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EUROPOS PAMOKA AZIJAI
NATO IŠGELBĖJO EUROPĄ NUO SOVIETŲ 
SPAUDIMO IR DAROSI NEREIKALINGA, TUO 
TARPU LIKUSIAM PASAULYJE NEBUVO SU
RASTA BENDRŲ INTERESŲ, VEDANČIŲ 
PRIE BENDROS POLITIKOS. — TOKS BEND
ROS POLITIKOS NETURĖJIMAS PRIVEDĖ 
PRIE DABARTINĖS ĮVYKIŲ RAIDOS. KURIĄ 
SUSTABDYTI GALI TIK TOKIOS PRIEMONĖS.

KURIOS BUVO PAVARTOTOS EUROPOJE. 

-------- Vytautas Meškauskas-----------
Praeitame Dirvos numeryje 

konstatavome NATO sąjungos 
rimtus negalavimus. Apie juos 
rašydamas Time žurnalas pri
mena senojo graikų valstybinin
ko Periklio žodžius, pasakytus 
prieš 2.395 metus, girdi bėda 
su visom sąjungom yra ta, kad 
nejučiom pranyksta bendras inte
resas. Bendras interesas, suve
dęs JAV ir Vakarų Europą įkro
vą buvo sovietų spaudimas. Jam 
sumažėjus išnyko ir NATO aktu
alumas. Tačiau iš tikrųjų komu
nistų, arba atskiras sovietų ir 
raudonųjų kiniečių spaudimas ne
sumažėjo. Jis tiktai nukreiptas [ 
kitus frontus Afrikoje ir Azijoje, 
O kaip tuos frontus apginti, Šiau
rės Atlanto valstybės niekada ne
buvo susitarusios. Washingtonas 
manė, kad kolonializmo laikai pa
sibaigė ir niekas pasaulyje nega
lės kolonijų apginti, visai ne
siskaitydamas su galimybe, kad 
daugelyje atvejų senuosius sve
timus viešpačius pakeis nauji, 
bet irgi svetimi. To visai nenu- 
matydamas Washingtonas visai 
nepadėjo savo sąjungininkei 
NATO sąjungoje Prancūzijai jos 
kovose Indokinijoje. Prancūzija 
pralaimėjo, tačiau JAV turėjo 
perimti jos naštą tame pasaulio 
kampe. Šiandien Washingtonas 
jau norėtų, kad šalia JAV vėlia
vos Vietname bent simboliškai 
plėvesuotų ir jos sąjungininkų 
Europoje vėliavos, tačiau euro
piečiai davė suprasti, kad tai 
amerikiečių reikalas, tik vokie
čiai sutiko kiek padidinti savo 
ūkinę paramą pietiniam Vietna- 
mui.

Žodžiu, JAV ir Vakarų Eu
ropos valstybių nesugebėjimas 
rasti bendrus interesus ir bend
rą kalbą už Europos ribų pasiro
dė esąs labai pragaištingas. Bu
vo manoma, kad Maskva, jei ir 
norėtų, negalėtų užimti buvusių 
kolonialinių valstybii/ vietų jau 
vien dėl savo ūkinio nepajėgumo. 
Praktika tačiau parodė, kad ir 
su mažom išlaidom, tačiau vi
sai nesiskaitant su priemonėm ir 
morale, galima pasiekti neblogų 
rezultatų. Chruščiovas palyginti 
gana pigiai įsitvirtino Egipte, dar 
mažiau kiniečiams kaštavo įsiga
lėjimas pietryčių Azijoje.

Būdinga, kad Washingtonas sa
vo užjūrių politikoje atsisakėpa- 
simokyti iš savo patyrimo Euro
poje. Čia buvo aišku, kad bend
ras valdymas su bolševikais ve
da tik prie jų įsigalėjimo, tačiau 
1962 metais buvo susitarta neut
ralizuoti Laosą, sudarant bend
rą dešiniųjų, neutralistu ir komu
nistų valdžią. Patyrimas Europo

... palengva krapštyti cementą tarp akmenų... I

je labai aiškiai mokė, kur tokia 
valdžia veda, tačiau JAV vis tiek 
sutiko su tokia praktika dėl tos 
paprastos priežasties, kad ka
ras Laose būtų sunkiai pakelia
mas ir beprasmis. Kai tai buvo 
susitarta, mes rašėme, kad tai 
ves prie visos pietryčių Azijos 
praradimo.

Tiesa, komunistai nesiskubi
no įsitvirtinti visame Laose, 
jiems daugiau rūpėjo per jų kon
troliuojamą teritoriją siųsti par
tizanus į pietinį Vietnamą. Ne
norėjimas kariauti Laose priver
tė 'persiorientuoti* Cambodiją, 
leisti iš savo teritorijos pulti 
pietinį Vietnamą. Rezultate ne
noras kovoti Laose amerikiečius 
privertė dar daugiau savo karių, 
ginklų ir kitokios pagalbos siųs
ti į Vietnamą, negu būtų reikėję 
Laose,

Atgal žvelgiant, JAV atsisakiu
sios kovos Laose turėjo tuojau

Neolituanų stovyklai artėjant
Orui sušilus ir saulutei 

pradėjus daugiau kaitinti 
savo spinduliais, visi pra
deda rūpintis ateinančiom 
vasaros atostogoms, gi ne 
vienas studijuojantis jau- 
nuolis-lė pradeda jau gy
venti stovyklos dvasia. Pa
tyrus, kad šiais metais 
Korp! Neo-Lithuanios va
saros stovykla įvyks Penn- 
sylvanijos valstybėje, Jūsų 
korespondentui teko sutik
ti būsimos stovyklos vado
vų inž. V. Gruzdį ir jam 
patiekti keletą k.ausimų.

— Kada stovykla įvyks 
ir kur?

— Korp! Neo-Lithuania 
VH-oji vasaros stovykla 
prasidės rugpiūčio 29 d. 
(šeštadienį) ir baigsis rug
sėjo 7 d. (pirmadienį). Sto
vykla įvyks Elenos ir Ju
liaus Garmų vasarvietėje 
"Echo Valley”. esančioje 
Echo Lake, PennsvJvanijos 
valst. Tai graži garsių Po- 
cono kalnų papėdė, netoli 
nuo žinomos Delaware Gap 
vietovėst į kurią vasaros 
metu suvažiuoja daug sto
vyklautojų — vasarotojų. 
Tai viena iš vėsiausių vasa
ros metu vietovių. Garmui 
šią savo gražią vasarvietę 

pat Ieškoti diplomatinio spren
dimo visai pietryčių Azijai ar 
dar teisingiau — nespręsti Lao
so likimo atskirai. Vietoje to, 
susitarusios dėl Laoso, JAV ta
čiau paskatino nuversti Vietna
me Diemo režimą ir praktiškai 
tapo to krašto valdytoju. Tuo tar- 
pu Laose nuo praeitų metų spa
lio mėn. komunistai, priešingai 
1962 metų susitarimui, pradėjo 
telkti savo kariuomenę Vietna
mo pasienyje. Turėdami tai gal
voje kai kurie Laoso karininkai 
manė, kad JAV jau bus pasimokiu
sios ir palankiai žiūrės į jų norą 
kovoti su komunistais. Tačiau 
JAV į jų perversmą pažiūrėjo 
nemaloniai ir skubiai patarė at
statyti koalicinę vyriausybę. To
ji buvo atstatyta, tačiau komunis
tai, žinoma, pasinaudojo proga ir 
paskutinėm dienom užėmė dalį 
teritorijos, kurią iki šiol dar val
dė neutralistai, aiškindami, kad 
tai padarė faktinai ne jie, bet 
dalis pačių neutralistu perėju
sių jų pusėn. Atrodo, kad šiuo 
momentu komunistams ne taip 
svarbu užimti likusį Laosą, kiek 
sustiprinti spaudimą į pietinį Viet
namą, kuriam kritus automatiš
kai kristų ir Laoso dar 'neutra
lios' dalys. Viena aišku, kad da
bartinių priemonių Pietryčių Azi. 
jai apginti neužtenka. Ir JAV, ne
norėdamos kovoti pačios vienos, 
turėtų surasti bendrų Interesų su 
kitom valstybėm.

įsigijo prieš keletą metų. 
Spėjo ją gražiai sutvarkyti 
ir yra vasarotojų gausiai 
lankoma. Joje randasi gra
ži salė) tinkama šokiams, 
žaidimams bei įvairiom pra
mogom, didelis maudymosi 
baseinas, mažas ežerėlis pa
siirstyti laiveliais, didelė 
aikštė įvairiom sporto ša
kom bei daug kitų sąlygų 
laiką maloniai ir kultūrin
gai praleisti.

— Kodėl šiais metais 
jaunasis Korp! padalinys 
ėmėsi šią stovyklą organi
zuoti?

— Šiais metais vasaros 
stovykla bus jau septintoji. 
Yra korp! padalinių, kurie 
suruošė stovyklas bent po 
porą kartų. Dabar Philadel
phijos neolithuanai, atšven
tę savo dviejų metų veiki
mo sukaktuves ir turį ne
mažą būrelį jaunų senjo- 
rų-rių, imasi iniciatyvos 
minėtą stovyklą suruošti. 
Kaip žinome, vasaros sto
vyklos sąmoningai rengia
mos skirtingose vietose, 
kad artimiausiam Korp! 
padaliniui duoti progos pa
sireikšti savo iniciatyva ir 
įgyti daugiau patirties. Gy
venimas išbarstė korporan-

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos East St. Louis skyriaus penkmečio minėjimo prezidiumas. 
Sėdi iš kairės: latvių atstovai Bergmanis ir Dumpis, LB apyl. pirm. Z. Grybinas, Free Friends of 
Captive Nations George Hixon, Mrs. Schlafly palydovė, kalba Mrs. Phyllis Schlafly, ALTS skyr. pirm, 
dr. P. Švarcas, Union National Bank prezidentas James C. Rogers su ponia ir prelatas dr. A. Deksnys. 
Nuotraukoj nesimato skyr. sekr. Br. Tiškaus ir latvių veikėjo L. Bergmanio, jr.

J. Kleinaičio nuotrauka

Gražiai paminėtas ALT S-gos East St. Louis
skyriaus penkmetis je, pagavo klausytojų dėmesį Ir 

išlaikė įtemptai iki galo.
Lygiai po 5-kių metų, tą pa

čią įslsteigimo dieną -- gegu
žės 16-tą, East St. Louis sky
rius iškilmingai paminėjo 5-kių 
metų sukaktį banketo-vakaro me
tu Grand Marais svetainės Statė 
Park patalpose.

Svečių prisirinko pilna salė, 
ko šioje apylinkėje, išskyrus pra
eitą sąjungos seimą, retai tebū
na. Svarbiausia banketo - vakaro 
viešnia ir kalbėtoja buvo Mrs. 

’Phyllis S. Schlafly — išskirtino 
talento ir energijos amerikietė. 
Be to atsilankė ir kiti ameri
kiečiai: Mr. James C. Rogers — 
Union National Bank preziden
tas su ponia, to paties banko vi
ceprezidentas Louis A. Engel- 
hard ir Mlss Louise Boeken- 
kroeger -- kasininkė, Free 
Friends of CaptiveNationsatsto
vas Mr. George Hixon, latvių 
atstovai: Mr. J. Dumpis su po
nia, Mr. Bergmanis su ponia, pre-

tus po visą plačiąją Ameri
ką, gi vienas iš korp! už
davinių — ugdyti tarpusa
vyje draugiškumą, palai
kant ir užmezgant tamprius 
korporantiškus ryšius su 
kitų padalinių korporan- 
tais.

— Ar gali stovykloje da
lyvauti studentai, nepri
klausą Korp! Neo-Lithua
nia?

— Taip. Studentai bei 
paskutiniuosius metus lan
ką aukštesniąsias mokyk
las moksleiviai, kurie pasi
žadės ir vykdys stovyklos 
dienotvarkę.

Visais stovyklos reika
lais, informacijų reikalais, 
patariama kreiptis Į vieti
nius Korp! padalinių pirmi
ninkus ar tiesioginiai į sto
vyklos vadovą inž. V. Gruz
dį, 1025 Wingohocking St„ 
Philadelphia, Pa. Tel. GL 
7-1533.

Kaip teko patirti iš sto
vyklos rengėjų, bus eilė 
įdomių ir aktualių paskai
tų. Paskaitininkų pavardės 
ir skaitomos temos bus pa
skelbtos netrukus spaudo
je.

Ateinančios stovyklos va
dovas ragina Korp! pada
linius bei padienius korpo- 
rantus-tes taip sutvarkyti 
vasaros laikotarpį, kad ga
lėtų minėtoje stovykloje 
dalyvauti. Kuo skaitlingiau 
dalyvausime, tuo stovykla 
bus įdomesnė. (vm) 

latas dr. A. Deksnys, Romos Ka
talikų Susivienijimo atstovas Mr. 
M. Kimutis, veiklus latvių visuo
menininkas L. Bergmanis, Jr., 
LB skyriaus pirm. Z. Grybinas, 
eilė lietuvių draugų amerikiečių) 
tolimesni svečiai Bacevičiai bei 
gausus apylinkės lietuvių kiekis, 
tarp jų dr. J. Petrikas, dr. A. 
Čerškus ir etc.

Garbės svečiams užėmus vie
tas, skyriaus pirmininkas dr. P. 
Švarcas visus pasveikino ir pri
statė svečius, kartu pakviesda
mas skyriaus parengimų ir kul
tūrinių reikalų vadovą Albertą 
Paulikaitį pravesti meninę pro
gramą. Skyriaus kvartetas gra
žiabalsių moterų: Aldona Klei- 
naitienė, Ona Lujienė, Mėta Ki- 
kutienė ir Vanda Tervydienė, pa
lydint prie piano Viktorijai Ki
kutytei sudainavo keletą lietuvių 
kompozitorių dainų, be to Alber
tas Paulikaitis solo atliko pora 
dainų ir M. Kikutienė gyvai ir 
vaizdžiai perteikė poemą.

Pradedant užkandžius, pirmi
ninkas dr. P. Švarcas pakvietė 
prelatą d r. A. Deksnį atlikti in- 
vokaciją. Po užkandžių skyriaus 
pirmininkas trumpai aptarė sky
riaus veiklą ir užduotį - tiks
lus ir pakvietė visus sugiedoti 
tautinius himnus. Po to skyriaus 
sekretorius Bronius Tiškus per
skaitė gautus sveikinimus, pasi
džiaugdamas gausiu atsilankymu 
ir padėkodamas visiems už dė
mesį. Žodį perėmė vėl skyriaus 
pirmininkas dr. P. Švarcas ir au
ditorijai pristatė garbės viešnią 
ir kalbėtoją Mrs. PhyllisS. Schlaf
ly. Nepaprastai vaizdžioje ir įdo
mioje kalboje Mrs. Phyllis S. 
Schlafly atskleidė prieš visų akis 
komunizmo taktiką ir amerikie
čių reakcijas ir pasimetimą suk
tos apgaulės voratinklyje, kar
tais ir be blogos valios. Pavyz
džiais ir pagaunančiais žodžiais 
kalbėtoja, nors ir ilgokoj kalbo-

ALT S-gos East St. Louis skyriaus kvartetas vadovaujamas A. 
Paullkaičio, išpildęs meninę programą skyriaus penkmečio minėji
me. Iš kairės: Aldona Kleinaitienė, Ona Lujienė, Albertas Paulikai
tis, Mėta Kikutienė, Vanda Tervydienė ir pianistė Viktorija Kikutytė. 

J. Kleinaičio nuotrauka

Didžiosios lietuvių kolonijos 
būtinai turėtų pasikviesti ir iš
girsti kalbant Mrs. Phyllis Schlaf
ly, kuri šiemet vėl buvo išrinkta 
atstove J respublikonų konven
ciją.

Užbaigus oficialią minėjimo 
dalį — visų dėmesys nukrypo į 
skyriaus moterų rankdarbių sta
lą, kurį skyriaus moterys, vado
vaujant A. Tiškuvienei, parengė 
-- Išplatinant laimėjimų knygu
tes ir jų darbų svarbiausias lai
mėjimas buvo didelė - graži lie- 

.tuvlška lėlė — lietuvaitė, šalia 
jos ir kiti dailūs ir kruopščiai 
atlikti darbai. Vieni laimėjo, kiti 
ne, bet gražioji lietuvaitė atite
ko Kemežienei.

Tolimesnėje eigoje visi vakaro 
dalyviai smagiai ir nuotaikingai 
dar leido laiką prie Juozo Klei
naičio įvairiai ir sumaniai pa
rinktos muzikos.

Skyriaus penkmečio minėjimas 
praėjo palikdamas lietuvių kolo
nijos gyvenime organizuotumo 
pėdsakus, kurie rodo, kad lietu
viai nėra palaida bendruomenė 
ir kad toji bendruomenė gali ir 
nori gyventi kultūringo žmogaus 
gyvenimu, jei tik yra žmonių, ku
rie jai padeda tuo keliu eiti, at
sižadėdami daug laisvalaikio va
landų. Skyriaus penkmetis buvo 
pastebėtas ir sveikintojų tarp ku
rių, šalia latvių ir amerikiečių, 
buvo: J.J. Bachunas — Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas, Dirvos redaktorius Ciu- 
berkis, Mutual Federal Savings 
prezidentas J. J. Kazanauskas, 
Lietuvos Nepriklausomybės Fon
do pirmininkė E. Čekienė, 
Bartkus and Associates, Ine. — 
prezidentas Eugenijus A. Bart
kus, ALTS-gos Clevelando sky
riaus pirmininkas K.S. Karpius, 
ALTS-gos East Chicagos sky
riaus pirmininkas R. Nemickas, 
profesorė Gražina Amonas ir ki
ti. Br.T.
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VAISTU PREKYBOS KONTROLE Dr. S. BIEŽIS

3
Vaistams gaminti ir jais pre-z 

klauti reikalinga ir būtina kon
trolė. Ji privalo būti tiksli ir 
griežta, nes tai liečia žmonių 
sveikatą ir gyvybę.

Vieni vaistai yra nuodingi, ki
ti veda į įprotį, galinčiu būti pa
vojingesnių už pačią ligą, dar kiti 
sukelia rimtus šalutinius efektus, 
šiems blogiams išvengti reikalin
ga užtikrinti saugumą. Nemažiau 
tvarka reikalinga vaistų pardavė
jams, kad jie neskelbtų viliojan
čių ir neteisingų savybių, kurių 
tuose gaminiuose nėra.

šio šimtmečio pradžioje atsi
rado visokiausi patentuoti vais
tai, kuriais gamintojai tvirtina iš- 
gydysią džiovą, vėžį, reumatiz
mą, konvulsijas ir kitas rimtas 
ligas. Blogiausia buvo tai, kad l 
juos įdėdavo narkotikų ir šiaip 
pavojingų chemikalų. JAV Kon
gresas 1906 metais išleido pir
mąjį įstatymą, pavadintą Maisto 
ir Vaistų Aktu, reikalaujant ant 
etikečių pažymėti narkotikus. Tai 
kontrolės pradžia, kuri šiek tiek 
padėjo, bet vaistų apgaulingumas 
dar nebuvo sulaikytas. Patentuotų 
vaistų gamintojai turėjo pilną 
laisvę garsinti savo produktus 
kaip tik norėjo ir kiek jų vaiz
duotė pajėgė. 1914 m. išleidžia
mas įstatymas, visiškai uždrau- 
džiąs laisvą prekybą narkoti
kais, Įgalinant tik gydytojus savo 
nuožiūra prirašyti ligonims. Tai 
buvo didelis žingsnis pirmyn.

Tačiau per tris dešimtmečius 
nuo pirmojo kongresinio akto ne
naudingų ir žalingų vaistų pre
kyba vyko visiškai laisvai, be 
jokio žymesnio sudraudimo ar 
kontrolės. 1937 m. užregistruo
ta šimtas mirties atsitikimų nuo 
patentuoto vaisto sulfanilamide, 
kuriame rasta nuodingas chemi
kalas. Tai reiškia šimto žmonių 
nužudymą nuodais. Po tokios ka
tastrofos, Kongresas 1938 m. iš
leido naują įstatymą, pavadintą 
Maisto, Vaistų ir Kosmetikos 
Aktu, draudžiančiu pardavinėti 
pavojingus vaistus be gydytojo re 
cepto, įsakančiu gamintojams 
įsakmiau ant etikėtės pažymėti 
šių vaistų sudėtį, taip kad pirkė

jas galėtu žinoti, ką jis perka, 
jei, žinoma, domėsis tokių vais
tų sudėtimi, ir taip pat vyriau
sybei suteikia daugiau pagrindo 
nusikaltusius traukti atsakomy
bėn ir bausti, šis aktas, tai žy
mus kontrolės šuolis. Su vėles
niais papildymais šis aktas da
bar griežtai reikalauja, kad ant 
kiekvienos vaistų etiketės būtų 
aiškiai pažymėta produkto sudė
tis ir kiekis.

Tuo būdu pirkėjui duodama pro. 
ga susipažinti su perkamų vaistų 
sudėtimi, kad suprastų, ką jis 
perka. Patentuotų vaistų ga
mintojams draudžiama leisti apy
varton pavojingus arba nuodingus 
vaistus ir taipgi tokius, prie ku
rių žmonės pripranta. Dabar ga
lima pastebėti, kad Įstatymais 
patentuoti vaistai yra išvalyti 
nuo pavojingų chemikalų ir šiuo 
požiūriu jie laikomi saugiais, 
bet tai nereiškia, kad jie naudin
gi ir teisingai pristatomi visuo
menei. -

Neatsižvelgiant į patentuotų 
vaistų gamybą varžančius nuo
status, dar nėra išvengta šarla- 
tanizmo. Tiesa, dabar ant vais
tų etikečių jau nebėra prasima
nytų ar apgaulingų reklamų, bet 
viešais garsinimais spaudoje, o 
ypač televizijoje kas dieną skai
tome ir girdime klaidinančius, vi - 
Mojančius ir tiesiog apgaulingus 
pareiškimus, kuriais žmonės su
vedžiojami ir apgaunami. Nors 
tai prieš įstatymus, bet suktu
mui palinkę gudruoliai moka juos

apeiti, o pakliuvus bėdon, suran
da lengvus būdus išsisukti.

Vyriausybės skirti štabai kon
trolei taip menki ir neskaitlingi, 
kad ir geriausiais norais neįma
noma surinkti nusikalstamos me
džiagos, kuri tikrai ir aiškiai įro
dytų nusikaltimą. Todėl dabarti
niais įstatymais tikslas dar ne
pasiekiamas. Teisėjai, nagrinė
dami nusikaltusiųjų bylas, skiria 
mažas bausmes. Teismo organai 
esmėje turi sutikti, kad žmonės 
turi teisę save gydyti, kaip jiems 
tinka ir kaip išmano.

Gydymasis biznierių perša
mais vaistais, yra ne tik savęs 
apgaudinėjimas bet ir rimtas nu
sižengimas prieš moralės prin
cipus. Žmonės, vartodami paten
tuotus vaistus, kurie iš esmės gal 
ir nekenksmingi, bet duoda progą 
ligai įsišaknyti ir ligonio sveika
tą palaužti taip, kad suvėluotais 
atvejais ir moderni medicina lie
ka bejėgė. Kaip galima išsigydy
ti iš ligos, kuri nėra nustatyta, 
nežinoma, o gydoma tokiais vais
tais, kurie visai neturi gydančių
jų savybių? Cukraus piliulė ne
išgydys jokios ligos. Šį svarbų 
faktą turėtų kiekvienas suprasti 
ir jokiu būdu nesusigundyti vi
liojančiais garsinimais, rizikuo
jant sveikata, kai yra tikresnių 
priemonių jai apsaugoti.

NERIZIKUOK SAVO SVEIKATOS
Dabartiniu metu vaistų kon

trolė nuo tikrai kenksmingų vais
tų apsaugo gana tiksliai, nes ši
tokie vaistai laisvoje rinkoje 
griežtai draudžiami. Beveik jo
kios apsaugos nėra nuo neefek
tingų vaistų, t.y. tokių kurie sa
vaime nekenksmingi, bet ir netu
ri jokių gydančiųjų savybių. Vy
riausybė nesuteikia jokios apsau
gos nuo klaidinančių ir apgaulin
gų vaistų pardavinėjamų viešoje 
rinkoje. Problema tikrai rimta, 
reikalaujanti visų žmonių atitin
kamo susidomėjimo ir akcijos. 
Padėčiai pagerinti siūlomi trys 
būdai:

1. Raginti Kongresą išleisti 
griežtesnius Įstatymus, kurie tik
rai uždraustų visus melagingus ir 
apgaulingus garsinimus . Pilie
čiai kreipdamiesi į savo kongres - 
manus ir senatorius galėtų daug 
pasitarnauti.

2. Raginti vyriausybę skirti 
daugiau lėšų kontrolės organams 
kad jie pajėgtų efektingiau veikti.

3. Visuomeninių organizacijų, 
ir pavienių asmenų didesniu susi
domėjimu. Visuomeninio pobū
džio organizacijos, kaip Ameri
can Medical Association, Better 
Business Bureau. ypatingai akty
vūs šioje srityje. Šios dvi orga
nizacijos seka melagingus gar
sinimus ir apgaulingus produk
tus, renka faktus ir viešumon iš
kelia neteisybes. Jų įstaigose ga
lima gauti teisingų informacijų. 
Jų nemokamais patarnavimais 
reikia pasinaudoti be jokių var- 
žymusi.

Pavieniams asmenims patarti
na pasinaudoti čia pateikiamomis 
taisyklėmis, kad netapti klaidi
nančiųjų garsinimų auka:

1. Atidžiai perskaityk etiketę,
kai manai pirkti naujus ar neži
nomus patentuotus vaistus, kad 
tikrai žinotum ką perki ir kokią 
naudą gali tikėtis. Nepirk
katės maiše.

2. Jei nesupranti ant etiketės 
aprašytų preparatų reikšmės ir 
jų veikimo, paprašyk vaistinin
ko išaiškinti. Jis maloniai ir tei
singai patarnaus. Išaiškinus ap
sispręsk, ar verta ir naudinga 
tokius vaistus pirkti.

gerai žinai.
4. Nepirk jokių vaistų, siun

čiamų per paštą, nebent tikrai 
žinai, kas jie yra. Jei nesi tik
ras jų sudėtim, bus saugiau vi
sai jų neliesti.

5. Ištikimai laikykis visų nuro- 
' dymų ant etikečių.

6. Vertink perkamuosius vais
tus pagal aprašymus etiketėje, 
nekreipiant dėmesio garsini
mams, nes pareiškimai ant eti
ketės teisingesni už garsinimus.
VAISTŲ SAUGUMAS

Vaistų vyriausia paskirtis yra 
nugalėti turimą ligą. Bet dar ir 
šiais laikais neturime tokių ide
alių vaistų, kurie kiekvienu atve
ju pašalintų ligas. Todėl lieka ten
kintis menkesniais rezultatais, 
būtent, vartoti vaistus skausmo, 
nemigo, kosulio, dusulio ir tt. 
palengvinimui. Vaistų vertingu
mas įvairus, todėl ir jų nauda ne
vienoda.

Pirmoje vietoje statomas vais
tų saugumas. Akylai žiūrima, 
kad vartojami vaistai nepažeistų 
sveikatos, kas tokiais atvejais 
padarytų daugiau blogo negu ge
ro. Yra žinoma ilga eilė tikrai 
veiksmingų ir išgydančių rim
tas ligas vaistų, kurie tačiautiek 
nuodingi, kad pavojus persveria 
ir reikšmingą naudą. Vaistų sau
gumu rūpinasi jų gamintojai, vy
riausybė ir gydytojai. Gaminto
jų tiesioginis tikslas gaminti sau
gius ir veiksmingus vaistus, kas 
yra verslo pasisekimas, vyriau
sybės --globoti savo piliečių svei
katingumą, o gydytojų--kiekįma
noma saugiau atstatyti sergan
čiųjų sveikatą.

Amerikos vaistų gaminimo 
bendrovės kiekvienais metais pa
tikrina iki 100.000 skirtingų che
minių junginių, kad atrasti naujų 
ir naudingų vaistų. Iš to didelio 
skaičiaus pirmaisiais tyrimais 
daugybė atmetama kaip neturį 
gydančiųjų savybių. Didelis jų 
skaičius atkrinta kaip neturį ver - 

tės, Didelę daugumą tų pradinių 
junginių išsijojus, prieinama prie 
palyginamai mažo skaičiaus, ku
ris gali būti naudingas ligoms 
gydyti. Nuo šio momento praside
da nuodugnus ir ilgai trunkąs ty
rimas bendrovių laboratorijose, 
kuriose dirba patyrę specialistai. 
Skaitlingi bandymai daromi su 
pelėmis, jūrų kiaulytėmis, šu
nimis ir beždžionėmis. Taip iš
aiškinama junginių gydomoji ver
tybė, kurios nepastebėjus tokie 
junginiai atmetami.

Si vaistų atranka iš naujo 
tiriama ant veislinių žvėriukų, 
kad papildomai išaiškinus vei
kimą, dozos nustatymą, nuodin
gumo būklę, įtaką į tų bandomų
jų žvėriukų augimą, jų velsima- 
sį, svorio išsilaikymą ir bendrą 
sveikatingumą tyrimo laikotar
pyje. Neigiami ir abejotinos ver
tės daviniai reiškia tokių jungi
nių visišką atmetimą. Žvėriukai, 
perėję visus nustatytus tyrimus, 
praėjus tam tikram laikui pa
pjaunami ir išskrodus mikrosko
piniais tyrimais dar kartą patik
rinami, ar neįvyko kokie orga
nų sužalojimai, kurių anksčiau 
nebuvo galima pastebėti. Kai šis 
mikroskopinis tyrimas duoda pa
lankius rezultatus, cheminis jun
ginys pasiekia vaisto stadiją, bet 
dar neleidžiami vartoti gydy
mui. Dar reikia Įtikinti vyriausy
bę ir gauti jos užgirimą.

apgaulingai bendrovių reklamuo
jami. Tačiau ji negali kištis {at
skirų valstijų vietos reikalus, ku
rie paliekami išimtinam spren
dimui tos valstijos autoritetams. 
Pvz., jei vaistas gaminamas ir 
parduodamas toje pačioje valsti
joje, tai Maisto ir Vaistų Admi
nistracija neturi balso. Bet kai 
tas vaistas išvežamas pardavi
mui Į kitą valstybę, tai ji turi 
teisę prižiūrėti tų gaminių saugu
mą. Nežiūrint į šį trukumą,Mais
to ir Vaistų Administracija yra 
labai naudinga ir atlieka didelį pa
tarnavimą visuomenės sveikatin
gumui. Jei jos akylios priežiūros 
nebūtų, tai nekurie sukti versli
ninkai pasipinigavimui žmonėms 
parduotų visokius sveikatą pa
žeidžiančius produktus. Pirm Įkū
rimo šios Administracijos, tokių 
atsitikimų būdavo gana daug.

Pastaruoju metu Maisto ir 
Vaistų Administracija įvedė dar 
griežtesnius reikalavimus vaistų 
gaminimo bendrovėms, kad dar 
daugiau sustiprinti naujų vaistų 
saugumą.

Vaistai, naudojami nustatytais 
kiekiais gali būti ir yra saugūs, 
bet to kiekio padažninimas pasi
daro nesaugus. Tikrumoje, dau
gelis vaistų sukelia šalutinius 
simptomus, kai perilgai varto
jami arba jų doza žymiai padidi
nama. Vaistus reikia vartoti 
tik taip, kaip gydytojo nurodyta.

Čia pravers tarti žodį, kodėl 
vaistininkai neparduoda daugelio 
vaistų be gydytojo receptų. Tai 
yra daroma remiantis Kongreso 
išleistais įstatymais arba Mais
to ir Vaistų Administracijos pa
tvarkymais, kad apsaugoti žmo
nių sveikatingumą be saiko varto 
jant pavojų sudarančius vaistus. 

Nesuvartotus vaistus patartina 
ilgai nelaikyti, nes dažnai jie su
genda ir lieka neveiksmingi, o 
kartais net pasidaro nuodingi. 
Pasveikus, geriausia likučius iš
mesti. Šeimose, kur yra mažų 
vaikų, visokius vaistus ir šiaip 
jau chemikalus laikyti jiems ne
pasiekiamose vietose arba sau
giai užrakintose spintelėse, nes 
neatsargumas ar neapdairumas 
gali nužudyti jūsų vaiką.

Šiuo metu administracija stro
piai prižiūri pardavinėjamųvais- 
tų saugumą. Gydytojai prirašo 
saugiausius vaistus ir tik atitin
kamomis dozomis, ko reikia lai
kytis, kad nepakenkus sveikatai. 
O žmonės, pirkdami vaistinėse 
be recepto leidžiamus pardavi
nėti vaistus, privalo susipažin
ti su jų aprašymu etiketėse ir lai
kytis nurodymų, kaip juos varto
ti. Tokios tvarkos laikantis bus 
išvengta nemalonių ir net skau
džių atsitikimų, vedančių į svei
katos sužalojimą.

Diena iš dienos
*** B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI * ¥ *

TAUTOSAKOS PAMOKYMAI išmintingi, bet ir jais tegaH sąly
gotai pasikliauti. Girdi, sviestu košės nepagadinsi! Teisybė, bet: jei 
pats sviestas nesugedęs, jei nedėsi jo pernelyg daug, arba jei košė 
neprivalo būti dietinė.

Yra tokia pasaka apie dvi grietinės puodan įkritusias varles. Vie
na, sako, pabandė iššokti, bet pajutusi, kad nėra atramos, nusiminė ir 
iš lėto nuskendo. Kita, esą, vistiek kapstėsi, kol suplakė sviesto 
gniužulą ir, Į jį atsirėmusi, tik -- tyst, ir iššoko iš puodo!

Gražus paskatinimas nenusiminti keblioj padėty ir nepasiduoti. 
Bet kas tą pasaką sugalvojo, nesiskaitė nei su sviesto gaminimo 
technologija, nei su varlės pajėgumu, nei su kinetikos dėsniais. Var
lės letenų plotas ir raumenų pajėgumas permažas grietinei sviestu 
suplakti, ypač permažas suplakti už pačią varlę sunkesniam gniužu
lui. Jei varlė ir pajėgtų suplakti kokį trupinį, tai bandydama atsi
remti šuoliui ji tą sviesto gabaliuką tik nuspirtų gilyn ir liktų plū
duriuoti pasukose. Tikrovėj ta pasaka fiziškai neįmanoma, taigi ir 
pavyzdys iš jos neįtikinamas.

Pr. Alšėnas anądien (Dirvos 56 nr.) rašė, kad iš visos mūsų lie
tuviškosios veiklos nieko dora neišeina. Tai kągi, anot jo, -- negi vi
sus tuos darbus turėtumėm blokšti į šalį? Atseit, išeina kas ar ne, 
vistiek judėkime! Matyt, ir jis, kaip daugelis, pasitiki tos judriosios 
pasakinės varlės pavyzdžiu.

Jei pasirinkimas būtų tik arba tuoj nuskęsti, ar nuskęsti ilgokai 
pasikapsčius, tai galėtum sakyt, kad skonio dalykas — kapstytis ar 
nesikapstyt. Bet mes dar nesam varlės grietinėj. Mūsų alternatyva 
--arba iš lėto nuskęsti, arba ištverti (ilgai ištverti!) ir išsigel
bėti. Netiesa, kad jokia veikla neturi prasmės, jei tučtuojau ne
išveda į sausumą. Iš tikrųjų tai viskas turi prasmės, kas, jei ir 
neveda į tikslą tiesiai ir greit, tai bent padeda ištverti nenuskendus 
ir laukti išsigelbėjimui palankesnių sąlygų. Todėl neturėtumėm 
visko "blokšti į šalį", o turėtumėm tik ne aklai kapstytis. Tai yra, 
veikti ne betką, o tik tai, kas tikrai padeda išsilaikyti.

Išsilaikyti geriau padeda net ir paprastas budrus laukimas, ne
gu toks veiklumas, kuriuo nepasiekiama nieko kita, kaip tik jėgų 
išsekimo.

Sportininkų kelionė Australijon reikalauja didžios jėgų Įtampos. 
Krepšininkai, jei Australijoj ir daug laimės, Lietuvos tuo dar neiš
gelbės. Bet lietuvių ištvermę sustiprins nepalyginti daugiau, ne
gu pavargs. Ištvermę, ypač jaunimo, pastiprinti kažin ar ne efektin
gesnis kapstymasis, negu, sakysim, pusšimtį ar kitą rezoliucijų 
projektų paskelbti.

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis

MEMORIAL DIENOJ

FROM A FRIEND

3, Pirk tik tokius patentuotus 
vaistus, kurių sudėtį ir veikimą

Maisto ir Vaistų Administra
cija (The Food and Drugs Ad- 
ministration), turi labai plačias 
teises, kuriomis pasinaudojant 
gali išimti iš apyvartos bet ku
rį maisto produktą, ar vaistus, 
kurie pasirodytų sveikatai žalin
gi, gali sukelti rimtą ligą, arba

Dalyvauk savo 
bažnyčioj ir melskis 
MEMORIAL DIENOJ

OUALITY 
BEVERAGES

into 
your home.

IT’S CM TO BE GOOD

MARVEL
BEVERAGE CO.

8915 CRANE AVĖ.
BR 1-4400

VIEŠĖDAMI EHIEAGDJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. STREGA — Liquer, Import. from Italy. ... 

KRON BRANNVIN AQUĄVIT švediška.. 
NAPOLEON Vermouth, Import.
from France................................ ...................
Popular GERMAN VSOP Brand................

2.
3.

4.
5. PORT, SOUTHERN, RHINE Wine

5th $5.75
5th $3.98

5th $1.19
5th $4.69
5th $ .69

6. ST. REMY BRAND. Import.-
from France..................................

7. LIEBFRAUMILCH Wine...........
8. BORDEAUX Wine ,Red or White

5th $3.98
5th $ .98
5th $ .98

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

Dalyvauk savo bažnyčioj ii' melskis

MEMORIAL DIENOJ

HILCREST MEMORIAL PARK 
CEMETRY ASSOCIATION

AURORA and RICHMOND ROADS
Phone BE 2-0035

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis MEMORIAL DIENO.)

DOVVD OLDSMOBILE
SEE THE MOST OUTSTANDING

19 64 OLDSMOBILE EVER BUILT
2900 MAYFIELD RD. FA 1-9100

Daiyvauk savo bažnyčioj ir melskis MEMORIAL DIENO.)

N0RW00D DRUG, INC.
DANDE POTATO C1IIPS

Geras recepto išpildymas yra svarbiausia mūsų pareiga.
RECEPTŲ SPECIALISTAS

6411 Superior Avė. HE 1-1035

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis

MEMORIAL DIENOJ

JŪRDAN CAMERA & SUPPLY 
STORE

3802 West 25th Street SH 1-5511

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis

MEMORIAL DIENOJ

REESE PAPER COMPANY

3184 West 32nd St. OL 1-6300
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TAUTOS ŪKIO TARYBOS 25 METŲ SUKAKTISV
TAUTOS ŪKIO TARYBOS ĮS- - 
TEIGIMAS IR JOS STATUTAS

V. ŠLIOGERIS

Į Spaudoje 1 
pasidairius

34
% 
X;

SPAUDOS IR RADIJO ATSTOVŲ 
SUVAŽIAVIMO PROGA

Napoleonas yra pasakęs, kad trys pikti laikraščiai yra pavojin
gesni už tūkstantį šautuvų.

Apie spaudos reikšmę daug yra kalbėta. Jos vaidmuo visuome
nės gyvenime yra ypatingas. Tai rodo spaudos kiekiai ir tiražai.

Tuose {vairių leidinių kalnuose lietuvių išeivijos spauda taip pat 
užima jai skirtą vietą. Lietuviškieji laikraščiai savo pagrindinėje 
misijoje turi bendrą bruožą, būtent, kad ir skirtingais keliais, bet 
vienu ir tuo pačiu vežimu veža sunkų lietuvybės išlaikymo ir kovos 
dvasios palaikymo važmą.

Informacinis ir praeities bei dabarties ryšių palaikymo pobū
dis uždeda mūsų spaudai sunkų uždavinį. Ryžtingų savanorių dar
bu užpildomi laikraščių puslapiai yra ta priemonė, kuria redakci
jos turi džiaugtis, tenkintis ir dažnai prisitaikyti skaitytojų reika
lavimams, stengiantis užpildyti lietuviškosios veiklos, jos tikslų ir 
informacijos plyšius.

Įvairiems tikslams ir dar įvairesniais būdais, dar senosios 
išeivių kartos sukurtoji lietuviškoji spauda Amerikoje ir Kanadoje 
tęsia savo uždavinį ne mažėjančiu ryžtu. Tai geras ženklas, žvel
giant J kitų tautybių spaudos mirtingumą. Lietuviai dar gali didžiuo
tis, svetimtaučiams dažnai pečiais traukant, kai išaiškini jiems lie
tuviškų laikraščių ne tik išsilaikymo, bet ir augimo bei plėtimosi 
tendencijas. Tai esąs jiems sunkiai suprantamas fenomenas.

Dar viena naujovė, mūsų spaudos gyvenime, tai birželio 6-7 
dienomis Tabor Farmoje kviečiamas išeivijos lietuvių spaudos ir 
radijo atstovų suvažiavimas. Jį kviečia senas, prityręs lietuviško
sios spaudos veteranas Juozas Bačiūnas, Pasaulio LietuviųBendruo- 
menės valdybos pirmininkas.

J. Bačiūno iniciatyva, žinant jo santykius ir senus ryšius su spau
dos darbu, nestebina. Nestebina ir PLB valdybos pritarimas tokiam 
suvažiavimui. Kurį laiką gal tik stebino iŠ tos valdybos pusės paro
dytas kuklumas, sukėlęs spaudos atstovų tarpe neaiškumų ir klausi
mų, ko tokio suvažiavimo proga norima atsiekti. Organizatoriai 
(PLB valdyba), pamatę, kad visa iniciatyva paliekama jų rankose, 
suvažiavimui ir siūlo gan plačią, labai jau apibendrintą dienotvar
kę, su paskaitomis, kaip, antai: Laisvės kovos perspektyvos pasau
lio politikos raidoj, Bendruomenė kaip išeivijos lietuvių susiorga- 
nizavimo forma, Jaunimo keliai į organizuotą išeivijos gyvenimą ir 
t.t. Spaudai skirtos dvi temos: Lietuvių spauda dvasinių ir moralinių 
vertybių sargyboj bei Lietuvos gyvenimo pristatymas išeivijos lietu
vių spaudoj. Radijo atstovams lieka dar pakalbėti apie Lietuvių ra
dijo valandėlių paskirtį ir programų organizavimą.

Tai temos, turinčios plačius akiračius, kartu ir nesvetimos spau
doje dirbantiesiems. Ką jos teigiamo duos suvažiavusiems, priklausys 
nuo paskaitininkų.

Pati idėja -- suvažiuoti, gera, naudinga ir seniai jau reikalinga. 
Tiesą pasakius, ne paskaitų, o asmeniškų kontaktų pasigedę buvom. 
Bet reikia tikėtis, kad prie gerų norų rasim ir jiems laiko, nors ir 
paskaitų protarpiais. Gal bent turėsime progos patirti, ar tokie, ar 
kitokie suvažiavimai prasmingi.

Ką bepatirtume, už drąsų ir gyvenimišką sumanymą suvažiavi
mo šeimininkui Juozui Bačiūnui liksime dėkingi. (j.č.)

LAIŠKAI

TAIP NĖRA
Laisvoji Lietuva š.m. gegužės 

mėn. Nr. 10 patalpino Dr. K. 
Sruogos pasikalbėjimą su Dr. K. 
Šidlausku --LietuviųKrikščionių 
Demokratų Sąjungos Centro 
V-bos pirmininku.

Tame pasikalbėjime yra tokia 
interpretacija: -- "Ryškus pa
vyzdys gali būti L. Valiuko rezo
liucijų akcija, kurią net mūsų 
rimtoji spauda pradžioje tiesiog 
perdėtai rėmė, bet dabar net tau
tininkai, po pradinio džiaugsmo... 
rado reikalą aiškiai pasisakyti, 
kad visa toji akcija tik išpūstas 
muilo burbulas”.

Taip nėra. Kaip šių eilučiųau- 
torius, taip ir visa eilė vienmin
čių bičiulių yra parėmę ir remia 
L, Valiuko akciją rezoliucijų rei
kalu. Tautinės S-gos vadovybė tuo 
reikalu nėra neigiamai pasisa
kiusi. Todėl pasakymas — kad 
tautininkam visa toji akcija tik 
išpūstas muilo burbulas neatitin
ka tiesai. Vieno ar dviejų žmonių 
nuomonės Dirvoje dar neatsto
vauja visų tautininkų nuomonių. 
Jų pasisakymų nereikėtų suplak
ti su visais tautininkais. Dauge
liui visai nesvarbu, ar ta rezoliu
cija bus įstatymas, ar vyriausy
bei sugestija ir kas kitas. Svar
bu, kad jos įnešamos į kongresą 
ar senatą. Tas parodo žmonių pa
siryžimą dirbti Ir ieškoti būdų 
bei priemonių Lietuvos laisvini
mo reikalu. Vien tų rezoliucijų

paskelbimas spaudoje sukelia ne 
tik lietuvių, bet ir amerikiečių 
visuomenėje tam tikrą atgarsį. 
Kuo daugiau bus tokių rezoliuci
jų, tuo daugiau bus naudos mūsų 
sunkioje kovoje dėl tėvynės lais
vės.

Daugelis tautininkų rėmė pra
eityje, rems ir ateityje L. Valiu
ko ir jo štabo dirbamą darbą.

J. Jurevičius 
Chicago

PADĖKA

JAV Lietuvių Bendruomenės 
IV-tos Tarybos Rinkimų Antro
ji (Chicagos) Apygardos Rinki
minė Komisija, suorganizavusi ir 
pravedusi rinkimus Antroje Rin
kiminėje Apygardoje, savo darbą 

baigia. Gausi talka ir visuomenės 
susidomėjimas rinkimais rodo, 
kad Bendruomenės idėja išeivi
joje yra gyva, o pati Lietuvių 
Bendruomenė auga ir stiprėja.

Užversdama savo darbų proto
kolų lapus Rinkiminė Komisija 
nuoširdžiai dėkoja:

Draugo redakcijai, ir Draugo 
moderatoriui kun. Pr. Garšvai, 
MIC, už parodytą ypatingą prie
lankumą rinkiminių uždavinių 
vykdymui, talpinant informacines 
žinias ir už rinkimų tema para
šytą vedamąjį;

Dirvos redakcijai už informa
cijas, atsišaukimus ir eilę ve
damųjų straipsnių;

Naujienų redakcijai už rinki
mines informacijas ir patalpi
nimą visos Amerikos IV-sios Ta- 
rybos kandidatų sąrašą;

Laisvosios Lietuvos redakcijai 
už savo inciatyva teikiamas rin
kimines informacijas.

Visokle priekaištai dėl lėto 
Lietuvos gerovės kilimo vistlk 
turėjo įtakos, ir vyriausybė ėmė
si tam tikrų žygių. Finansų mi
nistro J. Tūbelio iniciatyva, pre
zidentui A. Smetonai pritariant, 
1938 metų pradžioje buvo įsteig
ta Tautos Ūkio Taryba. Kiek vė
liau buvo išleistas net specialus 
įstatymas — "Tautos Ūkio Ta
rybos Statutas", paskelbtas Vy
riausybės Žinių Nr. 640. Tame 
Tarybos statute nustatyti pagrin
diniai organizacijos dėsniai ir 
funkcijos.

Statutas numatė, kad: ūkiniams 
reikalams svarstyti steigiama 
Tautos Ūkio Taryba. Taryba ap
taria ūkio politikos linkmę, 
svarsto ūkinius klausimus bei su- 
manimus ir rengia planus ūki
nei gerovei kelti.

Tarybą sudaro pirmininkas, jo 
pavaduotojas, sekretorius ir kiti 
nariai. Narių gali būti nedaugiau 
kaip penkiolika. Tarybos pirmi
ninku yra FlnansųMinistras. Ta
rybos pirmininko pavaduotoją, 
sekretorių ir kitus Tarybos na
rius skiria Tarybos pirmininko 
pasiūlymu Ministrų Taryba iš 
Ūkio žinovų ir kitų asmenų, ku
rių žinios naudingos Tarybos 
darbui. Nariai skiriami dvejiems 
metams. Tarybos narys gali būti 
atleistas ir anksčiau.

Tarybos nario pareigos yra 
garbės nario pareigos. Tam tik
ri darbai gali būti atlyginami. 
Darbus, kurie gali būti atlygina
mi ir atlyginimo normas nusta
to Ministrų Taryba. Tarybos iš
laidos padengiamos iš Finansų 
Ministerijos sąmatos.

Turiu paminėti, kad tik mažes
nioji Tarybos narių dalis buvo 
valstybės aukštesnieji tarnauto
jai, didesnioji narių dalis buvo 
ekonominių organizacijų bei pri
vačių bendrovių vadovaują as
mens ar savininkai.

Tarybos darbui, žinoma, daž
nai buvo reikalingos visokios ži- 

. nios. Tam tikslui statuto 9 pa
ragrafe numatyta kad: "Valsty
bės savivaldybės ir privatinės 
įstaigos ir įmonės turi teikti 
Tarybai jos prašymu reikalingų 
žinių ir paaiškinimų. Tas žinias, 
kurias jų davėjai laiko slaptomis, 
Tarybos nariai gali naudoti ne 
viešai Tarybos darbo reika
lams."

TARYBOS ASMENINĖ SUDĖTIS

Tarybos pirmininkais buvo: 
Finansų Ministras J. Tūbelis, 
vėliau Julius Indrišiūnas, o pas
kutiniu buvo generolas Jonas Sut
kus, kurs prieš tapdamas Finansų 
Ministru, ilgesnį laiką buvo Ka
riuomenės Tiekimo Viršininku.

Tarybos vicepirmininku — 
pirmininko pavaduotojubuvo Juo
zas Paknys, ekonomistas, buvęs 
ministras, ilgametis Lietuvos 
Banko Valdytojo pavaduotojas bei 
Valdytojas, vienas iš žymiausių 
finansų bei bankų veiklos spe
cialistų. Kas įdomu, J. Paknys 
nuo jaunystės dienų yra buvęs so
cialdemokratas.

Tarybos sekretorius buvo Vac
lovas Šliogeris, pulkininkas, dipl. 
intendantas - ekonomistas, Ka
riuomenės Ūkio Inspektorius, tuo 
metu lyg ir jaunosios ekonomistų 
kartos atstovas taryboje. Nariais 
buvo visokių politinių pažiūrų 
ekonominės srities žinovų.

Kadangi užrašų neturiu, išvar
dinsiu Tautos tildo Tarybos na
rius iš atminties. Gal ką būsiu 
pamiršęs ar praleidęs, todėl iš 
anksto atsiprašau.

Vladas Jurgutis, ekonomijos 
profesorius, buvęs Užsienių Rei
kalų Ministras ir Lietuvos Banko 
įkūrėjas ir eilę metų jo Valdyto
jas, mūsų žymiausias finansų ži
novas.

Kun. Vailokaitis, Ūkio Banko 
savininkas.

Ernestas Galvanauskas, inži
nierius, profesorius, visuomenės 
veikėjas, politikas, buv. Minist
ras Pirmininkas, Finansų bei Už
sienių Reiklų Ministras, anuo
met buvęs Medžio apdirbimo sin
dikato vyriausias direktorius.

Vladas Sirutavičius, inžinie
rius, pramonininkas, politikas, 
tuomet buvęs gana stambaus kar
tono fabriko Žemaitijoje savinin
kas ir direktorius.

Vladas Kurkauskas, ūkinių or
ganizacijų veikėjas, buvęs Klai
pėdos Krašto Gubernatorius, Pre
kybos, Pramonės ir Amatų Rū
mų Direktorius.

Jonas Gelmža, ekonomistas, 
kooperatininkas, daugelio ekono
minių organizacijų steigėjas bei 
veikėjas, Lietuvos kariuomenės 
kūrimosi pradžioje buvęs Kariuo
menės Intendanto padėjėjas, Pie
nocentro Direktorius.

Jonas Tallat-Kelpša, agrono
mas, buvęs Žemės Ūkio Rūmų 
Direktorius, ekonominių organi
zacijų veikėjas bei valdybų na
rys, Lietuvos Baltijos Lloydo 
laivininkystės B-vės steigėjas, 
kelis metus "Maisto" vyr. direk
torius.

Agronomas Grušauskas, stam
baus pavyzdingo ūkio savininkas, 
žemės ūkio specialistas.

Nariais dar buvo "Lietūkio” 
ir Žemės ūkio Rūmų direktoriai 
deja, pavardžių nebeprisimenu.

Taryboje buvo dar du nariai, 
bet gerai nebeprisimenu kas. 
Vienas jų buvo iš Darbo Rūmų.

Iš narių sudėties matome, kad 
Tarybos nariais buvo savo srities 
žinovai, neatsižvelgiant į jų ideo
logines pažiūras, ir kas būdinga, 
dauguma ne tautininkai. Tai paro
do, kad to meto vyriausybė Lie
tuvos ūkio reikalams svarstyti 
bei tvarkyti naudojosi visų gerų 
lietuvių patriotų žiniomis bei dar
bu.

TAUTOS ŪKIO TARYBOS 
DARBAS

Taryba posėdžiavo Prekybos, 
Pramonės ir Amatų Rūmų patal
pose. Posėdžiai vykdavo maždaug 
kartą į mėnesį. Nežiūrint, kad 
dalis narių buvo opozicijos žmo
nės, posėdžiai vykdavo labai ko
rektiškoj darbo atmosferoje. Man 
ypač patikdavo, kai savo nuomonę 
reikšdavo geri kalbėtojai prof. V. 
Jurgutis ir inž. E. Galvanauskas.

Per trumpą Tarybos gyvavimo 
laikotarpį ji apsvarstė bei savo 
nuomonę pareiškė įvairiais eko
nominės srities klausimais.

Lietuvos sumūrinimo 
klausimu referatą skaitė Dr. VI. 
Juodeika. Dar ir šiandien prisi
menu, kad referatas buvo įdomus 
ir gerai paruoštas. Jame pateik
tos mintys buvo gyvai diskutuo-

jamos.
Smarkiai sumažėjus Lietuvos 

miškų plotui, mūrinė statyba bu
vo vienintelė išeitis. Tačiau su 
mūrine statyba buvo surištas ply
tų gamybos klausimas. Anuomet 
Lietuvoje nebuvo daug plytinių. 
Dauguma jų buvo mažos produk
cijos. Dr. V. Juodeika pateikė 
plytinių tinklo plano projektą. Su 
mūrinių trobesių statyba buvo su
rištas ir cemento fabrikų bei kal
kinių įmonių steigimo bei plėtimo 
klausimas.

Taip pat namų stogams buvo 
reikalinga žymiai išplėsti čerpių 
gamybą. Tarp kitko, buvo pro
jektuota cemento fabriko steigi
mas prie Akmenės.

Kitas Taryboje plačiau disku
tuotas klausimas, tai Lietuvos 
elektrifikacija. Referatą 
skaitė Inž. Smilgevičius. Jis bu
vo hydroelektrinių statybos šali
ninkas. Jo buvo išnagrinėta hy
droelektrinių ir šiliminių stočių 
statybos kaina, jų rentabilingu- 
mas, elektros suvartojimo ir jos 
paskirstymui tinklo plėtimo klau
simai. Ilgiau diskutuotas elektri
nių statybos bei elektros paskirs
tymo tinklo pravedlmo finansavi
mo klausimas,

Lietuvos pramonės plė
timo klausimas.’ Lietuva neturi 
nei žibalo versnių, nei anglies, 
nei geležies nei kitokių minera
lų. Reikėjo svarstyti, kurios pra
monės sritis plėsti bei naujai 
kurti. Pirmoje eilėje reikšta nuo - 
monė, kad reikia dar plėsti že
mės ūkio gaminių apdirbimo pra
monę, pa v., vaisių konservavimo, 
liaudies meno išdirbinių, odos iš
dirbinių gamybą ir t.t. Skatinta 
kurti linų pluošto apdirbimo įmo
nės. Tai anuomet platesniu mas
tu ir buvo pradėta vykdyti. Tary
bos buvo apsistota ir prie teks
tilės verpyklų ir audyklų pra
monės iš importuotos žaliavos 
(medvilnės ir vilnos) plėtimo per
spektyvų. Čia kilo verpyklų — 
siūlų gamybos — įmonių steigimo 
klausimas, kurį reikėjo pirmoje 
eilėje išspręsti.

Diskusijose nagrinėta ir me
džio apdirbimo pramonės plėtimo 
klausimas, tarp kitko, baldų eks
portinė gamyba. Reikšta nuomo
nė, kad būtinos pastangos mūsų 
miško medžiagą eksportuoti tik 
apdirbtame pavidale. Metalo ap
dirbimo pramonė iš importuotų 
pusiau fabrikatų bei dalių taip pat 
buvo nagrinėjama.

Taryboje išdiskutuotu klausi
mu buvo ir 50 milijonų litų Vil
niaus paskola.

Dėl tos palyginamai didelės vi
daus paskolos realizavimo reikš- 
ta įvairių nuomonių. Lietuvių En
ciklopedijoj, XXII tomas p. 100, 
paminėta, kad iki 1940m. gegužės 
mėn. tos paskolos lakštų pajėg
ta paskleisti už 28 milijonus li
tų. šis faktas parodo, kad kai 
kurių Tarybos narių abejonės dėl 
jos realizavimo buvo pagrįstos.

BAIGIAMOSIOS MINTYS
Per savo gana trumpą ir poli

tiniai neramų gyvavimo laiko
tarpį Tautos tikio Taryba plačiau 
nespėjo pasireikšti. Ji neparuošė 
kokio nors kelerių metų Lietu
vos ūkinei gerovei pakelti pla
no.

Tarybos svarbiausias vaidmuo 
buvo tai, kad vyriausybėTarybo- 
je iškeltais klausimais sužinoda-

•Z

DRAUGO VEDAMAJAME (ge
gužės 21 d.), pasisakant apie "So
vietų ofensyvą prieš mūsų va
dus", J sovietinės propagandos 
naudotojų eiles {rikiuojama ir 
Vienybė, pareiškiant, kad — 
"jos leidėja ir redaktorė, pasi
ėmusi įkvėpimo atsilankyme oku • 
pantų įstaigose Lietuvoje, Vie
nybės 18 nr. baL 30 d. parašė:

— Tuose įspūdžiuose Al
binas Morkus daug faktų at
skleidžia... kaip Altas 'lais
vina’ Lietuvą. Nors kiekvie
nu sakiniu jisai šaiposi iš tų 
mūsų veiksnių posėdžių ir jų 
veiklos,bet kiekvienas, tuos 
įspūdžius paskaitęs, gali su
prasti, kad Albinas Morkus 
nemeluoja.

Iš to Vienybės pareiškimo te
lš ryškėja tik viena tiesa, kad ji 
įsirikiuoja į okupantų propagan
dą, vedamą pagal anksčiau minė
tą tironišką planą. Gerai, kad 
Vienybė pagaliau atvirai parodė, 
kam ji tarnauja. Lietuviai iš to 
savas Išvadas sugebės pasidary
ti."

Tiek Draugo vedamasis. Bet 
jis buvo rašytas naudojantis 
’prlešatostogine’ Vienybės lai
da. Porą, ar trejetą savaičių "pa
ilsėjus" Vienybė vėl paleido 
*bombą’ -- mirusio Br. T. Dir
meikio laišką. Tai esąs 1948 m. 
Pranei Lapienei rašytas laiš
kas... Laiške, tiesa, suniekina
ma "du trečdaliai DP", bet — 
argi šiandien, po 16 metų, įeisi 
į mirusio žmogaus širdį ir sąži
nę ir išnagrlnėsi priežastis, ko
dėl jis Pranei Lapienei taip ra
šė, jei iš viso tai yra jo laiškas.

Būdinga tik tai, kad toks kni- 
sinėjimas mirusiųjų sąžinės, pe
lenų vežiojimas, geležėlės juo
se ieškojimas, Vienybei reikalin
gas, kad tremtinius ir jų vadus 
apšmeižti.

Draugo vedamojo autorius ti
kisi, kad lietuviai sugebės iš to 
išvadas pasidaryti. Mums atrado, 
kad daugelis seniai jau išvadas 
yra padarę. Sunkiau su tų išvado
mis, kurie labai lėtai galvoja, jei 
iš viso — sugeba galvoti.

-
Paraginkit savu pa

žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

vo patyrusių žinovų nuomonę. Ta
rybos nuomonės vyriausybei buvo 
labai naudingos. Be to Tarybos 
nariai, savo sričių žinovai, dau
gumoje ne tautininkai, įsitikino, 
kad vyriausybė su jais skaitosi, 
juos vertina ir į jų nuomonę at
sižvelgia. Tai buvo būdinga vyx 
riausybės ir kitokių politinių įsi
tikinimų žymesnių asmenų san
tykiams.

Jau praėjo daug metų, kaip 
Tautos Ūkio Taryba nustojo gy
vavusi. Daugelis jos buvusių na
rių mirė. Tačiau plačiame pasau
lyje dar yra keletas gyvų. Kad 
geriau nušviesti ir palikti isto
rijai daugiau žinių apie Tarybą, 
būtų naudinga, kad dar likę gyvi 
Tarybos nariai papildytų mano 
atsiminimus bei pataisytų mano 
galimus apsirikimus.

P. p. A. F. Daukams, Sophia 
Barčus šeimos radijo vedėjams 
už Rinkiminės Komisijos paskel
bimą, informacinį pranešimą 
rinkimų reikalu;

Romos Katalikų ir Evangelikų- 
Liuteronų parapijoms už rinki
mines informacijas — talpinimą 
biuleteniuose, leidimą naudotis 
patalpomis, organizavimo rinki
mų komisijų ir kitokią talką;

Tėvams Jėzuitams už naudo
jimąsi patalpomis ir paramą rin
kimams;

LB Apylinkių valdyboms ir 
apylinkių rinkimų komisijoms už 
tvarkingą ir pavyzdingą rinkimų 
pravedimą. ,

Visai lietuviškajai visuomenei 
už gausų dalyvavimą rinkimuose.

Rinkiminė Komisija:
St. Šiaučiūnas, pirm.

St. Daunys, spaudos ir rei
kalų vedėjas.

MOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

Mutual Federal Bendrovės
rekordas

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

sCfcoįuį

INSURED

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 

2212 W. CERMAK ROAO — CHICAGO 8, III. 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.
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ALMU VAKARAS BOSTONE
Tarp daugelio pavasario gėlių 

alyvos išsiskiria savo žiedų spal
vom ir kvepėjimu. Kai minios 
bostoniečių keliavo j plačiai ži
nomą Šio krašto Arboretumą pa
sigrožėti tom pavasario gėlėm 
(ten yra daug alyvų atmainų), tai 
Lituanistinės mokyklos Tėvų Ko
mitetas mums surengė žydinčių 
alyvų vakarą So, Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos III a salėj. Va
karo planas buvo gerai apmestas 
ir sklandžiai Įvykdytas.

Šiais metais mokyklos vedėjas 
yra Ant. Mažiulis, o Tėvų komi
teto pirmininkas inž. R. Veitas. 
Daug kas Bostone nuoširdžiai 
džiaugiasi, kad tas vyras, kele
tą metų dingęs iš Bostono,dabar 
vėl grįžo Į mūsų šeimą. Bro
liai inžinieriai Veltai yra gyvos 
mūsų gyvenimo sielos, todėl gy
vas būna ir nuostolis, kai jie iš 
kur nors pasitraukia. Jis ir jo 
vad, komitetas alyvų vakarą su
rengė su jaunatvišku polėkiu. Dai
lus buvo ir inž. R. Velto sveiki

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

Vienintelė lietuvių prekybos įmonė Amerikoje., 
parduodanti importuotus ir vietos fabrikų baldus, 
kilimus, namų įrengimus; televizijos ir Hi-Fidelity 
bei Stereo aparatus. Be to, pardavinėja baldus biznio 
įstaigoms, vasarvietėms, moteliams ir viešbučiams.

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.

FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE 
6211 So. Western Avė., Marąuette Parke 

Tel. PRospect 8 - 5875 
3207 So. Halsted St., Bridgeporte

Tel. VIctory 2-4226
Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad. nuo 
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marąuette Parko krautuvė.

SIUNTINIUS I LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS 
SIUNČIA

Licenzijuota lietuvių įmonė, registruota U. S. Depart
ment of Justice ir paskelbta U.S. Department of Commerce 

Cosmos Pa re ei Express Corp. 
3212 So. Halsted St,, Chicago, III., 60608 

Tel. CA 5-1864 ir WA 5-2737
IR

Marquette Gift Parcel Service
2439 W. 69 St., Chicago. III., 60629 

Tel. WA 5-2737 ir 225-1864
Didelis pasirinkimas medžiagų ir visų kitų siuntiniams 

tinkamų prekių žemesnėmis negu kitur kainomis. Prieš 
sudarydami siuntinius,patikrinkite mūsų kainas. 
Įstaigos vedėjai: EDV. ŽUKAUSKAS IR VYT. ŽUKAUSKAS 

Abiejuose skyriuose galima užsakyti maisto siuntinius iš Daniios, 
■taip pat akordeonus, siuvamas ir rašomas mašinas iš Europos ir 
Įvairias prekes, net šaldytuvus ir automobilius iš SSSR sandėlių.

nimo Žodis. Vakaro programai 
sklandžiai ir šiltai vadovavo inž./ 
K. Barūnas.

Pokylis -- kaip nemažai rū
pestingai surengtų pokylių. Būtų 
galima apie jj ir nerašyti, o tik 
namie pasidžiaugti, jeigu jo ne
būtų dominavusi daina. Dainą Į 
bostoniŠkĮ alyvų vakarą atvežė 
New Yorko lietuvių vyrų oktetas, 
vadovaujamas muz. Al. Mro- 
zlnsko.

Gal čia bus pravartu pasakyti, 
kad Bostonas yra tas Amerikos 
miestas, Į kurĮ ir New Yorko 
Broadway teatrai veža savo "ki
tus", norėdami patikrinti jų me
ninę vertę. Kai čia tie "kitai” su
silaukia palankių kritikos atsilie
pimų ir žiūrovų antplūdžio, tai 
paprastai jau ir kitur jie turi gerą 
pasisekimą. Nors mes nesam to
buli, nors ne vieną gerą parengi
mą "nuleidžiam Į vandenĮ", bet 
reikia pripažinti, kad ir Bostono 
lietuviai turi tos meninių pasiro
dymų "pasvėrimo dvasios". Jei 

scenoj pasirodo vidutiniokas, tai 
jis Čia ir pajunta, kad jis tokis 
yra. Tačiau, jei kas pasirodo bran
desnio ir meniškesnio. Bostono 
lietuviai atveria širdis ir salės 
nuotaiką Įkaitina. Tą "skirtumą" 
man jau dėstė ne vienas koncer- 
tantas.

New Yorko Vyrų oktetas Bos
tone buvo priimtas labai šiltai, 
koncerto salėj ne dažnai pasi
taiko tokia vieningi ir karšti plo
jimai. Oktetą sudaro šie vyrai: 
pirmi tenorai Alf, Ugntis ir Vyt, 
Daugirdas, antri tenorai Romas 
Kezys ir Juozas Nakutavičius, 
baritonai Kęstutis Simanavičius 
ir Vyt. Alksninis, bosai Leonar
das Ralys ir Vyt. Aukštikalnis. 
Jie yra tas "molis",iš kurio muz. 
Al. Mrozlnskas lipdo vokalistų an 
samblĮ. Visi vyrai balsingi, mu
zikalūs ir, jei iš tolo galima 
spręsti, visi turi pakankamai pa
siryžimo ir meilės dainai bei 
dainavimo menui.

Okteto stiprybė — muz. Al. 
Mrozinskas, žinomas mūsų pia
nistas ir buvęs Valst. Radiofono 
koncertmeisteris. Kaip akompa
niatorius, jis ir šia proga paro
dė savo meno rafinuotumą ir sub
tilumą. Oktetas dainuoja nedi
riguojamas, Al. Mrozlnskas tik 
fortepionu dalyvauja okteto žygy. 
Vadovas turėjo smarkiai ir tur
būt nelengvai dirbti, kad galėtų 
pasiekti tokio vyrų susidainavimo 
ir tokios muzikinės išraiškos. 
Kai kurie kūriniai praskambėjo 
Profesionaliniam ansablinio dai
navimo lygy (pvz., vyrų daina iš 
Verdi op. Rigoletto). Svarūs ir 
tikslūs ritmai, gera intonacija, 
balsų darnumas, o ypač išieško
ta ir Įsijausta atliekamų kūrinių 
muzikos dinamika — pagreitini
mai, sulėtinimai, dar greitesni 
tempai, vėl ramus lygus Conta- 
bile, o taip pat ir sudrausmintas 
garso kiekis -- kur fortissimo, 
tai neišrėktas, bet padainuotas, 
kur plano ar pianissimo, tai vėl 
nemeluotas dainavimas. Toji Al, 
Mrozinsko vyrų okteto "muzi
kinė kalba" ir sudarė Bostone 
tą tikrai malonų ir menišką Įs- 
PfldĮ. Mėgėjiškumas prasikiŠo 
tik ten, kur vienas ar kitas ok
teto vyras turėjo dainuoti okte- 
tinę solo partiją. Čia jau nepa
kanka gražaus balso, reikia ir 
mokslo jam apvaldyti. Jei šioj 
srity entuziastingi New Yorko 
dainininkai pasitobulintų, tai gal 
Al. Mrozlnskas galėtų būti mūsų 
tarpe neįveikiamas.

New Yorko Vyrų oktetas š.m. 
kovo mėn. išleido savo Įdainuo
tų dainų plokštelę. Jų repertua
ras labai Įvairus: liet, patrioti
nės ir liaudies dainos, maršai, 
ištraukos iš operų, romantinės 
muzikos gabalai ir net iškilesni 
"šlageriai”. Plokštelę verta Įsi
gyti, joje bus galima išgirsti 
nemaža to, kas šiame rašiny apie 
New Yorko vyrų oktetą pasakyta.

Lituanistinės mokyklos Tėvų 
komitetui nuoširdus dėkui užtokĮ 
kvepiantj alyvų vakarą Bostone.

St. S.

chicago
LIETUVIAI CHICAGOS 
GOODMAN’O DRAMOS TEATRE

Goodmano dramos teatro ko
lektyvas Chicagoje, susidedąs iš 
pažengusių to paties vardo dra
mos studijos mokinių, siekiančių 
bakalauro arba masterio laips
nių, gegužės 8 d., pastatė Ber- 
tolt Brecht "Mother Courage and 
her Children". Goodmano mokyk
la yra viena iš Chicagos Meno 
Instituto padalinių turinti savo 
profesorių tarpe žinomų reži
sierių ir aktorių, kaip Eugenie 
Leontovich, Bella Itkin ir kt.

Į teatro pastatymus apsilanko 
visų didžiųjų Chicagos laikraš
čių meno kritikai, o Brechto pa
sižiūrėti atvyko ir New York Ti-

ATSIUST* PAMINĖTI
LITUANUS — pavėluotas gruo

džio mėn. numeris, skirtas ang
liškai skaitančiuosius supažin
dinti su lietuvių tautos sukili
mais. Tai šimtmetĮ besitęsian
čios kovos su kolonializmu vaiz
dai, kuriuos kondensuotai Išryš
kina vedamasis. V. Trumpa iš
kelia 1863 m. sukilimo pagrindus 
ir to meto istorinę aplinką, J. 
Jakštas nagrinėja 1863 m. sukili
mo metmenis sovietinės istorijos 
skiltyse. St. Lūšys nuveda Į neto
limą praeitį, rašydamas apie 
1940-43 m. pogrindį.

Literatūrinė dalis pritaikyta 
pagrindinei temai, patiekiant V, 
Mykolaičio - Putino ištrauką iŠ 
"Sukilėlių".

Turinyje Robert Payne rašo 
apie lietuvių liaudies dainas, gi 
H. Nagys pristato dailininką K. 
Račky,

Dailus savo išore (A. Kuraus- 
ko viršelis), svarus turiniu, žur
nalas atlieka reikšmingą misiją. 
Jo -pavėluotas pasirodymas tik 
rodo, kad nei organizacijos, nei 
visuomenė vis dar nesugeba to 
didelio ir svaraus darbo tinka
mai Įvertintu

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILUS 

GĖLINYčIA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd Street 

Chicago, UI. 
Telefonai:
PR 8-0833 ir PR 8-0834

ŠTATE FARM 
MUTUAL 

AUTOMIBILE 
INSURANCE 
COMPANY

THE BEST 
FOR LESS!

Frank Zapolis
3208i/2 W. 95 St. 

CHICAGO,
ILL., 60642

Phone:
GArden 4-8654

mes recenzentas, labai palankiai 
savo laikraščio skiltyse pastaty
mą Įvertinęs.

Malonu pastebėti, kad tokiame 
teatre turi galimybių pasireikšti 
ir jauni lietuviai'menininkai. Ak
torių tarpe yra DaliaMacku- 
vienė, studijos mokinė vaidi
nanti epizodinę kaimietės moters 
rolę, o taip pat dubleruojanti pa
čią pagrindinę --Mother Coura
ge. Pastarąją vaidina Eugenie 
Leontovich.

DIVIDENDUS MOKAME KAS 00 DIENŲ!

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

PJNJCAI PADĖTI IKI K IEK VIENO MĖNESIO 1S-TOS DIE
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MĖNESIO DIENOS. 

zll/r»6/ PRISIUSIME dividendus kas 90 
T1 /2 /O dienų ant investavimų.

ŠIAS SĄSKAIT AS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENS1ONIERIAMS. KURIEM PROCENTAI YRA SVARBU 

GAUTI DAŽNIAU. NES Iš TO PRAGYVENA.

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

sekretorių^
Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone: 656-6330

Visose Brechto dramose yra 
daug muzikinio elemento: inci- 
dentlnės muzikos, baladžių. "Mo
ther Courage" muzika yra para
šyta Paul Dessau ir Goodmano 
pastatyme atliekama su specia
liai paruoštu pianinu Bernardo 
Prapuolenio. Chicago DailyNevs 
dramos kritikas savo recenzijoje 
pamini, kad Bernardas "padarė 
visa, kas buvo galima padaryti su 
Paul Dessau muzika".

A.Č.

ANDRIUS NORIMAS-MIRONAS

novelė
(7)

— Jis Felikso senas draugas. Atėjo prie santakos, 
nes Feliksas jam parašė kur mane gali rasti liepos 14 
dieną... Vanda, įsivaizduoji — Feliksas Amerikoj! Či
kagoj ! Turi savo namą, aš manau ... ir automobilį! Jis 
buvo vedęs, bet žmona mirė... Jis dabar laisvas, Van
da f Taip, kaip ir aš...

"Kažin?” — susigriebia ji savo mintyse. — "Kažin? 
Juk su Jočiu dar ne persiskyriau... Et, tai greit galima 
bus padaryt... Juo labiau, kad jo žmona dabar prie Sta
sio vėl prilipo...”

— Na, tai jau viską išpasakojai? Gal dabar jau gul
sim ir miegosim? — Vanda apsiverčia ant kito šono.

Bet Marytė dar vis suranda ką pasakyti, kuo pasida
lyti su drauge. Ji vis čiauška kaip gimnazistė. Pagaliau 
šviesa užgesinta, abi moterys guli savo guoliuose. Van
da, atrodo, miega, o Marytės pulsas vis kala ir kala. Min
tys smilkiniuse primena Feliksą, jo laišką, būsimas do
vanas, jo gyvenimą Amerikoj ... Tai pasirodo Pabradys 
su stebuklinga žinia, tai blizgantis ir mirguliuojantis san
takos vandens paviršius.

"Amerika ... Tai žemės rojus! Kiek aš girdėjau apie 
ją iš savo pažįstamų. Ten žmonės viską turi, viską gali. 
Ten niekas jokio vargo nejaučia. Visi turtingi ir viskuo 
pertekę. Ten tikra laisvė! Niekas nedraudžia kritikuoti 
valdžią, kalbėti ir galvoti taip kaip pats nori. Ten prezi
dentą galima viešai prakeikt — ir niekas už tai į kalė
jimą nepasodins... O čia... štai, Kubilinskai gavo iš 
Amerikos siuntinį. Kiek ten gėrybių buvo! Net ir pieno. 

Tokių miltelių pavidale. Arba kavos. Sako, įdedi šaukš
telį į vandenį ir ištirpsta — pasidaro pienas arba tikra 
pupelių kava... Visko išsigalvoja jie ten ... Arba gavo 
jie angliškos medžiagos visam vyriškam kostiumui. Ko
kia puiki, minkšta medžiaga! Tai ne mūsų Kauno Audi
nių šlamštas ... O suknelės — ir šilkinės ir vilnonės! To
kių čia, tame sovietų ubagyne nė su žiburiu..."

Marytė staiga užsikloja galvą. Jai pasirodo, jog Van
da gali išgirsti jos mintis — tokios jos garsios ir ryškios. 
Tačiau Vanda stipriai miega.

"Nejau Feliksas ir man galėtų atsiųsti visokių gro
žybių, kaip Kubilinskai gavo? O, Dieve, kaip būtų ge
rai !.. Bet... Kiek tie Kubilinskai turėjo išvargti, kol 
tuos siuntinius gavo! Vis saugumas tardė, klausinėjo. 
Įtarė šnipais, grasino Sibiru ... O giminės vis pavydėjo. 
Reikalavo, kad ir jiems Kubilinskai duotų dalį tų daiktų. 
Į teismą ėjo, skundė. Tiesą pasakius, daugiau vargo su 
tais siuntiniais, kaip naudos. Kostiumo tokio niekas čia 
nenešioja, tai turėjo juodojoj rinkoj parduoti. Gavo ke
lis tūkstančius rublių. Bet ir vėl vyriausybė prikibo — iš 
kur tokios nenumatytos ir neregistruotos pajamos? Jau 
vien dėl to aš ir nenorėčiau, kad Feliksas man ką nors 
atsiųstų ... Bet kojinės! O, Viešpatie! Jau aš ir vėl ga
lėsiu atrodyti tokia pat puošni, kaip anais laikais... Taip, 
kruvinojo Smetonos laikais ..

Marytė sulaiko alsavimą. Klausosi, ar miega Vanda. 
Ar tik neišgirdo ji paskutinės jos minties? Ką gali ži
noti ,..

”0, Feliksai! Tu iš dangaus man nukritai! O tiek 
svajojau apie tave! Tiek metų aš ilgėjausi tavęs. Nejau, 
dangus... taip, tikriausiai tik Dievas man gal leis kada 
nors vėl pamatyti tave?’’

Iš busimojo džiaugsmo užtvindo akis laimės ašaros, 
širdis taip daužosi, nerimsta. Nežymiai nubraukia antklo
dės kampu drėgnas akis. Lyg norisi dainuoti, ar ką nors 
myluoti, papasakoti tai, ką jos širdis pergyvena. Bet rea
lybė — mieganti jos bendradarbė — neleidžia Marytei 
net smarkiau pajudėti lovoje. Džiaugsmu juokiasi siela, 
o akys šviestų tarytum žvaigždės, jei kas nakties tamsoj 
galėtų jas matyt... Po ilgo ilgo laiko Marytė pirmą kar

tą jaučiasi esanti tikrai laiminga.

Jonas Pabradys, su nedideliu paketėliu po pažastim, 
pabeldžia į duris, kurios beveik tučtuojau atsidaro. Du
ryse nepažįstama moteris. Tačiau pro jos petį pastebi 
kambario gilumoj ant lovos nuleista galva sėdinčią Ma
rytę Standytę.

— Aš pas Mariją ... Jocienę. Ar galima?
— Prašau, mielas drauge! — pašaipiai šypsosi Van

da ir teatrališku mostu parodo vidun.
Marytė pakelia galvą. Jos išplėstose akyse išgąstis 

ir siaubas. Nespėja Jonas Pabradys susivokti, nei žodžio 
pratarti — prie jo atsiranda du vyrai. Vienas — rusas, 
Valstybės Saugumo Ministerijos uniforma, antras — ci
vilis.

— Prašau dokumentus! — liepia civilis lietuviškai. 
Jonas išima ir paduoda. Seklys pasklaido.
— Tamsta eisi su mumis į Saugumo Ministeriją ap

klausinėjimui.
— Kokiu pagrindu? — drąsiai klausia Pabradys.
— Jūs ir draugė Marija Jocienė esate įtariami šni

pinėjimu svetimos valstybės naudai susirašinėjant su 
liaudies priešais užsieny.

— Su kokiais priešais?
— Na, ką čia kalbėt, draugas ... Pavyzdžiui, su Fe

liksu Arbačiu arba su Ignu Karpeniu, — žiūri tiesiai į 
akis sovietinės priežiūros pareigūnas, — abu Čikagoj, 
buržuazinėj Amerikoj .Bet smulkiau juk pats tai žinai. 
Na, einam, pirmyn!

Be žodžių atsikelia Marytė ir eina pro duris. Pabra
dys taip pat patylomis ir prislėgtas paskui ją. Tarpdury 
Vanda sulaiko draugę;

— Ar pranešti vedėjui, kad rytoj nebūsi darbe?
Ilgu, giliu žvilgsniu perveria Marytė Vandos sielą. 

Glūdi neapykanta, apmaudas, panieka ir skausmas su
griautų vilčių pasiekia pačias draugės sielos gelmes. Su
laikomų jausmų audra sekundę kiloja areštuotosios krū
tinę. Pajudinus pabalusias lūpas Marytė spiauja Vandai 
tiesiai į veidą.

(Pabaiga)
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PIANISTO
^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

* PIANISTO ANTANOSMETO- 
NOS REČITALIS, ruošiamas sek- 
madienĮ, gegužės 31 d. 4 vai. p.p. 
Cleveland Music School Settle- 
ment salėje(11125 Magnolia Dr.) 
yra ypatingas dviem požiūriais. 
Viena — jaunojo mūsų pianisto; 
Fulbrighto premijos laureato, 
viešnagė jau savaime kelia susi
domėjimą gerus koncertus mėg
stančioje Clevelando lietuvių vi
suomenėje. Antra -- koncertas 
yra ypatingas tuo, kad jis ruo
šiamas atsidėkojimui tiems, ku
rie taip mielai remia komiteto 
pastangas sudaryti lėšų mūsų 
krepšinio rinktinės 
Australiją.

Koncertui parinkta 
pasižymi rinktiniais 
masto kompozitorių

kelionei {

programa 
pasaulinio 
kūriniais: 

F. J. Haydno -- Sonata No. 52, 
Chopino Ballade In F minor. 
Opus 52, Beethoveno Sonata — 
Opus 81a ("Das Lebewohl"). Po 
pertraukos: Fr. Schuberto So
nata in C minor. Opus Posthu- 
mous iš 4 dalių.

Komitetas krepšininkų kelio
nei { Australiją paremti, vado
vaujamas adv. Juliaus Smetonos, 
savo darbe jau yra pasiekęs gra
žiu laimėjimų. Reikia tikėtis, kad 
Clevelando lietuvių visuomenė 
pagelbės sėkmingai užbaigti už- 
siniotą.darbą. .

Let ut paw

the road to a

detigned Jurt for you

CLAIR 
/INGS 

813 EAST 185TH STREET • IV 1-7800

ANTANO SMETONOS,
(FULBRIGHTO LAUREATO)

PIANO REČITALIS
RUOŠIAMAS CLEVELANDE, MUSIC SCHOOL SETTLEMENT SALĖJE,

11125 MAGNOLIA DR1VE,

SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS 31 D. 4 VA L. P. P.
Programoje: Haydno, Chopino, Beethoveno ir Fr. Schuberto kūriniai.

Koncertą ruošia lietuvių krepšinio rinktinės kelionei i Australiją remti Komitetas.

— 20 dol. Ir eilė kitų po mažiau.
Visa Clevelando aukoto jų apys

kaita bus patiekta rinkliavą Gim
nazijos namų statybai baigus.

CLEVELANDE VYKS 
KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 
KONFERENCIJA

Komiteto nariai: I. Stasaitė, E. Stempužienė, B. Kazėnienė ir A.
Gelažytė. Stovi: V. Plečkaitis, A. Mikulskis, pirm. F. Eidimtas ir 

, V. Pliodžinsko nuotraukaA. Širvaitis.

Kviečia į koncertą
Čiurlionio Ansamblis, šv. Jur

gio parap. choras ir Vysk. M. Va
lančiaus Lituanistinės mok. taut. 
šokių grupė jau kuris laikas in
tensyviai ruošiasi Lietuvių Die
nai New Yorke.

Jų nuvykimui reikalinga stambi 
suma, nes vyksta apie 150 asme
nų. Šiam reikalui lėšas sutelkti 
yra sudaryta iš LB abi ėjų apylin
kių specialus komitetas.

Birželio 6 d. Šv. Jurgio parap. 
salėje komitetas rengia šaunų 
koncertą - balių, kur turėsime 
progą pamatyti mūsų iškiliuosius 
baleto šokėjus V. Karosaitę ir 
J. Puodžiūną atvykusius iš Holly- 
woodo.

šiam tikslui {dėtas jų darbas 
bei pastangos aukojant savo lais
vąjį laiką ir Tamstų auka yra 
skiriama mūsų tėvynės Lietuvos 
garbei.

Įėjimui Į koncertą - baletą 
kvietimus galima gauti kreipian
tis telefonu { komiteto narius sek
madieniais po liet.pamaldųabie- 
jų liet, parapijų salėse, lietuvių 
klube ir Dirvoje.

BILIETUS Į KONCERTĄ GALIMA ĮSIGYTI PAS KOMITETO NARIUS:
J. Smetoną, Alg. Nasvytį, Jaunutį 
Nasvytį, VI. Plečkaitį, Dirvoje.

RUGSĖJO 6 D. koncertas Nau
josios Parapijos salėje fortepi
jono fondui.

toji dūdelė" šv. Jurgio parapi
jos salėje.

LAPKRIČIO 21 D. Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjimas. 
Rengia LVS Ramovė.

LAPKRIČIO 26-29 D. Ameri
kos ir Kanados Ateitininkų Sen
draugių suvažiavimas.

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų Metų 
sutikimas Slovėnų auditorijoje. 
Rengia Lietuvių Bendruomenė.

• Išnuomojamas kamba
rys su maistu ar be maisto, 
pageidaujamas vyras. Su 
maistu $20.00 savaitei.

Skambinti po 5 vai. tel.: 
791-2537. (61-62)

PARDUODAMAS NAMAS 
šv. Jurgio parapijas ra

jone, j šiaurę nuo Superior 
Avė., 2 šeimų, 4 kamb. apa
čioje, 3 viršuj. Gazo pečius. 
Garažas.

Įmokėti 2000 dol. Skirtu
mas mažesnis už nuoma.

GLOBOKAR REALTY
986 E. 74 St.

Tel. HE 1-6607 
(60-62)

šie menininkai savo ryžtu ir 
nebodami varginančių kelionių 
jau yra pasirodę Omahoje, To
ronte, New Yorke ir Baltimo- 
rėje. Šiose lietuvių kolonijose 
jie paliko gražius prisiminimus.

Jungtinis Čiurlionio Ansamblio 
ir Šv. Jurgio parap. choras at
liks Lietuvių Dienoje numatyto re* 
pertuaro dainas, o vysk. M. Va
lančiaus lituanistinės mokyklos 
mokiniai pasirodys su tautiniais 
šokiais.

Kviečiame clevelandiečius ir 
kaimyninių miestų lietuvius šia
me koncerte - balete skaitlingai 
dalyvauti. Savo atsilankymu pa- 
remsite jų dalyvavimą Lietuvių 
Dienoje, kur juos stebės tūkstan
tinės svetimtaučių minios.

* KUN. BR. LIUBINAS, Vasa
rio 16 Gimnazijos direktorius, 
keletą dienų paviešėjęs Clevelan
de ir susipažinęs su šios kolo
nijos lietuvių veikėjais, gegužės 
21 d. išvyko Į Detroitą.

Prieš išvykstant, jis atsilankė 
Dirvoje ir paprašė viešai išreikš
ti jo gilią padėką už nuoširdų jo 
priėmimą ir taip pat už parody
tą jo misijos supratimą.

Dar nebaigus rinkliavos vo
kais jis iš clevelandiečlų ir apy
linkių lietuvių jau turi gimnazijai 
-surinkęs arti 1.000 dol.

Stambiausiais aukotojais pa
sirodė:

Dr. Adamavičlus (Akronas) — 
200 dol.; Kurt. kleb. B. Ivanaus
kas — 100 dol.

Taip pat stambesnėmis sumo
mis dar aukojo: Dr. Stankaitis 
— 50 dol., Dr. Lenkauskas — 
50 dol., kun. V. Vilkutaitis — 
25 dol., K.S. Karpius — 25 dol., 
VI. Blinstrubas -- 25 dol., J. 
Staniškls — 25 dol., dr. D. De- 
gesys — 20 dol., dr. A. Martus 
-- 20 dol., V. Arną Stauskaitė

Dvimetinė Lietuvių Krikščio
nių Demokratų Sąjungos konferen. 
cija šiemet įvyks Clevelande, 
Ohio, gegužės 30-31 d.d. Posė
džiai vyks šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos salėje.

Konferencijoje,be eilinių orga
nizacinių reikalų ,bus svarstoma 
ir visa eilė degančių politinių - 
visuomeninių problemų: VLIKo 
reikalai, konsolidacijos klausi
mai, tarpveiksniniai santykiai, 
PLB vieta laisvinimo darbe ir 
kt. Paskaitas skaitys CDUCE ta
rybos narys ir LKDS centro ko
miteto vicepirmininkas Pranas 
Vainauskas -- Krikščioniškoji de
mokratija šiandieną, VLIKo Pre
zidiumo narys ir LKDS vicepir
mininkas Stasys Lūšys — Lietu
vos laisvinimo problemos, i r vie
nas ryškiausiai prasikišusių jau
nesniųjų sąjungos politikų Algi
mantas Vedeckas -- LKDS veik
los perspektyvos.

Gegužės 30 d. vakare toje pa
čioje salėje {vyks konferencijos 
dalyvių ir kviestinių svečių va
karienė. Sekmadieni parapijos 
bažnyčioje bus iškilmingos šven
tos mišios, kurių metu pamokslą 
pasakys garsusis Kauno arkika
tedros pamokslininkas kan. V, 
Zakarauskas.

SekmadienJ po pietų vyks atski
ri Leono XIII Fondo ir Lietuvių 
Krikščioniškosios Demokratijos 
Studijų Klubų atstovų posėdžiai.

(ajk)

RUGSĖJO 6 D. Lietuvos Tau
tinės šventės minėjimas šv. Jur
gio parap. salėje. Rengia LB 1-os 
Apyl. V-ba.

RUGSĖJO 20 D. susipažinimo 
pobūvis Čiurlionio Ansamblio na
muose. Rengia LVS Ramovė.

RUGSĖJO 27 - SPALIO 4 A. 
Tamošaitienės dailės, tautiniųau- 
dinių ir drabužių paroda Čiurlio
nio Ansamblio namuose. Rengia 
LB I apyl. valdyba.

SPALIO 10 D. SLA 136 kuo
pos vakaras šv. Jurgio par. sa
lėje.

SPALIO 11 D. Lietuvių Bend
ruomenė rengia Lietuvių Dieną 
Naujosios parapijos salėje.

LAPKRIČIO 7 D. Pilėnų tunto 
vaidinimas šv. Jurgio parapijos 
salėje.

LAPKRIČIO 14 ir 15 D. Vai
dilos Teatro premjera "Užbur-

Visais apdraudos reikalais 
kreipkitės j vieną iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve
lande.

Mūsų ”Stock Casualty 
Co’s” duoda 15-25% nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
M. A. SCHNEIDER CO.

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio

Pats skaityk ir kitus 
ragink prenumeruoti 

DIRVĄ

”A” ONE LAWN & GARDEN 
SERVICE AND SUPPLIES 

TRĄŠOS — SĖKLOS — ŽIEDAI — GĖLĖS 
TRĄŠOS — PAGRINDINIS MfSŲ BIZNIS. 

Gėlės šermenims ir vestuvėms.
Tel. 781-8111 3131 Superior Avė.

Cleveland, Ohio 11114
JURGIS SIDABRAS — savininkas.

CLEVELANDO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS _

GEGUŽES 23-24 Lietuvių Fron
to Bičiulių konferencija Čiurlio
nio Ansamblio namuose.

GEGUŽĖS 24 D, Kvn. klebono 
J. Angelaičio 30 m. kunigystės 
pagerbimas - banketas Naujos 
Parapijos salėje.

SUPERIOR 
SAVINGS

SlNCt 1909

13515 EUCLID
6712 SUPERIOR

AVĖ. 
AVĖ.

NE TIK SKANIAI PAVALGYTI,
BET IR LAIMĖTI GRAŽIŲ IR VERTINGŲ DOVANŲ

GALĖSITE ATSILANKĘ

P E N K T A I) I E N I LS

Bulviniai blynai, varškėčiai. žuvis ir eilė kiti) lietuviški) patiekalų ne tik nuramins 
jūsų alkį, bet kiekvieną patiekalą užsisakius 
laimėti paįvairins nuotaiką.

gaunamos dovanos ir galimybė daugiau jų

Atvykę su šeimomis, visi dalyvaujate laimėjimu rate.

TODĖL JAU SEKANTI PENKTADIENĮ

LIETUVIŲ
IR KIEKVIENĄ PENKTADIENĮ — VISI Į

KLUBĄ!

GEGUŽĖS 30-31 D. LKDS-gos 
suvažiavimas Šv, Jurgio parapi
jos salėj.

BIRŽELIO 6 D. Įvykstančios 
dainų šventės repertuaro kon
certas, J. Puodžiūno ir V. Ka- 
rosaitės baletas šv. Jurgio pa
rap. salėje.

* BIRŽELIO 7 D. Saleziečių 
gimnazijai paremti parengimas 
Čiurlionio Ansamblio namuose.

BIRŽELIO 2b D. Vysk. M. 
Valančiaus lit, mokyklos gegu
žinė.

BIRŽELIO 27 D. sportininkų 
vakaras Pabaltijo žaidynių pro
ga Slovenian Auditorium.

BIRŽELIO 28 D. Kariui parem
ti gegužinė Čiurlionio Ansamb
lio namuose. Rengia LVS Ramo
vė.

BIRŽELIO 28 D. SLA 14 kuo
pos vasaros pobūvis.

LIEPOS 18 D. Riviera Country 
Club salėje Įvyksta Tėvynės Gar
sų radijo valandėlės 15-os metų 
sukakties balius.

S

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

O

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delia E. Jakulis &. VVilliam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

936 East 185th SI.
KE 1 - 7770



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Ryšium su Memorial 
Day, Dirva neišeis birželio 
1 d.,’ pirmadienį. Sekantis 
po to Dirvos numeris pasi
rodys birželio 3 d., trečia
dienį.

• Sprausminiu lėktuvu iš 
Chicagos į Vokietiją ir at
gal už mažiau kaip 250 dol.

L. B. Chicagos apygar
dos valdyba bendruomenės 
nariams organizuoja eks
kursiją j Europą rugpiūčio 
mėn. pabaigoje. Visus užin- 
teresuotus šiuo reikalu pra
šome skubiai susisiekti su 
K. Avižienių, tel. 847-6016 
arba laišku — 4419 So. Fa- 
irfield, Chicago, III. 60632.

• Vincas Rastenis atsto
vaus Dirvos redakciją Ame
rikos Lietuvių Kongrese 
Washingtone š; m. birželio 
26-28 d.

• J. A. Urbonas iš Day- 
tono džiaugiasi, andriaus 
Mirono laimėta Dirvos no
velės premija, sveikina lau
reatą ir prisimena dienas, 
kada malonios dienos buvo 
bendrai praleistos Dayto- 
ne.

• Bostono skautai Lapi
nai, norėdami skatinti jau
nimą domėtis lietuviškąją 
spauda, prisiuntė Dirvai 10 
dol. auką.

• Dr. M. Alseikaitė-Gim
butienė, universiteto profe
sorė Kalifornijoje, šią va
sarą lankysis Europoje. 
Profesorė dalyvaus moksli
nėse konferencijose ir lan
kysis pas savo brolį, žurna
listą Vyt. Alseiką Reutlin- 
gene.

• Solistas Stasys Citva- 
ras apsigyveno Stuttgarte. 
Iki šiol St. Citvaras daina
vo garsiajame Žarovo Do
no kazokų chore. Daininin
kas dažnai ir mielai dainuo
ja lietuviškuose koncertuo
se. Balandžio 18 d. St. Cit

Bostono skautų vyčių Lapinų būrelis {si jungėjLietuvių Fondą, {neš
damas 100 dol. Pirmoj eilėj iš kairės: Ramūnas Kalvaitis, Vytas Dam
brauskas ir Vytautas Dilba. Antroje eilėje: Romas Bričkus, Vitas Ku
rapka, Bronius Banaitis ir Česlovas Kiliulis.

varas dainavo Pabaltiečių 
Kultūros Dienų koncerte 
Cellėje.

• Liudas Dirsė, pramoni
ninkas Herrenberge, savo 
stropumu ir sugebėjimais 
vienas geriausiai prasikū- 
rusių Vokietijos lietuvių, 
yra dosnus lietuvių šalpos 
reikalams.

• žurnalistas Simas Mig
linas iki šiol gyvenęs prie 
Reutlingeno, apsig y v e n o 
Massbache (Unterfran- 
ken). Bad Kissingeno teat
re dirba S. Miglino žmona, 
buvusi Šiaulių Valst. Teat
ro aktorė.

• Lietuvos Laisvės Kovų 
Invalidų Draugija nuošir
džiai dėkoja D. L. K. Biru
tės Draugijos Clevelando 
skyriui už 30 dolerių auką 
invalidams paremti.

CHICAGO
• Valentinos Kojelienės 

dainų rečitalis įvyks spalio 
24 d. Chicagoje, Jaunimo 
Centro salėje.

Korp! Neo-Lithuania, už
simojusi vykdyti savo kul
tūrinių parengimų progra
mą, ėmėsi iniciatyvos šį 
koncertą suruošti.

Didžiųjų amerikiečių ir 
lietuvių laikraščių muzikos 
žinovai-recenzentai, jų tar
pe Santvaras, Vasiliūnas, 
Vasiliūnienė jos paskutinį 
koncertą, įvykusį, Bostone 
Jordan Hall koncertinėje 
salėje nepaprastai palan
kiai ir šiltai įvertino, iškel
dami dainininkės muzikalu
mą ir balso ypatybes.

Kadangi dainininkė mū
sų visuomenėje labai retai 
pasirodo, tai jos koncertas 
šį rudenį žada būti savotiš
ka atrakcija mūšų gyveni
me. fan)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

Los Angeles Dramos Sambūrio nariai su svečiais laureato A. Mirono pagerbimo pobūvyje.
L. Kančausko nuotrauka

LB II APYGARDOS 
RINKIMU 
REZULTATAI

JAV Lietuvių Bendruomenės 
IV-sios Tarybos Rinkimų Antroji 
(Chicagos) Apygardos Rinkiminė 
Komisija 1964 m. gegužės mėn. 17 
d. posėdyje, peržiūrėjusi visus 27 
apylinkių Rinkimų Komisijų pri
siųstus protokolus ir suvestines, 
rado, kad visoje Rinkiminėje 
Apygardoje 1964.V.9-10 d.d. Į LB 
IV-tą Tarybą yra balsavę: 3.148 
asmenys.

Kandidatai l IV-tąją Tarybą, 
pagal gautus oficialius duomenis 
yra gavę balsų:

Adamkavičius Valdas -- 1883. 
Jasaitis Jonas — 1828.
Kisielius Petras — 1780. 
Kriaučialiūnas Leonas — 1729. 
Razma Antanas -- 1716.
Vardys Vytautas — 1676 
Biežis Steponas -- 1557.
Bobelis Kazys -- 1543, 
Blinstrubas Teodoras -- 1431. 
Trakis Ansas -- 1419.
Vijeikis Vladas -- 1296. 
Nainys Bronius -- 1287. 
Tomas Leonas -- 1229.
Kazys Ambrozaitis — 1200. 
Petras Patlaba -- 1145.
Drunga Karolis — 1133. 
Jakubėnas Vladas -- 1127, 
Baltinis Andrius — 1122.
Jurkūnas Jonas -- 1112. 
Šimkus.Valerijonas -- 1067. 
Prapuolenis Leonas -- 1023. 
Deksnys Antanas — 1019. 
šantaras Antanas -- 927. 
Stašys Adolfas — 920. 
Oželis Kazys -- 985. 
Stakauskas Romanas -- 890. 
Kasakaitis Kazimieras -- 870. 
Galvydis Vytautas — 868. 
Mieželis Raimundas — 861. 
Kerelis Albertas -- 860. 
Šidlauskas Kazys -- 856. 
Dailidka Zigmas -- 856. 
Šimaitis Vladas — 847.
Rėklaitis Antanas -- 841. 
Bertašius Jonas — 840. 
Vaičiūnas Jonas -- 834. 
Kaulėnas Algirdas -- 805. 
Vėbra Petras -- 774. 
Rimkūnas Jonas -- 734. 
Juodvalkis Antanas -- 719. 
Naudžius Viktoras -- 684. 
Purvinas Martynas — 633. 
Ingaunis Stepas -- 595 
Bagdonavičius Jonas -- 568. 
Grebliūnas Vincas -- 547. 
Paukštelis Jonas — 484.

LIETUVIU DIENA NEW YORKE
Daromi pasiruošimai, kad Lie

tuvių Diena galėtų {vykti ir blo
gam orui užėjus. New Yorko 
mugėje nėra tokių patalpų, kur 
būtų galima sutalpinti visus pro
gramos dalyvius, nekalbant jau 
apie didžiąją minią žmonių, ku
rie Lietuvių Dienos programą 
norėtų girdėti ir matyti. Būtų 
galima nusamdyti didžiulę salę 
New Yorko mieste ir pasitai
kius blogam orui tokia sale pa
sinaudoti. Tokios salės nuoma 
kainuotų bent tūkstanti dolerių.

Lietuvių Dienos rengimo ko
miteto ižd. Antanas Šetikas pra
nešė, kad iki gegužės 15 d. gau
ta pajamų $12, 615.39. Išlaidų 
padaryta $5,883.76. Kasoje liku
tis $6,731.63. Sąmata $17,267. 
Stambesnės išlaidos: programų 
atspausdinimui $3,750.00, gaidų 
orkestracijai $2,500., gaidų at
spausdinimas chorams $560.,

Pažeriūnas Juozas -- 418.
Reivytis Algirdas — 354.

Antroji (Chicagos) Apygardos 
Rinkiminė Komisija

DIRVOJE GALITE ĮSIGY
TI AR UŽSISAKYTI ŠIAS 

NAUJAI PASIRODŽIU
SIAS KNYGAS:

Vytautas Alantas — 9 
dramos veikalai 5 dol.

Pulgis Andriušis — Pu
rienos po vandeniu — 1.50 
dol., kietais virš. — 2 dol.

R. Spalis — Angelai ir 
nuodėmės — 1.50 dol.

A. Šapoka — Senasis Vil
nius — 5 dol.

J. Kralikauskas — Min
daugo nužudymas — 3 dol.

K. Bradūnas — Sidabri
nės kamanos — 2 dol.

J. Ignatonis — Lūžiai —■ 
3 dol.

A. Tyruolis — Metų vin
giai — 3 dol.

Visa eilė kitų anksčiau 
pasirodžiusių knygų, albu
mų, poezijos rinkinių.

SKAITYK IR PLATINK DIRV£

dviejų orkestrų atlyginimas — 
$1050., choristų, šokių vadovų 
ir programos dalyvių priėmimas, 
salės ir kitoms išlaidoms $4,000. 
— ir daugelis kitų čia nesuminė
tų išlaidų, kurias reikalinga pa
dengti iš aukų. Jų reikėtų dar 
bent $5,000.00.

Kalbant apie lėšas, gerai ži
noti, iš kur ir kiek pinigų yra 
gauta. Gerai pasirodė Chicagos 
miestas -- $4,676.40, New Yor
ko miestas ir valstija — 
$3,583.74, New Jersey valstija — 
$2,779.50. Neblogai pasirodė 
Connecticut valstija -- $582.00, 
Massachusetts $187.00., Penn- 
sylvania $156.00., Philadelphljos 
miestas per Zigmą Jankauską 
$235.00., surinkus iš 34 aukoto
ją.

Po mažiau gauta iš Maryland 
valstijos $30.00., VVashington, 
D.C, $23.00., Washington valsti
jos $25.00., Cicero $15.00., Ohio 
valstijos ir Clevelando $67.00., 
Michigan $15.00., Nebraska 
$5.00., Florida $85.00., Cali- 
fornia $135.75., Indiana $5.00., 
Kanada $10.00.

Prie Lietuvių Dienos pasise
kimo New Yorke turėtų prisidė
ti visi lietuviai. LKPP ižd. adre
sas yra: Antanas Šetikas, 84-11 
101 St., Richmond Hill 18, N. Y.

Lietuvių Dienai rengti komi
tetas posėdžiavo gegužės 15 d. 
Pirm. J. J. Stukas padarė pra
nešimą apie svarbesnius darbus, 
iš kurių paaiškėjo, kad lietuviško 
kryžiaus šventinimas {vyks bir
želio 14 d. 1 vai. p. p. ir labai 
galimas dalykas, kad šventinimo 
iškilmėse dalyvaus Kardinolas 
Spellman. Antras svarbus {vykis,

Lietuviškas kryžius pastatytas New Yorko pasaulinėje mugėje. 
V. Maželio nuotrauka

LOS ANGELES

PAGERBĖ LAUREATU ANDRIŲ 
NORIMI - MIRONU

Sakoma, kad savo mieste pra
našu nebūsi, tad niekas ir nega
lėjo išpranašauti, jog Dramos 
Sambūris turės netikėtą džiaugs
mą ir garbę turėdamas savo na
rių tarpe literatūros laureatą. 
Žinia, kad Andrius Mironas lai
mėjo Dirvos novelės konkursą 
aplėkė lietuvių šeimas greičiau 
negu telegrama. Laureatui, gr{- 
žus iš Chicagos Sambūrio valdy
bos pirmininko Juozo Raibio ini
ciatyva, gegužės 9 d. buvo suruoš, 
tas pagerbimo pobūvis Gražinos 
ir Juozo Raibiųbute, kuriame da
lyvavo sambūrio nariai su sve
čiais rašytojais. D. Macklalienė 
savo įžanginėje kalbojepasldžiau. 
gė, kad sambūris savo tarpe turi 
netik rašytoją, bet ir laureatą, 
kuris gal neapsiribos vien tik no
velių rašymu, bet nepagailės 
plunksnos ir teatriniam reper
tuarui papildyti, nes lietuviškų 
scenos veikalų, tinkančių dabar
tinėms sąlygoms labai trūksta.

Andrius Mironas nupasakojo 
kelionės {spūdžius ir premijos 
{teikimo iškilmes Chicagoje. 
Jam, kaip buvusiam ilgamečiui 
Chicagos gyventojui viskas buvo 
"kaip namie", nes salėje didesnė 
pusė svečių buvo jo draugai. At
sakydamas { sambūrio pageida
vimus kurti scenos veikalus, And- 
rius Mironas visus maloniai nu
stebino, pasisakydamas, kad jis 
turjs parašęs ne vieną, bet kelis, 
scenos veiklaus ir su malonumu 
žadėjo duoti sambūriui vaidinti.

Ne tik Dramos Sambūris, bet 
ir kitos organizacijos bei litera
tūros mėgėjai džiaugiasi, kad 
Andrius Mironas, laimėdamas 
premiją, padidino Los Angeles lie - 
tuvių literatūros laureatų šeimą.

(bd)

tai New Jersey Lietuvių Diena, 
kuri {vyks New Jersey valstijos 
paviljone, tuoj po kryžiaus šven
tinimo iškilmių.

Lietuviškas kryžius bus ap
šviestas nakties metu. Prie jo 
numatytas dar atitinkamas užra
šas.

Bus išleisti specialūs atvirukai 
su kryžiaus vietove ir platinami 
mugės lankytojams-. New Yorko 
Lietuvių Prekybos rūmai spaus
dina Parodos Vadovą, kuris turės 
visas reikalingas informacijas ir 
nurodymus { mugę atvykusiems, 
su kelių planais. Vadovo kaina 
1 doleris. Komitetas pasirūpins, 
kad { mugės planus ir kitus lei
dinius būtų {traukta lietuviško 
kryžiaus aikštė, kurios tinkamu 
sutvarkymu rūpinasi Tallat Kelp
ša ir Jurgis Sirusas.

A. S. Trečiokas 
Spaudos-inf. kom. narys.

A. t A.

IGNUI VILĖNIŠKIUI

staiga mirus, gilią užuojautą Jo žmonai, 

dukrai, sūnums, broliui ANTANUI ir gi

minėms reiškia

T. .Tanukėnas

J. Gontas su šeima

.1. Rauktys su šeima 

B. Utenis su šeima 

B. J. Vaičaičiai.

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER ATOSTOGAS
GARSIAME CAPE C O D - O S T E RV 1 L L E 
KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 

PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

87 East Bay Rd.. Osterville Cape Cod. Mass. 02655 
Tel. (Area 617) 428-8425

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir k. dekora
tyvinių medžių parko. Daug- vietos poilsiui ir žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min. 

pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.
• Šjemet svečių patogumui padidinta valgykla ir saliomis ir 

įrengta daugiau žaidimų aikštelių ir k.

Visa tai suteiks Jums tikra poilsį ir sustiprins sveikatų. 

Atidaroma vasarojimui nuo birželio 15 iki rugsėjo 15. 

Iš anksto kreiptis:

ED. JANSONAS — 15 Rosedale Street, 
Boston, Mass. 02121. Tel. 288-5999.
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