariui

VIKTORUI GRIŠKONIUI

mirus, jo giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia

ALT S-gos Detroito skyriaus 
valdyba

paskyrė 3 metines stipendi
jas po 40 dol. K.R.K.S.A. 
prezidentas Leonardas ši
mutis, atsiųsdamas čekį, ra
šo : „Lietuvių Romos Kata
likų 'Susivienijimo Ameri
koje Vykdomoji Taryba, 
įvertindama Pedagog i n i o 
Lituanistikos Instituto pa
stangas duoti aukštesnį li
tuanistinį išsilavinimą lie
tuvių jaunimui, Institutą 
lankantiems studentams pa
skyrė tris stipendijas, šiam 
tikslui siunčiu 120 dol. ver
tės čekį.” Lituanistinio švie
timo rėmėjams Institutas 
nuoširdžiai dėkoja.

• Lietuvių Bendruomenės 
centrinė apylinkė iš Cleve
lando per S. Nasvytį pri
siuntė 20 dolerių Lituanus 
žurnalui remti.

TAUTINĖS SĄJUNGOS 
SEIMO RUOŠA

A.L.T. S-gos seimui artė
jant yra gauta žinių, kad į 
seimą Chicagoje iš Balti
morės vyksta tautinių dar
bų veteranas J. Lietuvnin
kas ir skyriaus pirmininkas 
A. česonis.

*
Iš Los Angeles atvyksta 

Tautinių Namų Fondo pir
mininkas V. Aleksandrūnas

GRAŽIU PARENGIMU PAGERBTA MUTINA TURUNTE
KLB Toronto apylinkės valdy

ba gegužės 14 d. Prisikėlimo 
parapijos salėje suruošė įspū
dingą motinos dienos minėjimą. 
Paskaitą, kurioje buvo keliama 
motinos vaidmuo šiemoje, skai-

ir lietuviškos radijo valan
dos vedėjas B. Gediminas.

*

Iš Philadelphijos laukia
ma atvykstant didelio būrio 
delegatų, kuriems vadovaus 
skyriaus pirmininkas J. Če
sonis.

*

Iš Bostono į seimą at
vyksta skyriaus pirminin
kas inž. J. Dačys. Laukia
ma aktyvaus veikėjo Igno 
Velėniškio.

*

Dar nežinia kiek atstovų 
atvyks iš New Yorko. Iki 
šiol tikrai žinoma, kad sei
me dalyvaus Abraičiai, Se- 
nikas, Rastenis, čekienė, 
Diržys, Nemickas.

*

Seimo pasiruošimo dar
bai Chicagoje jau eina į pa
baigą. Jiems vadovauja ak
tyvus Chicagos skyriaus 
pirmininkas A. Jonikaitis. 
Banketui vadovauja visad 
aktyvus P. Vėbra.

*

‘Tautinės Sąjungos seimo 
registracijai vadovaus East 
Chicagos skyriaus pirminin
kas K. Pocius. Jam talkinin
kaus gražus būrys chicagie- 
čių ir harboriečių.

*

Tautinės Sąjungos pir
mininkas Eug. Bartkus sa
vo pranešime, be einamųjų 
reikalų, plačiau pasisakys 
A. Smetonos monografijos 
ir spaudos reikalais.

Motinos dienos minėjime Toronte J. Čeponkutė sega rožę Konstan
cijai Bačėnienei, po ilgos tremties Sibire, pirmą kartą dalyvau
jančiai motinų pagerbime. K. Bacėnienė į Kanadą atvyko praeitų 
metų rudenį ir neseniai atšventė 50 metų vedybinio gyvenimo su
kaktį.

tė Regina Kulienė. Prelegentė, 
paminėdama motinos įtaką vaiko 
besivystančiai sielai, davė 
daugelį pavyzdžių, kuriais buvo 
išryškinta jos didelė atsakomy
bė ne tik šeimos, bet kartu lie
tuviškos bendruomenės ir tautos 
atžvilgiu. Esą kai įvairios nege
rovės atsirandančios, kurių pa
sėkoje imančios gesti šeimos, 
tai tas gedimas persiduoda tautai 
ir ją neretais atvejais sunai
kina. Keldama pasidavimo sve
timai įtakai klausimą pareiškė, 
kad esą visas kultūrinis ir vi
suomeninis gyvenimas subyrės, 
jei laiku nesiimsime priemonių 
apsisaugoti nuo gręsiančio pavo
jaus.

Turint mintyje, kad paskaitos 
klausėsi mokyklinio amžiaus jau
nimas ir jau žilo plauko sulau
kę, tai prelegentei turinio at
žvilgiu prie tokios savo dvasiniu 
pasauliu skirtingos publikos pri
sitaikinti buvo gana sunku.

A. Vaišvilienės tautinio auklė-

S. Dabkaus nuotrauka 

jimo mergaičių grupė pasirodė 
scenoje su tautiniais šokiais. 
Šios jaunos šokėjos tikrai gra
žiai užsirekomendavo pašokda- 
mos Noriu miego, Suktinį ir Vė
darą. Be to Irutė Malinauskaitė 
ir Rūtelė Vaišvilaitė tarp šokių 
įsiterpė su deklamacijomis, -- 
skirtomis pagerbti motiną.

Muzikų St. Gailevičiaus ir D. 
Rautinš piano studijos mokinės 
D. Simanavičiūtė ir T. Supro- 
naitė paskambino pianu.

Programa be sutrikimų ir pau
zių buvo atliekama sklandžiai. 
Vienam dalykėliui pasibaigus 
tuojau buvo pradedamas naujas, 
kad neužtesus laiko ir neįvargi
nus svečius.

Neperseniausiai pradėję darbą 
parapijų vaikų chorai, tai viena, 
tai kita proga išeina į dienos 
šviesą su lietuviškai skambančia 
daina, kuri teikia daug džiaugsmo 
vyresniesiems besirūpinantiems

Z. Orentienės baleto studijos mokinės išpildo vaizdelį motinos 
minėjime gegužės 14 d. Toronte. -S. Dabkaus nuotrauka

VIRŠUJE: Z. Orentienės bale
to studijos mokinės išpildė iš
trauką iš baleto "Spraktukas" 
Toronte per motinos minėjimą. 
Išpildyme dalyvavo: Z. Žalpytė, 
D. Žėkaitė, B. Starkytė, A. Ce- 
plikaitė, R. Kryžanauskaitė, B. 
Alksnytė, R. Birgelytė, V. Dau- 
lenskaitė, L. Dičaitė, D, Jakelai- 
tė, R. Klibingaitė, D. Jokūbynai- 
tė ir V. Senkevičiūtė.

S. Dabkaus nuotrauka

mūsų tautiniu išlikimu. Štai 
visi mielai sutinka kun. B. Ba
cevičiaus vadovaujamą jaunimo 
chorą, kuris mums padainuoja: 
Sėdžiu už stalelio, Blezdingė
lę, Kaip gi gražus, Linelį roviau 
ir Kai obelis mamyt, palinkus.

Jaunieji dainininkai susilaukė 
gausių ovacijų ir kai kurias dai
nas turėjo kartoti.

Kun. B. Jurkšas su savo vado
vaujamu jaunimo choru pasigėrė
tinai išpildė "Palangos jūrei
viai". Čia buvo daina jungiama 
su ritminiais judesiais ir vai
dyba. O tai buvo gražu ir įs
pūdinga. Svečiai būtų su malonu
mu dar kartą Palangos jūreivius 
išklausę, bet matomai nenorėta 
perdaug ilgai užtęsti programą 
ir nuo kartojimo susilaikyta. 
Tikėkimės, kad dar bus proga 
išgirsti ir pamatyti kitą kartą. 
Chorams akomponavo D. Tautinš.

Taip kaip toj dainoj "dar toliau 
dar pamažu, dar toliau dar bus 
gražu"... Ir tikrai neapsirikta. 
Zinaidos Orentienės baleto studi
ja, kuri išpildė porą gražiai 
paruoštų dalykėlių, susilaukė tik
rai užtarnauto ir nuoširdaus 
įvertinimo. Pirmųjų trijų klasių 
mokinės išpildė vaizdelį "Lietu
vėms motinoms" ir vyresniosios 
--ištrauką iš baleto "Spraktu
kas" Pirmojo vaizdelio choreo
grafija Nijolės Eižinaitės, o vy
resniųjų -- Z. Orentienės.

Po LB apylinkės pirmininko 
S. Juozapavičiaus padėkos žo
džio minėjimas baigtas Tautos 
Himnu.

P. V.
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