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DIDYSIS PRESTIŽO BANDYMAS VIENOJE

Sovietijos viršūnių 
nuo Teherano kon- 
nenumatyta jokia 

nes prez. Kennedy 
išvengiant didelės

Šeštadienį Vienoje prasidėjo 
pirmasis prez. Kennedžio ir So
vietijos diktatoriaus Chruščiovo 
susitikimas, į kurį abu valstybių 
šefai, kaip pareiškė, einą su 
"nemažu pasitikėjimu". Tai tu
rėtų reikšti, kad jie šiuo susi
tikimu tikisi sumažinti vis di
dėjančią tarptautinę įtampą.

Šiam, septintajam susitikimui 
tarp JAV ir 
(skaičiuojant 
ferencijos), 
darbotvarkė, 
tikėjo, kad,
sudėties štabų ir propagandinių 
aparatų, būsią galima laisvuose 
pasikalbėjimuose pasiekti kon
kretesniu rezultatų. Kaip tai pa
siseks, parodys labai netolima 
ateitis, bet šis susitikimas reikš 
didįjį prestižo bandymą ne tik 
prezidentui Kennedžiui, kurio 
pirmieji mėnesiai JAV prezi
dento poste, veikiant Kubos, La
oso ir kitoms krizėms, nebuvo 

. labai sėkmingi, bet ir Chruš
čiovui, kurio"taikos koegzisten
cija" išstatoma didelei rizikai.

Prez. Kennedy po šešių kon
ferencijų su Prancūzijos pre
zidentu De Gaulle pareiškė, kad 
Vienon vykstąs su daug didesniu 
pasitikėjimu, negu jį turėjęs 
anksčiau. Tuose pasitarimuose 
buvo pasiekta eilė pažiūrų su
derinimų tarp abiejų valstybių, 
prieita griežtesnių nutarimų, 
ypač Berlyno ir Vokietijos klau
simais, praplėstas karinis ir 
ekonominis bendradarbiavimas.

Baigęs pasitarimus su prez. 
De Gaulle, prez. Kennedy spau
dos. konferencijoje nurodė, kad 
jo susitikimo su Chruščiovu tiks
lai esą:

♦ suteikti Sovietijos diktato
riui progą tiksliau apspręsti rei
kalus, liečiančius JAV ir Sovie
tijos interesus;

* siekti išjudinti iš mirties 
taško Ženevoje vykstančias ato-

VAKARIEČIAI BERLYNĄ GINTU 
ATOMINIAIS GINKLAIS

Britanijos gynybos mi- 
nisteris Harold Watkinson 
pareiškė, kad ”agresorius” 
neturįs tikėtis, jog Vakarai 
ves ribotą karą, kuris ati
tiktų užuolėjo taktinius 
planus.

W a t kinson nenu rodė 
agresoriaus vardu, bet jo 
įspėjimas buvo aiškiai nu
kreiptas į Sovietija. Londo
ne kaskart labiau įsigali įsi
tikinimas, kad rusai galį 
pradėti žygius prieš Vakarų 
Berlyną prileisdami, jog 
Vakarai nejudins branduo
linių ginklų.

Watkinsono pareiškimai 
buvo padaryti Vakarų Eu
ropos Unijos plenumo sesi
joje. Unijos plenumą suda-

AMERIKOS SUSIRŪPINIMAS BŪKLE DOMINIKOJE
Amerikos Valstybių Organiza

cijos komitetas, prieš eilę mė
nesių sudarytas iš septynių val
stybių žmogaus teisių pažeidi
mams Dominikoje tirti, planuoja 
siųsti į Dominiką specialią mi
siją, kuri turėtų siekti naujojo 
diktatoriaus pradėtų represijų 
sustabdymo.

Washingtone ir kitose Ameri
kos valstybių sostinėse vis di
desnį susirūpinimą kelia Domi
nikoje pradėti režimui nepalan
kių ar nepalankiais įtariamų as
menų kankinimai ir žudynės. 
Naujasis diktatorius, nužudytojo 
Trujillo "cįykaduonis sūnelis" 
Rafael Trujillo jr., perėmęs Do
minikos armijos vadovybę prie 
savo tėvo karsto prisiekė, kad 
jis "nugalabins kiekvieną, kuris 
turėjo ryšio su tėvo mirtimi".

Iš Ciudad Trujillo ateinančio
mis žiniomis, keli įtariamieji 
dalyvavę atentate jau esą nužu

minių bandymų nutraukimo ir 
Laoso ateities konferencijas. Abi 
jos jau galutinai įstrigo akligat- 
viuose ir pertrauktos, iki Kenne- 
džio - Chruščiovo pasitarimų 
pabaigos;

* tiksliau suprasti Chruščiovo 
pažiūras ir jų implikacijas, tą 
pačią galimybę suteikiant ir 
Chruščiovui, kad jis nepadarytų 
klaidingų apsiskaičiavimų, kurie 
nuvestų į naują pasaulinį karą.

Chruščiovui gi svarbu iš šio 
susitikimo išspausti bent pro
pagandinį laimėjimą, kad išlai
kius dominavimą komunistų blo
ke, kur jam koją kiša jo ideo
loginis oponentas Pekinas, rei
kalaująs griežtesnės linijos prieš 
Vakarus. Iš to reikia daryti iš
vadą, kad Chruščiovas derybose 
su Kennėdžiu bus atsargus opo
nentas kuris bandys bent pro- 
pagandiškai šį tą laimėti abie
juose, jo nuomone, svarbiausiuo
se klausimuose - Vokietijos ir 
nusiginklavimo.

Bet iš kitos pusės, nepaisant 
abiejų pusių oficialiai deklaruoto 
"nemažo pasitikėjimo", Wa- 
shingtono aukštieji sluoksniai pa
brėžia, kad Vienoje nesitikima 
pasiekti jokių susitarimų tarp 
JAV ir Sovietijos.

'GELBĖJA' LAOSO 
KONFERENCIJĄ

Prez. Kennedy po pasita
rimų su Prancūzijos prez. 
De Gaulle išsikvietė į Pary
žių JAV delegacijos šefą W. 
Averell Harriman pasitarti 
dėl Laoso konferencijos, ku
rioje po 11 posėdžių nepa
siekta jokios pažangos.

Konferencijoje konflikto 
branduolį sudaro skirtingos 
Rytu ir Vakarų pozicijos: 

ro .Britanijos, Prancūzijos, 
Vakaru Vokietijos, Italijos, 
Belgijos, Olandijos ir Liuk
semburgo parlamentų na
riai, kurie Londone posė
džiavo keturias dienas.

W a t k i nsonas posėdyje 
pareiškė, kad ”mes niekada 
nebūsim agresoriai”, bet 
turėsim atmušti kiekvieną 
agresorių tomis priemonė
mis ir tokiais ginklais, ko
kius diktuos aplinkybės ir 
laikas”. Tas jo pareiškimas 
buvo padarytas kalbant 
apie Washingtone vykstan
čius amerikiečių, britų ir 
prancūzų pasitarimus dėl 
priemonių šią vasarą lau
kiamai Berlyno krizei at
remti.

dyti arba areštuoti. Areštuotųjų 
tarpe esama ir katalikų kunigų. 
JAV piliečiai tuo tarpu dar ne
areštuojami, bet atsakingi 
sluoksniai informuoja, kad Ame
rikos simpatikai, Dominikos pi
liečiai, jau esą pradėti perse
kioti.

Washingtono sluoksniuose pa
stebima, kad būklė Dominikoje 
"biaurėjanti", ir JAV laivyno 
vienetai Karaibų zonoje esą pa
rengtyje, siekiant arba sustab
dyti Castro ekstremistų įsiver
žimą į Dominikos teritoriją, arba 
eiti pagalbon amerikiečiams, jei 
Trujillo režimo priešai pradėtų 
atvirą sukilimą.

* "TRAKTORIŲ už laisvę" ko
mitetas telegrafavo Kubos prem
jerui Castro, kad jau esąs pa
ruošęs traktorius mainyti į 1214 
invazijos belaisvių.

• JAV ir kitos Vakarų 
delegacijos nenori eiti į to
limesnes derybas dėl garan
tijų Laoso nepriklausomy
bei ir neutralumui užtik
rinti, kol krašte nėra galu
tinai įgyvendintos ginklų 
paliaubos;

• Sovietija, komunistinė 
Kinija ir jų satelitai ginči
ja, kad faktinės ginklų pa
liaubos jau esančios, ir kon
ferencija turėtų pradėti 
svarstyti sovietų pasiūly
mus. Esą, ginklų paliaubos 
nebuvusios esminė konfe
rencijos sąlyga.

Vakarų diplomatų tarpe 
dabar svarstomi du būdai 
k o n f erencijai "išgelbėti”. 
Vienas, kad Maskva sutiktų 
su britų reikalavimais pa
siųsti tarptautinei kontro
linei komisijai naujas ins
trukcijas, ją igaliojant iš
tirti ginklų paliaubų pažei
dimus. Antras — pats 
Chruščiovas įsakytų Pathet 
Lao sąjūdžiui sustabdyti 
karines operacijas.

MES PRIVALOME PATRIOTAIS PALIKTI IR 
LIETUVOS LAISVĖS SUTEMŲ METU

Lietuvos atstovo Nachingtone I. Rajecko kalba ALT Sąjungos Seime Chicagoje
Aš giliai dėkingas A. L. T. 

S-gos pirmininkui už malonų 
kvietimą į šį Seimą atsilankyti. 
Aš džiaugiuosi, turėdamas pro
gos šio Seimo dalyvius gyvu 
žodžiu pasveikinti.

Lietuva - - mūsų protėvių bend
ras palikimas. Ji mūsų visų ir 
mes visi jos palikuonys. Mus 
jungia šimtmečių bendra isto
rija, lietuvių tautos aspiracijos, 
jos kraujo aukos, kančia ir dan
gaus keršto šaukianti skriauda.

Amerikos lietuvio širdis visa
da buvo jautri lietuvių tautos rei
kalams. Tokios širdies pavergta 
tauta dabartiniu metu ypatingai 
pasigenda. Mes Lietuvai reika
lingi be skirtumo amžiaus, pro
fesijos, organizacijos ar srovės 
registracijos kortelės. Lietuvos 
saulėtų dienų patriotizmo nepa
kanka. Mes privalome patriotais 
palikti ir Lietuvos laisvės su
temų metu.

Laimė, kaip ir laisvė, neda
loma. Mes negalime jaustis lai
mingi, kai kančia ir ašaros mū
sų pavergtų tautiečių kasdieninis

Lietuvos atstovas Washingtone dr. J. Kajeckas perduoda Dirvos 
redaktoriui B. Gaidžiūnui kalbą, skaitytą ALT S-gos seime Chi
cagoje. Dirvos nuotrauka

Naujieji Los Angeles Lietuvių Tautiniai Namai, 3356 Glendale Blvd., kur jaunimo ir visos lietuvių 
organizacijos ras vietos prieinamomis sąlygomis savo veiklai pagyvinti.

LOS ANGELES LIETUVIU TAUTINIAI NAMAI 
NAUJAS LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO ŽIDINYS

Prieš keletą metų Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos Los 
Angeles skyriaus iniciatyva su
organizuotas Los Angeles Lie
tuvių Tautinių Namų Fondas re
alizavo savo tikslus įsigydamas 
Los Angeles mieste Tautinius 
Namus.

Prie patogaus susisiekimo, 
Glendale ir Per litą gatvių kam
pe, nupirktas dviejų aukštų pas
tatas. Pastate pirmajame aukšte 
yra trys biznio patalpos, o ant- 

penas. Mes dar neužmiršome 
Kražių skerdynių, tat, kaipbeuž- 
mirŠti Šių dienų šiurpią realy
bę?. Mes Lietuvos tironui nedo
vanotume, jei jis būtų vienintelį 
Lietuvos sūnų nužudęs. Gi jis 
nužudė dešimtis tūkstančių vi
sokio amžiaus ir lyties nekalti] 
lietuvių. Jau 20-tas šimtmetis, o 
pasaulis tebeprisimena nekal
tuosius bernelius, žuvusius 
Herodo įsakymu. Lietuvos ne
kaltos aukos gausesnės, negu Ju
dėjos. Reikia tad, kad ir mūsų 
atmintis būtų ilgesnė ir kad ji 
įpareigotų daryti atitinkamus 
sprendimus.

Tautos skriaudos ženkle, tra
giško birželio įvykių išvakarėse, 
renkatės Seiman. Susirinkote ap
žvelgti nueitąjį kelią ir nutiesti 
gaires ateities veiklai. Aš neabe
joju, kad tos numatomos veik
los gairės atatiks Lietuvos gy
vybinius interesus.

Susirinkę Seiman, pasigesite 
pažįstamų veidų. Giltinė prareti
no Jūsų gretas. Be šviesios at
minties Antano Olio, pastaruoju 

rajame aukšte salė, keletas kam
barių raštinėms ir kitos reika
lingos patalpos.

Plačiai pasiskirsčiusiems Los 
v Angeles lietuviams bus sudaryta 
nauja galimybė susirinkti sa
vuose lietuvių namuose, aptarti 
savus lietuviškus, kultūrinius 
visuomeninius ir organizacinius 
reikalus, kartu pabuvoti,pabend
rauti ir pasilinksminti, Jaunimo 
ir visos kitos lietuviškos orga
nizacijos čia ras vietos prieina- 

metu netekote dar daug žadėju
sių kitų pajėgų, daktarų: Kalvai
čio, Paplėno ir Dirmeikio as
menyse. Dėl jų reiškiu Šiam 
Seimui mano giliai nuoširdžią 
užuojautą.

Džiugu konstatuoti, kad jūsų 
eiles turtina akademikai ir kitos 
jaunos, daug žadančios, pajėgos. 
Džiaugiuosi, kad sielojatės ir gy
venate Lietuvos ir lietuvių tau
tos rūpesčiais. Ypatingai džiau
giuosi, kad dirbate išlaikyti lie
tuvių tautinę idėją visuomenėje 
gyvą ir puoselėjate visa, kas 
Lietuvos ir lietuvių tautos vardą 
kelia bei garsina. Džiaugiuosi, 
matydamas jūsų eilėse ir senimo 

(Nukelta į 3 psl.) 

ALT SĄJUNGOS SEIMUI 
INVOKACIJA

[Skaityta Tėvo I. Vaišnio, S.J.)
Visagalis tautų Kūrėjau, kurio įkvėpti žodžiai sako, kad 

"palaiminta tauta, kurios Viešpats yra Dievas", mes pra
šome, kad būtum mūsų kenčiančios tautos Viešpats, kad 
šiais erškėčiuotais keliais ją išvestum į laisvę ir garbę, 
kaip kitados iš vergijos išvedei savo išrinktąją. Senojo 
Testamento tautą.

Mes tikime, kad ir Lietuva gali būti Tavo išrinktoji 
tauta, jeigu jos sūnūs ir dukros gyvens pagal Tavo įsta
tymus, o ypač pagal patį didžiausią jį meilės įstatymą. 
Mes žinome, kad tauta nėra tik žemė, kurioje kadaise 
laisvai gyvenome; mes suprantame, kad kiekvienas mūsų 
brolis ir kiekviena sesė yra tautos dalis, kiekvienas 
lietuvis yra mūsų tautos narys.

Kai kurie su didžiausia pagarba ir meile laikome iš 
Lietuvos atsineštą saujelę žemės. Tai yra mums brangi 
relikvija -- savo tėvynės prisiminimas, gyvenant svetur. 
Tai yra bent maža dalelė tos žemės, kuri mus maitino, 
kurią lietuvis savo krauju amžiais gynė. Bet padėk, Vieš
patie, mums suprasti, kad kiekvienas mūsų tautietis, 
kiekvienas čia gyvenąs lietuvis mums turi būti daug bran
gesnė relikvija už tą saujelę žemės, nes jis yra gyvas 
mūsų tautos narys, kuriam kenčiant ar sergant, kenčia 
ir serga mūsų tauta.

Padėk, kad mes suprastume tautos reikšmę, kad kiek
vieną lietuvį mylėtume ta meile, kuria Tu mus visus 
myli ir už kuriuos nebijojai paaukoti net savo gyvybės. Pa
dėk, kad tėvynės pasiilgimas ir jos meilė sudegintų bet 
kokią kito žmogaus neapykantą mūsų širdyje ir kad mes 
ne tik suprastume, bet ir gyvenime vykdytume tą tiesą, 
jog prasmingai mylėsime savo tautą tik tada, kai tikrai 
mylėsime kiekvieną sesę ir brolį lietuvį.

Neapykanta skaldo, silpnina ir veda į vergiją, o meilė 
jungia, stiprina ir veda į laisvę. Savo visagalinčia malone 
padėk, kad ir šio seimo posėdžiai, mintys bei nutarimai 
būtų persunkti Tavo skelbta ir pavyzdžiu parodyta mus vi
sus jungiančia ir gaivinančia meile. Tad laimink šį sei
mą, kurį pradedame vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šv. Dva
sios. Amen.

miausiomis sąlygomis savo 
veiklai pagyvinti.

Los Angeles Lietuvių Tauti
niai Namai yra lietuvių kultū
rinė institucija, pasiryžusi sau
goti ir puoselėti lietuvių tauti
nes kultūros vertybes globoti ir 
remti lietuvių jaunimą, išlaikyti 
savo tarpe lietuvių kalbą, papro
čius ir tautinę dvasią. Tai nėra 
pelno teškianti institucija ir jos 
vyriausias tikslas lietuvybės iš
laikymas.

Pirmieji konkretūs žingsniai 
padaryti -- isigyta sava pastogė. 
Turint savą pastogę lengviau 
seksis ir visų kitų užsibrėžtų 
tikslų įgyvendinimas.

Tačiau, mes visi žinome, kad 
norint atlikti didesnius darbus, 
reikalinga didesnės lietuviškos 
visuomenės paramos. Lygiai ir 
šiuo atveju Tautinių Namųpasta- 
tas nupirktas, reikalinga dar 
jį pritaikyti saviems reikalams, 
salę dekoruoti, papuošti, atlikti 
kai kuriuos vidaus pertvarky
mus, įsigyti reikalingus baldus 
ir kitą reikalingą inventorių.

Daugelis Los Angeles ir kitų 
vietovių lietuvių jau įsijungė 
į šį darbą savo finansine para
ma. Tenka laukti ir tikėti, kad 
dar ateis daug naujų šimtininkų 
—dalininkų, kurie įsijungs į šį 
kultūrinį lietuvišką darbą ir kar
tu finansiniai parems.

Didele padėka priklauso šio 
fondo iniciatoriams, fondo vado
vams ir vykdytojams. O taip pat 
ir visiems dalininkams, kurie šį 
reikalą moraliai ir materialiai 
rėmė ir remia.

A. K.
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Vienas iš 16 abstraktaus meno kurinių, kuriuos dailininkė Elena Urbaitytė buvo išstačiusi New 
Yorke gegužės 13-27 dienomis, Ruth Sberman galerijoj, 306 E. 72 St. Elena meno studijas pradėjo 
būdama gana jauna ir atsidūrusi tremtyje be tėvų savo užsibrėžto tikslo siekė nugalėdama visas kliūtis. 
Ji pradėjusi mokslą Kauno Meno Institute, vėliau gilino Miunchene, Vokietijoj, Freiburge, kurią ir 
baigė gaudama tuoj pat dvi stipendijas: Paryžiuje ir JAV. Paskutiniu laiku dailininkė studijas gilino 
New Yorke Art Students League" ir Columbijos universitete. E. Urbaitytė yra daug žadanti jauna 
lietuvių menininkė.

ORO TILTAS Į LIAUDIES KOMUNAS
Tautinės Kinijos orinis pranašumas svarbus Ryty Azijos laisvei

Komunistų kėslai anglų darbininkų sąjungose
2. Byla dėl rinkimų klastojimo

Lin yra laisvosios Kinijos a- 
viacijos karinis pilotas. Du kar
tu per mėnesį jis pakyla su 
savo mašina iš vieno karinio 
Formozos aerodromo su užda
viniu,. kuris žinomas tik rūpes
tingai apribotam asmenų skai
čiui.

Tai vyksta jau eilę metų. Vie
noje spaudos konferencijoje, ku
rią suruošė tautinės Kinijos gy
nybos ministerija, buvo pirmą 
kartą viešai paskelbta, kokios rū
šies uždavinius atlieka Lin ir 
jo draugai.

Buvo parodytos aviacinės nuo
traukos, padarytos iš neginkluo
tų tautinės Kinijos mašinų virš 
raudonosios Kinijos teritorijos. 
Tai buvo Pekino, Šanchajaus, 
Tiencino ir k*itų didmiesčių fo
tografijos iš oro, kuriose kari
niai Įrengimai ir priešlėktuvi
nės baterijos buvo tokios aiš
kios, tartum būtų fotografuotos iš 
kelių šimtų metrų aukščio.

Komunistų valdomos Kinijos 
padangėse pademonstruojama 
tai, kas Azijos ir galbūt viso 
pasaulio ateičiai kada nors tu
rės didelės reikšmės. Kas
dien Lin ir jo draugai Įrodo 
milžinišką tautinės Kinijos a- 
viacijos pranašumą. Jie labai 
dažnai kontinentinės Kinijos pro
vincijas perskrenda visiškai ne
ginkluoti.

Nepaisant visos propagandos, 
kurioje Pekinas bando "liaudies 
išlaisvinimo armiją" pavaizduo
ti geriausia ir kovingiausia Azi
jos kariuomene, nepaisant visų 
sovietinių ginklų siuntų, raudo
noji Kinija turi pasitenkinti tik 
protestais.

Tie protestai yra juokingi. Nes, 
kai tik komunistams patinka, jie 
pertraukia ginklų paliaubas For
mozos sąsiauryje, paleisdami 
artilerijos ugnĮ Į pakrančių sa
las Quemoy ir Matsu, o jeigu 
jie pajėgtų -- nesivaržydami pra
dėtų ir platesnio masto opera
cijas prieš tautinę Kiniją.

Neseniai Pekinas atšventė su
kaktis: 250 protestų prieš ame

MOKAME 

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas. 

rikiečių ir 100 protestų prieš 
tautinės Kinijos lėktuvų Įskri- 
dimus Į komunistų teritoriją, 
žinoma, priduriant Įprastinius 
atkeršijimo grasinimus, kurie 
nevykdomi ir niekada nebus vyk
domi.

Kur slypi tautinės Kinijos avia
cijos pranašumo prieš skaičiu
mi žymiai gausesnę Maocetungo 
aviaciją paslaptis? Tautinės Ki
nijos gynybos ministerija turi 
vieną psichologinį paaiškinimą: 
Pekinas nepasitiki savo pilotais!

Jie verčiami skraidyti užda
romis formacijomis. Bet kokia 
sava iniciatyva komunistų lakū
nams yra uždrausta. Taip yra 
nuo 1958 metų vasaros. Tada 
Maocetungo aviacija Įvykdė lig- 
šiol vienintelį puolimą prieš For- 
mozą. Dešimt mašinų, jų tarpe 
keli naujutėliai sovietinės ga
mybos MIGai, savo noru nusilei
do tautinės Kinijos aerodro

Vienas dail. Alfonso Dargio darbų, kurių paroda vyksta AG 
galerijoje New Yorke, 925 Madison Avė., nuo birželio 4 iki 18 d.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom 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. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

muose. Kitos jau anksčiau buvo 
oro kautynėse arba numuštos 
arba nuvytos atgal. Komunistų 
pilotai pasirodė neturį iniciaty
vos, kai jų formacijos buvo iš
sprogdintos, ir jie neteko "ko
lektyvinės vadovybės".

Tautinė Kinija iš savo pusės 
nevykdo jokių operatyvinių oro 
puolimų prieš kontinentą. Bet 
kasdien, kai tik oro sąlygos lei
džia, neginkluoti transportiniai 
lėktuvai skrenda Į komunistų val
domos Kinijos bado ištiktas sri
tis ir mėto maisto siuntinius. 
Šis vienpusiškas oro tiltas jau 
pareikalavo tuzino pilotų gyvy
bių. Bet Formozoje tą akciją 
laikoma garbės reikalu ir ne
norima rizikingų išvykų nu
traukti.

Laisvajam pasauliui, ypač 
Pietryčių Azijos kraštams, tau
tinės Kinijos aviacijos pranašu
mas yra neįkainojamos vertės.

Kai Byrne ir Chapple apskun
dė teismui 16 komunistų, va
dovaujančių profesinės sąjungos 
pareigūnų, ir kaltinamieji pra
dėjo pripažinti, jog rinkimuose 
būtų nekslandumų, todėl, esą, 
reikėtų rinkimus pakartoti. Bet 
jie nuginčijo, kad tai esą pada
ryta sąmoningai.

Kaltintojai, viešumon išvedę 
gausybę liudininkų, sudarė Įspū
dingą kaltinimų sąrašą: tiesiogi- 
ninis rinkiminių dokumentų klas
tojimas, pakeičiant duomenis, 
papildomų balsavimo lapelių Į- 
šmugeliavimas, beatodairiška 
diskvalifikacija rinkimų duomenų 
tuose organizacijos skyriuose, 
kur antikomunistai sudaro dau
gumą, komplikuotų taisyklių į- 
vedimas, lengvai diskvalifikuo
jant visa, kas komunistams ne
palanku, ir užmerkiant akį ten, 
kur komunistams naudinga.

Organizacijos skyrių pareigū
nų liudijimai išryškino vis tą 
patį vaizdą: skyrių balsavimo 
duomenys buvo laiku pasiųsti 
centrinei vadovybei, bet ten dis
kvalifikuoti už tariamą pavėla
vimą. Vadovybė ginasi, rodinė- 
dama vokus su vėlesnėmis paštų 
antspaudų datomis, bet liudinin
kai Įrodo, kad rinkimų duomenys 
buvo pasiųsti žymiai anksčiau, 
t. y. nustatytu laiku. Kaltintojai 
pareiškia, kad profesinių są
jungų vadovybė pateikusi sufalsi-

Ji saugo Ramiojo vandenyno 
pakrantes nuo komunistinės eks
pansijos Į jūrą ir griauja pa
sakėlę apie "nesulaikomą ' žygį 
600 milijonų", kurią, deja, daž
nai mėgsta kartoti ir Vakarų 
laikraštininkai, padėdami pūsti 
komunistų propagandą.

(tP) 

PADĖJUS $500.00 AR DAUGIAU GEGUŽĖS IR 
BIRŽELIO MĖN. DUODAME Šllį DOVANI

mokame už 
ilgalaikes 
taupmenas!

DARBO VALANDOS'.
pirm. 9 iki $ v. v. 
antr. 9 Iki 5 v. v. 
trečiad. — uždaryta 
ketv. 9 iki 5 v. v. 
penkt. 9 iki 5 v. v. 
Sešt. 9 Iki l v. p.p.

KAS DU MftN. 
DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS. 
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fikuotus vokus. Jie pateikia tei
sėjams D. Britanijos žėmėlapĮ 
ir pareiškia galį Įrodyti, kad 
suklastotieji vokai buvę sumesti 
Į pašto dėžutes Įvairiose vietose 
per tris išvykas automobiliu. 
Vienas pareigūnas vėliau tai 
'Įrodo praktiškai.

*
Įvairiose vietose, kaip liudi

ninkai Įrodo, būta ir tiesioginių 
klastojimų. Vienos pagelbinės 
organizacijos sekretorius, kuris 
turėjo savo nariams išsiuntinėti 
tuščius balsavimo lapelius, 
pareiškia, kad jis per paštą gavo 
ir pluoštą jau užpildytų lapelių, 
nespėjęs balsuojantiems dar iš
siuntinėti tuščiųjų!

Tai reiškia, kad komunistai pa
naudojo milžiniškus kiekius pa
pildomų rinkiminių lapelių, kad 
savo šalininkus paremtų neteisė
tais balsais. Kaltinamieji pripa
žįsta, kad buvę atspausdinta pa
pildomų rinkiminių kortelių, ta
čiau jie jas sunaikinę. O kaltin
tojai Įrodo, kad profesinių są
jungų vadovybė, juos panaudojusi 
balsavimams per paštą. Gogolio 
"Mirusių sielų" istorija!

Anksčiau balsavimo lapeliai 
turėdavo būti organizacijos sky
rių suantspauduojami. Vienas iš 
partijos pasitraukęs komunistas 
teisme pareiškė, kad tuo metu 
tūlas komunistinis kolega jam 
pasiūlęs tarp 50 ir 100 papildomų 
rinkiminių kortelių, jei jis pa
rūpintų skyriaus antspaudą. Bū
dinga, kad vėliau komunistinė or
ganizacijos vadovybė šią kontro
lės priemonę panaikino, kaip 
perdaug primityvią, ir tuo būdu 
"mirusiųjų sielų" kortelės ga
lėjo būti jau be jokių sunkumų 
Įšmugeliuojamos.

Kaltintojų nuomone* šis atve
jis paaiškinąs, kodėl per pasta
ruosius rinkimus taip smarkiai 
padidėjęs balsavimas paštu.

Normaliai jis siekdavo 20^, o 
per pastaruosius rinkimus kai 
kuriuose skyriuose pakilęs iki 
75 - 90%! Be dirbtinės inter
vencijos toks nenormalumas ne
įmanomas išaiškinti.

♦
Kitas sunkus kaltinimas sako, 

kad komunistai yra sudarę spe
cialius profesinių sąjungų poli
tikos komitetus, Į kuriuos ne- 
komunistai nepriimami. Taip or
ganizacijai diktuojama komunis
tinė linija; tą sistemą jie vadina 
"demokratiniu centralizmu".

Ne tik vienas iš kaltintojų, bet 
ir eilė liudininkų buvo iš par
tijos dėl vienų ar kitų priežas
čių pasitraukę komunistai. Vieni 
jų sakė, kad atsitraukę dėl Veng
rijos, kiti dėl suktybių rinki
muose arba dėl diktatoriškos 
partijos linijos.

Teisėjas stengiasi bylą vesti 
nuosaikiai, kad ji neatrodytų, kaip 
komunistų apšaukiamas "raganų 
gaudymas". Jis pareiškia per 
liudininkų apklausinėjimą:

"Aš nesu pasiruošęs žodžiui 
komunistas priduoti ypatingą 
reikšmę. Jis man nereiškia dau
giau, kaip konservatorių partija 
arba liberalų partija. Nesvarbu, 
ar žmogui prikergti tą vardą, 
svarbu, ar jis dėl savo priklau
symo tai partijai siekė profe
sines sąjungas atiduoti komunis
tų partijos Įtakon".

• Tas jo pareiškimas nereiškia 
politinio naivumo -■- tai kraštu
tinis korektiškumas. Nereikia 
užmiršti, kad dar nuostabiai di
delis anglų darbininkų skaičius 
tebėra likę komunistais, ir jie 
darbiečių tebelaikomi gerais ko
legomis ir pavyzdingais profesi
nių sąjungų darbuotojais. Tad 
kiek griežtesnė teisėjo laiky
sena sukiršintų plačius sluoks
nius, nepaisant laukinių streikų 
ir didžiulių špionažo skandalų.

Bylos sprendimo dar reikės 
laukti kurį laiką. Jo laukiama 
su dideliu Įtempimu, nes juo 
ne tik teismas tars žodį dėl 
komunistinių užmačių profesi
nėse sąjungose, bet, dar svar
biau, britų spauda tik po jo 
turės teisę tą reikalą viešai ko
mentuoti ir pasiūlyti visuome
nei savo išvadas.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Chicagos Lietuvių Vyčių choro 
dainininkės Irena Savokaitytė ir 
Vilija Kilikauskaitė, dalyvavu
sios Chicagos Žiedų Festivalyje 
gegužės 21 d. Grant Parke.

E. Šulaičio nuotrauka

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

atstovę

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT 

Hl 2 4450
642 MeadoH Lene Dr. 

Cleveland 24
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I. RAJECKO KALBA ALIS SEIME

Žvilgsnis į LB rinkimus
JAV Lietuvių Bendruomenės IlI-iosios Tarybos rin

kimai įvykdyti: jau žinomi balsavusiųjų skaičiai, greitai 
taip pat paaiškės ir išrinktieji.

Balsavo 4649 lietuviai: Los Angeles rinkiminėje apy
gardoje 98, Chicagos 1849, Vidurio 694, Naujosios Angli
jos 814 ir Rytų rinkiminėje apygardoje 1194.

Ką šie skaičiai mums sako? Visų pirma galime pa
brėžti, kad Amerikoje neturime kito organizuoto lietuvių 
junginio, kuris tokiais skaičiais per rinkimus operuotų. 
Bendruomenė šiuo metu sutraukia didžiausius rinkikų 
skaičius, čia ji yra pirmaujanti ir šituo pirmavimu pa
grįstai gali didžiuotis. Atsiminkime ir tai, kad į Bendruo
menės rinkikų sąrašus tepatenka tik tie, kurie atlieka 
bent minimalias prievoles — moka savo Bendruomenei 
tautinio solidarumo įnašus. Nedidelis šis įnašas, tačiau 
kai kam neįveikiama kliūtis priklausyti organizuotai Ben
druomenei. Dėl to kai kuriose vietovėse Bendruomenė savo 
organų rinkikus skaičiuoja ne šimtais, kaip kad turėtų 
normaliai būti, bet tik dešimtimis, kas verčia labai rimtai 
susirūpinti.

Šioj vietoj tenka pastebėti, kad daugumas lietuvių 
nesipriešina tautinio solidarumo įnašų mokėjimui. Pa
siektas ir pakalbintas lietuvis šią bendruomeninę prievolę 
nesunkiai atlieka. Deja, Bendruomenės organai daug kur 
neparodo iniciatyvos arba neturi nė jėgų lietuvį pasiekti 
ir pakalbinti, o jis pats kelio į Bendruomenę nesuranda. 
Padėtis geresnė ten, kur Bendruomenės organai įsisąmo
nina jos esmę ir stengiasi po jos stogu sutelkti visus lie
tuvius. Rinkimai parodė, kad kai kur yra jau pasiekta 
tikrai gražių vaisių. Antai, Detroito apylinkė jau turėjo 
apie tūkstantį registruotų rinkikų, Clevelando abi apylin
kės apie aštuonis šimtus, Chicagos Marąuette Parkas dau
giau kaip šešis šimtus ir t.t. čia jau ir yra tai, ką supran
tame organizuotos Bendruomenės vardu ir ką Bendruo
menė laiko savo siekiamuoju tikslu.

Viename savo pasisakyme prieš rinkimus pastebė
jome, kad laikytume stebuklu, jei pavyktų visus šiuos 
lietuvius išjudinti taip pat ir balsuoti. Stebuklas neįvyko. 
Detroite iš to tūkstančio registruotų rinkikų tebalsavo tik 
154 (apie 15%), Clevelande iš aštuonių šimtų tik 368 
(apie 46-47'/ ), Marąuette Parke iš šešių šimtų 455 (apie 
76%). Bet džiugiu reiškiniu reikia laikyti tai, kad kai kur 
nemaža naujų rinkikų įsiregistravo pačių rinkimų metu, 
pvz. Rytų (New Yorko) rinkiminėje apygardoje net 134.

Bendruomenė džiaugiasi balsavusiais lietuviais. Tai 
yra tie lietuviai, kurie nori visus mus jungiančios Ben
druomenės, sąmoningai jos siekia ir savo balsavimu už ją 
pasisako. Sunkiau mums yra atsakyti už tuos, kurie susi
laiko. Jų yra visokių. Vieni atvirai pasisako prieš pačius 
rinkimus. Tad s-u jais negali rasti nė bendros kalbos. Ki
tiems negera rinkimų tvarka. Tretiems nepatinka Ben
druomenėje dirbą žmonės. Dar kitiems dėl visko nei šilta, 
nei šalta. O kai jiems siūlai — jei negera rinkimų tvarka, 
tai ateikite ir ją keiskite, jei nepatinka žmonės, tai eikite 
patys arba ieškokite kitų, tai jie ir šito nenori. Tada jau 
apskritai nežinai, ko jie nori, čia ir yra tas didysis Ben
druomenės rūpestis, kuriam ji dar neranda reikiamo at
sakymo. Viena tėra aišku, kad jie šiuo metu nemenkas 
stabdys į geresnį Bendruomenės susiorganizavimą ir į jos 
visuotinumą.

Priklausau prie tų lietuvių, kurie visa darėme Ben
druomenės rinkimų pasisekimui. Mes nesigailėjome nei 
laiko, nei pastangų. Padarėme, ką galėjome. Esame pa
tenkinti, kad nelikome vieni. Turime naują vyriausiąjį 
Bendruomenės organą — jos Tarybą. Ji dabar bus atsa
kinga už tolimesnį Bendruomenės tvarkymą, už jos ateitį 
ir likimą, šia proga jai iš visos lietuviškos širdies norime 
palinkėti ko geriausios darbo sėkmės ir ko brandžiausių 
šio darbo vaisių. Ką ji padarys gero ir pozityvaus, visa 
tai eis visos lietuvių išeivijos tautiniam labui. Atsimin
kime, kad Amerikos Lietuvių Bendruomenė yra ne tik 
vienų Amerikos lietuvių reikalas — į šios Bendruomenės 
gerą susiorganizavimą ir sklandžią veiklą yra kreipiamos 
viso pasaulio lietuvių akys ir širdys.

St. Barzdukas

(Atkelta iš 1 psl.)
ir jaunimo, senesnės išeivijos ir 
pokarinės tremties atblokštų. Tai 
gražus solidarumo ir vieningumo 
reiškinys. Duok, Dieve, jam iš
augti į visuotinę lietuvių vieny
bę šioje šalyje ir kitur. Vieny
bėje galybė. Kartą'vienas lie
tuviams užjaučiąs ir glaudžiai 
su mūsų reikalais susipažinęs 
nelietuvis man pasakė: "Jūsų 
švara priklauso nuo jūsų vieny
bės." Aš pridursiu, kad toji šva
ra dar padidėja visų pabaltiečių 
vienybe. Tat ugdykime ją.

Lietuvos diplomatinės tarny
bos pagrindinis uždavinys, nuo 
pat Lietuvos užgrobimo, yra 
siekti jos suvereninių teisių at
statymo. Šis tikslas nesikeičia, 
keičiasi tik tarptautinės sąly
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gos, keičiasi pasauliniai įvykiai. 
Pasiuntinybė su labai ribotu per
sonalu tegali spėti atlikti tik pa
čius būtiniausius reikalus. Jos 
akcijai reikalinga talka. Kada pa
vergtai tautai užčiauptos lūpos, 
dera ir reikalinga, kad čionykš
tė lietuvių visuomenė šalia Pa
siuntinybės taip pat reikštų jos 
aspiracijas ir talkininkautų tau
tos teisėms atstatyti.

Sovietų Sąjunga siekia išgauti 
smurtu pagimdytos padėties pri
pažinimą. Eilė valstybių jų spau
dimui pasidavė. Su apgailestavi
mu tenka konstatuoti, kad pas
taruoju metu kaikur įvyko nepa
lankių mums šioje srityje pasi
keitimų. Jums jie žinomi.

Kolonializmui atgyvenus savo 
amžių, aktualėja Lietuvos prob-

Skaučių vadovių sąskrydžio dalyvės vakare prie liepsnojančio laužo... J. Garlos nuotrauka.
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NESUSTOKIME VIETOJE! - skambėjo 
skaučių vadovių sąskrydyje

LSS Vidurio Rajono skaučių 
vadovių sąskrydis, įvykęs 1961 
m. gegužės 27 - 28 d.d., Chris- 
tiana Lodge, Mich. buvo ne tik 
giedras nuotaika, sklandus,dar
bingas, bet ir gausus iš Chica
gos, Omahos ir Clevelando at
vykusiomis, kurių susidarė virš 
šimto.

Suruoštoj parodomoje iškyloje buvo 
išbando viena drąsesnių skaučių...

Sąskrydžio programa buvo 
naudinga jaunoms skautėms -- 
vadovėms, idomi, su pasisekimu 
pravesta ir gerai apgalvota. Pa
rodomosios jaun. skaučių ir 
skaučių sueigos, kurias pravedė 
skautininkės A. Namikienė ir O. 
Ščiukaitė, pasižymėjo laiko ri- 

lema. Ta proga pasinaudojusi, 
Pasiuntinybe įteikė Jungt. Tautų 
nariams ilgesnį memorandumą. 
Atgarsiai buvo geri. Kremliaus 
kolonializmas Lietuvoje turi būti 
demaskuotas. Lygiai turi būti vis 
daugiau ir daugiau demaskuotas 
jo mitas, kad, esą, pavergtos 
tautos sava valia iškeitusios lais
vę į vergovę. Jūs gerai tinote, 
kad tokia tauta dar negimė. De
dama pastangų taip pat suskal
dyti lietuvių rezistenciją ir kul
tūriniu bendradarbiavimu. Jame 
irgi, glūdi pavojų. Tai tik žiups
nelis aktualijų.

Mes neįstengsime pasiskirstę 
visų reikalų tinkamai išspręsti 
ar įtakos įvykiams turėti, jei 
neužmiršime, kas mus skiria, 
ir nesiremsime tuo, kas mus 
jungia. Talka, vieningumas -- 
būtina sėkmės sąlyga. Sielojasi 
dėl vieningumo visa eilė tautų. 
Pavojaus ar rimties metu, vie
ningumu net didelės tautos su
sirūpinę. Taj, ką bekalbėti apie 
mus. Ji mums būtinybė. Iš kitos 
pusės, kiekvienos dienos įvy
kiai prikišamai liudija, kokia fa
natiška disciplina Lietuvos 
priešo praktikuojama. Tat, bu
dėkime ir stiprinkime solidaru
mo frontą.

Aš dėkoju A. L. T. S-gai už 
ligšiolinę veiklą Lietuvai. Gi
liai nuoširdžiai sveikinu šio Sei
mo dalyvius. Linkiu jam sėkmės. 
Redde quoddebes Lietuvai. Jū
sų Seimo darbai tebūnie paguoda 
pavergtam lietuviui. Dirbkite 
priartinti lietuvių tautai išsi
ilgtą tikrosios laisvės ir nepri
klausomybės rytą. 

botumu, skilties skaučių aktyviu 
dalyvavimu, naudinga medžiaga 
ir tautiniu atspalviu. Ypatingai 
gyvos ir idomios buvo vyresnių
jų skaučių apskritojo stalo dis
kusijos, pravestos fil. N. Mas- 
kaliūnienės, kuriose išryškėjo 
atvira vyresniųjų skaučių min
tis, vyresniosios skautės kelias.

pastatytas "tiltas”, kurį

J. Garlos nuotrauka

pasiruoŠimo ir paruošimo san
tykis, o taip pat vyresniosios 
skautės ir vadovės ryšis, į kurį 
laiko dvasia įnešė ir šiek tiek 
šypsenos. "Nesustokime vieto
je", -- rodos, veržėsi mintys 
skaučių žodžiais, nes: "Tempora 
mutantur et nos mutamur in 
illis".

Vakare, gražios gamtos sute
moj, liepsnojo laužas, nušviečiąs 

Grupė svečių dalyvavusių ALT S-gos seimo bankete Sheraton viešbutyje. Dirvos nuotrauka

spįpdinčius skaučių veidus ir toli 
skambėjo aidas, nešdamas jauną 
juoką ir skambias dienas. Gyva 
sparta, su dideliu įvairumu ir 
pasisekimu jį pravedė sktn. J, 
Bobinienė. Ne viena mūsų, vė
liau besidalindamos įspūdžiais, 
turėjom prisipažinti jau seniai 
taip tikrai skautiškame lauže 
bedalyvavusios. Laužui blėstant, 
trumpą, bet stiprų eilėraštį pa
sakė, tą pačią dieną vėliavos 
nuleidimo iškilmėse skautės įžo
dį davusi Milda Jokubaitytė, kuri 
savo jautrumu, pareigos supra
timu, gražia lietuvių kalba ir 
nuoširdžiu skautiškumu, paliko 
įspūdžio visam sąskrydžiui.

Po laužo sesei Kazei vedant 
nakties žaidimą, skautininkės, 
turiningu vyr. sktn. Z. Juškevi
čienės pašnekesiu ir skautinin- 
kių įžodžiu praturtėdamos savo 
eilėse, pradėjo vakarojimą, ku
ris buvo nuotaikingas ir links
mas ir kurio seseriška dvasia 
ilgai gyvens tose, kurioms toks 
gausus bendravimas ir bendra
darbiavimas nėra eilinis pobū
vis.

Sekmadienį, pakėlus vėliavas 
su himnu ir malda, išklausius 
šv. Mišių ir kun. Raibužio pa
sakyto pamokslo, po pusryčių vi
sos skautės išsiruošė trijų va
landų iškylon, kurios užsimoji
mai buvo išsamiai atlikti: nuties
tas tiltas per upelį, pastatyti var
tai, itin įdomiai išpinta lapinė,

(Nukelta į 4 psl.)

Clevelandietės skautininkės su vyr. skautininke O. Zailskiene 
skaučių vadovių sąskrydyje. Iš kairės: R. Nasvytienė, J. Koklie- 
nė, O. Zailskiene ir M. Kižienė.

J. Garlos nuotrauka
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SPORTO DIENOS
Futbolo sezonas jau įpusėjęs

Akimirka iš Lituanicos jaunių 
kamuoliu prieš vartus A. Vasys.

Futbolo sezonas Chicagoje jau 
Įpusėjęs. Dar kelios rungtynės 
ir pirmasis pirmenybių ratas 
bus baigtas. Abu lietuvių klubai,

NESUSTOKIME...
(Atkelta iš 3 psL) 

įrengta ugniavietė su verdančia 
arbata ir kepama lazdelių pagal
ba duona ir paruošti trijų rūšių 
laužai. Skaučių rankų darbas, 
iškyloje toks darnus, stropus ir 
rūpestingas, buvo gražus Įro
dymas, jog skautiškieji metodai 
dar ilgai bus gražiais jaunystės 
žaidimais.

Sąskrydžiui artėjant prie pa
baigos, negaliu praleisti nepa
minėjusi visos Seserijos Vadi- 
jos, parodžiusios daug dėmesio 
sąskrydžio skautėms ir visos 
programos sėkmingam pasireiš
kimui. Sąskrydžio sumani ir tau
pi organizatorė sktn. F. Kur- 
gonienė buvo rūpestinga visą sa
vaitgalį, savo taktu, malonia šyp
sena ir visuomet giedria nuo
taika lydėdama kiekvieną prog
ramos punktą nuo pat sąskrydžio 
atidarymo ligi galutinio išsiskir
stymo sekmadienio popietėje. Są
skrydžio komendantė ps. Jūra 
Koklienė, vėliau, sąskrydžiui pa
sivadinus ŠEŠUPĖS tuntu, tapo 
tuntininkė, neoficialiai vadinama 
"sąskrydžio kirviu", kuri ener
gingai globojo švilpuką, nė valan
dėlei neužtęsdama pašnekesio, 
žaidimo ar sueigos.

O viso sąskrydžio nuotaikos 
ugdytoja vyr. sktn. O. Zailskie- 
nė, nepailstanti da-rbuose, besi
šypsanti pro visus rūpestėlius, 
pagirianti ir paraginanti, nuo
latos besidžiaugianti tuo kas gera 
ir vis ieškanti kelių dar geres
niam rytojui, paliko skautėms 
dviejų darbingų dienų gražiau
sius sąskrydžio prisiminimus.

Vis budime! -- ligi sekančio 
pasimatymo.

R. N.
P. Petručio nuotrauka

Grupė jaunųjų skaučių prie įvažiavimo į Linkų vasarvietę Chris- 
tiana Lodge, kur įvyko skaučių vadovių sąskrydis.

J. Garlos nuotrauka

futbolo rungtynių Chicagoje. Su
P. Petručio nuotrauka

LFK Lituanica ir LSK Tau
ras, yra atstovaujami "National 
League" 1-je divizijoje.

Lituanica pirmenybes pradėjo 
su viltimi laimėti pirmąją vietą. 
Toks laimėjimas užtikrintų grį
žimą į aukščiausiausiąją divizi
ją. Ar šis troškimas išsipildys, 
šiandien dar nelengva pasakyti. 
Šiuo metu Lituanica su 9 taš
kais stovi antroje vietoje.

Pirmoje vietoje, su vieno taško 
persvara, įsitvirtino lenkų Hoo- 
siers. Abiem komandom beliko 
žaisti po vienas rungtynes. Hoo- 
siers komandai teks susitikti su 
agresyviais Necaxa futbolinin
kais. Pažįstant šių dviejų ko

E. Kniukšta, Lituanicos jaunių 
futbolo komandai pelnęs pirmąjį 
įvartį.

mandų žaidimą, norėtųsi tvir
tinti, ka laimėtojais taps mek
sikiečių Necaxa.

Lituanicos paskutinis šio rato 
varžovas bus Tauras. Lituanica 

' —Tauras rungtynės turėjo būti 
sužaistos pačioje pirmenybių 
pradžioje. Nepalankus oras pri
vertė rungtynes nukelti į pačią 
pabaigą.

Lituanica pirmame rate turi 
4 laimėjimus, 1 pralaimėjimą 
ir vienas rungtynes sužaidė ly
giomis. Paskirų rungtynių pasek
mės: Lituanica -- St. Joseph 
2:2, Lituanica - Wings 3:1, Li
tuanica - Necaxa 1:0, Lituanica 
-Hoosiers 0:1, Lituanica - Spar
ta 2:1.

Lituanicos rezervinė komanda 
eina be pralaimėjimo. Pasekmės: 
Lituanica -- St. Joseph 5:1, Li
tuanica - Wings 5:1, Lituanica 
-Necaxa 4:0, Lituanica Youths 
2:0, Lituanica - Sparta 7:0.

Lituanicos 1-sios komandos 
žaidimas mažai kuo pakitęs. Gy
nyba ir šiemet negalima skųstis. 
Bėda tik su puolimu. Puolikai 
turėtų rimtai susirūpinti di
desniu šaudymu į vartus. Litu
anicos 1-jai komandai vadovauja 
R. Kožėnas. Rezervinei -- F. 
Lukauskas.

Kiek liūdnesnė padėtis Tauro 
klube. Taurą spaudžia futboli
ninkų stoka. Nepastovi koman
dos sudėtis ir pakaitų stoka lė
mė ir rungtynių pasekmes. Iki 
šiol pasiektas vienintėlis 4:3 lai
mėjimas prieš ukrainiečių 
Wings. Tauras randasi priešpas
kutinėje pirmenybių lentelės vie
toje. Liko žaisti dar dvejos rung
tynės. Be jau minėtų rungtynių 
su Lituanica, teks dar susikibti 
su čekų Sparta. Tauro futboli
ninkams vadovauja L. Stonys.

Tauro klubo valdybos pirmi
ninkas J. Pacevičius apgailes
tauja esamą padėtį. Jis kartu 
tvirtina, kad antrasis pirmenybių 
ratas bus sėkmingesnis. Mat 
Tauras laukia kelių naujų lietu
vių futbolininkų iš Los Angeles 
ir Bostono.

Reikia manyti, kad antrame 
rate neblogiau seksis ir Litua- 
nicai.

Vasaros metu bus pirmenybių 
pertrauka. Žinoma, futbolininkai 
nesėdės rankas sudėję. Treni
ruosis, žais draugiškas rung
tynes ir ruošis rudens sezonui.

Rašant apie futbolą būtina pa
sidžiaugti Lituanicos praturtė
jimu. Dešimtmečio sukaktį šven- 
čiąs Lituanicos klubas pratur
tėjo jauniais. Tokios komandos 
suorganizavimas pareikalavo ne
mažai pastangų. Mūsų jaunimė
lis nelabai linkęs į futbolą. Jam 
vasarą daugiau rūpi beisbolas ir 
kiti amerikoniški prajovai. Todėl 
norint sutelkti prieauglį ir jį 
sudominti futbolo žaidimu, rei
kia žemaitiško užsispyrimo. Ta
čiau tai atlikęs asmuo nėra že
maitiškos kilmės. Jis tikras 
aukštaitis. Jaunius suorganizuoti 
ir juos išvesti į aikštę sugebėjo 
panevėžietis Petras Ambutavi- 
čius.. Jam keliame kepurę ir 
spaudžiame ranką. Beje, jam jau
nių komandos sudarymo nepa
kanka. Jo tikslas Į Lituanicos 
uniformas įvilkti ir pačius 
mažuosius -- jaunučius. Ir tai 
pavyks. Neabejojame.

Su nežymia išimtimi, Litua
nicos jauniai niekad anksčiau nė
ra žaidę futbolo. Vienok daugu
ma jų turi futbolininkams reika
lingų privalumų ir nevienas iš 
jų išaugs į dėmesio vertus žai- 
dikus.

Su šiais jaunaisiais futbolinin
kais P. Ambutavičius pasirodė 
Chicagos jaunių pirmenybėse. 
Pirmas dvi rungtynes teko "sau
sai" pralaimėti. Wanderers ir 
Atlas mūsiškius įveikė 4:0. Žai
džiant prieš Wings jau įsteigta 
būti lygiu varžovu ir pralaimė
ta 2:3. Pirmųjų Lituanicos jau
nių įvarčių autoriai: E. Kniukšta 
ir K. Miecevičius. Ketvirtose 
iš eilės rungtynėse mūsiškiai 
šeimininkavo aikštėje ir Rams 
B komandai atskaitė 4:0. Šiuo 
kartu du įvarčius pelnė A. Va
sys ir po vieną R. Mikelionis i
K. Miecevičius. Paskutinėse 
rungtynėse teko 2:3 nusileisti 
Tigers komandai.

Visi jaunieji futbolininkai savo 
žaidimu yra gana lygūs. Pas 
visus netrūksta gerų norų. Verž
lumu ir atkaklumu iš komandos 
daugiausiai išsiskira centro puo
likas A. Vasys. Jis gerai žino
mas ir mūsų jaunių krepšiny- 
je. Žaidžia šių metų meisterio 
Aro komandoje.

Šiuo metu jauniai atostogauja 
ir laukia antrojo pirmenybių ra
to. Treniruočių nenutraukė ir 
du kartus per savaitę susirenka 
Marąuette aikštėje. Treniruotė-

Velionis Juozas Jurgėla, žaidęs Pirmoje Lietuvos Tautinėje 
Olimpiadoje.

J. Penčylos šaržas.

Tave ilgai minės lietuvių 
sportininkų šeima

Su Juozu Jurgėla atsisveikinant
Gegužės 2 d. ankstį rytą stai

ga iš gyvųjų tarpo pasitraukė 
mūsų sportiniame pasaulyje pa
likęs ryškius pėdsakus chica- 
giškis Juozas Jurgėla. Mirė 
širdies liga. Velionis širdimi 
skundėsi visą dešimtmetį. Pir
mą priepuolį turėjo 1950 m. Už 
kėlerių metų vėl pasikartojo. 
Trečias priepuolis buvo lemtin
gas. Paliko nuliūdusią žmoną, 
dvi dukras, gimines ir šimtus 
draugų. Velionies ypatingai liūdi 
senoji lietuvių sportininkų šei
ma.

Amerikos lietuvis Juozas Jur
gėla buvo daugeliui pažįstamas iš 
Lietuvos. Nepamirštami lietuvių 
krepšininkų laimėjimai yra 
tampriai surišti su mirusiu Juo
zu Jurgėla. Jis žaidė Lietuvos 
valstybinėje krepšinio rinktinė
je, 1939 m. laimėjusioje Euro
pos krepšinio meisterio vardą.

Krepšinį J. Jurgėla pradėjo 
žaisti savo gimtame Cicero 
mieste. Žaidė mokykloje ir Lie
tuvos Vyčių krepšinio koman
dose. Prieškariniais laikais Lie
tuvos Vyčiai plačiai reiškėsi 
sportiniame veikime. Savo laiku 
jie Chicagoje turėjo net dešimt 
krepšinio komandų. Sezono metu 
būdavo pravedamos pirmenybės. 
Nekartą buvo išmėgintos jėgos 
ir su kitų miestų Vyčių koman
domis. Tokiose krepšinio var- 

se P. Ambutavičiui gelbsti J. 
Kirvelaitis. Vasaros metu nu
matoma sužaisti porą draugiškų 
rungtynių. Tikriausiai teks daly
vauti ir Lietuvių Sportinėse Žai
dynėse.

P. Ptr. 

Naujai suorganizuota Chicagoje Lituanicos jaunių futbolo komanda.
P. Petručio nuotrauka

žybose visuomet buvo matomas 
ir J. Jurgėla.

į Lietuva nuvyko kviečiamas 
dr. Kosto Savicko, jau 1936 m. 
įsijungusio į Lietuvos sportinę 
veiklą. Lietuvoje Įstojo Į Gran
dies klubą. Šiame klube žaisda
mas daug laiko skirdavo ir Gran
dies krepšininkų treniravimui. 
1938 m. savo išskirtinu krepši
nio žaidimu daug padėjo Grand
žiai Tautinėje Olimpiadoje iš
kovoti trečią vietą.

J. Jurgėla pasižymėjo puikiu, 
tiesiog rafinuotu kamuolio val
dymu. Savo sugebėjimus mokė
jo tinkamai perduoti ir kitiems, 
krepšininkams.

Grįžęs Į J. A. V. krepšiniu 
mažiau domėjosi. Aktyviau teko 
krepšinyje pasireikšti tik atlie
kant karinę prievolę karo metu.

1957 m. Chicagoje iškilmin
gai minint mūsų krešinio perga
les, J. Jurgėla vėl buvo pasi
rodęs krepšininko aprangoje ir 
dalyvavo draugiškose veteranų 
rungtynėse. Tąsyk jis su di
džiausiu malonumu kalbėjo apie 
Lietuvą, bendrus pažįstamus ir 
su pasididžiavimu minėjo lie
tuvių krepšininkų laimėjimus. 
Domėjosi jis ir dabartinę mūsų 
veiklą. Susitikus, visuomet pasi
teiraudavo apie mūsiškius krep
šininkus.

Prieš gerą pusmetį netikėtai 
susidūrus, rašančiam velionis 
priminė, kad 1962 m. sukaks 
25 metai nuo Rygoje Įvykusių 
pergalių. Išsitarė, kad būtų pra
vartu ir vėl susitikti bendrame 
būryje visiems krepšinio vete
ranams ir sužaisti vėl krepši
nio rungtynes.

Deja, šie gražūs norai nebe- 
išsipildys. Gal, ko gero, kuomet 

nors, susitiks mūsų krepšinio 
didvyriai, bet tame būryje jau 
bus spraga. Nebus Juozo Jurgė- 
los. Ilsėkis ramybėje. Tave ilgai 
minės lietuvių sportininkų šeima.

P. Ptr.

BOSTONO MIŠRAUS
CHORO KONCERTAS

Gal norėdamas išbandyti 
savo jėgas prieš Dainų 
šventę Chicagoj, Bostono 
Liet. Mišrus Choras, vad. 
komp. Jul. Gaidelio, gegužės 
28 d. So. Bostono Aukšt. 
Mokyklos auditorijoj šį se
zoną surengė savo antrąjį 
koncertą. Koncertas buvo 
įdomus, turiningas ir įspū
dingas. Jam surengti gra
žiai pasidarbavo ne tik 
komp. Jul. Gaidelis su cho
ru, bet ir choro valdyba, 
kurią sudaro: pirm. H. Gi
neitis, vicepirm. P. šaulys, 
sekr. Alb. Rudžiūvienė,. ižd. 
Vyt. Eikinas, spaudos atst. 
Rita Kapočiūtė, seniūnas J. 
Olevičius.

Komp. Jul. Gaidelis Bos
tono lietuvių tarpe dirba 
garbingą muzikinės kultū
ros darbą. Būdami per arti, 
mes nepajėgiam tinkamai ir 
prideramai jo pastangų 
įvertinti, štai ir čia minimo 
koncerto beveik ištisai nau
ja programa, tai juk nėra 
vieno vakaro darbas. Rei
kėjo apie metus laiko dirb
ti, kad koncertas būtų to
kio meninio lygio, kokį mes 
jį girdėjom. Tiesa, chore 
yra nemažai pasišventusių 
ir nuoširdžių dainos mylėto
jų, bet atsakomybė ir chori
nio dainavimo Iyggis yra to
ji našta, kuri daugiausia 

i slegia komp. Jul. Gaidelio 
pečius.

Gegužės 28 d. koncerto 
pirmąją dalį sudarė devy
nios liet, kompozitorių dai
nos, kurių daugumas bus 
atliekamos Dainų šventėj 
Chicagoj. Iš jų tarpo brauk
čiau laukan M. Petrausko 
Parsivedžiau mergužėlę, ku
ri skamba perdaug ukrai- 
nietiškai. Visas kitas cho
ras padainavo su įsijauti
mu, sklandžiai ir rūpestin
gai. Bisui padainuotas č. 
Sasnausko Karvelėlis su so
liste D. Mongirdaite. Kon
certo pabaigai choras pa
dainavo Johanno Strausso 
(1925-1899) penkis valsus 
— Menininko gyvenimas, 
Vynas, Moterys ir daina, 
Mėlynas Dunojus, Vienos 
miško pasaka ir Vienos gy
venimas.

žinoma, chorui tai buvo 
visai nauja medžiaga. Tie 
valsai, nors atrodo labai 
populiarūs, bet chorams jie 
nėra lengvi savo ritmais, 
gragžtumu ir žaismingumu. 
Komp. Jul. Gaidelis tiek 
dirbo su savo choru, kad ir 
šis nelengvas uždavinys bu
vo įveiktas. Pažymėtina, 
kad choro moterys liet, dai
nas dainavo tautiniuose dra
bužiuose, o J. Straussui pa
sisiūdino puikias stilingas 
baltas suknias. Iš tikro, tai 
yra graži dainininkių dova
na koncerto klausytojams ir 
dainos menui.

Koncerto solistė buvo Dai
va Mongirdaite. Ji padaina
vo keturias liet, kompozito
rių (VI. Jakubėnas, J. šar
ka, Br. Budriūnas) dainas, 
tris operines arijas (G. Pu- 
ccini) ir A. Bettinelli’o Can- 
to di Capinera. Daivos as
meny regimai bręsta puiki 
muzikos ir tekstų interpre- 
tatorė.

Greta solistės D. Mongir- 
daitės ir Mišraus choro, dar 
pasirodė komp. Jul. Gaide
lio vadovaujamas moterų 
trio, kurį sudaro Irena Mic- 
kūpienė, Irena Žukauskienė 
ir Vida Mališauskaitė. Trio 
pradeda gražiai susidainuo
ti ir darosi gyvas Bostono 
liet, kultūrinio gyvenimo 
vienetas. Ko dar jam trūks
ta, tai gilesnio įsijautimo į 
atliekamą kūrinį. Pvz., ne
galima graudžių partizanų

(Nukelta į 5 psl.)
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BALANSUOTO MAISTO REIKŠMĖ
Kaip jau buvome užsiminę, 

daugelj vitaminų, iš neatsargu
mo ar nežinojimo, galima pa
šalinti iš valgomojo maisto, į 
kurį pati gamta jų tiek daug, 
mūsų naudai, sukrovė. Juos pa
šalinant ar sunaikinant, tik svei
kata skriaudžiama.

Mažesni vitaminų trūkumai 
greit nepastebimi. Bet nuolat jų 
stokojant, sveikata pradeda ryš
kiau šlubuoti. O svarbiausia, vi
taminų stoka labai mažina prieš 
įvairias ligas atsparumą. Žodžiu 
be jų sveikata niekėja, kol užė
jusi didesnė vėtra visiškai ją 
nulaužia. O tuo tarpu be jokių 
pridėtinų išlaidų, pasinaudojant 
turimomis mokslo žiniomis, ga
lime ir privalome iš maisto semti 
sveikatą, ją stiprinti, atsparumą

Dr. STEPONAS BIEŽIS

• Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondui šiomis dienomis 
atsiuntė aukų: Toronto 
LNT k-tas 666.81 dol., East 
Chicagos ALT S-gos sky
rius — 188 dol., Omahos 
LNF Atstovybė — 125 dol., 
Ch. Cheledenas iš Philadel- 
phijos — 50 dol., K. Siliū- 
nas — 15 dol., A. Diržys — 
10 dol., V. Augustinas — 5 
dolerius.

Iš viso — 1059.81 dol. Vi
siems aukojusiems Lietuvos 
N e p r iklausomybės Fondo 
valdyba reiškia nuoširdžią 
padėką.

• Jokūbas Stukas, Lietuvos 
Atsiminimų radijo direkto
rius, birželio 24-25 dienomis 
kviečiamas į Los Angeles, 
Kalifornijoj, parodyti Lie
tuvoj susuktą filmą ir pa
pasakoti ten patirtus įspū
džius.

ugdyti, jį visuomet prideramoje 
aukštumoje, išlaikyti. Tai duos 
daugiau energijos, apsaugos nuo 
daugelio susirgimų ir patį gy
venimą gerokai prailgins. Tai 
visa yra mūsų galioje, mūsų 
rankose.

Žinokime, kad vitaminai skati
na normalų vaikų augimą, gelbsti 
reguliuoti virškinimo aparatą, 
padeda išlaikyti gerą mitybą, pa
laiko nervų sistemos normalią 
lygsvarą ir sklandų jos funkcijo- 
navimą, didina bendrą atsparu
mą išsilaikyti prieš bakterines 
ligas. Žodžiu, vitaminų įtaka pa
siekia mūsų sveikatos patį ka
mieną, kurio vienokia ar kitokia 
būklė nulemia patį gyvenimą.

Ne visi vitaminai turi pajėgu
mo perviršį sukrauti kūnan, kaip 
atsargą juodai dienai. Atseit, 
kad galėtų reikalui esant, panau
doti iš atsargų. Yra tokių, kaip 
vitaminas C, kurie reikalingi 
kasdieninio papildymo. Jų trūku
mas keliom dienom nesudarys 
re'ikšmingų pasėkų, bet geriau
sia vengti bent kokių galimų trū
kumų kad ir trumpą laiką, kasdien 
papildant reikiamais kiekiais. Jų 
vidutinė norma sutampa su 
bendra gera sveikata. Tačiau pri
dėtiniai papildymai, t. y. jų var
tojimas daugiau negu vidutiniai, 
duoda geresnius rezultatus, kaip 
tai: augantieji vaikai sparčiau 
auga ir net aukštesniais bei stip
resniais išauga, suaugusieji į- 
gauna daugiau energijos, esti pat
varesni, lengviau išlaiko visokius 
sunkesnius įsitempimus, stipriau 
išsilaiko prieš ligas, susirgę 
lengviau išgyja ir ilgiau gyvena.

Žodžiu, vitaminų pilnuma turi 
aiškų palinkimą gerinti bei stip
rinti žmogaus sveikatą ir prail
ginti jo amžių. Taip pat patirta, 
kad nuosaikus jų perviršis jokiais 
atsitikimais nekenkia sveikatai. 
Šito nereikia bijotis.

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

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

Vietinių ir užsieninių automobilių taisymas. 
Visų rūšių mechaninis ir ”Auto BodvM 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 AVE.^

EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

SUPERIOR 
SAVINGS

Vitaminų galima gauti net su 
perviršium ypač valgant žalius 
vaisids, daržoves, juodą ar bal
tą duoną, grudus su lukštais, 
pieną ir. jo gaminius, mėsą ir 
žuvį. Vaistinėn visai nėra rei
kalo kreiptis, nebent išimtinais 
atsitikimais ir tik gydytojo nu
rodymais. Gamta užtektinai su
krovė vitaminų į mūsų kasdie
ninį maistą, kurio tinkamas pa
sinaudojimas lieka mūsų žinioje.

Baigiant šią trumpą apžvalgą 
apie maistą, noriu atkreipti skai
tytojo dėmesį į tai, kad žmogaus 
mityba, šių dienų mokslo švie
soje, glaudžiai surišta su jo svei
katingumu ir ilgesniu gyvenimu. 
Taip pat reikia aiškiai įsisąmo
ninti, kad maistas gali būti stip
rios, atsparios ir ilgai išlaikan
čios sveikatos šaltinis arba tą 
sveikatą gali sužlugdyti, atida
rant duris į visokius negalavi
mus, vedančius į ankstyvą iš
siskyrimą iš gyvųjų. Tai labai 
priklauso, kokį maistą žmo
gus kasdieną valgo.

Todėl šiais laikais jau nebė- 
dera vien tik patenkinti apeti
tą, sočiai ir skaniai pavalgyti. 
Reikia ir būtina maistą taikyti 
fiziologiniams žmogaus orga
nizmo reikalavimams, kad tas 
jo organizmas pajėgtų sklandžiai 
ir ilgiausia visoje pilnumoje 
veikti. Kiekvienas privalo dėti 
visas pastangas, apsirūpinti ati
tinkamu maistu, tiek kokybe ir 
kiekybe, kad iš jo būtų daugiau
sia naudos. O tokį maistą jau 
ir vadiname balansuotu maistu.

Į balansuoto maisto apimtį į- 
eina proteinai (baltimai), krak
molai, riebalai, vitaminai ir mi
neralai, kurie sudaro patį pagrin
dą tiksliai mitybai. Jų kasdie
ninė proporcija arba kiekis, pri
taikytas žmogaus aplinkumai, 
privalo būti tiksliai išlaikomas, 
kad duotų geriausius rezultatus. 
Bet čia tuojau gali kilti rimtas 
klausimas, kaip vidutinis žmo
gus gali susivokti ir nustatyti 
balansuoto maisto dietą?

Praktiškai kalbant galima pa
sakyti, kad visai nereikia ypa
tingos išmintes, nei specia
laus žinojimo apytikriai nustaty
ti balansuoto maisto mitybą. Kai 
žmogus kasdieną valgo maišytą 
maistą, atsėit, mėsą, žuvį, ir 
pieną ir jo produktus, duoną, 
daržoves ir vaisius, ypač švie
žius -- žalius, tai ir sudaro 
maždaug menamą balansuotą 
maistą, kuriame rasime visas 
medžiagas, organizmo reikalau
jamas. Kiek ir kurio maisto val
gyti, patsai žmogus turi nuspręs
ti pagal savo amžių, užsiėmimą 
ir klimatą.

Tačiau ir šiais laikais esama 
daug ir labai daug žmonių, vi
sai nekreipiančių jokio dėmesio 
į savo maistą, kuriuo tikrai so
čiai ir skaniai, dažnai perdaug 
sočiai ir per skaniai valgo. Bet, 
deja, toks maistas labai dažnai 
neatitinka kūno reikalavimams. 
Atseit, jis nėra balansuotas ir 
dėl to negalima iš jo laukti geros 
bei patvarios sveikatos. Šeimi
ninkės, gaminančios valgius, šia 
linkme gali ir privalo daugiau
sia pasitarnauti savo šeimos 
sveikatos gerovei. Jos sumanu
mas, atitinkamas mitybos pag
rindinių principų žinojimas, tu
rėtų būti tikru pasididžiavimu 
sveikiausiai savo šeimą ir save 
maitinti.

Tiksli mityba ypatingai svarbi 
ir reikšminga senstantiems, ku
rių sveikata natūraliu procesu 
pamažu silpnėja. Šiuo atveju tiks
li mityba vaidina ypatingai reikš
mingą vaidmenį, kuris sulėtina 
jėgų menkėjimą, sustiprina patį 
organizmą, teikia jėgų pilniau ir 
maloniau išgyventi senatvę.

Rašytojas J. Švaistas-Balčiūnas bando laimę Los Angeles biru- 
tiečių suruoštame Pavasario Žiedų baliuje.

L. Kančausko nuotrauka

Parengimu kalendorius

BIRŽELIO 3 D. Lietuvių De
mokratų Klubo išrinktų parei
gūnų pristatymas Čiurlionio An
samblio namuose.

BIRŽELIO 10 D. Studentų Są
jungos Clevelando skyriaus ren
giamas finis semestri.

BIRŽELIO 11 D. Lituanistinių 
mokyklų gegužinė Neurų ūkyje.

BIRŽELIO 18 D. ALT rengia
mas liūdnųjų birželio įvykių mi
nėjimas

BIRŽELIO 24 D. Lietuvių Sve
tainėje Dainų Šventė Čiurlionio 
ansambliui ir Šv. Jurgio par. 
chorui pagerbti ir paremti.

BIRŽELIO 25 D. L. V. S. 
Ramovės Clevelando skyriaus 
rengiama gegužinė.

LIEPOS M. 9 D. Lietuviams 
Budžiams Remti valdybos ren
giamas pobūvis P. J. Keršio 
ūkyje

LIEPOS 15 D. TĖVYNES GAR
SŲ radio vakaras Lake Shore 
Country Club.

LIEPOS 22 D. Pabaltiečių 
sportininkų vakaras Slovenian 
Auditorium.

LIEPOS 23 D. Tautinės Są
jungos skyriaus rengiama išvy
ka.

RUGPIŪČIO 6 D. SLA 14 Kuo
pos vasaros pobūvis gamtoje.

RUGPIŪČIO 6 D. AL Piliečių 
Klubo narių tradicinė metinė ge
gužinė Niaurų sodyboje.

RUGPIUČIO 13 D. Sporto Klubo 
Žaibo gegužinė Neurų sodyboje.

RUGPIŪČIO 20 D. BALFo ge
gužinė Neuros ūkyje.

RUGSĖJO 3 D. devintoji Lie
tuvių Diena.

RUGSĖJO 9 D., DLK Birutės 
Draugijos rengiamas tautos 
šventės minėjimas.

RUGSĖJO 23 D.,'SlovenianAu
ditorium, Dirvos 46 metų kon
certas - balius.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
RIBOSE

2 šeimų namas Addison 
Rd., į šiaurę nuo Superior 
Avė., arti šv. Jurgio bažny
čios. Nauji garažai, erdvus 
kiemas. $12,900.

2 šeimų namas Grumb 
Avė., prie E. 79 St., arčiau 
St. Clair Avė. Garažai. Ge
rame stovyje. $14,900.

Vienos šeimos 8 k. E. 82 
St., į šiaurę nuo Superior 
Avė. $10,500.

Vienos šeimos 6 k. E. 85 
St., į šiaurę nuo Superior 
Avė., garažas. ”Build in 
Oven”, labai moderniškas 
namas. $13,900.

Edvardas Karnėnas
CHIMES REALTY

1186 East 79 St.
UT 1-0323 ir ER 1-4732

Pelninga nuosavybė
Du namai, po dvi šeimas, 

vienam dideliam sklype. 
Vienam 7 ir 4 kamb., kitam 
po 5 kamb. Tarp Donald ir 
St. Clair gatvių. Netoli mo
kyklos ir bažnyčios. Kreip
tis: 1089 E. 71 St., telef. 
EX 1-8219. (65)

Šešių kamb. vienos šeimos 
namas

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

Parduodamas dvigubas
namas,

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

CtEVELANPE 
Ir apylinkėse

• Izabelė ir Antanas Jo
naičiai, dvi su puse savaitės 
atostogavę Floridoje, grįžo 
į Clevelandą. Redakcijoje 
papasakojo įspūdžius, kad 
ten tikrai galima gerai pa
ilsėti ir ta proga Dirvai įtei
kė $5.00 auką.

• Irma Stasaitė paskirta 
Studentų Sąjungos atstove
į ALT skyrių.

• S. Grabliauskas, vokiš
kų radijo aparatų atstovas 
iš Bostono, atvyko į Cleve
landą ir sustojo pas V. šen-
bergus — 12526 Arlington 
St., telef. GL 1-0188.

• Pereitą savaitę iš lenkų 
kultūrinio darželio buvo pa
vogti Sienkiavičiaus ir Šo
peno žalvariniai biustai, pa
našiu būdu, kaip prieš kelis 
metus buvo pavogtas Dr. 
Jono Basanavičiaus biustas 
iš lietuvių kultūrinio dar
želio. Tada iš kitų tautų 
darželių taip pat buvo pa
vogta ir daugiau biustų.

šiuos lenkų biustus spėjo 
surasti, bet sudaužytus, nes 
vagiliai vogė parduoti kaip 
seną metalą. Vagiliai suim
ti, nes vienas berniukas iš 
Lakeview Avė. pranešė po
licijai matęs du vyrus už
pakaliniame kieme biustus 
daužant. Šopeno biustas bu
vo jau parduotas už $32.00 
seno metalo supirkinėtojui 
ir išvežtas į Akroną ištir
pinti. Policija ten jį rado ir 
parvežė. Vedamas tyrinėji
mas ir dėl tų pirmesnių 
biustų pavogimo.

• Norbertas Plechavičius
išskrido penkioms savai
tėms atostogų Europon ir 
kitur. Lankėsi Artimuose 
Rytuose, Turkijos sostinėje 
Istanbul ir Egipto sostinėje 
Kairo. Lanko Romą, Pary
žių, Ispaniją ir kitus įdo
mius Europos miestus. Į 
Clevelandą grįš už savaitės. 
Čia jis gyvena su motina ir 
seserim. (k)

• Išnuomojamas miega
mas kambarys vyrui. Kreip
tis telefonu HE 1-6472.

(65)

Chicagos Jaunimo Centro studentų ansamblio šokėjai dalyvavę
Chicagos Žiedų Festivalyje. Programoje pasirodė apie 10 tautybių 
atstovai.

E. Šulaičio nuotrauka
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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

BOSTONO CHORO...
(Atkelta iš 4 psl.) 

dainų dainuoti su šypsenom 
veiduose.

Solistei ir trio akompana
vo Jul. Gaidelis, chorui Sau
lius Vaičaitis. Aplamai, an
trasis Bostono Liet. Miš
raus choro koncertas buvo 
vertingas įnašas į šio pa
kraščio liet, kultūrinį gyve
nimą. Koncerto pelnas tu
rėjo sudaryti bazę choro da

lyvavimui Dainų šventėj. Tą 
. tikslą žinodami, Bostono 
lietuviai koncerto salėj ga
lėjo būti žymiai gausesni, 
bet jų teatsilankė tik gal 
kiek daugiau negu trys šim
tai st s.

VISI DALYVAUKIME TAUTOS VIENYBĖS ŠVENTĖJE?

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ

DAINŲ ŠVENTĖ
CHICAGOJE

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

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

i čiant piniginį čekį, šiuo adresu:

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

Visos vietos numeruotos. Chicago 29, III.

DALYVAUJA CHORAI IŠ JAV IR KANADOS
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KAS IR KUR?
ATITAISYMAS

Dirvos Nr. 63 parašai po 
ALTS seimo grupinėmis 
nuotraukomis 1 ir 8 psl. per 
klaidą buvo sukeisti.
• Po Tautinės Sąjungos sei
mo Chicagoje, naujasis Są
jungos pirmininkas Vytau
tas Abraitis, lydimas buvu
sio pirmininko Eugenijaus 
A. Bartkaus, aplankė Lietu
vos konsulą Chicagoje Dr. 
P. Daužvardį, ponią V. Olie- 
nę, Margutį ir J. Bachūną. 
Buvo atnaujinta sena drau
gystė ir tartasi ateities 
veiklos ir bendradarbiavi
mo klausimais. Gegužės 31 
d. Vytautas Abraitis kalbė
jo per Margučio radiją, o 
kitą dieną dar aplankė 
Korp! Neo Lithuania pir
mininką Mečį Valiukėną ir 
Dr. Stepą Biežį.
• Gegužės 31 d. inžinieriaus 
Eug. A. Bartkaus rezidenci
joje, Beverly Shores, Ind., 
įvyko naujosios ir senosios 
ALT S-gos valdybų bendras 
posėdis. Buvo pasikeista 
nuomonėmis, įspūdžiais iš 
seimo ir senoji valdyba per
davė bylas ir kitą turtą.

Daytono lituanistinės mokyklos mergaičių šokėjų grupė. Pirmoj 
eilėj iš kairės: Danutė Masilionytė, Irutė Araminaitė, Laimutė 
Raštikytė, Kathy Kundrotaitė. Antroj eilėj: Danutė Gineitytė Bi
rutė Masilionytė, Judy Scott, Danutė černevičiūtė, Francis Kundro
taitė ir Vida Gineitytė.

VIKTORAS GRIŠKONIS, Korp. 
Neo-Lithuania Kontrolės komi
sijos pirmininkas, miręs Detroi
te gegužės 19 d. buvo didelis 
Dirvos rėmėjas ir Vilties Drau
gijos narys. Palaidotas gražiose 
Detroito Holy Sepulchre kapi
nėse, palydint dideliam būriui 
draugų ir pažįstamų.

Daytono lituanistinės mokyklos mokiniai, gavę mokslo metų bai
gimo pažymėjimus su vadovybe. Pirmoj eilėj iš kairės: Danutė 
Černevičiūtė, Laimutė Raštikytė, Kathy Kundrotaitė, Irutė Arami
naitė, Danutė Masilionytė. II eilėj: Francis Kundrotaitė, Danutė 
Gineitytė, Judy Scott, Vida Gineitytė, Birutė Masilionytė. Trečioj 
eilėj: Kristina Stepulaitytė, Pat Mallis. Ketvirtoj eilėj: Edmundas 
Drukteinis, Julius Raštikis, Bill VVallis, Jerry Scott, Lary Mika
lauskas. Penktoj eilėj: mokyklos vedėjas Julius Sakas, Juozas 
Prišmontas, Raymondas Dyšas ir mokyklos globėjas kun. Titas 
Narbutas.

Mirus

HENRIKUI TRAPIKUI

jo šeimai ir artimiesiems reiškiame didžiausią

užuojautą

• ALT S-gos pirmininkas 
Vytautas Abraitis su ponia 
po seimo viešėjo Chicagoje 
iki savaitgalio. Pirmasis vi- 
cepirmininkąs Antanas Se
nikas, vykdamas iš Chica
gos į New Yorką, sustojo 
Clevelande pasitarti atei
ties veiklos klausimais.

• Ligija Bieliukienė, Pabal
tijo Moterų Tarybos pirm., 
birželio 2 dieną iš New 
Yorko išskrido į Miami, 
Floridoj, dalyvauti GFWC 
tarptautiniam moterų klu
bų suvažiavime, kur ji tu
rės progos pabaltiečių mo
terų vardu tarti žodį iš įvai
rių tautų šios organizacijos 
narėms ir amerikiečių spau
dęs atstovams.'

DAYTONO ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA BAIGĖ MOKSLĄ
Praėjusį rudenį įsisteigusi Li

tuanistinė šeštadieninė mokykla 
sėkmingai baigė mokslo metus 
ir gegužės 21 dieną Šv. Kry
žiaus lietuvių parapijos salėj tu-

Petras, Salomėja, Vytautas
Janulaičiai

Naujasis ir senasis ALT S-gos valdybos pirmininkai su žmonomis po seimo posėdžių. Nuotraukoje iš 
kairės: Vytautas ir Stela Abraičiai, Danguolė ir Eugenijus Bartkai. Dirvos nuotrauka

ŠAUNIAI NUSISEKĘS LOS ANGELES 
BIRUTIEČIŲ BALIUS

rėjo metų užbaigimo programą. 
Drauge paminėta ir Motinos die
na.

Mokyklos globėju buvo parapi
jos klebonas kun. T. Narbutas, 
o vedėju ir nuolatiniu mokytoju 
Daytono Universiteto studentas 
Julius Sakas, talkininkaujamas 
j; Gineitienės, V. Masilionienės 
bei vyresniųjų klasių mokinių R. 
Gineitytės, A. Masilionytės ir A. 
Raštikytės.

Mokykla mokslo metus baigė 
sėkmingai. Rudenį, pradėjusi 
mokslą su 23 mokiniais, metus 
baigė su 19 mokinių, atseit 4 
dėl įvairių priežasčių nubirėjo.

Mokslo metų baigimo prog
rama buvo paruošta kruopščiai 
ir gražiai praėjo. Buvo išpil
dyta net 25 programos nume
riai. Ir juose dalyvavo visi mo
kiniai atlikdami po vieną ar dau
giau dalykėlių. Čia buvo dainuo
ta, deklamuota, šokta, skambinta 
pianinu, skaityta referatai, grota 
akordionu.

Gal atleis man programos da
lyviai, kad jų išpildytų pasiro
dymų čia nesuminėsiu, nes tai 
užimtų labai daug vietos. Tiek 
tepasakysiu, kad viskas buvo la
bai gražu. Ir tai ne mano asme
niška nuomonė, bet ir kitų daly
vių, su kuriais teko kalbėti prie 
skanių užkandžių, paruoštų ponių 
Kundrotas, Scott ir kitų.

Programai užsibaigus, vi
siems mokiniams, sėkmingai 
baigusiems mokslo metus, buvo 
įteikti pažymėjimai, kuriuos, 
kaip teko patirti Dirva gražiai 
atspaude neimdama jokio mokes
čio.

Programoj dalyvavo ir mokslo 
metų baigimo pažymėjimus gavo 
šie mokiniai: I. Araminaitė, D. 
Černevičiūtė, R. Dyšas, E. Druk- 
teinis, D. ir V. Gineitytės, K. 
Kundrotas, F. Kundrotas, B. ir 
D. Masilionytės, L. Mikalauskas, 
J. Prišmontas, L ir J. Raštikiai, 
J. ir J. Scott, C. Stipulus, P. 
ir B. VVillis.

Būtų nusikalsta, nepaminėjus 
ten pat įvykusios mokinių dar
belių parodėlės, daug kruopš
taus darbo ir pastangų pareikala-

L. D. K. Birutės Draugijos 
ruoštas pavasario žiedų balius 
praėjo dar iki šiol Los Angeles 
lietuvių tarpe nebūtu pasiseki
mu. Salė buvo pilnutėlė pava
sariškoj nuotaikoj, giedriai nu
siteikusių svečių ir viešnių. 
Viešnios pačios žydėte žydėjo 
pavasario žiedų margumu, nes 
dar niekad iki šiol tiek nebuvo 
gražių, įvairių ir elegantiškų va
karinių suknelių, kaip šį kartą. 
Atrodo, įsigali tradicija, birutie
čių baliuose puoštis vakarinėm 
suknelėm.

Ypatingai įdomus ir naujas sa
lės išdekoravimas prisidėjo prie 
geros nuotaikos, neskaitant gra
žiai papuoštų stalų, apkrautų vi
sokiausiais skanėstais, kurių ka
žin ar gautų ir geriausiuose 
restoranuose.

vusios. Joje vyravo laikraščių 
iškarpų albumai sudaryti iš į- 
vairių Lietuvos vaizdų, ranka 
piešti Lietuvos žemėlapiai ir 
daug kitų įvairianybių: tautinės 
juostos, lietuviškas gintaras ir 
kita. Džiaugėsi ir gėrėjosi pa
rodėle lankytojai, kurių didelė 
dalis Lietuvą yra matę prieš 
50 ar daugiau metų. O nemažai 
buvo ir tokių, kurie jos visai nė
ra matę, nes jau čia Amerikoj 
yra gimę ir augę.

Didesnioji mokinių dalis buvo 
Amerikoj gimusių tėvų vaikai. 
Jie atėjo į mokyklą lietuviškai 
nemokėdami. Gal per Šiuos pir
mus mokslo metus ne taip jau 
daug ir pramoko, bet pažino Lie
tuvą. Sužinojo, kur jų tėvai ar 
seneliai yra gimę ir augę. Tokių 
vaikų tėvus tenka tik sveikint ir 
palinkėt, kad ir ateinančiais 
mokslo metąis savo vaikus į 
šią mokyklą leistų.

J.J.

ALT S-gos seimo posėdžio metu, klausantis pranešimų. Nuotraukoje iš kairės: Siliūnas, Vanagai- 
tienė, Olienė ir Biežienė. Dirvos nuotrauka

Jauna ir gabi šokėja -- Vida 
Kizytė išpildė programą, pa
šokdama du šokius. Jauną artis
tę publika sutiko labai šiltai ir 
palankiai, ypač jaunimas, kurio 
šį kartą nežiūrint egzaminų lai
ko, gana gausiai prisirinko.

Trumpos pertraukos metu buvo 
parodyta spalvota filmą, sukta 
rudens baliaus metu. Ir daug 
kas save pirmą kartą pamatė 
ekrane. Filnuota ir šį kartą 
kad po kelių metų birutietės tu
rėtų beveik dokumentinę savo 
balių filmą.

Už šio baliaus pasisekimą ir 
puikų pelną, birutietės dėkingos 
visiems brangiems losangelie- 
čiams, kurie ne tik patys gausiai 
atsilankė, bet dar ir atsivedė 
savo bendradarbius amerikie
čius. Negaliu nepaminėti fakto, 
kad ir juokingo, kai vienas jau
nas amerikoniukas, priėjęs prie 
pirmininkės jai pasakė, kad nie

Dabartinė Los Angeles birutiečių valdyba. Nuotraukoje iš kairės: 
pirm. V. Andrašiūnienė, vicepirm. E. Skirmantienė, A. Pažiūrienė, 
A. Liūdžiuvienė, J. Radvenienė, V. Irlikienė.

L. Kančausko nuotrauka

kad nėra matęs tokio gražiaus 
jaunimo ir tokių gražių mergai
čių.

Negalim nepadėkoti ir B. Ge
diminui, kuris beveik iš savo 
kišenės išlaikydamas radijo pus
valandi, atsisakė honoraro užbi- 
rutiečių radijo skelbimus. Bi
rutietės dėkingos ir savo nuola
tiniams padėjėjams: K. Liau- 
danskui, St. Tamulaičiui, J. And
riui, V. Pažiūrai, H. Radveniui, 
P. Skirmantui, kurie tiek daug 
prisideda prie ruoštų balių pa
sisekimo.

Pačių birutiečių nei neminėsiu 
nes visos, kiek galėjo tiek dir
bo. Joms padėkos tie, kurių var
gą palengvins birutiečių darbo 
vaisius -- siuntiniai.

V. Iri.

• V. Alksninis, V. ir S. Ab- 
raičiai, dr. B. Nemickas, A. 
Senikas, V. Rastenis ir E. 
Čekienė, visi iš New Yorko, 
dalyvavo ALT S-gos seime 
Chicagoje gegužės 27-28 dd.

• Karolis Drunga, žinomas 
Rėžis tencinės Santarvės 
veikėjas, birželio 10 d. iš 
Chicagos vyksta į New Yor
ką pasitarti su kitais rezis
tentais veiklos sustiprinimo 
reikalais.

• Henrikas Trapikas, gyve
nęs Chicagoje, 7013 South 
Washtenaw Avė., nuo šir
dies smūgio staiga mirė ge
gužės 29 d., 5:30 vai. ryto, 
sulaukęs 52 metus amžiaus. 
Buvo gimęs 1909 m. sausio 
1 d. Vilniaus krašte. Pašar
votas buvo Petkaus koply
čioje. Palaidotas birželio 1 
d.
• Antano Smetonos mono
grafiją, kurią leidžia Ame
rikos Lietuvių Tautinė Są
junga, pirmasis yra užsisa
kęs J. P. Ginkus, atsiųsda
mas $50.00 auką.

• Dr. Irena Giedrikienė ir 
dr. Janina Snieškienė, lietu
vių gydytojų suvažiavime 
New Yorke, birželio 24 d., 
Park Sheraton viešbuty, su
tiko būti banketo globėjo
mis.
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