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PREZIDENTUI Kennedžiui, 

kaip ir galima buvo laukti, ne
pavyko pralaužti opozicijos 
mūro, kuris buvo išmūrytas 
užkirsti ” nedicare" planui 
kelią.

To, plano priešininkai, buvo 
sumobilizavę visus išteklius 
ir įtaką, kad nepraeitų Ken- 
nedžio planas dėl pensininkų 
nemokomo gydymo.

Tas projektas nebuvo jau 
toks revoliucinis. Juo būtų ga
lėję pasinaudoti tik senesni 
kaip 65 metų amžiaus ir tai 
dar ne visi. Išlaidos už gydy
mą buvo ribotos. Ligonis di
džiąją dalį išlaidų turėjo pats 
padengti.

Bet opozicija gąsdino, kad 
tai pirmas žingsnis į socializ
mą ir dėl to sumažėsianti 
gydymo kokybė.

•
TAI jokia revoliucija.
Daugelis kultūringų Euro

pos kraštų jau seniai naudo
jasi geresniu nemokamo gydy
mo planu ir dėl to ten gydymas 
nėra ne kiek blogesnis. Paga
liau daugelyje naujųjų Afrikos 
respublikų piliečiai negrai ir
gi gauna pilną nemokamą gy
dymą. Bet gal dėl to, kad ten 
nėra turtingų draudimo bend
rovių.

Ateinančiuose rinkimuose 
kandidatuoją į Kongresą vėl 
žmonėms žadės aukso kalnus 
ir visokias socialines refor
mas.

Bet kaip lietuviai sako: "pa
žadėsi -patiešisi, neduosi-ne- 
sugriešisi..."

•
DAUGELIS laukė iš naujos 

vyriausybės, kad Amerikos 
ekonomija bus atgaivinta. De
ja, paskutiniu laiku ji šlubuoja. 
Jai reikia stipraus motoro, 
kad pajudėtų.

Prezidentas Kennedy dar 
nepavartojo tų metodų, apie 
kuriuos kalbėjo rinkiminės 
kampanijos metu ir šiandien 
prekybos departamentas pie
šia gan liūdną vaizdą.

Gal būt, Kennedy pasirodė 
neblogas navigatorius tarp po
vandeninių uolų tarptautinės 
politikos jūroje, kaip tvirtina 
vieni. Bet jis pasiliko konser
vatorium, kaip tas žmogus, 
kuris įsitikinęs, kad jo auto
mobilio motoras dar geras ir 
reikalingas tik mažo patai
symo, bet ne pakeisti nauju.

Po antrojo pasaulinio karo 
Amerika pagelbėjo atsistaty
ti Europai, davė nesigailėda
ma pinigų neišsivysčiusiems 
Afrikos ir Azijos kraštams ir 
tuo pačiu metu kilo jos gerbū
vis. Vadinasi, motoras sukosi 
gerai. Bet ne visai ge
rai. Bedarbių tebėra dide
lis skaičius. Pramonės pajė
gumas neišnaudotas pilnumo
je ir Amerika, kuri vienos ge
neracijos laikotarpy padarė 
milžinišką revoliuciją, šian
dien pasidarė vienu iš konser- 
vatiškiausių kraštų.

•
SOVIETIŠKA lapė išgirdusi, 

kad žemėje įgyvendinta pasto
vi taika tarp gyvulių ir žmo
nių, patenkinta sušuko:

- Pagaliau bus galima ne
sibijoti medžiotojų persekio
jimo ir ramiai vogti ūkininkų 
vištas!

(vg)
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Biznis, finansai ir politika
PREZIDENTAS DELSIA PRADĖTI KOVĄ SU 
GRESIANČIŲ ŪKINIU ATOSLŪGIU, NES VIE
NAS KLAIDINGAS ŽINGSNIS GALI NUTEMTI 
JO PERRINKIMĄ 1964 METAMS. — GRĮŽIMAS 
PRIE INFLACINĖS POLITIKOS SULAUKTŲ 
NEMAŽOS OPOZICIJOS NET DEMOKRATŲ 

TARPE.

—- - - - - - -  VYTAUTAS MEŠKAUSKAS - - - - - - - - - - -
Vienas iš šiuo metu įdomiau

sių klausimų, dėl kurio suka sau 
galvas įvairūs komentatoriai, 
skamba taip: kodėl prezidentas 
J.F. Kennedy delsia su visuo
tinu mokesčių sumažinimu? Dėl 
to, kad toks žygis skubiai reika
lingas, šiuo jau mažai kas abe
joja. Tik vieni norėtų, kad toks

TRUMPAI IŠ VISUR

• V- E. Dymšits, naujai 
paskirtas sovietų planavimo 
komisijos pirmininku ir 
Chruščiovo pavaduotoju, 
yra pirmas žydų kilmės pa
reigūnas, paskirtas tokiam 
aukštam postui po 1957 m., 
kada buvo nušalintas Lazar 
KaganoviČ.

• Alžiro kariuomenės va
dovybė tarėsi, kaip išvengti 
tolimesnio skilimo ir suda
ryti bendrą politinę vado
vybę. Kol kas jų sutarta su
daryti Tautinį Išlaisvinimo 
Frontą, kaip ”masių parti
jos” atstovybę. Laikinoji 
Alžiro vyriausybė bent šiuo 
momentu to sprendimo ne
komentuoja.

• JAV vadovauja žygiams 
ekonominiu spaudimu pri
versti Katangos prisijungi
mą prie Kongo. Katangos 
prezidento Tschombe prie
šinimąsi prisijungimui iki 
šiol skatino kai kurios Eu
ropos vyriausybės.

• Karinei vadovybei per
ėmus vyriausybės vairą Pe
ru, po ką tik įvykusių pre
zidento rinkimų, JAV vy
riausybė suspendavo diplo
matinius santykius, tuo pa
čiu nutraukiant derybas dėl 
paramos tai valstybei.

Kari uomenės vadovybė 
aiškina, kad praeituose rin
kimuose pasirodę nesąžinin
gumų.

• Valstybės sekretorius 
Dean Rusk išvyko į Ženevą 
sutarčiai dėl Laoso neutra
litetui pasirašyti. Ta proga 
jis turės progos pasikalbėti 
su sovietų A. Gromyko Ber
lyno ir nusiginklavimo klau
simais.

• Belgų ir Vak. Vokieti
jos užs. reik, ministerių — 
Paul Henry Spaako ir dr. 
Gerhardo Schroederio pasi
tarimai išryškins galimybes 
greitesniai Vak. Europos 
politinei integracijai. 

žygis būtų susijęs su taupumo 
pastangom valstybiniame apara
te, kiti mano priešingai, kad mo
kesčių sumažinimą turėtų lydėti 
ir didesnės valstybinės išlaidos, 
nors tai ir padidintų biudžeto de
ficitą.

Pereitą trečiadienį įsidėmėti
ną straipsnį šiuo reikalu londo- 
niškiame Financial Times pas
kelbė prof. Paul A. Samulsson, 
kuris prezidentinės rinkiminės 
kampanijos metu buvo J.F. Ken
nedy patarėjas finansiniuose rei
kaluose. Jis prisipažįsta sukly
dęs skaičiuodamas, kad visos 
tautos pajamos (gros nationalin- 
come) už gamybą ir patarnavimus 
1962 m. padidės 9G7o. Šiuo metu 
jam atrodo, kad toks padidėjimas 
galįs būti daugiausia tik 6%, ta
čiau turint galvoje kiek pakilu
sias kainas, praktiškai tas paki
limas palyginus su pereitais me
tais bus tik 5% ir galimas daik
tas, kad dar mažesnis, o tai jau 
reiškia ūkinę stagnaciją, kuri 
automatiškai iššauks bedarbės 
padidėjimą. Vieninteliai du reiš
kiniai, kurie įie visai atitinka bend
ram pesimistiniam vaizdui, yra 
palyginti dar smarkus automobi
lių pardavimas ir rezidencinių 
namų statyba.

Čia reikia pastebėti, kadEisen- 
howerio administracija per 8 sa
vo valdymo metus net tris kartus 
pergyveno ūkinį atoslūgį (depre
siją). Tačiau dėl to niekas pre
zidento asmeniškai nekaltino. Ki
tas reikalas su Kennedy. Iš jo - 
kaip teigia Samulsson - laukia
ma, kad jis pasipriešintų prasi

Ramovėnai ir šauliai dalyvavę Pavergtųjų Tautų Savaitės mitinge Chicagoje. V. Noreikos nuotrauka

dėjusiai depresijai ir jei jam tai 
nepasiseks, tai tikrai atsilieps į 
1964 metų rinkimų rezultatus, 
nors iki jų dar toli. Tai dėl to, 
kad prezidentas rinkiminėje kam
panijoje atstovavo pažiūrai, kad 
administracija gali kontroliuoti 
ūkinius ciklus.

Anot to ekonomisto, preziden
tas tučtuojau turi sumažinti mo
kesčius paskiriems asmenims ir 
įmonėms, kad taip atsipalaidavę 
pinigai padidintų apyvartą. Kartu 
prezidentas turi nebijoti padidin
ti valstybės biudžeto deficitą iki 
12 bilijonų dolerių ar net daugiau, 
nes ir Eisehhowerio administra
cija deficito nebijojo.

Tačiau prezidentas iki šiol dar 
delsė. Kodėl? Kai kurie jo poli
tiniai priešai įtaigoja, kad šiuo 
metu jis nenori ką nors daryti, 
nes iki šių metų rinkimų yra 
vis tik dar penki mėnesiai ir rin
kėjai iki to laiko gali pamiršti 
mokesčių sumažinimą. Kiti pri
simena seną argumentą, kad pre
zidentas nori mokesčių sumaži
nimą susieti su bendra mokesčių 
reforma, kuri kongreso gali būti 
priimta tik 1963 metais, pagaliau 
treti, dar nurodo, kad nors kong
reso dauguma yra aiškiai nusis
tačiusi už mokesčių sumažinimą, 
tačiau jei toks pasiūlymas būtų 
susijęs su priemonėm sužadinti 
kad ir nedidelę infliaciją, kongre
se tam pasireikštų nemaža opo
zicija ir prezidento pasiūlymai 
ilgai būtų tiesiog sabotuojami 
kongreso komisijose, per kurias 
jie turi pereiti prieš patekdami 
balsavimui. Dėl to prezidentas 
turįs laukti, kol padėtis išaiškė
tų iki tokio laipsnio, kada niekam 
nebūtų abejonių dėl to, kad reikia 
ką nors skubiai daryti. Tada jam 
nebūtų sunku pravesti savo pasiū
lymas per po atostogų susirinku
sį kongresą, bet tada jau būsime 
sulaukę 1963 m.

Kaip ten būtų, prezidento ir 
šioje srityje laukia tokie pat sun
kūs sprendimai, kaip ir užsienio 
politikos srityje.
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Cbicagoje įvykusiame praeitą sekmadienį, liepos 15 d., Paverg
tųjų Tautų Savaitės minėjime, nežiūrint lietaus, dalyvavo minia 
žmonių. Nuotraukoje Chicagos neolituanai su vėliavomis eisenoje. 
Toliau matyti jūrų skautai ir kitos organizacijos.

V. Noreikos nuotrauka

PAVERGTŲJŲ TAUTU LIKIMAS 
SIEJASI SU JAV LIKIMU

Pavergtųjų Tautų Savai
tės dvasia turi pavirsti pa
stovia politika, vedanti prie 
pavergtųjų tautų laisvo ap
sisprendimo, New Yorke 
pasakė vengras Ferenc Na- 
gy, Pavergtųjų Tautų Ko
miteto pirmininkas.

Liepos 15 d- įvykusiose 
iškilmėse, prie pat JTO rū
mų, dar kalbėjo Chr. Emet, 
a t s t ovaudamas American 
Friends of the Captive Na- 
tions, kongresmanas John 
V. Lindsey, John G. Lexa 
ir kt.

Kongresmanas J. V. Lind
sey savo kalboje pažymėjo, 
kad Amerika jau nebėra 
izoliuota sala ir kad paverg
tųjų tautų likimas siejasi su 
Amerikos likimu.

Toliau savo kalboje nuro
dė į JTO tendenciją Išskirti 
Afrikos tautas, ištiesiant 
kiekvienai jų pagalbos ran
ką kelyje į savarankiškumą, 
kai tuo tarpu Sov. Sąjungos 
pavergtos tautos ignoruo
jamos.

”Mūsų visų pareiga ati
taisyti tą dvilypę politiką”, 

"Niekas nėra tiek kenks
minga JTO-jai, kaip toks 
dvilypiškumas”,

"Palikimas likimui šimtą 
milijonų mūsų draugų ir 
sąjungininkų būtų lygu bai
mės prisipažinimui”,

"Mes sakome, kad žmo
gaus prigimtis ir istorijos 
vyksmas yra laisvės pusėje 
ir kad pavergtos tautos bus 
laisvos, jei laisvame pasau
lyje gyvendami būsime iš
tikimi mūsų įsipareigoji- 

♦mams’’, baigė savo kalbą 
kongresmanas J. V. Lind- 
seya

Kongresmano Victoro L. 
Anfuso žodis buvo perskai
tytas jo sūnaus.

— Būdinga, kad New 
York Times ta proga įdėjo 
25 eilučių žinutę apie pa
maldas, kuriomis Paverg
tųjų Tautų Savaitė buvo 
pradėta švęsti šv. Jono baž
nyčioje. Būdingos ir toje ži
nutėje patiektos ištraukos 
iš kunigo P. Chase pasaky
to ta proga pamokslo, bū
tent, kad "speciali problema 

(Nukelta į 2 psl.)

APAČIOJE: Lietuvos gen. kon
sulas dr. P. Daužvardis, kuris 
buvo svarbiausias kalbėtojas Pa
vergtųjų Tautų Savaitės mitinge 
Chicagoje, kalba į susirinkusius 
minėjime. V.Noreikos nuotrauka
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Pavergtųjų Tautų Savaitės minėjime Chicagoje įvairių tautų atstovai ir kalbėtojai. Dešinėje Lietuvos 
konsulas dr. P. Daužvardis pasakęs pagrindinę kalbą. V.Noreikos nuotrauka

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ LIKIMAS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

pavergtųjų tarpe yra — su
silaikyti nuo neapykantos 
pavergėjams”. — „Pabrė
žęs, kad krikščionys priva
lo mylėti savo priešą, jis 
sako — ”mes negalime pa
naikinti pasaulio negeroves, 
nekovodami su savosiomis- 
Neapykanta ir baimė yra 
mūsų šiandieniniai priešai. 
Negalime kovoti už teisin
gumą ir teisę su neapykan
ta kupinomis širdimis”.

N. Y. T. korespondentas 
bent nepagailėjo pažymėti, 
kad pamaldose dalyvavę 
1000 žmonių, jų tarpe ir 
pavergtųjų tautų atstovai...

MATO PASITRAUKIMĄ

Respublikonų atstovas kongre
se E.J. Derwinski liepos 16 d. pa - 
reiškė, kad Prezidento Kennedžio 
Pavergtų Tautų savaitės proga 
paskelbtoji proklamacija žymiai 
skiriasi nuo prez. Eisenhowerio 
paskelbtosios. E. J. Derwinski, 
pvz., randa, kad dabartinėje pro
klamacijoje vengta paminėti ko
munizmas, kaip pagrindinis lais
vojo pasaulio priešas.

"Eisenhowerio proklamacija 
savo turiniu sukėlė siaubą komu
nistų vadovybėje ir iššaukė pro
pagandos kanonadą iš įsiutusių 
ir baimės apimtų Kremliaus va
dovų", sako kongreso atstovas E.
J. Derwinski.

Dabartinė proklamacija reiš
kia, anot E.J. Derwinski, ne ką 
kitą, kaip eliminavimą iš JAV 
užsienio politikos principų, ku
riais pavergtos tautos galėtų ti
kėtis laisvo apsisprendimo ir 

SEPTYNIŲ SKIRTUMŲ GALVOSŪKIS
Kokie yra septyni skirtumai tarp tų dviejų piešinių? Atsakymą 

rasite 7 puslapyje

išsivadavimo iš komunizmo jun
go.

NAUJIENOS savo vedamąjame 
siūlo kovoti su negera mada, vė
luojant tokią proklamaciją pas
kelbti. "Kai prezidento prokla
macija ilgai nepasirodo artėjant 
Pavergtų Tautų Savaitei, tai žmo
nės nerimauja ir, girdėdami vi
sokius nepalankius gandus, abe
joja, ąr verta rengti tos savaitės 
minėjimus".

LIETUVOS BYLA VĖL 
KELIAMA KONGRESE
K o n g resmanas Edvvard 

Dervvinski (R. — III.) 1962 
metų birželio mėn. 18 d. Įne
šė Į Atstovų Rūmus naują 
rezoliuciją Lietuvos ir kitų 
pavergtų tautų reikalu, ši 
rezoliucija Įregistruota H. 
Con. Res. 496 numeriu.

Kongresmano Dervvinski 
rezoliucija reikalaujama ly
giai to pat, kaip ir Kuchel- 
Lipscomb ir kitų senatorių 
ir kongresmanų jau seniau 
Įneštomis rezoliucijomis. 
Skirtumas tarp Kuchel-Lip- 
scomb ir Dervvinski rezoliu
cijų yra tik tas, kad Der- 
vvinski rezoliucijoje be Pa
baltijo kraštų išvardinamos 
ir kitos komunistų paverg
tos tautos- Kongresmanas 
Dervvinski yra lenkų kilmės.

Tikrai puiku, kad Lietu
vos bylos kėlėjų ir gynėjui 
eilės didėja. Kongresmanas 
Dervvinski užsipelnė visų 
geros valios lietuvių padė
kos. Padėkos laiškučiai kon- 

gresmanui adresuotini: The 
Honorable Edvvard Dervvins- 
ki, House Office Building, 
Washington 25, D. C. (it)

Main Office:
813 EAST 185th STREET

St. Clair Office:
6235 ST. CLAIR AVENUE

Neighborhood
Offices...

Euclid Office:
25000 EUCLID AVENUE

Lake Shore Office:
26000 LAKE SHORE BLVD.

S T. CLAIR
AVINGS

KUR PRALEISTI ATOSTOGAS?
PENNSYLVANUOS POCONO KALNAI

Tik čia galėsite pamatyti visa gamtos grožį, 
rasti ramybę ir gerą poilsį, kuris po sunkaus visų 
metų darbo, kiekvienam yra labai reikalingas. 
Echo Va 11 e y Lodge.

Tai vieta, kurioje Jūs su ar be šeimos, lietuviš
koje vasarvietėje praleisite laiką, kuris ilgai pasi
liks Jūsų, maloniuose prisiminimuose; kartu suteiks 
Jums poilsį, ramybę ir lietuvišką aplinkuma.

Echo V a I 1 e y Lodge Jūs rasite be 
poilsio, puikų restoraną, erdvius atskirus ir patogius 
kambarius su visais patogumais ar tai viengungiui 
ar su šeima, puikią teniso-krepšinio aikštelę, gerą 
lietuvišką maistą ir malonų patarnavimą.

Echo V a 11 e y Lodge be viso kito, po
ilsio ir žaidimų,Jūsų patogumui ir patarnavimui yra 
puiki didelio tipo maudykle (swimming pool) su nuo
savu mažu ežeriuku ir 20 akrų puikaus miško.

Priimami užsakymai taipogi vestuvių puotoms, 
iškyloms, organizacijoms ar pavienėms grupėms.

Echo V a 1 1 e y Lodge atidaroma nuo 
nuo liepos 4 dienos ir veiks per visus ištisus metus.

Lietuviai savininkai Julius ir Elena G a r m a i 
visus maloniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis:

ECHO V A L L E Y LODGE, 
Echo Lake, Pa.
Telephone; Stroudsburg 424-1920

MOKAME MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

INSURED

RYTŲ EUROPOS TRAGEDIJA [20)

VIENAS IŠVENGĖ TO LIKIMO
Žinojimas,kad Vakarų reakcija 

visada pasibaigs tik popieriniais 
protestais, sovietus vis iš naujo 
drąsino agresijos planams, su 
pašaipa atstumiant Rytų Europos 
"keogzistencinių vyriausybių" 
pastangas bendradarbiauti. Tos 
vyriausybės, pradžioje suviliotos 
žaviais pažadais, vėliau nusivy
lusios, buvo beatodairiškuteroru 
sunaikintos, ir Maskva buvo teisi: 
iš Vakarų teatėjo tik popieriniai 
protestai.

Jaltos konferencijoje Vakarų 
politikų reikalautieji laisvi Len
kijos rinkimai pagaliau buvo 
įvykdyti 1947 sausio 19, kai so
vietai jau buvo suspėję pakanka
mai sugniuždyti pasipriešinimą. 
Rinkimai atnešė Stalinui pagei
dautus rezultatus:

"tautinės vienybės blokas", 
t.y. komunistai, socialistai 
ir jų satelitai - 80.1%, Mi- 
kolajczyko partija - 10.3%, 
likučiai - 9.6%.

Vasario 7 sudaryta socialisto 
Cyrankievzicz vadovaujama nauja 
vyriausybė.

Po to vienas kovotojas dėl Len. 
kijos laisvės pasidaro išvadą, jog 
bendradarbiavimas su komunis
tais neįmanomas.

Tvankus oras ankštame kelei
vinio traukinio skyriuje. Apdris
kę ūkininkai, repatrijantai iš ry
tinių Lenkijos sričių, moterys su 
plačiomis skaromis, pavargę 
vaikai sėdi ant medinių suolų, 
ratams monotoniškai riedant 
Krotošino kryptimi.

Prie lango vienas kresnas vy
ras stebi rudenišką gamtovaizdį. 
Lėtai slenka pro šalį lenkiškos 
lygumos. Iš skurdžių trobelių 
kyla mėlyni dūmai į giedrą ru
dens dangų. 1947 spalio 21 die
na.

Vienoje stotelėje traukinys 
sustoja. Pora ūkininkų išlipa, ir 
prie lango sėdėjęs keleivis išei
na iš kūpės. Perone jis giliai 

■ ■ ■

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergy venom karus, ekonomines 

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chcrt«r«d and Supervited by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
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įkvepia šviežią orą. Paskui drą
siais žingsniais, kaip vietinis, 
kuriam čia viskas pažįstama, nu
žingsniuoja tolyn. Susikišęs ran
kas į apsiausto kišenes, pasista
tęs apikaklę, jis eina į artimiau
sią kaimą.

Ūkininkas, kurio žemon trobe- 
lėn svečias tik įžengė, nepasiti
kėdamas stebi nepažįstamąjį.

- Aš esu UNRRA-os atstovas! 
Ar galiu gauti arklį su vežimu 
į artimiausią kaimą?

UNRRA, pagelbinė organiza
cija išlaisvintiems kraštams at
statyti, gerai žinoma ir Lenki
joje. Ji dalino alkaniems žmo
nėms maisto paketukus, ji davė 
kraštui mašinas ir statybines 
medžiagas.

- Taip, tamsta esi iš UNRR- 
os, - sako ūkininkas . - Tvarkoj. 
Mano berniukas nuveš tamstą.

Vežimas rieda dulkėta, tuš
čia gatve. Neprivažiavus kaimo, 
svetimasis liepia sustoti.

- Čia gali mane palikti, - jis 
įkiša ranką kšenėn. - O čia tau 
atlyginimas.

Žmogus dingsta kaime, kuris 
vidudienio tyloj atrodo kaip iš
miręs. Netrukus jis pasuka vie- 
nan lauko keliukan, kuris veda 
į mišką.

Valanda vėliau jis stovi prieš 
miškininko namą. Pabeldžia. Du
rys atsargiai atsidaro.

- Ko tamsta nori? - nepasiti
kėdamas klausia vyresnio am
žiaus vyras.

- Ar galiu gauti truputį pie
no?

- Įeikite.
Svečias nežymiai stebi valdi

ninką žalia uniforma.
- Tamsta buvai 1939 metais 

išvežtas į Sovietų Sąjungą?
Pasigirsta nepatenkintas atsa

kymas.
- Taip! Kodėl?
Svetimasis leidžiasi pažįsta

mas:
- Aš esu Mikolajczyk!
Miškininkas nustemba:
- Mikolajczyk? Ūkininkų lyde

ris? Dieve! Būčiau neatpažinęs. 
Ką tamsta čia veiki?

Platus Mikolajczyko veidas ne
sujuda, kai jis atsako:

- Aš bėgu.
- Tamsta turėjai pabėgti jau 

prieš pusę metų, - sako miški
ninkas, kuris nekenčia komunistų 
režimo. Jis su tuo režimu susi
pažino, kai Hitleris ir Stalinas 
1939 metų rudenį užpuolė Lenki
ją. Tada raudonarmiečiai jį iš
vilko iš sodybos. Stalinas be ato
dairos griebėsi naikinti rytinės 
Lenkijos inteligentiją ir vadovau
jančius sluoksnius. Tai buvo 1939 
rugsėjo mėnesį nacių - sovietų 
draugystės metais.

Vėliau, pasikeitus politinei kon
steliacijai, kai Anglijos premje
ras Churcbillis pasveikino Hitle
rio užpultąjį Kremliaus diktato
rių jau kaip sąjungininką, Stalinas 
daliai išvežtųjų lenkų maloningu 
gestu suteikė amnestiją. Ir miš
kininkas išėjo laisvėn; karo pa
baigoje jis su vienu repatrijantų 
transportu pasiekė vakarines pro 
vincijas. Čia dabar su dukterim 
gyvena miško trobelėje.

- Tikiuosi, prasiveršite, kad 
galėtumėte Vakarams papasako
ti, kas su mumis daroma, - kal
ba senas žmogus, ir jo žodžiai 
yra pilni kartėlio.

Lenkų ūkininkų lyderis Stanis- 
law Mikolajczyk prasiveržė ir
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papasakojo, kas dedasi. Ar kas 
pasikeitė? Tik jis pats išvengė 
likimo, kurio negalėjo išvengti 
kitų Rytų Europos valstybių po
litikai. Apie tai sekančiuose 
tęsiniuose.

Klaipėdoje silkės 
pėsčios eina 

iŠ laivą...
Kad apkarpius sparnus pairu

siai sovietinei moralei, fabri
kuose ir kolchozuose įvesti "drau 
giški teismai", kuriuose svars
tomos smulkesnės vagystės - 
įpročiu virtusi sovietinė yda, da
bar dažnai vadinama buržuazinė
mis atgyvenomis. "Buržuaziniais 
laikais" tokių "teismų" nebuvo ir 
jų nereikėjo, nes nebuvo ir pla
nuotų nedateklių, trukumų visose 
ūkio srityse^bet kurie tęsiasi ko
munistinėje santvarkoje jau be
veik 50 metų.

Bet, norėdamas išsilaikyti, kol
chozinis baudžiauninkas, vagia 
grūdus iš sandėlių, po ilgais si
jonais neša miltus kiaulėms, pie
ną vaikams. Silkės keliauja iš 
laivų apraišiotos apie rankas, ko
jas. Kiti maisto produktai pana
šiai eina į juodąją rinką. Miesto 
darbininkas stengiasi pasiglemš - 
ti saują cemento iš statybų, len
tą ar plytą. Kojinių fabrikuose 
dingsta kojinės, radio fabrike - 
smulkios dalys.

Aišku, kad stambieji speku
liantai pardavinėja automobilius, 
padangas. Kur nepažvelgsi, spe
kuliacija skiriasi tik objekto dy
džiu. Partijos bilietas dengia 
miestų rajonų ir kolchozų va
dovybės darbus juodojoje rinko
je. Tat jie mažiausia ir nuken
čia nuo valymų - už pinigą ir 
velnias šoka.
ŠOFERIAI - ATPIRKIMO OŽIAI

Už apsileidimą smarkiai bau
džiami šoferiai, nors niekas ne
kaltina sistemos, kurioje nuolat 
stinga gerų padangų, stabdžių, 
motoro dalių; blogos remonto 
dirbtuvės, keliai be ženklų, jokio 
draudimo nelaimės atveju.

įmonių vadovams skirti auto
mobiliai su šoferiais buvo suva
ryti į taip vadinamus taksi par
kus, nes didele dalimi buvo nau
dojamasi privaliems reikalams. 
Tai, žinoma, nepalietė partijos 
komitetų ir politrukų.

"DRAUGOVININKAI"
15 parų areštas plačiai taiko

mas už chuliganizmą, girtuok
liavimą, muštynes. Bausmės me
tu tenka atlikti gatvių valymo ir 
pan. darbus. Šeštadienių ar sek
madienių vakarais tenka matyti 
jaunuolius su raudonais raiščiais 
ir D raide ant rankovių. Tai va
dinamieji "draugovininkai" - 
tvarkai ir drausmei gatvėse ir 
viešuose subuvimuose palaikyti. 
Dažnai tų pačių "draugovininkų" 
muštynes turi patvarkyti mili
cija.

Pakelėse keleivius sustabdo 
paaugliai neva "auto inspekto
riai", pradeda šniukštinėti doku
mentus, automobilį ir kabinėjasi 
tol, kol negauna "ant puslitrio".

KAS DIRVOS NESKAITO 
- DAUG NUSTOJA!
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MUSU IDĖJINIS KELIAS
Antanas Senikas, ALT S-gos vicepirmininkas, š. m. 

birželio 22 d- Dirvoj pasisakė apie numatomus Sąjungos 
Tarybos pakeitimus, ruošiant projektą suvažiavimui, nu
matomam sukviesti šį rudenį.

Tais pakeitimais siekiama stiprinti organizacijos veik
lą ir sėkmingiau atlikti ALT S-gos užsibrėžtus tikslus. 
Šiuos S-gos Valdybos pasiūlymus išklausę, skyrių pirmi
ninkai suvažiavime turės progos pareikšti savų minčių 
ir aptarti būdus jų greitesniam įgyvendinimui.

Tautinė srovė per kelis dešimtmečius išugdžiusi daug 
dvasiniai stiprių ir taurių asmenybių tiek savam krašte, 
tiek išeivijoje, paskyrusių Sąjungai savo didžiausią gyve
nimo dalį, eina ir toliau nuo tų siekių nenutoldama. Vaiž
ganto pavyzdžiu kelia, kas tautoje buvo gražiausio, pra
kilniausio. Vaižganto pavyzdžiu siekia matyti viens ki
tame ne tik geruosius savumus, bet ir ydų, tačiau žmo
gaus vertę dėl to nemažinant ir, svarbiausia, Tautinės 
Sąjungos veiklą grįsti didžiausiu altruizmu ir laikyti 
laisvą nuo bet kokio savanaudiškumo.

Mūsų kelias, Antano Smetonos žodžiais tariant, kaip 
Vaižganto, kuris „susidurdamas su visomis gyvenimo 
drumzlinomis srovėmis, palei jas slankiodamas, kaip be
dugnių pakrantėmis, — jis nepasviro, neiškrypo iš Lietu
vos vidurio kelio, pat pradžioje pasirinkto. Nuo jo vi
siems gero pritapo, o jam nieko pikto nuo kitų neprilipo’’ 
(Vaižganto Raštai X t- 31 psl.).

Kad šiuos kilnius Sąjungos tikslus sėkmingai įgyven
dintume, tuo garbingu tautiniu keliu turime eiti visi, o 
Sąjungos Centro ir skyrių vadovybių veiklos prasmė yra 
tame, kad įsiklausius į savo organizacijos narių balsą, jiį 
pasiūlymus ir pageidavimus, galėtume sėkmingai vykdyti 
savo organizacinius uždavinius.

Nors esame nauji žmonės svetimame krašte, sveti
moje aplinkoje, bet atsiveždami savas organizacijas, tra
dicijas, tuos pačius jų siekius ir naujoje žemėje mums 
reikalingas tik naujas jų įgyvendinimo būdas, pritaikytas 
prie naujų gyvenimo sąlygų ir reikalavimų. Todėl, kad 
nepranyktume pilkoje masėje, kuri neturi nei gilesnių įsi
tikinimų, nepasireiškia nei kūrybine galia nei kitomis iš
kilesnėmis savybėmis, turime galimai dažniau suvažiuoti 
ir aptarti tolimesnį savo idėjinį kelią, kad svetimoje že
mėj per toli nuo jo nenukryptume.

Mūsų visos išeivijos, taigi ir Tautinės Sąjungos svar
biausias uždavinys yra kultūrinis kilimas, be kurio ne
įmanoma kova dėl tautinės ištikimybės ir jos išlaikymo. 
Kad galėtume to siekti reikalinga, net būtina savo veiki
mą derinti ir nukreipti į vieną visiems bendrą tikslą — 
tautos gyvybės išlaikymą ir jai laisvės atgavimą. Jei visų 
žvilgsniai kryptų į tą vieną idėjinį tikslą, į ateitį, tai bū
tų daug išvengta tarpusavio ginčų, kuriuos daugumoj iš
šaukia tik asmeniškumai (visuomeninio darbo vėžys), 
paskirų tautos narių nuklydimai ir kt.

Svarbu, kad nei vienas lietuvis nepamirštų, jog kiek
vieną jo žodį turi lydėti darbai suderinti su tautos sieki
mais, o mes, Tautinės Sąjungos nariai, kad neapviltume 
mūsų ideologo Vaižganto, dar pačioj mūsų jaunystėj pa
sikviesto garbės nariu, apie ką jis pats rašė J. E. Kauno 
Arkivyskupui Metropolitui:

„Tautiškasis jaunimas mane garbės nariu pasidarė, 
manyje matydamas religijos ir tautybės sintezį”.

Jei mes eisime Vaižganto nurodytu keliu, tai nenu
krypsime nuo savo tautos siekių ir jo testamente įrašyti 
žodžiai lydės mūsų žingsnius į tą bendrąjį visų tikslą — 
tautos gyvybės išlaikymą ir jai laisvės atgavimą. —

„Lietuvą ir lietuvius mylėjau, bet sentimentus jiems 
jau iškalbėjau savo raštuose — prašom pasiskaityti ir 
bus vistiek, ar aš dar tebesu ar nebesu.” (1933 m. sau
sio 14 d.). Emilija čekienė

Jungtinis kelių tautybių choras, diriguojamas Alice Steponavičienės, Pavergtųjų Tautų Savaitės mi
tinge Chicagoje sugiedojęs Amerikos himną. V. Noreikos nuotrauka

ILGAI IEŠMĄ BEDROŽIANT, ŠUO KEPSNĮ NUNEŠ...

SPAUDOJE 
PASIDAIRIUS

Prezidento Antano Smetonos monogra
fijai garbės prenumeratos ir paprastos pre
numeratos jau renkamos.

Garbės prenumerata — $25.00 ir dau
giau. Paprasta prenumerata — $10.00.

Norintieji tą didelį leidinį užsiprenu
meruoti, čekius siųskite Dirvai.

Garbės prenumeratoriai gaus geres
niais viršeliais įrištą numeruotą leidinį su 
pažymėta savo pavarde.

Pats laikas jau dabar užsiprenumeruoti 
ir tuo paremti monografijos leidimą.
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Dalykas ne taip jau didelis,bet 
labai reikšmingas mūsų visuo
meninio gyvenimo judėjime, pri
verčia imtis šių žodžių. Reikalas 
sukasi apie lituanistinį švietimą, 
Lietuvių Fondą ir lenktynes į 
Washingtoną. Klausimą iškėlė dvi 
mergaitės, paprašiusios stipen
dijos lituanistinėms studijoms.

Istorija labai paprasta. Dvi 
mergaitės pasišovė vykti vasaros 
semestran į Fordhamo universi
tetą lituanistinių dalykų kurso iš
klausyti. Atvirai kalbant, jų noras 
pagirtinas ir sektinas, turint gal
voje faktą, kad tokių savanoriškų 
klausytojų, ypač lituanistinių da
lykų, labai maža atsiranda. Tos 
mergaitės kreipėsi įsavoLBApy 
linkės Valdybą, prašydamos sti
pendijos. Apylinkės Valdyba, iš
laikiusi trejetą savaičių stalčiu
je šių mergaičių prašymą, per
siuntė Centro Valdybai, pasiaiš
kindama, kad šių prašymų nega
linti patenkinti, nes šiuo metu 
renkanti $1000.00 Lietuvių Fon-. 
dui. Centro Valdyba, neturėdama 
tam reikalui sumų, o iš viso fi
nansiniai reikalai pasunkėjo, pa
darius visą eilę išlaidų, mergai
čių prašymo taip pat nepatenkino.

Štai ir visa istorija. Gal ji ir 
neverta tiek dėmesio ir spaudos 
viešumos, bet ji labai būdinga 
mūsų visuomeninio gyvenimo ju
dėjimui. Ji visa nuogybe atsklei
džia mūsų organizacijų darbo 
sferų pasiskirstymo netiks
lumus. Pagal nerašytą susitari
mą Bendruomenei priklauso kul
tūrinė sritis, žinoma į ją įeina 
ir lituanistinis švietimas. Išva
doje - minima Apylinkės Valdy
ba privalėjo pirma patenkinti mer
gaičių prašymą ir išsiųsti jas li
tuanistinių studijų, o tik paskui' 
vykdyti įsipareigojimą Lietuvių 
Fondui. Bet Valdyba pasirinko 
sau patogesnį kelią: prašymą 
persiuntė Centro Valdybai, su
teikdama pirmumą Lietuvių Fon
dui aukoms rinkti.

Čia jau kita istorija - lėšųtel- 
kimo ir jų panaudojimo kelias.

Mes turime visą eilę fondų, 
jiems renkame aukas, ir nema
žas, ir surinktus pinigus užma- 
rinuojame bankuose, laukdami ir 
tikėdamiesi, kada pagrindinio ir 
nejudomo kapitalo palūkanos pra
dės judinti mūsų kultūrinį judėji
mą. Teoretiškai labai teisingai 
sugalvota, ir gana viliojančiai, 
bet praktika stato kitus reikala
vimus. Laikas greičiau bėga, ne
gu mes pajėgiame suorganizuoti 
milijoninius fondus. Mūsų jauni
mas auga ir bręsta, ir jis negali 
laukti, kol mūsų fondų palūkanos 
pradės veikti. Šiandie jis iš mū
sų laukia paramos lituanistinėse 
studijose, kultūrinėje ir sporto 
veikloje. Bet mūsų fondai užda
ryti ir paskirti kitokiems reika
lams.

Tad kurgi kitos lėšos, kurios 
būtų atidarytos ir prieinamos jau 
nimo organizacijoms remti bei 
jų studijų reikalams?

Taigi, kur?!
Lietuvių Bendruomenė įparei

gojama Tarybos narių rezoliuci
jomis rinkti aukas Lietuvių Fon
dui, Lietuvių Bendruomenei už
dedama pareiga rinkti aukas Lie
tuvos laisvinimui, įvairioms pa
rodoms rengti ir visai eilei kitų 
fondų reikalams. Surinktas aukas 
Bendruomenė turi perduoti kam 
jos buvo renkamos, (taip ir vyk
doma), o pati Bendruomenė sau

JERONIMAS IGNATONIS
jokių aukų nerenka. Ji turi vers
tis tais mažais solidarumo įna
šais, kuriuos gauna iš bendruo
menės narių, ir tuos pačius dar 
turi dalytis tarp skyrių, apygardų 
ir Centro valdybos. Tad ar Bend
ruomenė, o ypač Centro Valdyba, 
gali patenkinti visų prašymus ir 
atlikti visus uždavinius, kurie jai 
išplaukia iš pareigos!

Bet dar čia ne viskas. Vienas iš 
originaliausių klausimų, - ar mes 
esame nuoseklūs išlaidomis! Mes 
visuomenės surinktais pinigais 
važinėjame nuo Atlanto iki Paci- 
fiko, o lenktynėse į Washingtoną 
išleidžiame tūkstančiais, ne šim
tais, ir tai sakome turėjome di
delius laimėjimus, didelės reikš
mės žygius, ir visa tai visuo
menės patvirtinama, kad gerai 
daroma, o kai reikia lituanisti
nėms studijoms tik kelių šimtų 
ir sporto organizacijoms tiek pat, 
- čia jau ir kyla klausimas, kas 
turi mokėti ir iš kokių sumų. Ir 
prasideda raštų keliavimas iš 
vienos institucijos į kitą, ir rei
kalas visuomet pakabinamas ore.

Čia mes privalome sustoti ir 
susimąstyti, kur link sukame sa
vo veiklą. Mes dar viską planuo
jame, kada jau turime veikti. Dar 
mūsų visas judėjimas ir kultūri
nis gerbūvis kažkur toli ateityje,

o čia pat dabartyje prarandame 
ateitį jaunojoje kartoje. Šių pra
šymų nepatenkinimas gali būti 
fatališkas. Mes prarandame jau
nimo pasitikėjimą ir tikėjimą į 
mūsų siekimus. Mes daug gražių 
kalbų prisakome apie lituanistinį 
švietimą ir jo reikšmę, o kai 
jaunimas pasišauna pasimokyti 
bei pasigilinti lituanistinėje sri
tyje, - mes atsukame jiems nuga
ras. Tad ko verti mūsų garsūs 
šūkavimai apie gimtosios kalbos 
meilę, apie pareigas savajam 
kraštui!

Kokios iš viso to galėtų būti 
daromos išvados? Pirmiausia tu
rėtų, būti pirmuoju ir pagrindi
niu uždaviniu statomas jaunimo 
lituanistinis švietimas, jaunimo 
kultūrinės bei sporto organizaci
jos, jų globa ir joms parama. Kol 
mes dar turime jaunimo, norinčio 
gilintis lituanistiniuose dalykuo
se, kol turime jaunimo ansamb
lius, sporto vienetus - rūpinki
mės jais, nes jie yra mūsų tautos 
ateitis.

Antras reikalas - lėšos.
Šiuo metu mūsų organizacinis 

aparatas labai sudėtingas ir pai
nus, jog sunku susivaikyti, kas ką 
remia, ir į ką kreiptis reikiamu 
atveju paramos. Sunku būtų siū
lyti kokius receptus, ir neišmin
tinga būtų stabdyti užsuktą veik
los ratą, arba jį keisti, neįvyk
džius užsimojimų, bet išeitį rei
kia rasti, kad nebūtų sustabdytas

RITA KAVOLIENĖ Rudens nuotaika (Akvarėlė)

NEGALIMA DEMONSTRUOTI 
VIENINGUMO, KAI JO NĖRA

Liepos 16 d. Draugas įdėjo 
pasikalbėjimą su VLIK’o pirmi
ninku dr. A. Trimaku. Apart ki
tų mūsų visuomeninio gyvenimo 
aktualijų, buvo paliesti ir santy
kiai su LB ir ALT.
Ryšium su PLB p-ko J. Songai

los pareiškimu apie visos veik
los koncentraciją Bendruomenės 
vadovybėje, dr. A. Trimakas ma
no, kad

-"Taip surikiavus visą lie
tuvių išeivijos veiklą, reiktų 
pajungti PLB kompetencijai 
mūsų diplomatinius atstovus, 
Vliką, Altą įvairias kitas or
ganizacijas visame pasauly
je. Tačiau visiem žinoma, 
kad minimi veiksniai yra 
skirtingos prigimties,veikia 
skirtingu titulu ir nieku būdu 
negali būti pajungti emigra
cinei visuomeninei organi
zacijai, nežiūrint jos di
dumo."

Dėl kaltinimų VLIK’ui už ne
pasisekusią suorganizuoti bendrą 
veiksnių ir B-nės konferenciją, 
atsakyme kartojasi jau anksčiau 
spaudoje pareikštas nusistaty
mas, kad konferencijai nebuvusi 
paruošta nei konkreti programa, 
nei aiškus tikslas.

- "Noras pademonstruoti 
lietuvių išeivijos vieningumą 
kada jo iš tikrųjų nėra, nega
li pasisekti jokioje tinkamai 
neparengtojekonferencijoje. 
Vieningumas turi būti pa
siektas prieš konferenciją, 
o jos uždavinys būtų tą su
sitarimą ratifikuoti. Tik ši
ta, o ne kita, buvo sumany
mų nepasisekimo priežas
tis." -

Santykiuose su ALT - VLIK’as 
laikosi nuoširdaus bendradarbia
vimo taisyklių, bet -

-"nežiūrint to, ALT para
ma VLIK ’ui dabar sumažin
ta iki simboliškos sumos. Ir 
tai padaryta nežiūrint nese
no ALT įsipareigojimo pini
ginę paramą VLIK’ui padi
dinti. Reiškinys labai apgai
lėtinas, nes, gali likti nepa
daryti svarbūs darbai." - 

Santykiuose su kraštu dr. A. 
Trimakas įžiūri blaškymąsi, ne
santūrumą, net histeriją.

- "Nenusikalstama palai
kant santykius su broliais 
siunčiant jiems siuntinius, 
susitinkant užsieniuose arba 
ir pačioje Lietuvoje. Bet rei
kia skirti pavergtuosius bro
lius nuo Maskvos agentų, ku
rie kalba pavergtųjų vardu, 
bet dirba Maskvos darbą. San
tykių palaikymas su tokiais 
agentais būtų pavergtųjų 
brolių įžeidinėjimas ir Lie
tuvos laisvinimo žygių silp
ninimas. Yra tekę skaityti 
studijų ir straipsnių mūsų 
išeivijos spaudoje, kurie pa
remti išimtinai tik sovieti
niais daviniais. Tokių raši
nių išvados, švelniausiai ta
riant, sovietams nėra žalin
gos. Taigi, kam tokie raši
niai reikalingi? Lygiai nenau
dingi ir tikrovę iškraipą to
kie rašiniai, kuriuos maži 
Lietuvos gyvenimo padangė
je esą šviesulėliai patiekia
mi be tų biaurių rėmų, ku- 
riuosna okupantas yra įsprau 
dęs visą Lietuvos gyveni
mą."

LIETUVIŠKI SŪRIAI, JUODA DUONA. AUKŠ
ČIAUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI. DEŠROS 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU

NAMI KRAUTUVĖJE

MARTHA & PETER LISAUSKAS
6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y.

Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.
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jaunimo lituanistinis švietimas, 
kad būtų stipriai remiamos kul
tūrinės ir sporto jaunimo organi
zacijos. Berods visi veikėjai ir 
ne veikėjai sutiks, kad šiam rei
kalui, kol bus efektyvūs organi
zuojami fondai, turėtų būti bent 
laikinas fondas prie kurios nors 
organizacijos, kad reikalui išti
kus būtų galima efektyviai veikti, 
kol dar ne vėlu, ir reikalingieji 
paramos, žinotų į ką kreiptis. 
Šiam reikalui geriausia tiktų Lie
tuvių Bendruomenė, nes jai ir iš
puola kultūrinė sritis. Laikinam 
reikalui lėšas būtų galima leng
vai sutelkti. Reikėtų tik sutarimo 
ir pritarimo: iš visų renkamų au
kų bent dešimtą procentą atskir
ti ir pasiųsti Švietimo Tarybos 
dispozicijon į ALB Centro Val
dybos kasą. Tai būtų atsarginis 
kapitalas bėgamiesiems reika
lams. Šį klausimą turėtų pasvar
stytų kuriems rūpi neatidėlioja
mi jaunimo reikalai.
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KAIP KETVIRTOS KARTOS AMERIKOS LIETUVIAI
SIELOJASI LIETUVYBE

Man teko atsilankyti į reto po
būdžio pobūvį. Pobūvyje buvo ma
žiau šimto, pusiau tėvai, pusiau 
vaikai. Įprastiems užsiėmimams 
įpusėjus, prasidėjo meninė dalis, 
kurioj tėvai su vaikais pasimai
nydami šoko lietuviškus tautinius 
šokius ir dainavo lietuviškas dai
nas. Kadangi daugiau publikos ir 
nebuvo, tai vaikai, susėdę ratu 
aplink, stebėjo tėvus, o tėvai - 
vaikus. Bepig buvo tėvam gerai 
pasirodyti, kai turėjo solistą Al
girdą Brazį savo tarpe. Bet, žiū
rėk, ir vaikai neatsiliko. Jų tarpe 
atsirado "solistė” Pamila Pet
raitytė, kuri, jei ne balso stip
rumu tai bent savo drąsumu bei 
balso dailumu puikiai užsireko
mendavo.

Tie piknikautojai buvo "Atei
ties" šokėjų jaunasis Atžalynas 
su savo tėveliais, kurių daugumą 
sudaro aktyvūs ir nebeaktyvūs 
"Ateities" šokėjai. Pasiteiravęs 
patyriau, kad parengime pasigen
dama iš viso būrio tik 2 šeimų. 
Argi negražu? Katros gi kitos 
organizacijos galėtų pasididžiuo
ti savo narių tokiu solidarumu?

Atžalynas suorganizuotas 1961 
m. vasario 4 d. Pranciškos Gra- 
mantienės. Pradėjo su 15 vaikų 
ir mokino pradžioj tik tautinių 
šokių. Šiuo metu grupę sudaro 73 
pr. mokyklos amžiaus vaikai, 
daugiausia trečios ir ketvirtos 
kartos lietuviukai, sūkuriais dir
ba 8 mokytojai.

RITA KAVOLIENE Moteris ir melonas (Akvarelė)

Ar reikėjo mums Chicagoje dar 
tokios grupės, kai prie didžiųjų 
parapijų nuolatos veikia moks
leivių tautiniai ansambliai? Vis 
dėlto, reikia pasakyti, retas se
nesnės kartos lietuvis-ameri
kietis leido savo vaikus į tuos 
ansamblius. Vaikai paaiškinimų 
lietuvių kalboj beveik nesupras
davo, tat jausdavosi vieniši ir 
nuskriausti; kiti išugdydavę net 
neapykantą dėstomam dalykui. O 
atsidarius šiai grupei, registra
cijos vis naujų narių pasipylė iš 
visokių Chicagos dalių ir užmies
čių, kaip Orland Park, Justi ve 
Park, Oaklawn, Evergreen Park, 
Beverly Hills ir net virš 30 mylių 
atstume esančio Westmonto. Me
tams dar neįpusėjus, buvo moky
tojų ir tėvų komiteto sutarta dau
giau naujų narių ligi galo metų 
nebepriimti, kad išvysčius pla- 
ningesnį darbą. Taip po 1 metų 
grupės egzistavimo prie Atža
lyno susidarė nauja 26 narių 
grupė, Ponios Gramantienės įs
kelta ugnis gražiai suliepsnojo. 
Darbas pasirodė labai prasmin
gas ir vertas talkos.

Pirmutiniu talkininku pakvies
tas F rank Zapolis. Kiek vėliau - 
Eleonora Zapolienė,. kuri moko 
lietuviškų dainų. Nuo 1961 m. ge
gužės mėn. vaikai mokomi ir lie
tuvių kalbos. Dėsto Petras Dauž- 
vardis, Lietuvos Generalinio Kon
sulo sūnus, ir jo žmona Dolores. 
Nuo rugsėjo 9 d. grupėn pakvies - 

tas Faustas Strolia, o nuo šių 
metų vasario mėn., susidarius 
naujokų grupei, - Genovaitė Gied
raitytė ir Walter Tenclinger.

' Manau, kad mažai rasime Chi
cagoje tokių lietuviškų organiza
cijų ar institucijų, kurios būtų 
dirbusios kas šeštadienį ištisus 
18 mėnesių, paimdamos vasarai 
2, o Kalėdom ir Velykom tik po 
vieną savaitę atostogų. Atžaly
nas moka 12 tautinių šokių ir 
žaidimų, 14 lietuviškų dainelių, 
gieda Lietuvos himną ir didžiuo
jasi esą lietuviais. Ypatingai pa
sirodymų metu galima pastebė
ti atžalyniečių noras pademons
truoti savo tautinį drabužį, lie
tuvišką šokį bei dainą, ypač prieš 
kitataučius. Tegul tas jausmas 
būna ir labai vaikiškas, tegul ki
tam atrodo kiek ir tuščias, bet 
ar ne per jį daugeliui subręsta 
tikrasis patriotizmas? Ir atsilan
kykite į kokią nors jų programą - 
vargiai suprasite, kad tai trečios 
ar ketvirtos kartos lietuviškasis

DAILININKĖ RITA 
KAVOLIENĖ

Iš visų meno šakų dau
giausia jaunų, naujų jėgų 
atrodo gausi mūsų dailė.

Kai su nemažu susirūpi
nimu svarstome, kad veik 
neturime priaugančių jėgų 
1 i t eratūriniame pasaulyje, 
tai dailėje vis plačiau ir pla
čiau girdisi eilė pavardžių. 
Su šiais dailininkais bandy
sime laiks nuo laiko supa
žindinti, kad jie nuo mūsų 
ir mes nuo jų per greitai 
nenutoltume.

Dailininkė Rita Kavolienė 
gimė Šiauliuose. Chicagos 
Meno Institutą baigė 1960 
m. Dalyvavo parodose: 1959 
m. Youngstown universite
te; 1960 m. su Jurgiu šap- 
kum Tabor Farmoj; 1960, 
1961, 1962 m. Chicago So- 
ciety of Artists, Ine. paro
dose ; 1961 m. American Co- 
lor Print Society nacionali
nėje parodoje Philadelphi- 
joje; 1961, 1962 m. Toledo 
Meno Muziejaus parodose; 
1961 m. Wassenberg Meno 
Centro metinėse parodose 
(A klasės premija už rai
žinius) ir 1962 (A klasės 
premija už akvarelę) ; The 
Defiance College humanita
rinio fakultetas suruošė 
dail. Ritos Kavolienė indivi
dualią akvarelės ir spalvotų 
raižinių parodą 1962. Pri
klauso Chicago Society of 
Artists, Ine. šiuo metu dės
to meną The Defiance So- 
eiėty of Artists. (rm)

RITA KAVOLIENĖ Uolų peisažas (Akvarėlė)

jaunimas, nebent kad tarpusavy 
išimtinai tik angliškai šnekasi!... 
bet, ar galėtų kita kuri lietuviško 
jaunimo grupė pasididžiuoti, kal
banti tarpusavy tik lietuviškai???

Metų laikotarpyje Atžalynas 
reprezentavo lietuvius prieš ki
tataučius Lee PhillipsjFriend- 
ship TV programoje, Šv. Ritos 
mokykloje, tarptautiniame Chi
cagos konsulų pagerbime ir Moks
lo bei Pramonės Muziejuje; taip 
pat dalyvavo Vyčių rengiamoj 
Lietuvos Prisiminimų ir Lietu
vių Prekybos Rūmų programose, 
"Sandaros" metiniuose banketuo
se, Holy Family Vilią senelių 
prieglaudoj, Immigrant’s Pro- 
teetive League, M.M. Gimimo ir 
Aušros Vartų parapijinėse pro
gramose ir kelintu kart neseniai 
Jaunimo centre T. Jėzuitų rė
mėjų metinėje vakarienėje.

Nuo pereitų mokslo metų pra
džios "Ateities" Atžalynas nau
dojasi tom pačiom patalpom kaip 
ir Donelaičio v. Lituanistinė mo
kykla. Chicagos Park-Distrikto 
pareigūnas, kuris prižiūri di
džiulį Marguette parką, yra po
nas Lackey, daug rodąs lietu
viams simpatijų jau nuo 1930 
metų. Tuo metu jis dar valdė 
McGuine Parką mūsų seniau
sioj lietuvių kolonijoj - Bridge- 
porte. Šio parko patalpose vyko 
"Ateities" šokėjų grupės repeti
cijos. Grupei vadovavo įžymusis 
šokio specialistas Vytautas Bie- 
lajus. Pats Mr. Lackey buvo kar
tu ir "Sąuare Dance Caller". Da
bar seniems savo globotiniams 
Mr. Lackey nepagailėjo trijų erd
vių patalpų.

KAS NUOSTABAUS ATŽALYNO 
GRUPĖJE

Dažnai iš šalies stebint kitų 
mokytojų darbą su šiuo jauni
mu, taip norėjosi imti ir užra
šyti girdimą "triukšmą" į juos
teles. Tai nebuvo triukšmas, bet 
tiesiog tyla. Tiek paklusnumo 
mokytojui ir meilaus sugyvenimo 
šešiamečių su dvylikamečiais 
per savo penkmetį Amerikoje ne
su patyręs. (Atsilankykite ir įsi
tikinsit!) Nemažiau nuostabus tė
vų ryžtas ir ištvermė: vaikus jie

vežiojo iš tolimųjų priemiesčių 
šeštadienis po šeštadienio, ne
paisant nei vasaros karščių, nei 
žiemos pūgų. Nesenai sušauk
tas visuotinas tėvų susirinki
mas dar labiau nuostabus: su
sirinko visi tėvai! Organizacija, 
kurios nariai rodo tokį susido
mėjimą savo reikalais, negali ne
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ALGIMANTAS DAILIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

gyvuoti.
"Ateities" Atžalynas turėjo 

birželio 24 d. JaunimoCentrela
bai sėkmingą savo metinį rečita
lį. Pradėta Amerikos ir Lietuvos 
himnais; toliau sekė 8 lietuvių 
liaudies dainos ir apie tiek pat 
tautinių šokių. Daugelis numerių 
buvo išvilkti iš monotonijos, įve
dant solistus, artistus ir dekora
cijas, pav. "Kalvelis" neapsiėjo 
be priekalo, kūjo ir "tikro" kal
vio. Publiką sudarė daugumoj 
Atžalyno tėveliai ir kiti gimi
nės; daug matėsi senyvo amžiaus 
žmonių - turbūt seneliai šių vai
kų. Po meninės dalies visi pa
vyzdingieji Atžalyno nariai, iš
buvę sambūryje 1 metus, gavo po 
trofėją. Taipogi ypatingom pre
mijom atžymėti patys draugiš
kiausi ir paklusniausi vaikai: vyr. 
mergaičių grupės - Eilėn Ro- 
zinsky, berniukų - AllanBistras, 
jaun. mergaičių - Rita Klevinsky 
ir berniukų - Allan Pratt. Dova
nas įteikė Dr. JuzėDaužvardienė 
prieš tai pasakiusi jauniesiems 
ypatingai šiltą įvertinimo žodį. 
Pabaigoje mokytojai iškviesti 
scenon ir tėvų apdovanoti gėlė
mis ir kt. dovanomis. Visa prog
rama buvo neištęsta, darni ir 
skoninga.

Vertėj. P. PALUKAITIS

(40)
— Gal vis dėlto turėčiau pašaukti viešbučio gydyto

ją, — pasakė jis susirūpinęs. — Jis tamstai labai mielai 
pagelbėtų.

— Ne, ne. — Jeningas paėmė vieną tabletę ir nurijo 
su gurkšniu vandens. — Tą piktąją migreną, pasikarto
jančią laikas nuo laiko, geriau pažįstu, negu bet kuris 
gydytojas. Trys tokios tabletės, tada tris valandas gulėti 
visiškoje tamsoje. Man baisiai gaila, Josefai, mūsų po
kalbis kaip tik pasiekė patį įdomumą, bet jeigu galėčiau 
atsiprašyti. •.

— Bet žinoma, savaime suprantama, — vyras rudu 
kostiumu buvo pilnas supratimo. — Mes visi turim pir
moje eilėje rūpintis, kad tamsta gerai jaustumeis per 
atidarymo kalbą pirmadienį.

Vyras rudu kostiumu palinkėjo greitai pasveikti, 
atsisveikino ir išėjo.

Buvo girdėti, kaip jis uždarė gretimas duris, ir kaip 
tylus jo žingsnių garsas nyko tolumoj. Jeningas, kurio 
veide kaistai varžėsi nusivylimas, susirūpinimas ir smal
sumas, buvo beprabyląs, tačiau Reinoldas pakėlė ranką, 
nurodydamas tylėti, priėjo ir užrakino kambario duris, 
paskui grįžęs užrakino vonios duris į koridorių ir uždarė 
vonią su miegamuoju jungiančias duris. Jis išsitraukė 

cigaretinę ir atkišo profesoriui, tačiau šis rankos moste
lėjimu atsisakė.

— Kas tamsta esi? Ir ką tamsta darai mano kam
baryje?

Profesorius kalbėjo tyliai, tačiau jo balse buvo pa
stebimas grubumas su baimės atspalviu.

— Mano pavardė yra Reinoldas, Michaelis Reinoldas, 
— pasakė šis, skubiai užsidegdamas cigaretę; jis jautė, 
kad cigaretė dabar jam buvo būtina. — Aš atvykstu tie
siog iš Londono, iš kur iškeliavau prieš porą dienų, ir 
norėčiau su tamsta, pone profesoriau, pasikalbėti.

— Taip, po velnių, kodėl tad negalime kalbėtis gre
timame kambaryje? — pasakė Jeningas, jau pradėdamas 
eiti, bet staiga sustojo, Reinoldui sulaikius jį už peties.

— Ne, pone profesoriau, prašau, ne tamstos kamba
ryje, — pasakė Reinoldas atsiprašydamas. — Tamstos 
lange, ventiliacijos angoje, yra Įstatytas mikrofonas.

— Ką tamsta kalbi — mikrofonas ? Ir iš kur tamsta, 
jaunas žmogau, taip tiksliai tai žinai?

— Atsiprašau tamstą, bet aš truputį apsižvalgiau 
pas tamstą, — tarė Reinoldas. — Aš atėjau minute anks
čiau, negu tamsta.

— Ir per toki trumpą laiką tamsta atradai mikrofo
ną? — klausė Jeningas, visai neslėpdamas savo nepasiti
kėjimo.

— Aš jį tuoj pat radau. Mano profesija reikalauja 
žinoti, kur tokių dalykų ieškoti.

— žinoma! Kaip kitaip ir begalėtų būti? Šnipas, 
kontražvalgybininkas — man tas pat, vienaip ar kitaip 
juos vadina- Kiekvienu atveju tamsta esi iš Secret Ser- 
vice.

— Plačiai paplitusi, nors ir klaidinga ...
— Ką ten! Kitas vardas reikalo nepataiso. — Pro

fesoriaus civilinė drąsa, apie kurią jis buvo tiek daug 
girdėjęs, atrodo visiškai nepasikeitusi, turėjo pagalvoti 
Reinoldas. — O koks reikalas? Ko jūs pageidaujate, ma
no pone?

— Tamstos, — ramiai atsakė Reinoldas. — Tiksliau 
pasakius: britų vyriausybė pageidauja tamstos. Man yra 

pavesta perduoti tamstai labai nuoširdų britų vyriausy
bės kvietimą ...

— Nepaprastai mandagu iš britų vyriausybės pusės, 
turėčiau pasakyti. O, to aš laukiau, aš jau senai laukiau 
to. — Jeningo balsas pagarsėjo: — Pasveikinkite nuo ma
nęs britų vyriausybę, pone Reinoldai, ir pasakykite tiems 
žmonėms, kad jie nešdintųsi po velnių. Galbūt ras jie ten, 
pragare, ką nors, pasiruošusį pagelbėti jiems gaminti jų 
pragaro mašinas — aš kiekvienu atveju jiems nepagel- 
bėsiu.

— Tėvynė reikalinga tamstos, pone profesoriau, jai 
būtina tamstos pagalba.

— Aha, paskutinis atsišaukimas, ir pats niekšingiau
sias iš visų, — senasis žmogus dabar kalbėjo su nesle
piama panieka. — Ne, pone Reinoldai: nuvalkiotos na
cionalistinės frazės, pigūs meluoto patriotizmo vėliavne
šių šūkiai — jie tegali veikti tik vaikus ir silpnapročius, 
jėgos ištroškusius egoistus ir žmones, kurie gyvena vien 
tik karui. Aš tesidomiu vienu vieninteliu dalyku: dirbti 
pasaulio taikai-

— Labai prašau, pone profesoriau. — žmonės ten, 
Anglijoje, turėjo Reinoldas pagalvoti, bus toli gražu ne
pakankamai įvertinę arba profesoriaus lengvatikystę ar
ba rusų sugebėjimus įkalbėti. Jis ramiai pažvelgė į Jenin- 
gą ir tarė: — Apsisprendimas, be abejo, priklauso tik 
tamstai pačiam, pone profesoriau.

— Ką! — pasakė Jeningas, nepajėgdamas paslėpti 
savo nustebimo. — Tamsta nenaudoji prievartos? Tams
ta viską taip paprastai priimi — ir dėlto atlikai tokią 
ilgą kelionę?

Reinoldas kilstelėjo pečius.
— Aš esu tik pasiuntinys, pone profesoriau.
— Pasiuntinys? O jeigu aš būčiau pasidavęs tamstos 

juokingam pasiūlymui?
— Tada, žinoma, aš būčiau tamstą palydėjęs į Ang

liją.
(Bus daugiau)
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TECHNIKOS PAŽANGA (11) B. K.

Amerikos ir Sovietų Sąjungos
konkurencija erdvėje

Sovietų Sąjungos lenktynės su 
JAV erdvės srityje pasidaro lyg 
kokiu tai simboliu, įrodančiu 
laisvos Vakarų Pasaulio ar pla
nuojamos komunistinės sistemos 
pranašumą. Giliau įžvelgus aiš
ku, kad erdvės laimėjimai tai nė
ra viskas. Jie priklauso ne tik 
nuo krašto ūkio pajėgumo bei 
techniško talento, bet svarbiau
siai nuo to, kiek pastangų deda
ma tiems laimėjimams pasiekti. 
Kadangi Sovietų Sąjungoje iki šio 
laiko nėra pasisekę įrodyti savo 
ūkinės sistemos pranašumo, to
dėl visai aišku, kad Sovietų Są
junga deda didžiausias pastan
gas, nežiūrėdama išlaidų, pa
siekti kurioje nors pažangos sri
tyje įspūdingo laimėjimo. Reikia 
sutikti, kad erdvės pasisekimai 
daro milžinišką įspūdį pasaulio 
viešą jai nuomonei ir be abejo So
vietų Sąjunga pirmoji iššaudama 
satelitą 'ir pirmoji paleidusi sa
telitus su žmogumi susidarė sau 
didelį kreditą ir įgijo naują ark
liuką propogandai.

Caro Rusija, prieš pirmąjįpa- 
saulinį karą, nors pramonės ly
giu ir žmonių bendru švietimu 
buvo gerokai atsilikusi, tačiau 
teoretiškoje mechanikoje ir pri
taikomoje matematikoje buvo la
bai smarkiai pasireiškusi. Čia 
tenka paminėti aerodinamiką Žu
kovskį, jau minėtą raketų teore
tiką Tsiolkovski, pritaikomosios 
matematikos teoretikus, davu
sius mokslui naujus skaičiavimo 
metodus, Galerkiną ir Liapuno- 
vą. Caro imperijai sugriuvus net 
ir Jungtinės Amerikos Valstybės 
yra pasinaudojusios Rusijos ta
lentais, kaip helikopterių išra
dėją Sikorskį, žinomą pritaiko
mosios mechanikos teoretiką 
profesorių Timoshenko. Jis yra 
parašęs keliolika pačių pagrin
dinės medžiagos atsparumo ir 
elastingumo teorijos knygų, ku
rios šiandien yra pagrindas kiek
vienam amerikiečiui inžinieriui 
matematikui. Šitą sąrašą būtų 
galima ilgai tęsti. Todėl yra pa
grindo spėti, kad Rusija būtų ne
stovėjusi vietoje ir gal būt dau
giau pasiekusi, kaip kad Sovietų 
Sąjunga.

Sovietų Sąjunga yra bandžiusi 
pasireikšti pijonieriškais tech
niškais laimėjimais ir kitose sri
tyse. Apie 1932 metus sovietai pi r 
mieji išvystė tolimo skridimo 
lėktuvus. Tuo laiku jie sumušo 
visus ilgų distancijų lėktuvų re
kordus. Lakūnai Čkalovas ir Gro- 
movas per Šiaurės Polių iš Mas
kvos nuskrido į Californiją ir 
pastatė pasaulio ilgos distancijos 
rekordą. Nežiūrint į savo pradi
nius laimėjimus, tolimo skridi
mo bombonešių išvystyme jie vė
liau nepaprastai atsiliko ir dar 
šiandien negali susilyginti su JAV 
aviacija. Jau šiandien yra aiškių 
simptomų, rodančių, kad tas pats 
likimas ištiks sovietus erdvės 
srityje. Po pirmų įspūdingų lai
mėjimų, vargu ar jiems pasiseks 
išlaikyti pažangos ir laimėjimų 
monopolį.

Laike antro pasaulinio karo 
bent keliolikai metų raketų sri
tyje visus buvo pralenkusi Vo

Lietuviai studentai, giedrininkės ir jūrų skautai, dalyvavę Pavergtųjų Tautų Savaitės mitinge Chicagoje.
V. Noreikos nuotrauka

kietija. Vokietijai žlugus, didžiau* 
šia raketų tyrimo stotis Pene- 
mundėje atiteko Sovietams. Ta
čiau daug naujų fabrikų, dirban
čių Vokietijos raketų pramonė
je buvo sukoncentruota Saksoni
joje ir Turingi joje. Čia pat buvo 
didelė dalis Vokietijos elektro
ninės ir optinės pramonės. Sak
sonija ir Turingija yra skaitlin
gai apgyventos ir neturtingos Vo
kietijos provincijos, todėl pagal 
Vokietijos ūkio planą, sudarytą 
Hitlerio metu, ten buvo plečia
mos tos pramonės rūšys, kurios 
reikalavo daugiau darbo rankų. 
Pagal Teherano ir Jaltos susi
tarimus, tos dvi provincijos tu
rėjo būti amerikiečių okupacijos 
zonoje. Be abejo, sovietams,

norintiems pasisavinti visa Vo
kietijos raketų patyrimą, tos dvi 
provincijos nepaprastai rūpėjo. 
Pagal tų laikų generalinę liniją, 
amerikiečiai šitas dvi provinci
jas savo noru sovietams atidavė. 
Kieno atsakomybe tai buvo pada
ryta, iki šiol nėra žinoma ir nie
kas apie tai nekalba. Savo laiku 
Saturday Evening Post yra pas
kelbęs vieno amerikiečio kari
ninko įspūdžius r kaip sovietams 
pilnoje tvarkoje buvo atiduota 
požeminė Harzo kalnuose neto
li Nordhauseno esanti raketų sus
tatymo ir tyrimo dirbtuvė. Ame
rikiečiai tepasiėmę iš ten tik vie
ną V2. Dar daugiau, sovietai,ga
vę liūto dalį, vokiečių raketų ty
rimo stočių ir fabrikų, tuo nepa
sitenkino ir Potsdamo konferen
cijos metu įteikė sąrašą fabrikų, 
esančių Vakarų Vokietijoje, ku
riuos reikalavo išmontuoti ir pa
siųsti į Rusiją kaip karo repera- 
cijas. Ekspertai sako, kad tame 
sąraše buvo visos įmonės, turė
jusios bent kokių ryšių su rake
tų technologija. Visos prašytos 
įmonės Rusijai buvo atiduotos...

Be pačių įmonių Sovietai taip 
pat domėjosi ne tik vokiečių moks
lininkais, bet ir patyrusiais inži
nieriais ir technikais bei papras
tais darbininkais - mašinųopera
toriais. Dešimtimis tūkstančių 
jie buvo surinkti ir išvežti į Ru
siją. Ne visai patvirtintomis ži
niomis eilė raketų specialistų 
kurie buvo pabėgę į vakarų pu
sę, Sovietams prašant, jie buvo 
sąjungininkų suimti ir perduoti 
rusams. Išmontuoti vokiečių fab
rikai buvo sustatyti Rusijoje. 
Prie atvežtų iš Vokietijos įvairių 
rūšių specialistų buvo pristatyti 
rusai, sakoma, kad prie vieno vo
kiečio du ar trys. Vokiečiai ten 
buvo laikomi 5-8 metus ir buvo 
verčiami perduoti sovietams sa
vo sugebėjimus. Taigi, Sovietų 
Sąjunga jau nuo 1945 metų ėmė

si energingų žygių perimti tuo 
laiku pirmaujantį vokiečių paty
rimą ir toliau tęsti raketų karo 
reikalams pritaikymo pažangą. 
Tuo tarpu amerikiečiai praktiš
kai nesiėmė jokių pastangų ra
ketų srityje iki 1952 metų, nors 
ir išvengę sovietų pagrobimo vo
kiečių mokslininkai darė pastan
gų įrodyti amerikiečiams raketi
nių ginklų svarbą. Šitoks ameri
kiečių neapdairumas buvo nepap
rastai pavojingas laisvajam pa
sauliui ir galėjo pasibaigti ka
tastrofa, jei sovietų pažanga būtų 
buvusi šiek tiek greitesnė ir jei
gu jie būtų greičiau išvystę tiks
lias priešlėktuvines automatiškai 
vairuojamas raketas anksčiau nei 
amerikiečiai pastatė savo rakė- 

tas. Tuo būdu jie būtų galėję ne
utralizuoti amerikiečių bombo
nešius ir be didelės rizikos bū
tų galėję pradėti karą prieš Ame
riką ir mažiausiai užtikrinti sau 
visišką dominavimą Azijoje ir 
Europoje.

Istorija mus moko, kad karai 
visuomet yra buvę pažangos ska
tintojai, nes išsiveržę į kitus 
kraštus priešai, greitai perimda
vo, kas tuose kraštuose būdavo 
pažangesnio. Kryžiaus karai vi
duramžiuose perėmė arabų žino
jimą ypatingai matematikos sri
tyje ir buvo vienas iš pagrindi
nių šulų, sudarančių pagrindus 
mūsų šiandieninei civilizacijai. 
Tačiau niekuomet dar taip pla
ningai ir beatodairiniai nebuvo 
stengtasi perimti priešo techni
ką ir mokslą, kaip kad po šio 
karo parodė Sovietų Sąjunga.

Tokiose aplinkybėse tenka ste
bėtis ne tiek Sovietų pažanga, kiek 
palyginamai neperdideliu Ameri
kos atsilikimu, pradėjus 7 metais 
vėliau ir net neperėmus detalios 
vokiečių technikos. Amerikiečiai 
iššovė savo satelitą tik keliems 
mėnesiams praėjus po Sovietų. 
Nedaug teatsiliko šūviais į mė
nulį ir astronautų satelitų skri
dimu. Iki šio laiko amerikiečiai 
moksline prasme yra daugiau at
siekę raketų ir erdvės tyrimo sri
tyje, nei Sovietų Sąjunga. Ame
rikiečiai yra paleidę daug dau-

Lietuviai su plakatais žygiuoja į Pavergtųjų Tautų Savaitės mitingą Chicagoje.
V.Noreikos nuotrauka

giau satelitų. Jie yra daugiau pri
taikyti moksliniams reikalams ir 
specializuoti Įvairiems matavi
mams. Amerikiečiai veikia me
todiškai, sistematiškai, moksli
niu pagrindu, o Sovietų Sąjunga 
stengiasi išnaudoti erdvę propa
gandiniams reikalams, nes jai 
verkiant reikia įrodyti savo sis
temos pranašumą bei pažan
gumą.

įspūdingiausias Sovietų Sąjun
gos laimėjimas, su kuriuo Ame

rika iki šio laiko negalėjo susi
lyginti - yra raketų dydis. Bū
tent, Sovietų Sąjunga gali iššau
ti keleriopai sunkesnius objektus 
Į erdvę kaip kad amerikiečiai. 
Šis Sovietų Sąjungos atsiekimas 
įvyko dėl vieno netikėto supuo
limo. Visiems aišku, kad neat
sižvelgiant į visus laimėjimus 
erdvėje, didžiausias rūpestis tiek 
Sovietų Sąj. tiek Amerikai yra 
išvystyti didelio griaunamo pajė
gumo ginklus. Dėl brangių erdvės 
projektų du kartu pagalvojama.
Griaunamo ginklo reikšmė yra 
svarbesnė ir čia nesiskaitoma su 
lėšomis. Išradus vandenilio bom
bą, be abejo, nedelsiant buvo 
stengiamasi pritaikyti ją rake
toms. Pirmosios vandenilio bom
bos buvo labai didelės ir sunkios. 
Būdami toliau pažengę raketų 
srityje, Sovietai tuojau ėmėsi žy
gių pastatyti atatinkamas dideles 
raketas, kurios galėtų iššauti di
delę atominę bombą. Amerikie
čiai tuo metu dar nebuvo pasie
kę atatinkamo raketų išvystymo 
dydžio, kad galėtų galvoti apie 
didžiosios vandenilio bombos ne
šimą. Kol amerikiečiai pasiekė 
atatinkamą raketų pažangą, dide
lę pažangą padarė vandenilio 
bombos sumažėdamos keletą 
kartų ir jiems nereikėjo statyti 
tokių didelių raketų. Erdvės už
kariavimams tiek vienas tiek ki
tas kraštas naudojo kariškas ra
ketas, todėl sovietai gali išmesti 
keleriopai sunkesnius satelitus. 
Amerikiečiai nenorėdami išleis
ti dideles sumas pinigų specia
lių erdvės raketų išvystymui, nu
ėjo kitu keliu, būtent į visų apara
tų ir prietaisų naudojimo erdvėje 
miniatūrizaciją. Todėl, ameri
kiečiai su savo mažesniais sate
litais ne mažiau pasiekė, kaip kad 
sovietai su daug didesniais.

Abiems kraštams pasiryžus į 
didelius erdvės užkariavimo dar
bus .projektuojamos ir statomos 
galimai didžiausios raketos. Čia 
kaip tik amerikiečių miniatūriza - 
cija parodys visą savo pranašu
mą.

Daug kam turbūt teko matyti 
sovietų filmas apie satelitų su šu
nimis paleidimą Į erdvę. Tose fil
iuose nusimanančiam teko labai 
stebėtis sovietų elektroninių apa
ratų primityvumubeigramozdiš- 
kumu. Specialistai negali tikėti, 
kad jie tyčia parodė tokias filmas. 
Yra labai sunku lyginti sovietų 
bei amerikiečių pažangą dėl labai 
skirtingų veiklos metodų. Ameri
kiečiai viską viešai skelbia, net 
visus savo pasiruošimus, o so
vietai teskelbia tik savo laimėji

mus. Todėl mes nežinome, kiek 
nepasisekimų jie yra turėję ir 
net kai kurie jų laimėjimai atro
do ne labai patikimi. Kaip, pa v., 
jų raketos susidūrimas su mė
nuliu ir ypatingai mėnulio nufo- 
tografavimas iš kitos pusės. Kaip 
jau minėta, yra visiškai neabejo
tina, kad JAV pralenks erdvės 
srityje Sovietų Sąjungą, nors yra 
galimi dar kai kurie Sovietų iš
skirtini laimėjimai.

Tiek Sovietų Sąjungos tiek Ame
rikos erdvės planuose ir darbuo
se atsispindi būdingos tų kraštų 
sistemos. Sovietų Sąjunga dirba 
įsakymų ir iš anksto paruoštų 
planų būdu. Jie nesiskaito nei su 
pastangomis, nei su lėšomis, jei
gu tik mato propagandinę naudą. 
Jų geriausi ir gabiausi inžinie
riai bei mokslininkai yra sukon
centruoti keliuose "tymuose", 
kurie veikia pagal iš anksto nu
statytą planą. Ten atskiro asmens 
nuomonė bei sprendimas nieko 
nereiškia, kol jis negali įtikinti 
savo viršininko.

Amerikiečiai prie visos prob
lemos prieina kapitalistiniu me
todu. Pirmutinis faktorius yra lė
šos, nesigaudoma brangių bei 
įspūdingų rezultatų, dirbama sis
tematiškai ir nuosekliai. Visai 
privačiai Amerikos pramonei 
leidžiama pasireikšti su savo ini
ciatyva erdvės srityje. Kiekvie
nam naujam uždaviniui yra skel
biamos varžytinės, kuriose konku
ruoja eilės firmų ir tik viena 
laimi (koks talentų ir pastangų 
švaistymasis, pasakytų Sovietų 
planuotojas). Šiandien Amerikoje

Už $25.00 per SAVAITĘ dviems asmenims, .vasaro
kite pas lietuvius Floridoje

MIAMI BEACH, Fla.
8910 Collins Avė., prie pat okeano. Vieno miegamo 
Apt. ir Efficiencies. Turime nuosavą sklypą automo

biliams statyti.

Mary Annette Vilias

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA 
NIOBES!
2515 West 69 St.

Telef.

1.
2.
3. 

MAISTO ir LIKERIŲ 
KRAUTUVĘ 

Marąuette Parke 
RE 7-1731

SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 
čia gėrimus pirksite tikrai pigiai! 

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:

BISQUIT 3 star Cognac......... 5th 4.98
CHIANTI Imported Wine Quo. . 0.98 
MARTINI or
MANHATTAN KVORTA ... 5th 2.98 
GERMAN BRANDY
10 metų senumo .........
DUJARDIN GERMAN
BRANDY ................................. 5th 5-29
LONDON DRY GIN
80 proof KVORTA.................. 5th 3.59
KRON-BRANNVIN
AQUAVIT  ........................5th 3.98
IMPORT. PRANC. LIKERIAI 5th 2.98 
BORDEAUX pranc. vynai .. 5th 0.98

5th 4.39
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!

yra šimtas "tymų", kurie gali iš
vystyti raketą ir visas su ja su
rištas sistemas, būtent teleko
munikacijos, raketų paleidimo, 
žemės struktūrų įrengimo ir t.t. 
Gal būt šitie "tymai" nėra vie
nalyčiai labai aukštos kokybės 
asmenų, bet kiekvienas iš jų turi 
savo idėjas, kitus metodus, kitus 
priėjimus. Valstybinės erdvės 
įstaigos gali pasirinkti iš tų dau
geriopų idėjų, joms atrodančias 
geriausiai, jungti pasiūlytus atski
rų kompanijų projektus ir t.t. 
Tuo būdu amerikiečiai yra iš
vystę stambaus dydžio naujoviš
kas kieto kuro raketas, kokių so
vietai neturi. Šimtai įvairiausių 
patobulinimų ir naujų idėjų atsi
randa visose raketų ir erdvės 
srityse. Yra žinoma eilė atsiti
kimų, kada gabūs inžinieriai ir 
mokslininkai, dirbdami savo įmo
nėse,nesugebėjo tų įmonių vado
vybėms įrodyti savo idėjų pra
našumą. Jie metė tas įmones ir 
pradėjo dirbti savarankiškai. To
kiu būdu per 10 metų yra išaugu
sios naujos veržlios ir gigantiš
kos erdvės sričių įmonės. Ši
toks amerikiečių metodas, besi- 
remiąs nepaprastu krašto tur
tingumu bei laisvų talentų iš 
viso pasaulio susitelkimu, ne
gali būti pralenktas jokios kitos 
sistemos.

Pradėk vasarų su J.
Gliaudos knyga 

IKARO SONATA. 
Pas visus knygų 

pardavėjus
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DETROITO IIETUVIIĮ ŽINIOS

NAMAI PRAGARAI. BE NAMŲ NEGERAI

MŪSŲ SODYBA V. APANIUS

DARBAI GĖLIŲ DARŽELYJE
Liepos mėnuo.šiaurės rytinė

je ir vidurio rytinėje Amerikos 
dalyje pasižymi kaitriomis ir oro 
drėgmės prisotintu oru dienomis. 
Todėl ir augalai bei gėlės reika
lingi atitinkamos priežiūros. Pa
tartina paskatinti augimą kai ku
rių gėlių, naudojant skystas (van
denyje atskiestas) trąšas. Būtent, 
bijūnus, rožes, ploxus, delphi- 
nium-pentinius ir kai kurias kitas 
daugmetines gėles laistyti ar 
purkšti skystimu ant lapų. Per 
lapų narelius arba ląsteles auga
las sugeba absorbuoti jam reika
lingas ir naudingas maisto me
džiagas bei mineralus. Gana trum
pam laikotarpyje yra pastebimi 
geri rezultatai. Lapų spalva ryš
kiai tamsiai pažaliuoja, kas pri
duoda augalui sveiką ir normalią 

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

MOKAME UŽ BONŲ 
TAUPMENAS

Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 
valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS 
DOVANOS TAUPYTOJAMS

ST. ANTHONY SAVINGS
i LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III. Tel.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 

sekretorius
Blshop 21397

išvaizdą. Patartinos naudoti 
trąšos yra - Rapid-grow, Kapco, 
Heller-grow. Galima naudoti ir 
Golden vigoro, sekti vartojimo 
instrukcijas.

Šis tręšimo būdas yra neper- 
senai naudojamas sodininkystė
je, gana efektingas ir gana pla
čiai naudojamas, angliškai vadi
namas "foliar feeding", lapų mai 
tinimas, bet reikia suprastimai- 
tinimas per lapus.

Kartais pievos pradeda ruduoti 
dėl stokos vandens arba trąšų. 
Naudojant maitinimo per lapus 
būdą tokias parudavusias vietas 
pievose yra įmanoma greit patai
syti.

Pievų gražumas labai daug 
priklauso nuo tinkamos priežiū
ros pv., kad ir kaip žolė yra nu

plaunama, piaunamos mašinos ar 
jos bus rankinės ar motorinės, 
peiliai privalo būti aštrūs, tokiu 
būdu žolė bus vienodai ir gražiai 
nuplaunama. Neaštrūs peiliai žo
lę tik nupeša , bet nenupiauna.

Vasaros kaitra ir sausra jau 
prasidėjo. Todėl vandens reika
lavimas darželiams ir pievoms 
vidutiniai yra 2 1/2 cm kritulių 
savaitei, kad galima būtų palai
kyti normalų augimą. Dažnas ir 
negausus laistymas, ypatingai 
pievoms, padaro daugiau žalos 
negu naudos. Geriau yra laistyti 
rečiau, kas antra diena, leng
vos struktūros žemę kasdieną, 
bet už tat reikia stengtis žemę, 
persunkti su vandeniu. Tam yra 
įvairių laistymui pritaikintų 
prietaisų.

Medžius ir krūmus patartina 
laikyti pridengtus, kad sumaži
nus vandens išgaravimą per že
mės paviršių, galima naudoti me
džių piuvenas, drožles, durpes, 
samanas, lapų kompostą.

GENĖJIMAS. Liepos mėnesį 
yra apkarpomi ar genėjami įvai
rūs pražydėję krūmai, jazminai, 
forsythia, Lonicera (honeysuck- 
le) Weigelijos, Alyvos, Viburnum 
(Putinai) ir kt. Beto genėti reikia 
thujas ( arbor vitae), kadugius 
(Juniperus), foxus. Tokiu būduau* 
galas dar suspės išauginti naujus 
ūgius, kurie pakankamai sumedės 
ir bus atsparūs žiemos šalčiams.

ROŽĖS. Rožių lysves laikyti 
vėsiai ir drėgnai, gera yra nau
doti kukurūzų kompostą (corn 
cubs). Šitas kompostas turi tre
jopą naudą;.prilaiko drėgmę lys
vėse, gražiai atrodo ir veikia 
kaip trąša turinti nemažai azo
to.

Daugumą vijoklinių rožių ge
riausia apkarpyti tuojaus po žy
dėjimo. Dėmesį reikia kreipti į 
tuos krūmus, kurie leidžia naujus 
ūgius iš kamieno apačios. Senus 
stiebus palaipsniui gerokai su
medėjusius, reikia pašalinti, nu- 
piauti ar iškirpti.

Taip prižiūrint rožės bus vi
suomet geram stovyje.

Vijoklinės ir krūminės rožės 
reikalauja daug drėgmės, kad ga
lėtų išauginti sveikus ir stiprius 
ūgius ir atskleisti puikius žiedus. 
Užtat, bent vieną kartą savaitė
je reikia rožių lysvę gerai perlie
ti persunkiant žemę vandeniu ga
na giliai.

Purkšti rožes reguliariai nuo 
ligų ir vabzdžių Juodoms dėmėms 
ir lapų geltonavimui vartoti Cap- 
tan, Mangate, miltligei vartoti 
Karathane. Japanese beetles nai
kinti vartojant DDT ir Malathion 
kartu.

Raudonas voriukas(red spider) 
padaro nemažai nuostolių, ypa
tingai kuomet oras gana sausas, 
spygliuotoms eglutėms, thujoms 
ir kt. krūmams. Žymės lapai 
pradeda atrodyti pilkšvai. Pur
kšti su Malathion, aramite arba 
kelthane. Šituos vaistus nenau
doti daržovėms ir vaismedžiams.

Piktoji žolė - crabgrass šiuo 
metu pačiam augime ir ją reikia, 
naikinti kol jauna. Patariu nau
doti Crabgrass killer skystam 
pavidale, neperviršyjant normų, 
nes gali pakenkti gerajai žolei.

ATSAKYMAS p. E. MAŽEIKIENEI

Iš Tamstos aprašymo, atrodo 
kad Jūsų krūmų lapai yra naiki
nami raudono voriuko (red spi
der). Jei pastebėsite voratink
lius tai tikrai tas nelabasis. 
Purkšti su Malathion.

Miltligės atveju varoti Cuptan, 
Karathane.

V. Ap.

Nuosavų bendruomenei namų 
klausimas yra opus netik Detroi
te, bet ir daugely lietuviškų ko
lonijų.

Daug kalbame apie jų reikalin
gumą, bet kada paprašai šiam 
tikslui paaukoti ar paskolinti, 
pradedame vietoje trepsėti artai 
suktis ratu, vis randant pasitei
sinimų: arba vieta per prasta, 
arba namas negeras; jo jauni
mas nelankys - nėra vispusiš
kai pritaikytas mūsų reikalavi
mams; arba: kai aš buvau pir
mininku siūliau pirkti, tai buvo 
negeras, o dabar jau geras ir 
t.t.

Jei atsirando žmonių, kurie au
kodami laiką ir energiją nori ką 
nors konkretaus padaryti, tai jei 
jau nenori jiems padėti, tai nors 
netrukdyk.

Prieš dvi savaites Detroite 
įvyko namų draugijos susirinki
mas. Oras buvo geras ir atrodė, 
kad į šį susirinkimą mažai kas 
ateis, bet įvyko atvirkščiai: susi
rinko gana daug, arti šimto (Det
roitu! tokius klausimus svarstant 
yra daug). Tai pažymys, kad 
žmonės visgi dar šiuo klausimu 
domisi. Buvo daug kalbėta ir gin
čytasi.

Susirinkimas užtruko 5 valan
das.

Vieniems atrodė, kad namai 
reikalingi, tik baisu kad gal ne
pajėgsime išlaikyti. Namų pirki
mo reikalu yra tiek padaryta, kad 
kiekvienu momentu viskas gali 
pavirsti į nieką: yra padėti geri 
pamatai, bet tai tik darbo pra
džia - vieni pamatai tai dar ne 
namai.

Dar daug reikia padirbėti, kad 
galėtum vainiką užkelti, o jei ne, 
tai gali atsitikti^kaip su ta pasa
kėčių varna. Išsižiosime dar kąs
nio nenuriję ten kur nereikia ir 
visas kąsnis gali iškristi.

Sekant toliau susirinkimo eigą 
paaiškėjo, kad kasoje jau yra 
23,500 dol. Namo suderėta kaina 
46,000 dol. įmokėti reikia 26,000 
dol. ir mokestis į mėnesį po 200 
dol.

Tą sumą mokant, namas būtų 
išmokėtas per 10 metų.

Viso pajamų metams numato
ma - 8200.00 dol. Išlaidų (mo
kesčiai, kuras, šviesa) -7.770.00 
dol.

Pajamas sudaro:
Salės nuoma 30 šeštadienių 

po 120.00 - 3.600,00; Pajamos 
iš baro - 12 mėn. po 200.00 
- 2.400.00; Keturi parengimai 
namų išlaikymui - 1,000.00; Pi
nigai gauti iš D.G. Klubo sargui - 
1,200.00

Vienkartinės išlaidos:
Baro remontas - 2,000 dol. 

Barui baldai - 2,500 dol. Salės 
ir valgyklos remontas - 2,200 
dol.

Didžiausį nepasitenkinimą kė
lė Dariaus ir Girėno Klubo baro 
nuomavimui siūloma pinigų su
ma 200 dol. mėnesiui. Visi, kurie 
dėjo viltis ir pinigus namų įsi- 
gyjimui vienas kitą klausė: argi 
baras tik tiek pelno galės duo
ti, o jei tik tiek, tai gal geriau 
visai numoti ranka... Buvo pra
vestas balsavimas ir tik.vieno 
balso persvara buvo nubalsuo
ta išnuomuoti barą Dariaus ir 
Girėno Klubui už 200 dol. mėn. 
Dar buvo balsuota naujos valdy
bos sąstato pasitikėjimo klausi
mu: naujam sąstatui vienbalsiai 
suteiktas pilnas pasitikėjimas.

Praėjo dvi savaitės laiko. Vis
kas aprimo. Niekas su niekuo ne- 
sibarė, niekas nieko laikraščiuo
se nerašė, visi kažko laukė ir 
kažko tikėjosi.

Atrodo, kad laukiančiųjų ne
apvylė. Liepos mėn. 15 d. Da
riaus ir Girėno Klubo nariai 
savo visuotinam narių susirin
kime padarė du svarbius nutari
mus: a) Kol namas neišmokėtas 
visą iš baro gaunamą pelną skir
ti namų reikalams ir b) Dariaus 
ir Girėno Klubo vardu paskirti 
namams 500 dol. Taigi,kaip at
rodo, po visų tų zig-zagų reika
las sugrįžo į tas pačias vėžes, 
kurie, e ir buvo pradėtas namų 
pirkimo vajus organizuoti.

Liko tik vienas kelias - sukau
pus jėgas rinkti pinigus, padary
ti namų užpirkimą, pradėti re
montą ir dar šiais metais suruoš
ti iškilmingą atidarymą. Galima 
visaip išsisukinėti, visaip kriti
kuoti, bet šiuo laiku geresnio pa
kaitalo šio klausimo sprendimui 
nėra. Mes galim daug svajoti, 
bet atsiminkime, kad laikas dir
ba mūsų nenaudai ir darykime tai, 
ką šiandien dar galime padaryti. 

Namai yra mums reikalingi šian
dien.

Jonas Gaižutis

Pavykusi gegužinė
Pereitą sekmadienį, Radi

jo Klubas ukrainiečių va
sarvietėje turėjo gegužinę.

BALTIMORE
____ •_ PASKUTINIS

CENTAS LIETUVIŠKAM REIKALUI
Tokios pažiūros ir praktikos 

besilaikančiam senam Baltimo- 
rės lietuviui veteranui Jonui LIE- 
TUVNIKUI birželio 23 d. joninių 
išvakarėse, baltimoriečiai su
rengė šaunų pobūvį jo 80 metų 
amžiaus sukaktuvėms ir aštuo
niasdešimtosioms vardinėms P& 
minėti.

Kad sukaktuvininkas yra nusi
pelnęs pagarbos, rodė jį pagerb
ti susirinkusių svečių gausumas 
ir vietovių, iš kurių svečiai su
plaukė įvairumas. Sukaktuvininką 
sveikinti buvo atvykę: iš New 
Yorko - ALT Sąjungos p-kas V. 
Abraitis ir vicepirm. A. Senikas, 
iš Philadelphijos - ALTS Sky
riaus p-kas J. Česonis ir smui
kininkė B. Pumpolytė, iš Cleve
lando - Dirvos redaktorius J. 
Čiuberkis, iš Washingtono - inž. 
Pr. Zundė.

Minėjimą pradėjo ALTS Balti- 
morės Skyriaus p-kas A. Česo
nis. Paaiškinęs pobūvio tikslą, 
programą vykdyti jis pavedė va
karo vedėjui M. Karašai, iš ku
rio pranešimo paaiškėjo, kad su
kaktuvininkas Jonas LIETUVNI- 
KAS, gimęs 1882 m. birželio 24 d. 
Viščiakaimio kaime, Vilkaviškio 
aps. ir valšč., pačioj jaunystėj - 
1903 metais atvyko į Ameriką ir 
kaip visi atvykėliai griebėsi dar
bo. Iš pradžių dirbo baldų fabri
ke, paskui bandė anglių kasyklo
se, vėliau išmoko siuvimo amato, 
kuriame ir išbuvo iki pat išeinant 
į pensiją. Bedirbdamas, ilgą lai
ką buvo lietuvių sukurtos Staty
bos ir paskolų B-vės pirmininku. 
Vėliau gerai sekėsi įsigyjus 
maisto krautuvę. Tačiau didžiajai 
krizei užėjus, biznyje jam teko 
pakelti nemaža nuostolių. Toks 
margas buvo sukaktuvininko gy
venimas. Ne mažiau turininga 
buvo ir jo lietuviška veikla. Jau 
1948 metais likvidavus Lietuvai 
Vaduoti Sąjungą ir įsisteigus Ame 
rikos Lietuvių Tautinei Sąjungai, 
Joną Lietuvniką matome tos są
jungos Baltimorės skyriaus sek
retorium. Metai iš metų jis sa
vo lėšomis skelbė per lietuviš
ką radijo valandėlę gražius pra
nešimus apie reikalą lietuviams 
organizuotis ir veikti. Besisie
lodamas lietuviškais reikalais jis 
kartu nesigaili lėšų gausiai pa
remti paramos reikalingas orga
nizacijas. Iki šiol yra paaukojęs: 
Vilties D-jai 800 dol. Vasario 16 
Gimnazijai 500 dol., pasižadėjo 
stambiai paremti LB ir Balfą, 
surinko 100 naujų Dirvos prenu
meratorių. Lietuvos Nepriklau
somybės laikais paskyrė 200dol. 
Žemės Bankui steigti, 100 dol. 
Saulės Gimnazijai ir 100 dol. pa
skolos lakštams pirkti.

KAM VARGTI, KELIAUTI...

PRALEISKITE ATOSTOGAS MEŠKOJ PRIE 
ATLANTO.

VILA MEŠKA
42 Beach St., Monument Beach, 
Cape Cod, Mass.
Tel. Buzzards Bay, PLaza 9-3251.

VASAROS SEZONUI ATIDAROMA BIRŽELIO 
MĖN. 16 D. IKI RUGSĖJO 9 D.
ŠEIMININKAI PASIRUOŠĘ JUS MALONIAI 

PRIIMTI.
KAINOS savaitei su pensijonu; SUAUGUSIEMS 
$50.00, VAIKAMS $25.00. Didesnėms šeimoms 
daroma nuolaida.
15% nuolaida nuo birželio mėn. 16 d. iki liepos 

mėn. 9 d.

Gegužinė pavyko gerai, duo
dama klubui virš 400 dol. 
pelno.

Be detroitiškių gegužinėn 
atsilankė ponai černiai iš 
Flinto ir p. Petravičiai iš 
Lansingo.

Vakaro vedėjas M. Karaša įtei
kė sukaktuvininkui adresą, kuriuo 
Skyriaus narių susirinkimas nu
tarė J. Lietuvniką už lietuvišką 
darbą ir aukas, kaipo seniausią 
skyriaus narį pakelti į garbės 
narius. Tuo pačiu nutarimu tapo 
pakelti į garbės narius Vincas 
Velžis ir Dr. Adomas Laskaus- 
kas.

Iš kitų kalbėtojų S. Medelie
nė ilgoj ir turiningoj kalboj gra
žiai apibūdino sukaktuvininko bū
dą, veiklą ir atsidavimą lietu
viškam darbui.

ALT Sąjungos p-kas V. Abrai
tis plačiau nušvietė Tautinės Są
jungos veiklą ir uždavinius ir pa
brėžė reikalingumą bendram tau
tiniam darbui tokių žmonių kaip 
J. Lietuvnikas. A. Senikas pas
veikino sukaktuvininką ir palin
kėjo jam ilgiausių metų gyventi 
ir dirbti lietuvybei. J. Čiuberkis 
padėkojo už gausią paramą Dir
vai ir už 100 prenumeratorių su
rinkimą, ir įteikė gražią dova
ną - albumą. Inž. Pr. Zundė, kaip 
buvęs Vokietijos LB pirmininkas, 
padėkojo sukaktuvininkui už stam
bią paramą Vasario 16 gimnazi
jai. LB Baltimorės Apylinkės 
V-bos narė D. Klimienė įteikė 
sukaktuvininkui gražų lietuviš
ką kryžių - Baltimorės Apylin
kės dovana. Dar sveikino ir lin
kėjo sukaktuvininkui ilgiausių 
metų Dr. A. Butkus ir adv. N. 
Rastenis. J. Lietuvnikas padėkojo 
visiems už gražius žodžius ir 
vaišes. Visos kalbos buvo įrašy
tos į magnetinę juostą ir bus 
laikomos skyriaus archyve kaip 
istorinis dokumentas.

Po oficialios dalies smuikinin
kė Brigita Pumpolytė iš Philadel
phijos, akompanuojant Elenai Ju- 
škauskaitei-Busch, gražiai išpil
dė Mendelsono koncertą ir Saint 
Saenso rondo. Abi buvo apdovano
tos gėlėmis.

K. P.

BOSTON

• Iz. Vasiliūno mokinių 
koncertas įvyko birželio 20 
dieną Tautinės Sąjungos na
muose. Kiekvienas mokinys 
parodė savo pajėgumą. Pro
grama buvo išpildoma smui
ku ir fortapijonu. Nesenai 
toki mokinių koncertą buvo 
surengę komi). -L Gaidelio 
mokiniai. Labai gražu, kai 
tėvai rūpinasi vaikų muzi
kiniu parengimu.
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CLEVELANDE

IR APYLINKĖSE

Teatras Vaidila ruošiasi 
Maironio minėjimui

L. B. Clevelando I-sios 
apylinkės teatras VAIDILA 
intensyviai ruošiasi didžio
jo Lietuvos poeto MAIRO
NIO gimimo šimtmečio mi
nėjimui. Ta proga bus sta
tomas vienas jo pagrindinių 
scenos veikalų, 5-ių veiks
mu istorinė drama 'KĘS
TUČIO MIRTIS”. Režisuoja 
aktr. P. Maželis.

Šiam pastatymui duoda
ma visiškai nauja forma: 
draminis skaitymas, dalinės 
mizanscenos, garsų - šviesų 
efektai, dekoracinė simbo
lika ir t.t.

Šis Maironio minėjimui 
skiriamas pastatymas įvyks 
š. m. rugsėjo mėn. 29 d. 
Slovėnų Auditorijoje- Pa
statymo globėjas — "DIR
VA”.

Sekantis stambus teatro 
darbas — Mykolo Venclaus- 
ko pasakos "UŽBURTOJI 
DuDELė” pastatymas- Pa
ruošiamieji darbai jau vyk
domi ir veikalas išeis į sce
ną ateinančių metų pradžio
je — VAIDILA teatro Ki
niečio sukakties proga.

Dabartinę teatro adminis
traciją sudaro: administra
torius Z. Peckus; nariai — 
L. Klimas, V. žilionytė, Ig. 
Gatautis ir Z. Dučmanas. 
Teatro meno vadovas — P. 
Maželis. Lietuvių kolonijos, 
suinteresuotos teatro pa
tarnavimu, prašomos kreip
tis į administratorių šiuo 
adresu: Z. Peckus, 1344 E. 
68 St., Cleveland 3, Ohio. 
Tel.: UT 1-5793.

Dailininkas ANTANAS VAIKŠNORAS prie savo paveikslo "MIŠKO 
FANTAZIJA" (aliejus, 36 in. x 40 in.), kurį jis padovanojo Clevelando 
Tėvynės Garsų radijui. Savo laiške A. Vaikšnoras rašo: "I am most 
grateful for having been given this opportunitytomake a contribution 
tovard promoting the Lithuanian cause". Šeštadienį, liepos 28 d., 
radijo vakare šis paveikslas laimėjimų būdu bus paskirtas radijo 
rėmėjams.

A. Vaikšnoras yra gimęs Du Bois, Penna., bet jaunystę praleido 
Clevelande. Antrojo pasaulinio karo metu jis tarnavo Amerikos karo 
laivyne ir dalyvavo Europos ir Afrikos karo frontuose. Po karo Pary
žiuje- buvo surengęs akvarelinių darbų parodą, kurių daugelis liko 
Paryžiaus meno galerijose. A. Vaikšnoro karo veiksmų paveikslais 
yra iliustruotos dvi stambios karo istorijos knygos - To Ali Hands 
(autorius John Mason Brown) ir Art in the Armed Forces (autorius 
Aimee Crane). A. Vaikšnoros paveikslus turi Clevelando Meno Mu
ziejus, Butlerio Muziejus, Čiurlionio Galerija, Ohio Gubernatūros 
Rūmai, daugelis privačių asmenų. Jo darbų pa r odos įvyko San Fran- 
cisco Muziejuje, Carnegie Muziejuje Pittsburghe, Virginijos Meno 
Muziejuje, New Yorko Metropolitan Muziejuje ir kituose miestuose.-

• Kovoje su polio prasi
deda paskutinis kėlinys. 
Liepos 22 d. ir 29 d. bus 
suteikiami II-jo tipo skie

DIDELĖ NAUJIENA SIUNTINIŲ Į 
LIETUVĄ SIUNTĖJAMS

Lietuvių Prekybos Namai, norėdami kuo ge
riausia patarnauti tautiečiams, susitarė su Globė 
Parcel bendrove ir savo klientų siunčiamus į Lie
tuvą siuntinius nukreips į minėtos bendrovės cent
rą.

Per centrą siunčiami siuntiniai maždaug sa
vaite greičiau pasieks adresatą, nei siuntiniai 
siunčiami per kitas Clevelando siuntimo atstovy
bes. Tas, aišku, mums sudarys papild. išlaidų, bet 
mes vistiek jų nepakelsime savo klientams.

Pas mus Jūs rasite daugybę įvairių medžiagų 
bei kitų dalykų, tinkamų siuntiniams. Visoms me
džiagoms ir kitiems dalykams siunčiamiems per 
mus į Lietuvą nuo liepos mėn. 23 d. ligi rugpiūčio 
15 d. padarėme didelius atpiginimus.

Tat jeigu norite, kad jūsų siuntiniai pasiektų 
greitai ir saugiai jūsų namiškius ir jums kainuotų 
pigiau — užeikite pas mus ir pasinaudokite mūsų 
skubiu ir mandagiu patarnavimu.

Lietuviu Prekybos Namai 
(6905 Superior Avė.)

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 11763 KE 1-7770

EAST CLEVELAND — 13515 EVCLID AT SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN

4%
ACCOUNTS

INSUREO TO
•IO ooo

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNG LOANS

IN TOWN OFF1CE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

DIRVA
• Dail. Vytautas ir Biru

tė Ignai persikėlė gyventi į 
New Yorką, kur Vytautas 
dirba dail- V. Jonyno vitra
žų studijoje. Jų pažįstami 
ir artimieji Clevelande at
sisveikindami suruošė kuk
lias išleistuves.

• Emanuelis ir Laima Ja- 
rašūnai, aplankę Clevelande 
gyvenančius tėvus ir daly
vavę sesers vestuvėse, grįžo 
atgal į Los Angeles. Ema
nuelis, prieš išvykstant, ap
silankė Dirvoje ir tą progą 
įteikė 10 dol. auką.

• Tėvynės Garsų Radijas, 
vienintelė Clevelande jau ei
lę metų lietuvišku žodžiu ir 
daina lietuvių visuomenę 
džiugininti radijo valandėlė, 
kviečia Clevelando visuome
nę į Radijo balių, kuris 
įvyks liepos mėn. 28 d. (šeš
tadienį), Lake Shore Coun- 
try Club patalpose.

Tose patalpose jau eilė 
metų susirenka Tėvynės 
Garsų rėmėjai ir bičiuliai, 
jaukiai praleisti vasaros sa
vaitgalio.

Meninėje programoje pa
sirodys solistė Aldona Stem- 
pužienė ir Čiurlionio An
samblio vyrų choras, diri
guojamas A. Mikulskio.

Staliukus užsisakyti gali
ma iš anksto, skambinant 
telef. 382-9268.

pai, tuo baigiant sėkmingą 
akciją Clevelande ir Cuya- 
hogos apskrityje, kur l'/j 
mil. gyventojų pasinaudojo 
proga apsisaugoti nuo tos 
pavojingos ligos.

Skiepai tomis dienomis 
bus teikiami ta pačia tvar
ka ir tose pačiose vietose.

Nepraleiskite niekas tos 
progos užbaigti sėkmingai 
kovai su polio!

KREIPKITĖS Į SAVO 
SODININKĄ

Pavyzdingai sutvark y t a 
sodyba yra kiekvieno šeimi
ninko pasididžiavimas ir di
delis įnašas Į jūsų apylinkės 
gyvenimą.

Mes turime Jums pasiū
lyti žemaūgių vaisinių me
delių, vaiskrūmių, spalvin
gų rožių, įvairių dekoraty
vinių krūmų, pievoms Agri- 
co trąšų, piktžolėms naikin
ti chemikalų, durpių ir sėk
lų.

Taip pat galite gauti spe
cialiai paruoštos žemės 
kambarinėms gėlėms.

Užsukit pas Vincą 
A p a n i ų , jūsų sodinin
ką —

12518 Lake Shore Blvd., 
Cleveland 8, Ohio, arba šau
kit telefonu PO 1-5614.

* Af’AIIEMY OF MEIIKDE OF CLEVELAND *

: Sabin Oral Sunday :• ■■■■ •
• Polio Prevention Program *
e List on this form (PLEASE PRINT) the nomes of ALL persons in e
• yout household who will be immunized AT THE ŠAME TIME. e

A Date_______

Household Address____________

' City__________________________________ County___________

•...................................... PLEASE PRINT ...............................  • •

LAŠT NAME FIRST NAME INITIAL AGE

>

I hereby stote thot I am the head of the household of the persons 
listed above and I hereby request that Sabin orai polio vaccine be 
administered to said above listed minors:

Signature
HEAD OF HOUSEHOLD

RAMO - TV - HOME
• BERTI W1TT — savininkas

11817 Lorain Avė Cleveland 11. Ohio TEL. 252-3840
DIDELIS IšPARDAA IMAS importuotų radi

jo aparatų nepaprastai atpigintum kainom; Blau- 
punkt, Telefunken, Grundig ir kiti paskutinės lai
dos stereo bei Ili-Fi aparatai.

Pritaikinti amerikoniškom stotim. Garantijos 
ir asmeniškas įrengimas jūsų namuose bei eks
perto pataisymai.

Skambinkite nedelsdami ar atvykite pasižiū
rėti, (išskyrus trečiadienius).
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šeštadienį, liepos 28 d.
Lake Shore Country Club salėj e

Pradžia 7:30 vai. vak.
PROGRAMOJE

ČIURLIONIO ANS. VYRŲ CHORAS 
Dirigentas ALFONSAS MIKULSKIS 
RYTAS BABICKAS prie fortepijono

Maloniai kviečiame visus dalyvauti radijo vakare. Jauki 
salė ežero pakrantėje, nuotaikinga solistės ir choro programa, 
puikus orkestras, skanios vaišės. Įėjimas $3.50 asmeniui. Vietas 
rezervuotis telef. 382-9268. Bilietai gaunami ir prie įėjimo. Visą 
savo bičiulių ir rėmėjų nuoširdžiai laukia

TĖVYNĖS GARSŲ RADIJAS

• Išnuomojamas kamba
rys su visu išlaikymu. Pa
geidaujamas vyras — vien
gungis. Telef. 791-2537.

* Reikalingi perukų spe
cialistai, prityrę prie venti
liuotu nerūką.

Skambinkite tel. 381-1305 
Mr. Stockton

Arti Neff Rd.
3 miegamųjų labai gra

žiai sutvarkytas, nauji ki
limai, moderni virtuvė, 2 
garažai, pusiau mūrinis na
mas. Prašoma kaina — 
$21,900.

2 šeimų — Bratenahl
Labai gražus su dideliu 

sklypu, centralinis šildymas, 
garažai. Prašo $23,900. 
Dana čipkus — GL 1-4835
J. širvaitis — KE 1-4080 

VVM. T. BYRNE — Realtor 
M U 1-6100

SEPTYNI SKIRTUMAI
(Galvosūkio 2 psl. sprendimas)

1. Dešinėj esančioj palapinėj 
yra viena juoda linija daugiau. 
2. Viršuje yra viena palapine 
daugiau. 3. Prie didžiosios pa
lapinės matyti ketvirtas kuole
lis. 4. Matomas jaunosios kak
las. 5. Didžiosios palapinės už
uolaida apačioj platesnė. 6. Apa 
čioj yra vienu akmenuku daugiau. 
7. Vyro cilinderis platesnis.

• šį šeštadienį JAV paleis 
raketą, siekiančią patirti 
Veneros atmosferą, ją iš
tirti ir suteikti eilę kitų da
vinių sferose, kurion dar 
jokia rakeln nėra buvusi.

DIRVA METAMS
TIK $10.00

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KLUBO NAMAI - JŪSŲ NAMAI

Visi kviečiami lankytis ir jaukiai praleisti 
laiką.

Klube veikia skaitykla, kurioje rasite beveik 
visus lietuviškus laikraščius ir žurnalus, penkta
dieniais galite klausyti radijo valandėles bei pa
sistiprinti bulviniais blynais ir kitokiais valgiais.
6835 Superior Avė., Cleveland 3, Ohio EX 1-1143

i: Ž* S A K Y K 1 T E G K I. E S T E L E G R A F U
Gėlės \ isoms progoms — \cdyboms, laidotuvėms ir t.t.

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI

Atdara: nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Sekmad. nuo 10:30 - 1:30
Telef. namų 131-6558 6901 Superior Avė.
Krautuvės — 131-6339 Cleveland 3, Ohio



DIRVA
Nr. 83 1962 m. liepos 20 d.

KAS IR KUR?
• Sandaros Seimas, įvy

kęs liepos mėn. 7-9 d.d. iš
rinko valdybą, kurią suda
ro : St. Gegužis — pirminin
kas, A. Čaplikas, K. Drau
gelis ir Pov. Dargis — vice
pirmininkai, Biekša — se
kretorius ir Jurgis Šukys — 
iždininkas.

Seime išrinkta taip pat 
įstatų komisija iš A. Deve- 
nienės, J. Trečioko ir M. 
Kasperaičio ir švietimo ko
misija iš A. Orento, J. Kas
peraičio ir J. Krasinsko.

Seime dalyvavo 48 atsto
vai iš 17 kuopų. Seime su
rinkta 2,800 dol. aukų, ku
rių tarpe 2,000 dol. Cvirkos 
palikimas Sandarai.

• Šarūnas Garsys, šį pa
vasarį baigęs Worcesterio 
Classical High School, per 
diplomų įteikimo ceremoni
jas buvo apdovanotas gar
siuoju ”Lincoln W. Stod- 
dard Memorial Award”, 
kaip geriausiai tais metais 
pasirodęs to miesto futbo
lininkas. Šarūnas yra vie
nas iš dešimties Worceste- 
rio sportininkų, gavusių šią 
taurę. Ne vien tik futbole, 
bet ir kitose sporto šakose 
jis yra pirmaujantis, t. y. 
krepšinyje, lengvojoje atle
tikoje ir t.t. Worcesterio lie
tuviai didžiuojasi turėdami 
savo tarpe šią sporto žvaigž
dę.

Šarūnas Garsys

Ketvirtadienį, 3 vai. p. p., Lake County Me
morial Hospital po ilgos sunkios ligos .mirė

MARIJA KASAKAITIENĖ.
Pašarvota Jakubs & Son laidotuvių namuose, 

6621 Edna Avė., Cleveland, Ohio.
Laidotuvės įvyks pirmadienį.

Nuliūdę vyras, duktė ir giminės

IRENAI ir HENRIKUI JOHANSONAMS, 
IRENOS tėveliui

A. A.
VACLOVUI ANDOLIUI

mirus, gilią užuojautą reiškia

N. P. Maželiai,
G. V. Plečkaičiai

A. A.

VACLOVUI ANDOLIUI
mirus, jo dukrą IRENĄ ir žentą HENRIKĄ JO- 
HANSONUS, dukrą ALINĄ URBARSIK ir sūnų 
ALGĮ širdingai užjaučiame

LTM Čiurlionio Ansamblis

MIELI TAUTIEČIAI!
Paminklas žuvusiems didvy

riams dėl Lietuvos laisvės ir 
visiems Sibiro tremtiniams ir 
nuo bolževizmo teroro kanki
niams jau pastatytas žymioje 
Amerikos šventovėje, Portlande, 
Oregon. Paminklas išėjo labai 
gražus ir didingas, pastatytas 
pagal arch. J. Muloko projektą. 
Paminklas vaizduoja lietuvišką 
koplytstulpį su aštuoniomis sta
tulomis, tarp jų Vytauto Didžiojo 
ir Smutkelio. Paminklas didelis, 
24 pėdų aukščio. Amerikos lietu
viai pagrįstai gali didžiuotis tokiu 
dideliu laimėjimu. Daug pasidar
bavo Chicagos k-tas', Valerijono 
Šimkaus vadovaujamas.

Paminklą jau lanko tūkstančiai 
turistų, jį fotografuoja ir filmuo
ja, ekskursijų vadovai aiškina 
paminklo prasmę ir lietuvių me
ną. Paminklas per amžių bylos 
apie lietuvių tautos kovą už lais
vę.

Darbas atliktas gerai, bet dar 
liko daug skolų už paminklą. Pa
minklas gi pastatytas visų Ame
rikos lietuvių vardu. Todėl, bran
gus tautieti, būk geras ir pagal 
išgalę atsiųsk savo auką. Tavo 
auka bus vainikas ant žuvusių 
brolių ir seserų kapo.

Aukos siunčiamos: Standard 
Federal Savings and Loan Assn., 
No. 94172, 4192Archer Ave.,Chi- 
cago 32, Illinois, arba Rev. P. 
Baltrumas, 516 West Burnside 
St., Portland, Oregon.

Portlando K-tas: Kun. P. 
Baltrumas, Marija Tūbelytė 
-Kuhlmann, Algis Garolis, 
Jonas Kanius, Vladas Juo
deika.

Lietuviai žygiuoja į Pavergtųjų Tautų Savaitės mitingą Chicagoje. Prieky eina moterų organizacijų at
stovės, tautinių šokių grupė "Ateitis", ramovėnai ir šauliai. V.Noreikos nuotrauka
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KANADOS — JAV 
STUDENTŲ ŽINIAI

Rugsėjo mėn. 1-3 dieno
mis Windsore įvyksta Ka
nados - JAV studijuojančio 
jaunimo suvažiavimas.

Suvažiavimo tikslas: — 
susipažinimas bei nustaty
mas gairių ateities bendra
darbiavimui. Kadangi tuo 
laiku įvyksta ir IX Kanados 
Lietuvių Diena, tai studen
tai bus aprūpinti atskiromis 
patalpomis.

Visais reikalais prašome 
kreiptis į komiteto raštinę, 
1249 EIsmere Avė., telef.: 
CL 6-8598 arba 1340 West- 
cott, telef.; 948-3058, B. 
Badikonytė, Windsor, Ont.

VIS DAUGIAU DĖMESIO 
LIETUVIŲ FONDUI

Lietuvių Fondą remia vi
sokių profesijų ir įvairaus 
užsiėmimo lietuviai, neatsi
žvelgiant į gaunamų paja
mų apimtį. Tačiau ypatingo 
dėmesio verti mūsų dakta
rai, kurių tūkstantinėmis 
Lietuvių Fondas sparčiai 
stiprėja. Paskutiniais mė
nesiais visa eilė daktarų yra 
įsijungę į LF narių tarpą, 
kurių vardų spaudoje ne
spėta paskelbti.

Illinois Lietuvių Gydyto
jų Draugijos banketo proga 
eilė daktarų, kaip Dr. Pra
nas ir Aldona Mažeikos, Dr. 
Elena Weckys, Dr. Pranas 
Tunkūnas ir kt- pasižadėjo 
artimoj ateity įsijungti į 
Lietuvių Fondą, įmokant 
fondo sąskaiton po tūkstan
tį dolerių.

Reikia tikėti, kad ir kitų 
profesijų atstovai paseks 
daktarų pavyzdžiu ir savo 
įnašais prisidės prie LF su
stiprėjimo. Paūgėjęs fon
das jau už šiuos metus gau
simais procentais galės 
efektingiau paremti ne vie
ną aktualų liet, kultūrinį 
reikalą. (sr)

• Lietuviu Fondo valdy
bos pirmininkas T. Blinstru- 
bas gavo iš Lietuvių Gail. 
Seserų Sąjungos valdybos, 
Chicagoje, ypatingai malo
nų laišką, akivaizdžiai pa
rodantį, kad Lietuvių Fon
das, kaip pavienių asmenų, 
taip ir lietuvių organizaci
jų yra teigiamai vertinamas 
ir nuoširdžiai remiamas. 
Laiškas trumpas, bet reikš
mingas ir svarus, baigia
mas linkėjimu — duok Die
ve, kad fondo įnašai pasiek
tų savo numatytą paskirtį. 
Priedas: tūkstantis dolerių.

Tai pirmoji organizacija 
iš karto įnešusi į Lietuvių 
Fondą visą tūkstantį dole
rių. Tikrai nuostabiai gra
žus Lietuvių Gail. Seserų 
Sąjungos vadovybės ir vi
sų sąjungos narių pasielgi
mas.

• Solistės Jadvygos čiži- 
kaitės - Adomavičienės ir 
diplomuoto biologo-chemiko 
Petro Gruodžio sutuoktuvės 
įvyks š. m. liepos mėn. 21 d. 
pirmą vai. šv. Panelės Ma
rijos Gimimo bažnyčioje, 
Chicagoje. Numatoma kuk
lios vaišės savo artimųjų 
tarpe, 4606 So. Albany Avė.’ 
Chicago 32, III.

• Dail. Romo Viesulo vie
ną grafikos darbų spalvotą 
litografiją ”Rhi-No” nusi
pirko Pakistano Meno Ta
ryba, kuri, prieš patalpin
dama savo kolekcijon, drau
ge su kitų 40 Amerikos dai
lininkų atrinktais grafikos 
darbais rodys keliaujančio
je parodoje Pakistane ir 
Indijoje. Tą pačią litografi
ją įsigijo ir National Galle- 
ry Washingtone.

• Draugas praneša, kad 
kun. P- Silvinskas Vatikano 
paskirtas Apaštališko s i o s 
d e 1 e gatūros Washingtone 
sekretorium. Kun. dr. P. 
Silvinskas yra gimęs Phila- 
delphijoje.

• Ingrida Stasaitė, cleve- 
landietė, kasmet pašventusi 
savo vasaros laiką Mergai
čių Stovyklai Dainavoj, dėl 
pradėto darbo savo specia
lybėj šiais metais jau ne
gali šioj stovykloj pastoviai 
būti. Tačiau savo pasiryži
mą nors savaitgaliais sto
vyklai patalkininkauti gra
žiai pildo- Stovyklautojos 
turėjo progos net tris vaka
rus iš eilės pajusti jos mie
lą būdą, pravedant vakaro 
programas, o dieną — šo
kius ir plastiką. Dainavos 
metinės šventės programoje 
liepos 22 d., kuri šiemet bus 
tuoj po Mišių ir naujai pa
statyto seserims namo pa
šventinimo apeigų (apie 12 
vai.), turėsime progos pa
matyti jos sukurtą plastiką 
”Marija, Marija”, kaip dalį 
montažo apie Lietuvos atgi
mimo dainių Maironį.

LOS ANGELES

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ 
DIENA

Šiais metais,kaip ir praeityje, 
Kalifornijos Lietuvių Dieną ren
gia LB Los Angeles apylinkė. 
Kalifornijos Lietuvių Diena įvyks 
1962 metų rugsėjo mėn. 9d.,sek
madienį, Los Angeles Breakfast 
klubo patalpose, 3201 Los Feliz 
Blvd., Los Angeles mieste.

Kalifornijos Lietuvių Dienon iš 
Chicagos atvyksta solistas Sta
sys Baranauskas - Baras ir duos 
dainų ir arijų koncertą. Tai bus 
reta proga išgirsti šį pagarsėju
sį lietuvį tenorą. Ta proga taip 
pat rengiama dail. J. Paukštie
nės meno paroda. Be abejo, į 
šią dieną suplauks ne šimtai, bet 
tūkstančiai lietuvių iš visos Ka
lifornijos. Juk šiuo metu Kali-

PO ŠIA SEIMO
Susivienijimas yra plačiai 

pasklidęs JAV-se ir Kanadoje, 
tai, kad ir ne visos kuopos de
legavo savo atstovus, visdėlto 
susirinko 144 delegatai su vado
vybe. Tai yra skaičius didesnis 
negu paprastai. Posėdžiai vyko 
Robert Treat viešbutyje. Ten pat, 
kitose salėse, turėta ir malonu
mų: liepos 9 d. vakare delegatų 
pagerbimas ir liepos 10 d. iškil
mingas pokylis. Seimo gi išva
karėse, liepos 8 d., šv. Jurgio 
draugijos salėje -susipažinimo 
vakaras ir jaunųjų talentų prog
rama. Be to, dar liepos 11 d. įdo
mi išvyka laivu, plaukiojant ap
link Manhattan salą ir besidai
rant po apylinkes.

Seimo darbų tvarka užėmė be
veik keturias dienas. Seimui reng
ti komisijos pirmininkui A. Tre
čiokui pradėjus, vėliau beveik vi
są laiką pirmininkavo preziden
tas P. Dargis, retkarčiais pava
duojamas viceprezidento S. Ge
gužio. Sveikinimų žodžiu bei raš
tu buvo labai daug. Aukų gauta 
kasdien irgi nemažais kiekiais.

Sudarius komisijas ir priėmus 
viršininkų bei kitų atsakingų pa
reigūnų raportus, nagrinėta išti
sa svarbiųjų sričių eilė. Štai ak
tualiausios ir daugiausia rūpes
čių kėlusios: šiais metais iš r 
rinktoji pildomoji taryba patvir
tinta visoje savo sudėtyje; Tėvy
nės redaktoriaus pareigoms iš
rinktas A. Sodaitis; lėšų turima 
apie pusketvirto milijono dolerių; 
reikalinga dažniau ir energingiau 
jieškoti naujų narių, pastaruoju 
metu tokių įrašydinta per penkis 
šimtus, bet vieni miršta, kiti dėl 
įvairių priežasčių apleidžia susi
vienijimą, ir bendras narių skai
čius per keletą metų svyruoja 

fornijoje jau yra apie 30,000 lie
tuvių.

LB Los Angeles apylinkės val
dyba buvo sušaukusi liepos mėn. 
13 d. organizacijų pirmininkų pa
sitarimą virš minėtam reikalui. 
Dalyvavo 27 organizacijų atsto
vai ir pažadėjo šimtaprocentinę 
paramą LB apylinkei organizuo
jant ir rengiant šių metų Kali
fornijos Lietuvių Dieną.

ŠAUNUS VĖŽIŲ BALIUS
šių metų liepos mėn. 28 dieną (šeštadienį), 

U N I O N P I E R vasarvietėje, NORTH UNION 
PIER IMPROVEMENT ASS’N salėje, prie Howard 
Street ir Berrien Rd. sankryžos bus ŠAUNUS 
VĖŽIŲ BALIUS: gros stereo hi-fi pramo
ginė muzika, nuotaikingi šokiai iki antrų gaidelių, 
bus ir meninė programos dalis, veiks savas minkš
tų ir kietų gėrimų baras, savų ponių paruoštas 
skoningas ir įvairus užkandžių bufetas, aukcijonas.

Lietuvių Tautinės Sąjungos Chicagos Sky
riaus Valdyba nuoširdžiai kviečia visus savo bi
čiulius su draugais ir pažįstamais dalyvauti egzo
tiškame VĖŽIŲ BALIUJE. Laukiame linksmų ir 
nuotaikingų svečių!

Vėžių baliaus pelnas skiriamas Nepriklauso
mos Lietuvos pavilijonui įrengti tarptautinėje pa
rodoje Chicagoj.

Pradžia 7 vai. vakaro.
LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 
CHICAGOS SKYRIAUS VALDYBA

Idealios atostogos
bus tik tada, kad FM radijo muzika keliaus kartu su jumis. Ke
lių firmų nešiojami FM radijai pas Gradinską, 2512 W 47th St., 
Chicago, III., FR 6-1998

AUKOS DIRVAI
J. Balbatas, Cleveland..... . $5.00
M.Balčiauskas, Chicago .... 2.00
K. Barauskas, Cleveland .... 5.00
Dr.J.Briedis, Lemont......... 2.00
K. Dūlys, Baltimore............. 2.00
Z.Jankus, Cleveland..........  2.00
K.Morkūnas, Merden......... 2.00
P.Narvydas, Brooklyn........ 2.00
E.Noakas, Ozone Park....... 2.00
V.Numgaudas, Chicago....... 5.00
A.Rudis, Akron...................  2.00
J.Smetona, Cleveland.......... 5.00
Al Spirikaitis, Cleveland.... 2;00 
J. Steponavičienė,Cleveland. 2.00 
P.Šukys, Cleveland..... . ........5.00
A. Ūselis, Chicago.................2.00
V.Venys, Boston.................... 5.00
G.Vėžys, Chicago.................. 5.00
Kun.J.Žvirblis, G.R...............2.00 

tarp 11.000 ir 12.000; pagirtini 
organizatoriai, prirašiusieji šio 
vajaus metu daugiausia naujų na
rių ir seime apdovanotieji-JAV- 
Aymanas ir Kanadoje S. Jokū
baitis , jaunimo priartinimas ir 
lietuvinimas vyksta, gana laimin
gai: jau ne tik ledai pralaužti, 
bet ir sudaromos jaunimo kuopos 
ir bendromis jėgomis planuojama 
veikla; dar daug laiko pašvęsta 
gausybei siūlymų konstitucijai 
bei vidaus tvarkai tobulinti.

Delegatai grįžta namo, grįžta į 
kasdienybę. Geros kloties, pra
dedant naują lietuviško gyvavimo 
vagą po neseniai minėtos deiman
tinės sukakties!

Vladas Braziulis

LIETUVIAI LENKIJOJE
• Nuo birželio 27 dienos 

atidarytas pasienio susisie
kimas tarp Lenkijos ir Lie
tuvos. Juo kol kas gali pa
sinaudoti pasienio kaimai ir 
tiktai labai ribotai.

• Liepos 8 d. Kreivėnų 
kaime buvo suruoštas lietu
viškas vaidinimas.

• Į Seinų apskritį Lenki
joje atvažiuoja vienas kitas 
lietuvis iš Kanados ir Ame
rikos. Vieni atvažiuoja pas 
gimines pasisvečiuoti, o ki
ti sau žmonos susirasti- 
Ypač žmonų susirasti atva
žiuoja Kanados lietuviai.

KORP! NEO-LITHU'ANIA 
VASAROS STOVYKLA
šiais metais neolithuanų 

vasaros stpvykla įvyksta- 
prie Atlanto gražioje J. Ka
počiaus vasarvietėje — Os- 
terville Manor Cape Cod, 
Mass. nuo rugpiūčio 25 d. 
iki rugsėjo 3 d.

VASAROS ATOSTO
GAS praleisti O. ir P. 
L A N I A I maloniai 
kviečia visus į jų vasar
namį ASBURY PARK, 
N. J.

Jaukūs su privačiais 
dušais ir kitais patogu
mais kambariai, netoli 
pajūrio.

Prašome dėl kambarių 
susitarti iš anksto.
515 4th Avė., 
Asbury Park, N. J. 
Telefonas: PR 6-9783,
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