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LAOSO TAIKA TEBĖRA MIGLOTA
Laoso vyriausybė išlaipdino 

500 parašiutininkų ties Muong 
Kassy, svarbiu susisiekimo maz
gu prie pagrindinio kelio, jun
giančio abi krašto sostines. Ti
kima, kad jie atkirsią nuo tieki
mo bazių 300 komunistų para
šiutininkų, kurie diena anksčiau 
buvo iš sovietinių lėktuvų iš- 
laipdinti į pietus nuo minėto maz
go, arčiau administracinės sos
tinės Vientiano.

Dalis vyriausybės armijos pa
rašiutininkų buvo išlaipinta iš 
malūnsparnių, kurie prieš savai
tę buvo gauti per Tailandą iš JAV 
marinų dalinių. Vyriausybės 
transportinius lėktuvus ir ma
lūnsparnius vairuoja civiliai 
amerikiečiai ir tautinės Kinijos 
pilotai. Muong Kassy yra maž
daug už 100 mylių nuo Vietiano. 
Komunistai tą mazgą buvo už
ėmę prieš mėnesį.
Nelaukti parašiutininkų išlaipdi- 

nimai Vientiane interpretuojami, 
kaip paskutiniųjų minučių manev
rai abiejose pusėse sustiprinti 
savo pozicijas, belaukiant ginklų 
paliaubų, kurios galinčios būti 
paskelbtos kiekvieną dieną.

Tačiau, nepaisant kai kurių 
Washingtono sluoksnių optimisti
nių pranašavimų apie tai, kad ru
sai pritars ginklų paliauboms 
prieš prasidedant bet kokioms 
deryboms, iš tikrųjų rusai lig
šiol nėra parodę jokio aiškaus 
ženklo, kad jie būtų linkę toms 
ginklų paliauboms pritarti.

Pasitarimai tarp JAV ambasa
doriaus Sir. Frank Roberts ir 
Sovietijos užs. reik. min. pava
duotojo Kuznecovo tęsiasi jau 
eilę dienų, bet juose Kuznecovas 
tėra tik tiek aiškiai tepasakęs, 
kad abi vyriausybės turėtų 
smulkmeniškai išnagrinėti abiejų 
pusių pasiūlymus. Kitais žo
džiais, jis vengia aiškaus atsa
kymo, ir Londono diplomatiniuo
se sluoksniuose stebimasi, kas 
davė Washingtone pagrindą tiems 
optimistiniams spėliojimams. 
Londone pradedama vislabiauti- 
kėti, kad sovietai delsią, kol ko
munistai Laose susidarysią dė
kingesnes karines pozicijas, ku
rios sovietams suteiktų galimai 
palankesnę derybų bazę.

Kuznecovas britų ambasado
riui kelis kartus pabrėžęs, kad 
Sovietija norinti tikrai neutralios 
Laoso vyriausybės, nesusirišu- 
sios nei su komunistų, nei su 
Vakarų blokais. Praktiškai, kiek 
išryškėjo, jie nori, kad dabarti
nė Boun Oum vyriausybė būtų 
pakeista po Europos sostines ir 
komunistų kraštus gastroliuojan
čiu buvusiu premjeru Phouma, 
kuris Laosą atstovautų būsimo
je tarptautinėje konferencijoje. 
Per pasikalbėjimą Kuznecovas 
iškėlęs dar du punktus, liečian
čius tarptautinės konferencijos 
sudėtį ir veikimą, bet tų punktų 
pobūdis tuo tarpu neskelbiamas. 
Iš to tenka daryti išvadą, kad 
Sovietijos pažiūros į komisijos 
uždavinius skiriasi nuo britų pa
žiūrų.

Šalia šių sunkumų, kalbant apie 
tarptautinės konferencijos tiks
lus, iškyla esminės problemos, 
turinčios nulemti Laoso ateitį.

Laoso vyriausybė nuleido 500 
parašiutininkų ties Moung Kassy, 
siekdama nuo tiekimo bazių at
kirsti diena anksčiau iš rusų 
lėktuvų nuleistų 300 komunistų 
partizanų tarp Muong Kassy ir 
Vientiano, kryžiumi pažymėtoje 
vietoje.

Vakarams reikia geresnio 
politikos planavimo

Prezidentas Kennedy ir 
premjeras Macmillanas Wa- 
shingtone sutarė, kad rei
kią geresnio Vakarų politi
kos planavimo ir glaudesni© 
bendradarbiavimo, siekiant 
atremti komunistinio bloko 
agresingumą.

Bet jiems nepasisekė su* 
siaurinti pažiūrų skirtumų 
dėl komunistinės Kinijos 
jsileidimo į Jungtines Tau
tas. Pirmąją pasitarimų 
dieną, kaip informuoti 
sluoksniai sako, prez. Ken
nedy ir premjeras Macmil
lanas apsikeitė nuomonė
mis, pakartodami ligšioli
nius abiejų vyriausybių nu
sistatymus : JAV tvirtai 
priešinosi Pekino režimo 
įleidimui į tarptautinę orga
nizaciją, o Britanija laikė 
įsileidimą realistiniu ir „ne
išvengiamu” žingsniu.

Kalbant apie glaudesnį 
Vakarų bendradarbiavimą, 
išryškėjo reikali n g u m a s 
tampresnių ryšių politinėje, 
ekonominėje ir karinėje sri
tyje, siekiant stiprinti NA
TO ir Jungtinių Tautų or
ganizacijas.

Prezidento Kennedžio ir 
premjero Macmillano kon
ferencija yra pirmas pla
taus masto bendros britų ir 

Tiek Vakarai, tiek Sovietija su
tinka, kad Laosas turi būti neu
tralus. Bet to neutralumo sie
kiant, Vakarams gali tekti pada
ryti lemtingas nuolaidas, spren
džiant klausimus:

* komunistų remiamas buv. 
premjeras Phouma turįs būti į- 
jungtas į Laoso vyriausybę. Ar 
jis turi jai vadovauti?

* Pathet Lao sukilėliai turį 
įeiti į koalicinį kabinetą. Kuriuos 
postus jie turi gauti?

* JAV ir Prancūzija turi ati
traukti savo karinius patarėjus. 
Ar komunistinis Vietnamas taip 
pat atitrauks?

* SEATO neteks laisvės ka
rinei intervencijai. Bet kaip ji 
tada galės garantuoti Laoso 
nepriklausomybę?

Dabartinė būklė išryškina dvi 
pavojingas alternatyvas: 1. de
rybų vilkinimas, kuris sovie
tams leis ir toliau* tęsti inter
venciją, 2. sutartis, kuri leis 
komunistams palaipsniui įsiga
lėti.

Ar pasiseks Vakarams surasti 
taikos formulę, kuri sukliudytų 
komunizmo kėslus?

amerikiečių politikos plana
vimas nuo naujosios JAV 
administracijos inauguraci
jos, neskaitant prieš dešim
tį dienų paskubomis įvykdy • 
to pasitarimo dėl Laoso kri
zės.

HAMMARSKJOLDAS 
PASISIŪLĖ PASITRAUKTI
JT gen. sekr. Hammarskjoldas 

pareiškė plenumo sesijoje, kad 
jis, patenkindamas sovietų reika
lavimus, atsistatydinsiąs, jeigu 
JT plenumas nutarsiąs "pasiūly
ti rezignaciją".

Tokiam nutarimui reikalingi 
du trečdaliai plenumo balsų, 
todėl visuotinai tikima, kad so
vietams nepasiseks gauti reika
lingos paramos.

Sovietija du kartus pareikalavo 
gen. seRr. Hammarskjoldą pasi
traukti iš posto, bet formalios re
zoliucijos ligšiol neįteikė. Pats 
Hammarskjoldas anksčiau 
griežtai pasipriešino sovietų rei
kalavimams, tik dabar pirmą 
kartą nurodydamas pasitraukimo 
sąlygas ir jomis užblokuodamas 
sovietų pastangas. Sovietai dabar 
jį boikotuoja, atsisakinėdami 
"bendradarbiauti", bet, kaip at
rodo, pagrindinę kovą atideda
mi iki 1963 metų, kada baigsis 
antroji jo kadencija, ir reikės 
rinkti naują JT gen. sekretorių.

LAIMUTE OBELENYTĖ, 16 metų amžiaus,studijuojanti piano muziką Clevelando Music School 
Settlement, .balandžio 29 d. dalyvauja Dirvos rengiamame jaunųjų pianistų konkurse.

V. Pliodžinsko nuotrauka

VENGRIJA IR TIBETAS LIKS JT DARBOTVARKĖJE
Sovietija paskelbė, kad ji 

nereikalausianti šioje Jung
tinių Tautų plenumo sesijo
je nagrinėti jos skundų dėl 
amerikinių lėk'tuvų skraidy
mų virš jos teritorijos, už 
tai siūlydama Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms išim
ti iš darbotvarkės kitus du 
klausimus — Vengriją ir 
Tibetą. Sovietų delegacijos 
šefas Zorinas aiškino, kad 
Chruščiovas norįs U-2 in
cidento išėmimu iš JT dar
botvarkės sumažinti tarp
tautinę įtampą ir pagerinti 
santykius su prez. Kenne
džio administracija.

Tačiau, nepraėjus valan
dai, JAV delegacijos kalbė
tojas pareiškė, kad Jungti
nės Valstybės ir toliau rei- 
kalausia n č i o_s diskutuoti 
Vengrijos ir Tibeto klausi
mus.

Sovietų skundai dėl JAV 
„agresingų veiksmų’’ buvo 
paremti U-2 ir RB-47 lėktu
vų incidentais. U-2 lėktuvo 
idiotas Powers buvo sovie
tų nuteistas 10 metų kalė
jimo, o virš tarptautinių 
vandenų numušto žvalgybos 
lėktuvo RB-47 du gyvi įgu
los nariai ir vienas lavonas 
buvo grąžinta Jungtinėms 
Valstybėms ; apie kitus tris 
to lėktuvo įgulos narius so
vietai sakosi nieko nežiną.

JAV iškėlė Vengrijos 
klausimą Jungtinėse Tau
tose, primindama Sovietijos 
brutalų įsikišimą į vengrų 
laisvės kovą 1956 metais, o 
dabar siekdama išryškinti,

KAIRĖJE: Lietuvių Studentų 
Sąjungos Chicagos skyrius kovo 
18 d. buvo surengęs mūsų did
žiosios operos solistės Vincės 
Jonuškaitės koncertą — pager
bimą, kurio metu solistė gavo 
daug gėlių, dovanų ir sveikini
mų. Nuotraukoje studentai po 
koncerto apdovanoja dainininkę 
gėlėmis. Plačiau apie koncertą- 
-pagerbimą 8 psl.

V. Noreikos nuotrauka 

kaip sovietai nenori bendra
darbiauti su Jungtinėmis 
Tautomis. Tibeto klausimą 
yra iškėlę Malajai ir Tai
landas.

JT plenumo antrosios se
sijos pradžioje JAV delega
cija bandė įtikinti sovietus, 
kad debatai apsiribotų tik 
einamaisiais tarptautiniais

JAV prieš sankcijas
JAV delegacija Jungtinėse 

Tautose pranešė Afrikos valsty
bėms, kad ji balsuosianti prieš 
jų siūlomą rezoliuciją, kuria rei
kalaujama Pietų Afrikos Unijai 
taikyti sankcijas dėl jos rasinės 
politikos. JAV nuomone, bandy
mas Jungtinėse Tautose anali
zuoti Pietų Afrikos rasinę poli
tiką atneštų daugiau žalos, negu 
naudos.

Bet JAV delegacija pasižadė
jo remti Ceilono, Malajų ir In
dijos rezoliuciją, kuria Jungti
nių Tautų nariai raginami "ap
svarstyti tokią akciją pavieniui 
ar grupėmis savo nuožiūra".

JAV pareiškimas buvo pada
rytas po ilgų debatų, kurių me
tu Britanija prašė dvidešimt ke
turias Afrikos valstybes atsiimti 
savo rezoliuciją, reikalaujančią 
sankcijų Pietų Afrikos Unijai. 
Balsavimas tuo klausimu poli
tiniame komitete atidėtas, bet 
diplomatiniai sluoksniai tiki, 
kad 24 Afrikos kraštų rezoliuci
ja galinti būti priimta, nepai
sant priešingo Vakarų nusista
tymo, nes už ją, šalia Afrikos 
valstybių ir sovietinio bloko, 
gali balsuoti ir kai kurios Lo
tynų Amerikos bei Azijos val
stybės.

KUBA ŠIAUŠIASI
Fidel Castro vyriausybė "e- 

nergingai atmetė" JAV protestą 
dėl amerikinio laivo sulaikymo 
prieš keletą dienų ir atsakė 
piktu protestu, kuriame JAV kal
tinama pažeidusi Kubos teritori
ją.

Amerikinės telegrafo bendro
vės laidus taisęs laivas buvo 

klausimais, tuo būdu suges
tionuodama, kad Vengrijos 
ir Tibeto klausimai galėtų 
būti iš JT darbotvarkės iš
imti. Tuo metu Sovietija at
metė tą pasiūlymą, o dabar 
JAV administracijos sluok
sniuose jaučiama, kad nebė
ra prasmės leistis į nuolai
das sovietams.

sulaikytas penkių mylių atstume 
nuo Kubos kranto, t. y. tarptau
tiniuose vandenyse, bet Kuba tei
gia, kad laivas buvęs už dviejų 
mylių nuo kranto, "prisidengęs 
dūmų uždanga”, kad nuslėptų savo 
provokaciją". Ta proga Kuba pa
skelbė ilgesnę eilę kaltinimų apie 
apšaudytus jos lėktuvus ir kitas 
JAV laivyno bazės "provokaci
jas".

Kubos užs. reik, ministeris 
Roa apkaltino valstybės depar
tamentą, kad prieš kelias die
nas jo paskelbtasis "Baltasis do
kumentas apie Kubą", reiškiąs 
"suteikimą formalaus statuso ne
paskelbtam karui, kurį JAV vykdo 
prieš mus".

Savo išvedžiojimuose jis aiš
kino, kad JAV remianti "taip va
dinamą išlaisvinimo armiją", ku
rią sudarą 4000 - 5000 kontra- 
revoliucionierių ir nuotykių ieš
kotojų, ir kuri apmokoma Flori
doje, Parašiutininkai ir pilotai 
esą ruošiami Gvatemaloje. Lai
vyno bazė Guantaname esanti 
tapusi "subversijos baze prieš 
mus".

Roa pranašavo, kad JAV sie
kianti tarpamerikinėje užsienių 
reikalų ministerių konferencijoje 
paskelbti Kubą esant "už įstaty
mo ribų", tačiau tai nepavyksią, 
nes eilė Lotynų Amerikos vyriau
sybių atsisakysianti tai pada
ryti.

Kubiečių egzilų "demokrati
nis revoliucinis frontas" paneigė, 
kad Fidel Castro režimo priešai 
esą remiami iš JAV žvalgybos 
"milijoninių fondų". Jis pabrėžė, 
kad sąjūdis esąs finansuojamas 
privačių kubiečių ir kitų asmenų, 
lygiai kaipkeleriais metais anks
čiau buvo finansuojama paties 
Castro revoliucija.
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-Aš jus prašau, neškit atsargiai! Mes jau turėjome daug bėdos su anksčiau atgabentom dėžėm!

PORTUGALIŠKOJI AFRIKA IR ANTIKOLŪNIZMŪ AUDRŪS (3)

Miglota Angolos ateitis
Portugalai visą laiką gyveno 

Afrikos pakrantėse, į krašto gi
lumą pradėdami slinkti tik pra
eito šimtmečio pabaigoje. Bet 
keliaujantys pirkliai po kraštą 
važinėjo nuo septynioliktojo am
žiaus, valdžios įstaigoms suda
rydami puikų informacijos' šalti
nį. Kai kurie jų įsikurdavo 
džiunglių kaimuose, pasistaty
davo vieno arba dviejų aukštų 
krautuves, išdėliodavo lentynose 
įvairaus konservuoto maisto dė
žutes, veidrodėlius, žvakes, dra
bužius, vinis, miltus ir panašias 
prekes, kurias keisdavo į čiabu
vių atgabenamus kokoso riešu
tus, bananus arba palmių alyvą.

Krašto gilumoje jūs galite su
tikti portugalų pirklių, išgyve
nusių džiunglėse trisdešimt ar 
daugiau metų. Būdami apsukresni 
už lėto proto čiabuvius, jie tur
tėjo, bet aplamai jie tebėra tam
sūs -- mažai raštingi, nekul
tūringi, grubūs.

Afrikiečiai daugiausiai gyvena 
džiunglėse. Jų-namai yra moliu 
apkrėstos bambuko lūšnos, be 
grindų, bet vietomis su atsitikti
niais civilizacijos ženklais, kaip 
pvz. vieniša kėdė priešais du
ris, kurioj šeimos patriarchas 
vakarais mėgsta pasėdėti. Sani
tarinės sąlygos labai primity
vios.

Nuošalesniuose rajonuose, 
ypač tarp karingų "cuanhamas" 
pietinėje Angolos dalyje, vyrai 
ir moterys nemėgsta drabužių, 
išskyrus strėnų uždangalus. Tai 
nestebina laikraštininkų, bet te
bekelia pasipiktinimą tarp a- 
merikiečių, kanadiečių ir anglų 
protestantų misijonierių, kurie 
jau aštuoniasdešimt metų čia at
lieka milžinišką ir drąsų dar
bą švietimo ir kultūrinimo sri
tyse.

Šiaurinėse srityse afrikiečiai 
vyrai dėvi trumpas kelnes ir 
sandalus arba vaikšto basi ir, 
nors dirbdami yra nuogi virš 
juostos, vakarais dėvi medvil

YOURSELF

HAVE YOU PAID

ninius marškinius, gaunamus už 
tris dienas darbo, ir batus, kurie 
kainuoja tiek, kiek jie uždirba 
per mėnesį!

♦

Dabar nukreipkime dėmesį į 
šaunią "garden party" Luando- 
je -- Angolos sostinėje su dan
goraižiais, vėsinamais barais ir 
prabangiomis vilomis okeano 
pakrantėse. Puošnios moterys 
ir baltai uniformuoti valdininkai 
sėdi, aptarnaujami negrų kelne
rių. Staiga visų žvilgsniai nu
krypsta vienon pusėn.

Už tvoros negras kareivis ban
do nuvaryti šalin įgėrusį "indi- 
geną”, kuris atėjo pažiopsoti 
į svečius. Po trumpo jų ginčo 
staiga atsistoja vienas aukštas 
portugalų valdininkas ir — vi
siems svečiams matant -- ke
lis kartus tvoja įgėrusiam čia- 
būviui į veidą. Negras dingsta, 
ir valdininkas, grįžęs savo vie
ton, šaltai atnaujina pertrauktą 
pokalbį. Portugalai visai ne
sijaudina, tik užsieniečiai pa
sijunta kiek nejaukiai.

"Mes nesame brutalūs," tvir
tino vienas jaunas, daug keliavęs 
ir humaniškas portugalas. "Mes 
tik griežti juodiesiems, lygiai 
kaip savo vaikams. Afrikiečiai 
yra kaip dideli vaikai, ir jei 
jie negerai elgiasi, turi būti baud
žiami. Ar jie negersni po to?"

Vėsiuose sostinės rūmuosegu- 
bernatorius gen. Aivaro Rodri- 
gues da Silva Tavares atrodo 
visiškai pasitikįs, kad portuga
lų Angola išvengs dabar Afriko
je siaučiančių permainų. Čia net 
susidaro įspūdis, kad kaimyni
niame belgų Konge siaučianti a- 
narchija portugalams teikianti 
kai kurių prošvaisčių. Jie tiki, 
kad Vakarų "anti-kolonistai" da
bar pamatę, jog laisvė nepasiruo- 
Šusiems afrikiečiams galinti būti 
pavojingesnė, negu kolonizmas.

♦

Tavares yra "naujųlaikų" por
tugalų administratorius, arti 50 

metų teisininkas. Jis yra kilęs 
iš daugelio rasių apgyventų Cape 
Verde salų ir pats mišrios kil
mės. Čia paskirtas tik prieš 
vienerius metus, bet jau spėjo 
aplink save sutelkti panašių li
beralų būrelį.

Tik šie jaunieji administrato
riai galėtų išgelbėti portugalų 
Afriką nuo rasinės neapykantos 
kilimo ir lokalinių karų, kurie 
nuteriojo kaimyninį belgų Kon
gą. Bet Tavares ir jo pagelbi- 
ninkai gėrai žino, kad jų esama 
nedaug, kad istorijos eigoje daug 
"liberalių" gubernatorių su
žlugdė komercinių interesų re
miama, gerai organizuota biuro
kratinė opozicija.

Tiesa, pastaruoju metu ir Li
sabona pasidarė nuolaidesnė. 
Daug daugiau investicijų nu
kreipta į Afriką, negu kada nors 
anksčiau. Pastarajame Salazaro 
šešerių metų plane (1959-1964) 
jau paskirta 165 mil. dolerių plės
ti keliams, geležinkeliams, uos
tams ir aerodromams, taip pat 
švietimo, sveikatingumo ir ki
tiems pagerinimams.

♦

le klausimą, kur Portugalija ve
da Angolą, portugalas atsako: 
"Mes esame imperija be impe
rializmo. Vienintelė visame pa
saulyje. Mūsų tikslas yra ci
vilizuoti visas rases po mūsų 
vėliava, kad jos taikiai gyven
tų. Norite pavyzdžio? Pasižiū
rėkite į Braziliją."

Brazilija, buvusi Portugalijos 
kolonija, visada nurodoma, kaip 
galutinis sprendimas ir portu
galų koloninės politikos pa
teisinimas. Portugalai yra įsi
tikinę, kad nesama tikro prie
šingumo tarp jų globotinių Afri
koje. Jie mano, kad policijos da
linių ir socialinio - ekonominio 
vystymo kombinacija jie gali at
remti kiekvieną subersiją, ku
rią suorganizuotų Afro - Azijos 
priešai arba egzilai portugalai iš 
Brazilijos, Venezuelos, Gvinėjos 
arba Kongo.

Bet jie mažiau tikri, kokią įta
ką Angolai turės vis didėjąs 
neturtingųjų portugalų ūkininkų 
kolonistų skaičius; jų per de
šimtį pastarųjų metų Angolon 
atvyko daugiau negu 200,000. Jie 
yra darbštūs, geri kolonistai,bet 
sukelia čiabuvių nepasitenkini-

Kodėl Washingtonas atidarė 
ugnį į Castro režimą

Šios savaitės pradžioje valsty
bės departamento paskelbtąjį 
taip vadinamą "Baltąjį dokumen
tą apie Kubą" JAV administra
cija paruošė šiais sumetimais:

* Jungtinėse Tautose netrukus 
prasidės debatai apie situaciją 
Kuboje, ir Washingtonas norėjo 
iš anksto išryškinti savo pažiū
ras į Fidel Castro režimą. Iš 
kitos pusės, buvo siekiama at
remti priekaištus dabartinei ad
ministracijai, kad ji nieko ne
daranti dėl Kubos:

♦ valstybės departamente jau
čiama, kad Fidelio Castro žvaig
ždė leidžiasi, ir norėta tą jos 
smukimą paskubinti.

Tekste minima "didelė ir sku
bi grėsmė" atspindi mažai vie
šumoje žinomą faktą. JAV ad
ministracija turi pagrindo tikė
ti, kad šiuo metu Čekoslovaki
joje apmokoma tarp 100 ir 200 
kubiečių skraidyti sovietiniais 
sprausminiais kovos lėktuvais. 
Kiek žinoma, Kuboje tuo tarpu 
dar nėra sovietinių lėktuvų, ta
čiau prileidžiama galimybė, kad 
jų buvę atvežta su 30,000 tonų 
sovietinių ginklų, kurie buvo gauti 
Kuboje per pastaruosius devynis 
mėnesius.

Taip pat tikima, kad apie 2,700 
kubiečių technikų yra apmokomi 
komunistų kraštuose už gele
žinės uždangos. Taigi karinės 
jėgos balansas per šešis atei
nančius mėnesius Karaibų zo
noje gali pasikeisti taip, kad 
tik didesnio masto invazija į 
Kubą galėtų atitaisyti padėtį.

Naujausi pranešimai iš Ku
bos taip pat skelbia, kad Castro 
režimas praplėtė jaunimo karinio 
apmokymo programą iki 7 metų 
amžiaus vaikų. Organizuojama 
"sukilėlių pionierių" organizaci
ja apims vaikus nuo 7 iki 13

PRINOKĘ RUGIAI
Pasaulyje įdomu: jugos

lavų spauda gali kritikuoti 
Maskvą, bet ne Tito. O 
lenkų spauda Gomulką.bet 
ne Maskvą.

♦

Greičiausia, kad mes ne
turime poetų, kurie sakytų: 
mano poezija nereikalinga 
ir aš be reikalo rašau?

♦

Kai kada mums verta pa
sekti St. Santvaro pata
rimu: "Atidaryk langus į 
kiemą, kad išgaruotų pra
eitis?"

♦

Bandykime nesirgti bai
me pasižiūrėti faktams į 
akis ir į ateitį.

♦

Žmogus dabar sprogdina 
atomą. Ar ateis laikas, kad 
atomas susprogdins žmo
niją?

/ #

Yra lietuviams respubli
ka, bet nėra tėvynės.

♦

Vieną bonką alaus į mė
nulį nukelti,' sakoma, dabar 
kainuotų apie milijoną do
lerių.

mą, išstumdami juos iš leng
vesnių darbų. Ateityje tas nepasi
tenkinimas gali išvirsti aštria 
tarprasine neapykanta.

metų amžiaus, vėliau juos per- 
leisdama jau nuo seniau veikian
čiai "sukilėlių jaunimo organiza
cijai", apimančiai 14 - 25 m. 
jaunuolius. Daugelis pastaro
sios organizacijos narių siun
čiami studijuoti į Čekoslovakiją 
ir Sovietiją.

Kalbant apie "Kubos išdavimą 
sovietiniam blokui", pažymėtini 
šie faktai:

Kuba yra diplomatiškai susi
rišusi su visais Sovietijos sate
litais, išskyrus Rytų Vokietiją. 
Washingtone Kubą dabar atsto
vauja Čekoslovakija. Oficialioji

ASMENS KULTO ATGIJIMAS 
SOVIETIJOJE

"Pasižymėję partijos vadai or
ganizavo revoliucinę kovą Už
kaukazės srityse. Tai Josifas 
Stalinas, Serge Ordžonokidze, 
AnatazaS Mikojanas ir daug ki
tų marksistinių .leninistinių ide
alų, didžiojo socializmo reika
lo pergalės vėliavnešių."

Tas, kuris šių metų vasario 
pradžioje priminė gruziną Josi
fą Džiugašvilį, vadinamą Stali
nu, buvo ne kas kitas, kaip Ni
kita Sergiejevičius Chruščio
vas, kuris prieš penkerius me
tus, dvidešimtajame partijos 
kongrese, sujaukė Stalino šlo
vę, sunaikindamas Stalino ne
klystamumo aureolę.

Chruščiovas kalbėjo Tiflise 
Stalino tautiečiams, Gruzijos 
kolchozų aktyvistams. Ar nelauk
tas jo pirmtako ir buvusio šefo 
pasmilkymas buvo tik nusilenki
mas gruzinų parapiniam patrio
tizmui?

Tikrai ne. Stalino reabilitacija 
kyla kartu su daugeliu apraiškų, 
būdingų vienos partijos diktatū
rai. Taip pat pastebėtina, kad 

1 kai kuriuose ypač dogmatiškai 
nusiteikusiuose satelitų kraš
tuose Stalino neklystamumo mi
tas niekada nebuvo taip smar
kiai kritęs, kaip pačioje Sovieti- 
joje. Žinoma, porą pavyzdžių 
paminint, Albanijoje ir sovieti
nėje Vokietijos zonoje įkyrūs Sta
lino liaupsinimai ir citavimai 
buvo apmažėję, bet tiek Tira
na, tiek Pankovas visą laiką 
tęsė Stalino paminklų statybą.

Šiemetiniame albanų komu
nistų'partijos suvažiavime, pvz. 
Enver Hodža gyrė buvusį komin- 
terno sekretorių Dimitrovą, kaip 
"Lenino ir Stalino mokinį ir ko
vų draugą". Albanų gynybos mi- 
nisteris ir politbiuro narys Bal
iuką diena vėliau pareiškė, kad 
Albanijos komunistų partija "vi
sada ištikimai seks Markso, En
gelso, Lenino ir Stalino moks
lą". Chruščiovas nebuvo minė
tas.

Pačioje Sovietijoje 1956 me
tais prakeiktas asmens kultas 
dabar pergyvena ryškų atgimimą. 

do&no&t. iuiemsOiS

Kubos žinių agentūra PrensaLa- 
tina pasaulinių įvykių žinias gau
na tik per Tassą, sovietų valdi
nę žinių agentūrą; praktiškai ji 
yra tapusi Tasso padaliniu.

1960 metų pradžioj e Kubos pre
kybiniai ryšiai su komunistų 
kraštais siekė tik 2% visos pre
kybos. Dabar jie pakilo iki 75%.

Sovietų karinės pagalbos pa
sėkoje Kuba tapo stipriausia ka
rine jėga Vakarų pusrutulyje, 
neskaitant JAV; ji dabar turi de
šimtį kartų didesnę kariuomenę, 
negu ankstesni Kubos režimai. 
Sovietų karinė pagalba 1960 me
tais, kaip jau minėta, siekė 30,000 
tonų ginklų, kurie vertinami 50 
mil. doleių. Jų tarpe: 51 tonos 
tankai JS-2, 35 tonų tankai T-34 
ir įvairaus tipo iki 122 mm ka
libro artilerijos pabūklai.

Beje, jo objektu šiandien yra ne
be Stalinas, o pats Chruščiovas. 
Ta pačia apimtimi, kuria leidžia 
savo asmens kultą, Chruščiovas 
turi reabilituoti ir Staliną, pa
laipsniui užmiršdamas ir savo 
paskelbtą prakeikimą "Stalino 
pasismilkymui" bei "šlykščiam 
padų laižymui".

Ši korektūra, dar labai nežy
miai sovietų partijos sekreto
riaus užsiminta, sujaudino rau
donųjų lekajų širdis, kurie pen
kerius metus turėjo išsiversti 
be ryškaus stabo. Jie plėšosi iš 
uolumo, stengdamiesi įsiteikti 
Chruščiovui. Bet nevisada tai 
pavyksta. Sakysim, Vasilijus 
Mžavanadze, Gruzijos komunis
tų partijos pirmasis sekretorius, 
jau tuoj pat Tiflise pabandė savo 
svečiui pataikauti mažu istorijos 
suklastojimu: esą, Chruščiovas 
1921 metais dalyvavęs "didžia
jame Gruzijos bolševikų žygyje". 
Bet Nikita nesileido perdaug įvi
liojamas, nors ir nepaneigė, kas 
rodo, kad jis nereiškia perdi- 
delio nepasitenkinimo dėl savo 
asmens kulto ir jo padų laižymo.

Žurnalas "Ogoniok" savu bū
du prisitaikė prie naujosios li
nijos. Per du puslapius atspaus
tas paveikslas "Kijevo išlaisvi
nimas" vaizduoja, kaip links
mai minia sutinka aukštuosius 
sovietų karininkus Ukrainos sos
tinėje. Du tankai su ryškiais 
kautynių pėdsakais stovi už jų. 
Vieno karininko veidas turi ne
slepiamą panašumą į Nikitą 
Chruščiovą.

Bet uoliausi 'buvo sovietinės 
armijos "kareiviai-dailininkai". 
Jie nutepliojo milžinišką pa
veikslą "Vokiečių fašistų su
naikinimas ties Stalingradu", ku
ris savo plotu uždengia daugiau 
kaip pusę hektaro. Veltui būtų 
ieškoma tame 5700 kv. metrų 
paveiksle maršalo Žukovo, tikro
jo Stalingrado mūšio laimėtojo. 
Užtat generolų grupėje, vadovau
jančioje operacijoms, aiškiai 
matomas Nikita Chruščiovas.

(tp)

Three 
Convenient 
Locations...

813 East 185th St. 
25000 Euclid Avė.
6235 St. Clair Avė.ST. CLAIR 

AVINGS

JOSEPH F. 6RIBAUSKA S, vedėja*
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. . . and have you paid yourself first . . . before you 
started spending? Saving a portion of all you earn 
i$ a major stop toward success and a secure future. 
St. Clair Savings will help you plan for your future by 
providing a safe place for your savings while paying 
you a generous return ... 4% interest . . . computed 
quarterly and paid twice each year.
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Toronte laukiama 500 
sportuojančio jaunimo

XI-ųjų š. Amerikos Lietuvių žaidynių I-o j o rato var
žybas praveda Kanados Sporto Apygarda, talkininkau-. 
jant PPSK Aušra ir LSK Vytis klubams, žaidynės ren
giamos balandžio 15-16 d.d. Toronte, į kurį suplauks be
veik pusė tūkstančio sportuojančio jaunimo iš JAV ir 
Kanados.

Šio didelio darbo pravedimui sudaryti komitetai, pa
kviečiant žaidynes globoti šv. Jono Krikštytojo parapijos 
kleboną kun. P. Ažubalį, Prisikėlimo parapijos kleb. Tėvą 
P. Barių OFM, Tėviškės žiburių red. Dr. P. Gaidą-Gaida- 
mavičių, PLB-nės pirm. J. Matulionį ir Toronto LB-nės 
pirm. St. Juozapavičių.

Organizacinį komitetą sudaro: pirm. Tėvas P. Balta
kis OFM, sekret. J. Gustainis, ižd. V. Akelaitis, spauda — 
inform. K. Baronas, parengimų J. Budrys, Pr. Žulys ir 
V. Paulionis, nakvynės J. Bukšaitis.

Varžybinis komitetas pareigomis pasiskirstė: pirm. 
H. Stepaitis, sekret. E. Šlekys, krepšinio vad. K. šapoč- 
kinas, vyrų krepšinio — P. Vyskupaitis, jaunių A ir B — 
V. štuikys, mergaičių A ir B — Supronas A., tinklinio — 
A. Balnys, stalo teniso — Pr. Gvildys, šachmatų — J. 
Matusevičius. Vyr. žaidynių teisėjas — K. Batūra. Kont
rolės komisiją sudaro: A. Birutis, J. Kepenis ir J.Uogin- 
tas.

žaidynių programa: 
šeštadienį, balandžio 15 d.
9 vai. ryto Prisikėlimo parapijos salėje (1021 College 

St.) YMCA West (931 College St.) ir Harbourd Collegiate 
(286 Halbourd St.) patalpose, pradedamos moterų, vyrų, 
jaunių ir jaunučių krepšinio, tinklinio, stalo teniso ir 
šachmatų rungtynės. Tikslus atskirų rungtynių laikas ir 
žaidynių tvarkaraštis bus praneštas klubams po burtų 
traukimo.

7 vai. 30 min. Prisikėlimo parapijos salėje rengiamas 
bendras sportininkų ir visuomenės susipažinimo vaka- 
ras-šokiai, grojant Hamiltono Benni Ferri orkestrui.

Sekmadienis, balandžio 16 d.
11 vai. ryto Prisikėlimo ir šv. Jono Krikštytojo para

pijų bažnyčiose sportininkų pamaldos.
12 vai. 30 min. St. Michael College patalpose (1515 

Bathur St. kampas St. Clair) baigminiai krepšinio susi
tikimai vyrų, moterų ir jaunių grupėse, dovanų įteikimas.

Visi žaidynių dalyviai, atvykę į Torontą, registruo
jasi St. Regis Hotel (392 Sherbourne St., telef. WA 
1-4135), kur bus teikiama informaciją ir taip pat paskirs
tymas jaunių ir’jaunučių į svetingus torontieČių namus. 
St. Regis viešbutyje bus rezervuoti papiginta kaina kam
bariai suaugusiems.

FASK-to aplinkraščiu, taškai žaidynėse bus skaičiuo
jami :

Krepšinis. Pirmoji vieta — 30 t., antroji — 18 t., 
trečioji — 12 t. ir ketvirtoji — 6 t.

Tinklinis ir šachmatai: 15 — 9 — 6 — 3. 
Stalo tenisas komand. 30 — 12 — 8 — 4. 
Stalo tenisas individ. 15 — 9 — 6 — 3.
Visi klubai iš anksto įspėjami punktualiai atvykti 

nustatytoms rungtynėms, nes pavėlavimai nebus toleruo
jami, komandas diskvalifikuojant iš tolimesnių rungty-

KREIPKITES, TIKRAI 
PADĖSIU...

Lietuviški laikraščiai mus pa
siekia vėlokai. Tik dabar 
perskaičiau Stasio Žymanto "Ra
dijo bangomis į Lietuvą". Straip
snis įdomus, tik neapseinama ne
užšokus ant grupinio arkliuko 
ir ryktelėjus: Vyručiai, tik paskui 
mus!

Bet ne apie tai rašau šį laiš
ką. Man gaila, kad autorius ne
gali apsieti be angliškų išsi
reiškimų. Štai jų ketvertukas: 
"wonder producer”, "teamo" ir 
"lašt, būt not least", "means 
businesss". Aš manau, kad jei 
mes pradėsim rašinius taip rašy
ti, tai po dešimtmečio nesusi- 
kalbėsim lietuviškai.

Sovietams įsiveržus į Lietuvą 
buvau vos spėjęs įkopti į pirmą
ją klasę. Vokieti jo j e teko užbaigti 
tik keturias lietuvių gimnazijos 
klases. Suprantu, kad mano lie
tuvių kalbos žinios yra ribotos. 
Vienok, jei JAV neliko nei vieno 
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lituanisto, kuris padėtų tuos žo
džius teisingai į lietuvių kalbą 
išversti, aš esu visad pasiruo
šęs pabūti tuo "stebukladariu". 
Kreipkitės man varduįUniversi- 
ty of Auckland, Auckland, New 
Zealand. Tikrai padėsiu.

Genius Procuta, 
N. Zelandija

KAS DEDASI ALTO VYKD. 
KOMITETO KIEME?

Berods kovo 14 ar 15 d. "Nau
jienos" paskelbė visuomenės ži
niai tokią ALTO sekretoriaus 
Pr. Grigaičio žinutę apie Bra
zilijos prezidento pasielgimą 
Lietuvos pasiuntinybės reikalu. 
P. Grigaitis ten rašė.

"Galimas dalykas, kad Meje- 
rio (Lietuvos pasiuntinys) kre
dencialus (igaliojimus) prezid. 
Ouadros dėl to ir atmetė, kad 
jie nuo pat pradžios buvo abe
jotinos vertės, nes juk Lozo
raitis neturi jokios galios skirti 
diplomatus. Šiaip ar taip, nieko

Grupė ALT S-gos Philadelphijos skyriaus narių po vieno susirinkimo. Nuotraukoje iš kairės sėdi: 
P. Mitalas, A. Jonys, J. Macijauskienė, J. Česonis, TVaranavičienė, S. Gudas, A. Tvaranavičius. 
Stovi: K. Kazlauskas, V. Macijauskas, A. Kanin, Sadinauskas, Sadinauskienė, Mockūnienė, Ulėnas, 
E. Mitalienė, P. Didelis, S. Mockūnas, A. Impulevičius, Lušaitis, H. MisliauSkas.

VAIKYSTĖJE MANIAU, KAD VISI AMERIKOS 
LIETUVIAI GYVENA PHILADELPHIIOIE

Philadelphijos lietuvių koloni
ja yra viena iš didžiųjų, kurio
je šiuo metu priskaitoma apie 
15-16 tūkstančių lietuvių. Yra apie 
5000 Lietuvoj gimusių senųjų 
ir naujųjų ateivių. Šio miesto 
lietuvių imigrantų gyvenimas turi 
labai seną ir šakotą tautinės 
veiklos praeitį, kuri apima jau 
virš šimto metų. Bet mano 
tikslas, pirmą kartą šią didžiu
lę lietuvių koloniją aplankius, 
trumpai i apibudinti tik dabartį. 
Ir tai gal dėl to, kad šio Ame
rikos didmiesčio vardas man ge
riausiai žinomas nuo pat vai
kystės dienų, kai dar manyda
vau ir tikra buvau, kad visi A- 
merikos lietuviai tik čia gyve
na.

Mat, dar būnant pradžios mo
kykloj, kartą vienai moterėlei 

tragiško neatsitiko ir lietuviams 
nėra prasmės jaudintis"...

Tai viena liūdnioji medalio pu
sė. Dabar pažiūrėkime į antrą 
pusę.

Kovo 27 d. Draugo vyr. re
daktorius ir ALTO pirminin
kas L. Šimutis ketvirtame pusla
pyje atspausdino Ed. Šulaičio 
straipsnį -- "Reikalai laukia sku
bios akcijos". Autorius tarp kitkf* 
rašo: "šiuo metu yra nemaža 
svarbių reikalų, dėl kurių tu
rėtų jaudintis kiekvienas są
moningas lietuvis ir jiems skirti 
didesnio dėmesio negu iki šio- 
liai panašiom progom buvo da
roma. Viena iš jų reikia paminėti 
Lietuvos atstovybės likimo Bra
zilijoje klausimą, kuris gali būti 
išspręstas mums neigiama pras
me... ir reikalingas visų lietuvių 
tvirtas žodis"...

Iš tik pacituotų dviejų žinučių 
mes, eiliniai skaitytojai, nebe- 
susigaudome, kas čia darosi? 
ALTO sekretorius P. Grigaitis 
prašo lietuvių nesijaudinti, nes 
nieko tragiško neatsitiko, o pir
mininkas - įspėja, kad kiekvie
nas sąmoningas lietuvis turėtų 
dėl to įvykio jaudintis.

Įdomu, kas bosauja ALTe ir 
kas eina prieš visų lietuvių pat
riotų nusistatymą?

J. Jurevičius, 
Chicago

MOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.
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E. ČEKIENĖ
prašant parašiau laišką į Phi- 
ladelphiją jos broliui Kazimie
rui Daugviląi, iš kurio netru
kus ji gavo siuntinį ir man už 
tą gerą darbą dovanojo gabalą 
amerikietiškos medžiagos suk-

J. ČESONIS, ALTS-gos Phila
delphijos skyriaus pirmininkas.

nelei. Jo pavardę gerai atsimenu, 
nes dar daug laiškų rašiau ir 
ne vienas siuntinys atėjo. Ta
čiau vėliau, kaip man tik į šį 
kraštą atvažiavus paaiškėjo, už
ėjo depresijos metai, netik siun
tiniai sustojo, bet ir į gražiau
siai mano supintus žodžius at
sakymai nebeatėjo.

Daugeliui moterų man teko 
rašyti tokius laiškus ir jie visi 
buvo adresuojami į Philadelphi- 
ją. Ta mano paslauga tęsėsi ei
lę metų, kol vis dar sugrįž
davau į savo parapiją atostogų. 
Todėl nenuostabu, kad šį lie
tuvių miestą įdomu buvo pažinti.

Philadelphija turi apie 3 mili
jonus gyventojų, todėl lietuvių 
skaičius 'yra, kaip lašas jūroj, 
nes jie, siekdami geresnių gy

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

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

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

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

venimo sąlygų, išsiskirstė po vi
są tą didmiestį ir bet kokia veik
la darosi neįmanoma. Nuotoliai 
trukdo susiburti, susirinkimus 
bei parengimus lankyti. Bet 
lietuviškasis judėjimas čia vis 
dar gyvas. Iš daugelio veikian
čių organizacijų bene judriausios 
šiuo metu yra ALTS-gos sky
rius, Lietuvių Bendruomenė, 
Lietuvių Moterų Atstovybės klu
bas ir ateitininkai.

ALTS-gos Philadelphijos sky
riui sėkmingai vadovauja pirm. 
J. Česonis, talkinant kitiems val
dybos nariams: A. Joniui, A.Im- 
pulevičiui, P. Dideliu! ir Sur- 
kevičiui.

Tačiau didesniems darbams ir 
užsimojimams įgyvendinti ne
užtenka vien skyriaus valdy
bos, bet reikia plačios visų na
rių talkos. Narių yra 80 ir 16 
jaunųjų, kuriems aktyviai vado
vauja p. Mitalienė ir V. Matonis. 
Tokiu būdu ALTS-gos Philadel
phijos skyriuje sutartinai dirba 
jau trys lietuvių imigrantų kar
tos: pirmieji ateiviai, naujieji 
ir jų vaikai.

GARBĖS NARIAI

Gražu, kai organizacija ne
pamiršta savo veteranų kūrėjų, 
steigėjų, ilgamečių darbuotojų, 
paaukojusių tai organizacijai 
gražiausias jaunystės dienas. 
Gražu, kad prisimena bežen
giant į gyvenimo saulėlydį.

Štai, balandžio 29 d. Phila
delphijos A LTS skyrius orga
nizuoja iškilmingą pagerbimą 
dviem savo garbės nariams: Zig
mui Jankauskui 75 metų am
žiaus sukakties proga ir Antanui 
Kaniušiui 70 metų. Tai daug nu
sipelnę to skyriaus nariai ir per 
daugelį gyvenimo metų svetimam 
krašte vis dar nepametę to lie
tuviško perdėto kuklumo. Man 
teko būti liudininke, kaip vienas 
iš jų, paėmęs į rankas kvietimą, 
nustebo pamatęs savo pavardę 
ir ėmė įrodinėti, kad jis never
tas, nieko gera nepadaręs, o dir
bęs Lietuvos reikalams tik tiek, 
kiek privalo atlikti kiekvienas 
lietuvis imigrantas.

Ir trečias skyriaus garbės na
rys yra vienas iš įtakingųjų Phi
ladelphijos gyventojų -- Kazi
mieras Cheledenas, Liberty Fe- 

deral Association banko prezi
dentas. Tai vienas iš skyriaus 
steigėjų ir nuolatinis lietuviškų 
darbų bei užsimojimų rėmėjas 
bei aktyvus talkininkas, ši įstai
ga turi skoningai, jaukiai įrengtą 
salę, kuria Cheledeno dėka Tau
tinės Sąjungos skyrius ir kitos 
organizacijos nemokamai naudo
jasi susirinkimams paskaitoms, 
parodoms ir kt. Būdinga, kad jis 
Vasario 16 dienos proga aukų 
parenka ir iš savo draugų svetim
taučių.

Nepailstąs vyresniosios kartos 
veikėjas yra ir J. Bakuckas.

JAUNŲJŲ VEIKLA
Ponios Mitalienės inciatyva 

prieš keletą metų įsisteigusi jau
nųjų tautininkų grupė tuoj ėmėsi 
darbo.

Jaunųjų skyrius kasmet orga
nizuoja ekskursijas į kitus mies
tus ir žymesnes vietas. Pernai 
buvo Washingtone vyšnių žydėji
mo metu. Tose išvykose skamba 
lietuviška daina, ir jaunieji turi 
progos arčiau su savaisiais bend
rauti. Žiemos laike jiems ruošia
mos paskaitos, o rengiant šven
tes jaunųjų skyrius mielai talki
na vyresniesiems. O esant progai 
ir patys vadovauja.

Ypač aktyvus yra tautinis Me
no Ansamblis, vad. L. Kaulinio. 
Jis aplanko ir artimesnias lietu
vių kolonikas.

L. KAULINIS, Tautinio Meno 
Ansamblio Philadelphijoje vado
vas.

ALTS-GOS SKYRIAUS VEIKLA
Jie dirba ne vien savo orga

nizacijos rėmuose, bet aktyviai 
dalyvauja ir bendrinių organiza
cijų veikloj.

Vienas iš paskutinių didesnių 
įvykių buvo iškilmingai paminėta 
skyriaus dešimtmečio sukaktis. 
Dabar didžiuoju rūpesčiu yra į- 
sigyti nuosavą vilą pajūry, kur 
nariai, palengvintomis sąlygomis 
galėtų praleisti vasaros atosto
gas, o jų vaikai lietuviškoj dva
sioj pabendrauti.

ALTS-gos Philadelphijos sky
rius ypač aktyviai remia Lie
tuvių Bendruomenės veiklą, ku
rioje valdybos sekretorius A. 
Impulevičius kartu yra Bendruo
menės ir karių veteranų Ramo
vės valdybose.

Skyriaus spaudos atstovais yra 
P. Mitalas ir V. Matonis. Pas
tarasis mokytojauja lituanistinėj 
mokykloj ir vargoninkauja vienoj 
lietuvių parapijoj.

Skyriaus veiklai daug talkina 
moterys: B. Impulevičienė, G. 
Dilbienė, G. Bakuckienė, H. Jo
nienė, Matonienė, ir kitos.

Prie skyriaus veiklos stipri
nimo mielai prisideda dr. J. Pu- 
zinas savo krupščiai paruoštomis 
paskaitomis.

♦ LONDONE areštuota 31 as
muo, kilus riaušėms po protes
tų demonstracijų prieš ameriki
nes Polaris bazes. Demonstra
cijose dalyvavo keliolika tūkstan
čių asmenų.

♦ LENKIJOS vyriausybė išleido 
slaptą aplinkraštį valstybės į- 
staigoms, kuriame jos skatina
mos neaštrinti santykių su Ro
mos katalikų Bažnyčia. Vy
riausybės aštresnė linija buvo 
pastebėta, prasidėjus balandžio 
16 įvykstančių rinkimų kampa
nijai. Kovo 29 datuotas aplink
raštis laikytinas vyriausybės at-

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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DAR TRYS VALANDOS NAKTIES (66) DESZO ARVAY

Kas gali ramiai i tai žiūrėti!
Toliraščio aparatas iš "Sza- 

bad Nep" pastato pranešinėjo 
Associated Press agentūrai Vie
noje:

"Nuo ankstyvų ryto valandų 
rusų kariuomenė puola Buda
peštą ir mūsų gyventojus. Pra
šome paskelbti pasauliui apie 
pasalingą mūsų laisvės kovų už
puolimą. Mūsų daliniai įvelti į 
kautynes.

Gelbėkite! Gelbėkite! Gelbė
kite! SOS! SOS! SOS!

Netoli mūsų leidyklos pastato 
gyventojai apvertė tramvajų ir 
naudoja jį, kaip barikadą. Jauni 
žmonės patys gaminasi rankines 
granatas ir Molotovo kokteilius.

Mes nebijome ir esame ra
mūs. Perduokite šią žinią visam 
pasauliui ir pasakykit, kad jie 
turi pasmerkti agresorius.

Mūšio triukšmas artėja, ta
čiau leidyklos pastate mes ne
turime pakankamai automatinių 
šautuvų ir granatų. Aš nežinau, 
kaip ilgai mes galėsime prie
šintis. Mes jau paruošiame 
veiksmams savo granatas."

Didžiąja Budos gatve žlegėjo 
tankai į senamiesčio vidurį. Jie 
šaudė į dešinę, į kairę; jie šaudė 
į mūrus, į namų fasadus, nekreip
dami dėmesio į šūvius iš aukšto, 
į rankines granatas nuo stogų. 
Jie šaudė baimę - paskutiniąją 
dialektinio materializmo veiks - 
mingą priemonę - į darbininkų 

gyvenvietes, skubėdami link įsa
kyto tikslo.

— Jie užima tiltus, -- sušuko 
Erszebeta, — mes nenueisime 
į Peštą!

Ilona norėjo įsiveržti gatvėn. 
Kuzinas įtraukė ją giliau į ko
ridorių.

-- Leisk man šaudyti, Vašia, 
aš noriu šaudyti, aš noriu šau
dyti, šaudyti, šaudyti!

— Tik ne beprasmiškai!
-- Viskas beprasmiška; vis

kas be prasmės; viskas pasidarė 
beprasmiška; viskas neturėjo 
prasmės!

Kuzinas prispaudė nusivylėlę. 
prie sienos. Ji įniršo. Jie par
puolė ant žemės. Ginklai iškrito 
iš rankų. Ilona išsprūdo iš Ku- 
zino. Jis griuvo ant jos visu 
savo svoriu.

-- Vašia, kodėl tai darai?
— Nes myliu tave!
Ilona tiesėsi.
— Ir aš myliu tave, ir dar 

kaip, ir dar kaip!
‘Kuziną nustebino jos jėga. Nu

stebimo akimirką ji nustūmė jį 
šalin. Griebdama šautuvą, pa
šoko. Erszebeta sulaikė ją už 
peties

-- Ilona!
Jos vardas buvo ištartas, kaip 

maldavimas, ir ji negalėjo nu
mesti lengvos rankos nuo pe
ties. Ji atsirėmė į Erszebetą, 
tyliai, be saiko kukčiodama. Dar 

neats įgavęs nuo tokio laukinio 
prasiveržimo, Kuzinas atsistojo 
ir nuėjo link durų. Paskutinis 
tankas praūžė pro šalį. Naktis 
buvo papilkėjusi, dangus pablan- 
kęs, bet tą dieną Budapešte ne
buvo dienos. Dūmų debesys slin
ko gatvėmis, atimdami regimu
mą. Tankų žvangėjimas tolo.Kaž- 
kur tolumoje šūviai skelbė naują 
kautynių židinį.

— Einam dabar! -- sušuko 
Kuzinas.

Jie perbėgo gatvę, pasiekė 
skersgatvį. Jaunuoliai tempė 
šaudmenų dėžes. Dvi moterys 
nešė atgal grindinio akmenis, 
kuriuos prieš dieną buvo paša
linę nuo kelio. Vyrai statė po- 
zicijon kulkosvaidį.

-* Ar mes prasiveršime į 
Peštą? -- klausė Erszebeta.

Pečių truktelėjimas.
-- Mes pirmiau turime nueiti 

į Sucso gatvę, -- spyrėsi Ilona.
Pirmyn. Viena moteris laikė 

apkabinusi šešiolikos metų jau
nuolį. Jis abiejose rankose tu
rėjo po šautuvą, ir vis dėlto 
atrodė, kad jis kybojo prie jos 
"nebylus, kaip vaisius ant me
džio". "Dieve, laimink tave, Die
vas su tavimi," kukčiojo ji, 
bet, kaip medis, kuris neleidžia 
nukristi neprinokusiam vaisiui, 
nepaleido jo iš glėbio. Tolyn! 
Duslus dundėjimas suvirpino orą. 
Stiklai pabiro. Tolyn! Žvakės de

gė kambariuose. Vaikai verkė. 
Tolyn, į sekančią gatvę, į se
kantį skersgatvį, tolyn!

Sucso gatvė vingiuotoje Budoje 
atrodė išmirusi. Žingsnių kauk
šėjimas akmeniniame grindiny
je traukė veidus prie atvirų lan
gų. Jie pamatė trispalvius raikš
čius, kai kurie pažino Iloną ir 
vienas kitas kilsterėjo ranką. 
Pamojavimas - tai buvo matoma 
iš veidų - atrodė lyg pralaimė
jimo gestas.

Bona rado namą užrakintą. Ji 
griebėsi kišenėn rakto, bet tuo 
metu durys atsidarė. Moters a- 
kys buvo pilnos klausimų. Ilona, 
Erszebeta ir Kuzinas praėjo pro 
šalį ir nuskubėjo laiptais aukš
tyn. Jie įėjo butan, kur Etelė 
sėdėjo prie radijo. Vaiką ji laikė 
ant kelių. Langai drebėjo nuo 
patrankų dundesio, bet vaikutis 
miegojo, užliūliuotas besikarto
jančios vengrų himno meliodijos. 
Miegančio kūdikio vaizdas visus 
nutildė. Jie kalbėjo pašnibždo
mis ir vaikščiojo ant pirštų galų. 
Dabar radijas grojo Schuberto 
Avė Maria. Rankinės granatos 
gulėjo spintoje su vengriškuoju 
tulpių raštu.

--Iš kur jos? -- paklausė Ku
zinas.

—Mes jas radome, -- pasa
kė Etelė, -- vakar, kai žmo
nės buvo pradėję nuo gatvių 
valyti griuvėsius ir barikadas.

--Ir jūs jas parsinešėte na
mo?

--Mes jautėme, kad jų dar 
reikės.

--Aš tikiu, kad visi tai nujau
tė, bet jūs, -- tai sakydamas,

DANGUOLĖ DUOBAITE, studijuojanti Bostono universitete, iš
rinkta kandidate į universiteto gražuoles. Kasmet Bostono uni
versitetas iš 18 kandidačių išrenka universiteto gražuolę-karalai- 
tę. Be Duobaitės kandidačių tarpe yra dar kita‘lietuvaitė--Rita 
Ausiejūtė, kurios nuotrauka Dirvoj buvo atspausta anksčiau. Bostono 
universitete studijuoja 63 lietuviai.

Romo Bričkaus nuotrauka

Kuzinas pasižiūrėjo į Iloną, — 
jūs tai žinojote.

Ten buvo rankinės granatos 
su kotais. Kuzinas prisikimšo 
jų už diržo. Ilona ir Erszebeta 
susiveržė savo apsiaustų juos
tas ir darė tą patį, kaip Kuzi
nas. Schuberto giesmė nutrūko. 
Vaikas pradėjo verkti.

MIELI KLAUSYTOJAI, SEKA 
SVARBUS PRANEŠIMAS:

KAIP ASSOCIATED PRESS IŠ 
NEW YORKO PRANEŠA, JUNG
TINĖS VALSTYBĖS ANKSTI RY
TĄ PAREIKALAVO DAR ŠIeSEK- 
MADIENĮ NEPAPRASTAME 
JUNGTINIŲ TAUTŲ SAUGUMO 
TARYBOS POSĖDYJE NAGRI
NĖTI RUSŲ UŽPUOLIMĄ PRIEŠ 
VENGRIJĄ.

AUSTRIJOS DELEGATAS 
RONALD V/ALKER PLENUMO 
POSĖDYJE PERSKAITĖ VIENĄ 
TELEGRAMINĮ. PRANEŠIMĄ IR 
PAREIKALAVO NEOFICIALAUS 
SAUGUMO TARYBOS NARIŲ SU
SIRINKIMO, KAD APSVARSČIUS, 
KOKIŲ ŽYGIŲ IMTIS. TAS UŽ
DARAS POSĖDIS TURI ĮVYKTI 
SEKMADIENIO RYTĄ, 8:45 VA
LANDĄ.

Vėl muzika. Vaikas nutilo. 
Etelė paguldė jį lovon.

--Tu lieki su vaiku, -- pasakė 
Ilona.

--Kaip nori.
--Ne kaip aš noriu, bet tavo 

pareiga pasilikti su vaiku.
--Ar tu manai?
--Nėra daugiau kam, išskyrus 

tave.
--Tu kalbi, lyg jūsų nebūtų.
--Ilonos tiesa, -- pasakė Er

szebeta.
Muzika vėl nutrūko. Ilona grei

tai pagriebė iš lovos vaiką, pa
bučiavo į kaktą ir atidavė Ste
lei.

--Sudiev!

--Pasilik dar, pirma išklau
syk žinias.

--Sudiev, mes skubame, -- 
tarė Erszebeta ir Kuzinas: -- 
Laimingai jums abiems!

DĖMESIO! DĖMESIO! MIELI 
KLAUSYTOJAI SKAITOME 
VENGRUOS RAŠYTOJŲ DRAU
GUOS ATSIŠAUKIMĄ:

VISIEMS PASAULIO RAŠYTO
JAMS, VISIEMS MOKSLININ
KAMS, VISOMS RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOMS, AKADEMIJOMS, 
MOKSLO ORGANIZACIJOMS, 

VISIEMS DVASINIO GYVENIMO 
VADAMS: GELBĖKITE MUS!
LAIKO MAŽA! FAKTAI JUMS 
ŽINOMI, MUMS NEREIKIA JŲ 
AIŠKINTI. GELBĖKITE VENG
RIJĄ! GELBĖKITE VENGRŲ 
TAUTĄ! GELBĖKITE VENGRŲ 
RAŠYTOJUS, MOKSLININKUS, 
DARBININKUS, ŪKININKUS IR 
KŪRĖJUS.

GELBĖKITE! GELBĖKITE! 
GELBĖKITE!

Atsišaukimas buvo pakartotas 
angliškai, vokiškai ir rusiškai. 
Vaikas verkė. Gelbėkite! Gelbė
kite. Etelė rašė:

"Ilona, kas gali ramiai į viską 
žiūrėti. Aš neištveriu. Aš darau 
tai dėl vaiko. Jei man kas nors 
atsitiks, išaugink jį žmogumi. 
Etelė."

Ir ji paėmė kūdikį, gelbėkite, 
gelbėkite, gelbėkite, ir nunešė 
jį apačion pas senąją porą, gel
bėkite, gelbėkite, gelbėkite, iš
bėgo J gatvę, gelbėkite, gel
bėkite, gelbėkite, pamatė kai
myniniame name iš motinos glė
bio išsiplėšiantį berniuką, gel
bėkite, gelbėkite, gelbėkite, ir 
nubėgo paskui jį, gelbėkite, gel
bėkite, gelbėkite.

(Bus daugiau)

YOURSELF...

HAVE YOU PAID

interest . . . computed 
year.

. . . and have you paid yourself first . . . before you 
started spending? Saving a portion of all you earn 
is a major step toward success and a secure future. 
St. Clair Savings will help you plan for your future by 
providing a safe place for your savings while paying 
you a generous return . . . 4% 
quarterly and paid twice each

Kaip llluminating Company padeda užtikrinti, kad ir JAM bus vietos
Mokyklose vieta yra problema. Ir tikriausiai bus dar ilgesni laiką. Tik kasdieninis gerinimas ir didinimas atneš naujas 
ateities klases. Čia naudojami mokesčių doleriai — jūsų ir mūsų. Praeitais metais, pavyzdžiui, mūsų mokyklos buvo 
virš $5,000,000 arčiau išeities — nuo The Uluminating Company nekilnojamo ir asmeninio turto mokesčių. Mes 
esame didžiausias nekilnojamo ir asmeninio turto mokesčių mokėtojas Cleveland-Northeastern Ohio, kaip mokesčių 
mokėtojas ir pilietis, mes suprantame, kad mūsų jaunimas turi turėti progą stiprėti moksle, kad išlaikius Amerikos 
gyvenimo būdą.

Three 
Convenient 
Locations...

813 East 185th St. 
25000 Euclid Avė.
6235 St. Clair Avė.ST. CLAIR 

AVINGS
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LIETUVIŠKOJI STUDENTIJA IŠEIVIJOJE (2) V. GEGEVIČIŪTĖ

Mūsų studentai nesuinteresuoti 
politinėmis partijomis

Tik 2% priklauso lietuviu politinėms partijoms, bet studentų tarpe jaučiamas 
didelis susidomėjimas Amerikos politiniu gyvenimu.- Į laisvą Lietuvą norėtų 

grįžti tik 30%!- Socialinis aspektas gali sukliudyti greitą nutautėjimą.
Pasiskirstymas lietuvių akade

minėmis organizacijomis, šioje 
grupėje, gautas gan realisti
nis. Būtent, 32% sudaro Korp. 
Vytis! ir Akademinė skaučių 
draugovė, 30% ateitininkai, 12% 
sudaro santariečiai, 7% neo- 
lithuanai, 5% gintariečiai ir 12% 
nepriklausomųjų bei 2% nepasi
sakiusiųjų.

HUMORO 
KAMPELIS

AMERIKIETIS turistas Čekos
lovakijoje pasiprašė, kad jam 
leistų apžiūrėti valstybinį ban
ką. Gavęs leidimą jis nusileido į 
rūsius ir pamatęsnustebo be jo
kios tvarkos visur išmėtytas 
aukso plytas.

--Pas mus Amerikoje, --pa
sakė jis palydovui, -- aukso re
zervai yra saugomi už geleži
nių durų, prie kurių dieną ir 
naktį stovi ginkluoti sargybi
niai.

--Jūs dar nesupratote mūsų 
sistemos, -- atsakė čekoslo- 
vakas komunistas. -- Pas jus 
auksas turi vertę, o pas mus 
brangiausias turtas yra darbi
ninkas ir jį mes laikome už ge
ležinių grotų, saugojant ginkluo
tiems sargybiniams.•

KREMLIUJE posėdžiauja karo 
strategai.

—Mes galime į Ameriką pa
siųsti dešimt žmonių, kurių kiek
vienas turės po lagaminą ir kiek
viename lagamine bus atominė 
bomba. Vienas mūsų žmonių nu
vyks į New Yorką, kitas į Cle- 
velandą, trečias į Chicagą... Ką 
jūs galvojate?

--Planą negalima įgyvendinti.
--Kodėl? Juk mes turime ato

minių bombų daugiau negu rei
kia.

--Bombų, taip. Bet jūs dar tur
būt niekad nebandėte nusipirkti 
lagaminą... •

MASKVOJE kalbasi du pilie
čiai.

--Ar žinai, vakar vagys buvo 
įsilaužę į vidaus reikalų minis
teriją.

--Ir ką jie pavogė?
--Galutinius rinkimų rezulta

tus.
--Kokių rinkimų?
--Ateinančių metų!•
SOVIETUOJE vienas darbinin

kas už pavyzdingą darbą gavo 
dvi savaites atostogų Kryme dar
bininkų poilsio namuose.

Atvykęs į vilą, koridoriuje su
sitikęs atostogaujantį darbinin
ką klausia kur yra išvietė.

--Atsiprašau, drauge, aš dar 
nežinau, nes čia esu tik antra 
savaitė... •

ANGLAS, airis ir škotas suta
rė padaryti iškylą ir kiekvie
nas su savimi atsiveš ką nors 
pietums.

--Aš pasiimsiu, sako anglas, 
svarą kumpio.

--Aš pasiimsiu, sako airis, 
pyragaičių.

—O aš, sako škotas, pasiim
siu brolį! •

TRYS keleiviai, važiuodami 
traukiniu per Texaso lygumas, 
susiginčijo dėl karvių skaičiaus, 
kurias jie matė besiganančias.

--Jų buvo apie tūkstantis, sa
ko vienas.

--Ne, buvo nedaugiau penkių 
šimtų, sako kitas.

Tada tylėjęs tretysis prabilo:
—Nėra ko ginčytis. Iš viso kar

vių buvo keturi šimtai pen
kiasdešimt trys.

--Kaip tu galėjai taip tiksliai 
suskaičiuoti traukiniui greitai 
pravažiuojant pro šalį, nustebo 
abu pirmieji.

--Labai paprastai, paaiškino 
tretysis. Aš suskaičiavau visų 
karvių kojas ir padalinau iš ke
turių.

Sakyčiau, vėl ne taip stebė
tini skirtumai tarp organizacijų, 
išskyrus spaudos pasirinkimą. 
Tačiau, reikia įsidėmėti, jog 
anketos klausimai nebuvo taikyti 
atrasti organizacinius skirtu
mus, bet išryškinti nutautėjimo 
procesą, o šiame procese orga
nizacijos jau nebesiskiria.

Tikriausia, keletą metų atgal 
ir šiuose nutautėjimo klausi
muose būtų buvę didesnių or
ganizacinių skirtumų. Tačiau ir 
be statistinių rezultatų jau buvo 
pastebėta, kad organizacijose i- 
deologiniai skirtumai yra mažiau 
ryškūs ir mažiau ryškinami, nes 
visos organizacijos savo veiklą 
koncentruoja nenutautėjimo tiks
lui, čia supanašėdamos.

Aišku, norint ir iš menkų skir
tumų galima padaryti plačias, 
nors ir nelabai sąmoningai pa
grįstas išvadas, tačiau čia bus 
prisilaikyta vienos angliškos pa
tarlės, kad vieno plauko suskal
dymas nepadaro geros šluotos. 
Siūlyčiau ir kitiem nedaryti jo
kių sprendimų apie organizaci
jas, vadovaujantis vien spaudos 
pasirinkimu. Pirma, žiūrint į 
anglų kalbos spaudą, READERS 
DIGEST yra skaitomas beveik 
visų neo-lithuanų ir antroje vie
toje beveik 80% ateitininkų. NEW 
YORKER daugiausia skaito san
tariečiai. Santariečiai ir nepri
klausomieji visuose rezultatuose 
yra labai panašūs, tik spaudos 
atžvilgiu skiriasi tuo, kad ne
priklausomieji daug daugiau 
skaito žurnalą Lietuvių Dienos. 
Korp Vytis ir AS Draugovė lai
ko visų 50% - 50% balansą. Ver
ta pastebėti dar vieną skirtumą, 
būtent, kad ateitininkų dau
giausiai priklauso LietuviųBend- 
ruomenei.

Labiausiai skaitomi lietuviški 
laikraščiai išsiskirstė šioje 
tvarkoje: pirmoje vietoje DRAU
GAS: antroje - DIRVA: trečioje 
- DARBININKAS; ketvirtoje - 
VIENYBE: penktoje NAUJIENOS. 
Palyginant su 1956 metų rezul
tatais, reikia pastebėti, kad 
DIRVA buvo ketvirtoje vietoje, 
o dabar jau antroje; VIENYBE 
buvo penktoje vietoje, o dabar 
ketvirtoje; NAUJIENOS buvo an
troje vietoje, o dabar penktoje.

Lietuviški žurnalai pasiren
kami taip: pirmoje vietoje -LI
TUANUS (ir čia neįtikėtina, nes 
prenumeratų skaičius to neparo
do; tad klausimas kyla, kaip tei
singai anketos buvo atsakytos); 
antroje vietoje - LIETUVIŲ DIE
NOS, trečioje - ATEITIS, ket
virtoje - MŪSŲ VYTIS ir LAIŠ
KAI LIETUVIAMS, penktoje - 
-AIDAI, šeštoje - SKAUTŲ AI
DAS, septintoje - METMENYS, 
aštuntoje - KARYS, devintoje - 
-Į LAISVŲ, ir dešimtoje - LI
TERATŪROS LANKAI.

Amerikos periodiniai leidiniai, 
kurie yra reguliariai skaitomi, 
pasirenkami šioje tvarkoje: 1. 
TIME, 2. THE ATLANTIC, 3. 
LIFE, 4. READERS DIGEST, 5. 

Mūsų studentija domisi menu. 80% vertina jį meniniu kriterium ir tik 8%, įsigijant paveikslą, žiū
rėtų, kad jis būtų lietuvio dailininko tapytas. Nuotraukoje vaizdas iš jaunųjų dailininkų parodos, įvyku
sios kovo 18-19 d. Brooklyne Apreiškimo parapijos salėje., kurią suruošė Studentų Skautų Sąjungos 
New Yorko skyrius. G. Peniko nuotrauka

POST, 6. NEWSWEEK 7. THE 
NEW YORKER, 8. VOGUE, 9. 
HARPER MAGAZINE, 10.SAT- 
URDAY REVIEW OF LITERA- 
TURE ir 11. REPORTER.

Lietuviškos spaudos rolę mū
sų studentijoje galima spręsti 
iš keletos rezultatų. 50%atsakiu- 
siųjų pasisako, kad lietuviškos 
spaudos, knygų skaitymas yra bū
tina sąlyga išlikti lietuviu, kita 
pusė pasisako, kad tik asmeniš
kas apsisprendimas yra svar
biausia. Įdomu tai, kad nemažai 
iš atsakiusiųjų, jog lietuviškos 
spaudos ir knygų skaitymas yra 
būtina sąlyga išlikti lietuviu, į 
klausimą, kiek lietuviškų knygų 
perskaitė per paskutiniuosius 
metus, 30% atsakė, jog neskaito 
nei vienos, 25% tik vieną ir 15% 
- 6 ir daugiau. Procentas ne
skaičiusiųjų nei vienos knygos 
per metus laiko padidėjo nuo 
1956 metų net dvigubai, nes ta
da buvo tik 16%. Nemanau, kad 
užtektų pasakyti, jog padidėjęs 
neskaitančių skaičius nutarė, kad 
asmeniškas apsisprendimas yra 
svarbus. Visgi, kaip besiteisin
sime, šis faktas rodo, kad lie
tuviškų knygų skaitymas mažė
ja, o be jų nutautėjimo proce
sas spartėja.

Į klausimą, "kurią iš skaity
tų lietuviškų knygų labiausia ver
tino?" atsakė tik 51% ir pasi
rinkimas buvo sekantis: pirmo
je. vietoje - M. Katiliškio MIŠ
KAIS ATEINA RUDUO, antroje 
-M. Katiliškio IŠĖJUSIEMS NE
GRĮSTI, trečioje - A. Škė
mos BALTOJI DROBULĖ, ket
virtoje - Putino ALTORIŲ ŠE
ŠĖLYJE, B. Pukelevičiūtės AŠ- 
TUONI LAPAI ir Maceinos JOBO 
DRAMA.

Įsigyjant dailininko nutapytą 
paveikslą, 80% vertintų jį vien 
meniniu kriterum, 12% ieškotų 
lietuviškų motyvų ir 8% žiūrėtų, 
kad paveikslas būtų lietuvių dai
lininko nutapytas. Reikia pripa
žinti, kad meno atžvilgiu nebu
vo galima tikėtis kitokių atsa
kymų iš studentų, tad klausi
mas liko visai nediskriminuojąs.

Tikrai nemalonu buvo sulaukti

Dailininkas Kazimieras Žoromskis jaunųjų dailininkų parodo
je Brooklyne, kurią suruošė studentai skautai, skaito paskaitą 
apie modernųjį meną. Dešinėje sėdi Stud. Skautų S-gos New Yorko 
skyr. pirm. Algis Rimas. g. Peniko nuotrauka

Lietuvaitės studentės pasirodė esančios didesnės patriotės už vyrus. Jei vyrų tik 40% pasisakė, 
kad joks bendradarbiavimas su komunistine Lietuva nepriimtinas, tai moterų atsakymai siekė 60%. 
Nuotraukoje grupė New Yorko studenčių viename susirinkime. y. Maželio nuotrauka

klausimas "Daleiskite, kad tuo 
pačiu metų vyktų ideologinės or
ganizacijos (kuriai priklausai) 
susirinkimas ir Studentų Sąjun
gos skyriaus susirinkimas, į ku
rį vyktumėt?" Čia, 54% atsakė, 
kad vyktų į ideologines organi
zacijos susirinkimą ir tik 19% 
vyktų į Stud. Sąjungos susirin
kimą, kiti neatsakėarba tas klau
simas jų nelietė. Šis rezulta
tas parodo, kas jau jautėsi per 
paskutiniuosius metus, kad ideo
loginės organizacijos turi veik
los monopolį. Vietoj, kad jos pa
dėtų Sąjungos gyvavimui, ideolo
ginės organizacijos slopina Są
jungos veiklą, lyg norėdamos ją 
nukonkuruoti. Tačiau, reiktų pa
galvoti, kaip nesąmoninga ši kon
kurencija yra, nes kenkiame savo 
pagrindiniam tikslui. Studentų 
Sąjungai reikėtų naujųgairių, ku
rios išvengtų veiklos susikryžia
vimo.

Pasirodo, ypatingai yra svar
būs politinių klausimų atsakymai. 
Tik 2% priklauso lietuvių poli
tinėms partijoms, 98% visai ne
priklauso, 74% nėra iš viso su
interesuoti ir nesimpatizuoja jo
kiai partijai. 1956 metų rezulta
tuose 45% nepasisakė nė už vieną 
partiją, reiškia tendencija igno
ruoti politinį aspektą jau buvo, 
tačiau šiais metais beveik visi 
atmeta bet kokį susidomėjimą 
lietuvių politinėmis partijomis.

Kyla klausimas, ar atmetus 
tuos politinius aspektus, mes 
neprarandame greičiau tautinio 
sąmoningumo. Ypač, atsižvelgiani 

į tai, kad būdami visai nesuinte
resuoti lietuvių partijomis, vis
gi 90%pasisako simpatizuoją vie
nai ar kitai Amerikos politinei 
partijai ir 90% pasisako 
dėl Amerikos prezidentinių 
kandidatų, nors tuo laiku dar jie 
nebuvo nominuoti ir didelio masto 
propagandai to fakto negalime 
priskirti.

Kiek Sąjungoje, tiek ideolo
ginėse organizacijose yra jau
čiamas didelis susidomėjimas A- 
merikos politiniu gyvenimu. Šis 
susidomėjimas ir kaikurių jau 
aktyvus įsijungimas į Respubli

Trijų miestų studentai susitikę LSS suvažiavime Chicagoje. Iš 
kairės M. Leknickaitė (Cleveland), A. Andolis (Detroit) ir G. Mus
teikytė (Chicago).

konų ar Demokratų partiją yra 
niekas kitas, kaip reikšmingas 
įaugimas į šio krašto aplinką. 
Nors faktas, kad 95% yra jau 
Amerikos piliečiai nieko daug ne
pasako, bet kad jie tuomi tikrai 
identifikuojasi, buvo pastebėta 
kiekvieno studento savęs apibū
dinime. Vistik beveik visi pir
miausia pasirinko Amerikos pi
liečio konceptą, o nemažai ir 
Amerikos lietuvio.

Įdomus yra tas faktas, kad 
lietuviai puikiai išpranašavo 
Amerikos prezidentinių rinkimų 
rezultatus, nes 49% pasisakė už 
Kennedy ir 40% už Nixon. 65% 
ateitininkų pasisakė už Kennedy 
ir 33% už Nixon. 46% akademikų 
skautų už Kennedy ir44užNixon, 
tai vėl maždaug 50%-50% balan
sas, kuris pasirodo ir visuose 
kituose rezultatuose. Santa
riečiai - 28% pasisako už Ke
nnedy ir 43% už Nixon. Santa
riečiai krypsta Respublikonų 
kryptin, o ateitininkai Demokratų 
kryptin, pas akademikus vėl 50%- 

balansas. Buvo net ir toks 
lietuvis patriotas, kuris pa
reiškė, jog norėtų, kad Vytautas 
Kavolis būtų išrinktas Amerikos 
prezidentu.

Įdomus gavosi rezultatas pa
žiūrėjus į visus pasisakiusius 
už Kennedy ir kaip jie atsakė 
į klausimą "Jei tik atominio karo 
pasėkoje (nors tai atneštų didelį 
Amerikos ir Rusijos sunai
kinimą) Lietuva tegalėtų atgauti 
nepriklausomybę, ar Jūs norė
tumėt, kad toks karas įvyktų?" 
Čia 65% pasisakę už Kennedy - 
nenori tokio karo ir tik 20% 
norėtų karo. Galbūt galima da- 
leisti, kad pasisakiusieji už Ke
nnedy manė, kad jis geriau mo
kės išvengti karo negu Nixon, 
nes iš pasisakiusiųjų už Nixon 
42% norėtų karo.

Kiti politiniai klausimai susi
laukė taip pat įdomių atsakymų. 
Į klausimą "Jeigu komunizmas 
žlugtų ir Lietuva vėl taptų ne
priklausoma valstybe, kokie būtų 
jūsų planai?" Čia tik 30% atsakė 

kategoriškai, kad grįžtų atgal 
į tėvynę nuolatiniam apsigyveni
mui. Kiti 70% eina į visokiausius 
pasiteisinimus, kaip pav. "būtų 
naudingesni tėvynei, pasilikdami 
čia," kiti grįžtų, jei gautų geras 
pozicijas savo profesijose, dar 
kiti grįžtų tik apsilankyti. Buvo 
ir tokių, kurie pasisakė, kad 
grįžtų, jei atgautų savo tėvų tur
tus.

Sekantis klausimas buvo: "Ko
kia būtų jūsų pažiūra į Lietuvą, 
jei ji būtų nepriklausoma nuo 
Rusijos, bet valdoma lietuvių ko
munistų diktatūros (kaip pav. Ti-

G. Peniko nuotrauka 

to Jugoslavijoje)?" 50%pasisakė, 
kad joks bendradarbiavimas su 
komunistiniu, nors ir lietuvišku 
režimu, nepriimtinas. 34% pasi
sakė už artimą kultūrinį ben
dravimą ir 16% neturėjo nuomo
nės. Moterys čia skyrėsi nuo 
vyrų, 60% moterų ir tik 40% 
vyrų pasisako, kad joks bendra
vimas nepriimtinas ir tik 21% 
moterų, bet 43% vyrų pasisako, 
kad norėtų artimo bendravimo 
su tokiu režimu. Šį skirtumą 
aiškinčiau psichologiškai, pir
ma, kad mes daugumoje nepa
jėgiame diskutuoti komunizmo be 
emocinio atspalvio. Vyrai dau
giau negu moterys pajėgia emo
cinį aspektą atskirti, tad jų nu
sistatymai nėra tokie katego
riški.

Dabar prieiname prie antrųjų 
svarbiausių rezultatų, tai pasi
sakymai apie socialinį bendra
vimą. Įsidėmėkite šiuos davi
nius. Visi, kurie atsakė, jog turi 
jau visus tris draugus nelietu
vius, nelanko Vasario šešioliktos 
minėjimų, ir neskaito lietuvių 
spaudos, arba jei skaito labai 
mažai. Taip pat pastebėkite, kad 
šioje kategorijoje buvo daugiau 
merginų, nors labai maža per
svara. Įdomu tai, kad nors dau
giau vyrų pasisakė, jog turi pa
simatymus (dates) su svetim
tautėmis, tačiau vedybų atveju, 
jų mažiau vestų svetimtautes, 
nors ir būtų įsimylėję. Čia gal 
reikėtų paklaust vyrų, kokiomis 
intencijomis jie skiria pasima
tymus su svetimtautėmis? Kas 
liečia religijos ar tautybės svar
bumą, ieškant vedybinių partne
rių, atsakymuose gavosi 50% - 
50% balansas.

Sudarius tam tikrą studentijos 
veido škicą, grįžtant vėl prie 
pirmykščio anketos tikslo, atsa
kykime pradžioje pastatytą klau
simą: būtent, kokie studentų 
bruožai pasirodo daugiau prisi
dėję prie nutautėjimo eigos, ko
kie daugiausia trukdo nutautėji-

(Nukelta į 6 psl.)
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RETA PROGA - PATOGUMAS
Rasite didelį didelį pasirinkimą!
Visokių lietuviškų plokštelių, knygų, gaidų, gin

taro, medžio ir odos dirbinių, rankdarbių ir kitų 
prekių, kurios primena Lietuvą.

Siuntiniu siuntimas į visas pasaulio šalis. Tose 
pat patalpose yra net trys krautuvės, kuriose rasite 
visas prekes tinkamas siuntimui, pav.: medžiagas 
paltams, kostiumams, suknelėms, laikrodžius, rašo

mas mašinas su lietuviškais raidynais, siuvamas ma
šinas, akordeonus ir kitus muzikos instrumentus. 
Visų prekių išvardinti neįmanoma, prašome duoti 
adresą, tuojau atsiųsime katalogą su visomis infor
macijomis.

Ką norėtumėt pirkti ar pasiųsti, prašome pirma 
pasiteirauti pas mus

J. KARVELIS, 3322 So. Halsted St., 
Chicago 8, III. Tel. YArds 7-0677.

Pastaba: Iš kitų miestų siuntinius taip pat 
siunčiame, tik prašome pranešti ką ir kam pasiųsti 
— apmokėsite vėliau.

Daug geriau Kovo žaidėjai pa
sirodė pietinės Ontario stalo te-

Kanados lietuvių vicemeisteris - Hamiltono LSK Kovas jaunių krpšinio komanda, kuri balandžio
15-16 d. dalyvaus Toronte įvykstančiose Š. Amerikos lietuvių sporto žaidynėse. Nuotraukoje klupo iš 
kairės: P. Enskaitis, G. Breichmanas (kapitonas), R. Petrauskas, G. Blekaitis, L. Meškauskas. Stovi: 
E. Dervaitis, A. Kybartas, J. Stankevičius (komandos treneris), A. Bakaiti^, A. Stosius, K. Gužas.

SPORTO DIENOS
Stalo teniso pirmenybės Kanadoje
Kanados Sporto Apygardos 

stalo teniso individualinės pir
menybės vyrų-ir moterų grupė
se buvo pravestos Toronte, da
lyvaujant žaidėjams iš Toronto 
Vyčio ir Aušros, Hamiltono Ko
vo ir Rochesterio Sakalo. Ir vėl 
pageidauta Montrealio Tauro 
sportininkų, kurie, atrodo, dau
giausiai koncentruojasi vyrų ir 
moterų krepšinyje, užmiršdami 
ir apie kitas veikiančias sporto 
šakas.. .

Pačios pirmenybės neatnešė 
didelių staigmenų. ‘Kaip ir tikė
tasi, vyrų grupėje pirmą vietą 
laimėjo Pr. Gvildys, antras buvo 
Nešukaitis (abu T. Vytis), tre
čias St. Navickas ir ketvirtas A. 
Grajauskas (abu Ham. Kovas).

Moterų grupėje jau atsirado 
naujų veidų ir čia kova vyko la
bai kietai. Ypač jaunų rocheste- 
riečių L. Januškaitės, L. Stas
kevičiūtės ir vytietės E. Saba

VISAD TURĖK PO RANKA
GERA DOVANA

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

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

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

Užsisakant naudokis pridedama atkarpa.

DIRVA 
6967 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio. 

Siunčiu $5.00 ir prašau man išsiųsti R. Spalio 
naują knygą "Alma Mater".

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas)
Omahos ASK Lituanicos krepšininkai prieš rungtynes Chicagoje. Klūpo iš kairės: A. Povilaitis, 

S. Naujokaitis, R. Povilaitis, R. Naujokaitis. Stovi iš kairės: komandos vadovas J. Giedraitis, J. Va
siliauskas, E. Nelsas, komandos kapitonas R. Mickevičius, K. Gustas, V. Naujokaitis ir klubo pirmi
ninkas A. Reškevičius. P. Petručio nuotrauka

liauskaitės dalyvavimu ir jų žai
dimu reikia tikrai džiaugtis ir 
laukti gražių laimėjimų.

Moterų baigmė dar neišaiš
kinta, (turi žaisti L. Kasperavi- 
čiūtė ir E. Sabaliauskaitė), ta
čiau trečioji vieta atiteko L. Ja- 
nuškaitei (Sakalas) ir ketvirtoji 
Z. Rickienei (H. Kovas). Vyrų 
dvejetas: 1) Mačiulis (Sakalas) 
— Nešukaitis (Vytis) 2) Gvil
dys — Vaičekauskas (abu Vy
tis), 3) E. Petrušaitis — A. 
Grajauskas (Kovas), 4) St. Na
vickas — J. Brazlauskas (Ko
vas).

Moterų dvejetas: 1) Kaspera- 
vičiūtė — Sabaliauskaitė (Vy
tis), 2) Rickienė (Kovas) — 
Grybauskienė (Sakalas), 3) Ja- 
nušaitė — Staškevičiūtė (Saka
las), 4) Stirbytė (Aušra — 
Prunskytė (Vytis).

Mišrus dvejetas: 1) Mačiulis 

— Janušaitė (Sakalas), 2) Ne
šukaitis — Kasperavičiūtė (Vy
tis), 3) Gvildys — Sabaliaus
kaitė (Vytis, 4) Petrušaitis — 
Rickienė (Kovas).

*
Ontario atvirose stalo teniso 

pirmenybėse dalyvavo Toronto 
Vyčio ir Hamiltono Kovo žaidė
jai. Didesnių laimėjimų neat
siekta, nors trylikametė E. Sa-

Chicagos LSK Aro krepšinin
kas A. Galinaitis, pereitais me
tais pabaltiečių pirmenybėse žai
dęs lietuvių rinktinėje, V.V. 
sporto apyg. pirmenybių jaunių 
B. klasės baigminėse rungtynėse 
Arui pelnė 17 taškų.

P. Petručio nuotrauka 

baliauskaitė moterų B grupėje 
laimėjo pirmų vietą, o L. Kas- 
peravičiūtė su kanadiete laimė
jo dvejetą ir vienetuose iškopė į 
baigmę. Nešukaitis vyrų B kla
sėje pasiekė pusiaubaigmę, ha- 
miltoniečiai daugiausiai pasiekė 
ketvirfinalius, o J. Braslauskas 
(su forais) B grupėje ir pusfi
nalį. *

RAMŪNAS UNDEVYS, Chica
gos Neries jaunučių krepšinio ko
mandos kapitonas.

Z. Degučio nuotrauka

niso pirmenybėse Hamiltone. Jie 
sudarė 60 žaidėjų tarpe didžiau
sią dalyvių skaičių, laimėdami 
taip pat daugiausiai pirmų ir 
antrų vietų.

Mergaičių B grupėje pirmoji 
buvo D. Kudabaitė, baigmėje 
įveikdama R. Skaistytę. Trečioji 
vėl lietuvaitė D. Vaitonytė, ket
virtoji kanadietė Wyatt ir penk
toji — šeštoji vieta vėl lietu
vaitės — S. Šopytė ir V. Paške
vičiūtė.

Vyrų B grupėje pirmas buvo 
L. Stanaitis, nugalėjęs B. Wyatt, 
tuo tarpu A klasėj L. Stanaitis 
— G. Paltarokas dvejetas tik 
baigmėj buvo nugalėti Zulps — 
Eichwald dvejeto. Moterų A kla
sės vienetuose, antrą vietą už
ėmė L. Rickienė. Pietinės Onta
rio prov. pirmenybėse dalyvavo 
žaidėjai iš Hamiltono, Burling- 
tono, Londono ir Kitchener.

♦ > •
Naujai išrinktoji Hamiltono 

LSK Kovas valdyba pareigomis 
pasiskirstė: pirm. K. Stanaitis, 
sekret. K. Baronas, ižd. J. Bu- 
lionis, pareng. vad. J. Giedraitis, 
vald. narys S. Valevičiūtė.

K. B.

Paraginkit savo pažįstamus 
užsiprenumeruoti DIRVĄ.

IŠKARPOS IŠ DAINAVOS
15 METU PRAEITIES

"Dainos posmuose girdžiu tė
vynės šauksmą, dainose regiu gy
vą, lietuvio visą buitį api
mantį paveikslą. Dainos garsais 
man grįžta tėviškės prisimini
mai", -- kalbėjo senyvo amžiaus 
moteriškė Hanau stovykloje, be
siklausydama Dainavos an
samblio dainininkų repeticijos. 
Tai buvo 1945 metai, tolimoje 
Vokietijos stovykloje, tai buvo 
Dainavos ansamblio pradiniai 
žingsniai. Jie ir šiandien dar 
mumyse žadina panašius jaus
mus, kaįp ir anose dienose. Jie 
ir dabar yra lygiai mums mie
li ir reikšmingi, kaip ir prieš 
15 metų.

♦
Verčiame laikraščių, progra

mų sukaktuvinės ansamblio kny
gos lapus. Ten daug primarginta 
žodžių, kurie mums daug pasa
ko apie Dainavos praeitį.

Štai 1946 m. birželio 9 d. 
data. Ji Dainavai reikšminga ir 
džiugi: tą dieną įvyko ansamb
lio krikštynos. PilnojeHanau sto
vyklos salėje buvo skaitomas 
krikštynų aktas. Jo pabaigoje sa
koma:

"Savo užsimojimą esame pa
siryžę siekti su nepalaužiamu 
užsispyrimu ir meile. Aukščiau
sias telaimina mūsų darbo kelią 
ir tepadeda su laisvės garsais 
grįžti į mylimą Lietuvą!".

1950 m. spalio 8 d. irgi yra 
viena iš svarbesniųjų datų Dai
navos istorijos puslapiuose, Tą 
dieną šv. Kryžiaus bažnyčioje, 
religinių koncertų buvo pradėta 
daina vi ečių veikla Amerikoje. 
Tos erdvios ir gražios bažnyčios 
skliautuose sklido ansambliečių 
garsai, nors ir kiek nedrąsūs 
ir be didesnių vilčių ateičiai.

Tačiau likimas Dainavą nenu- 
vedė į muziejų ir nepastatė tarp 
"buvusiųjų". Ji įsirikiavo į gy
venančiuosius. Ir štai 78 pasi
rodymai Amerikoje yra daina- 
viečių aktyve. Argi daugiau būttj 
galima norėti? Didžiausios ir 
žymiausios šio krašto salės gir
dėjo dainaviečius, o kartu su 
jomis ir tūkstančiai žmonių.

♦
Prieš mano akis padėtos gai

dos. Viršelyje užrašas - Vla
das Jakubėnas "Tremtinių ir 
išvežtųjų giesmė". Kitame pus
lapyje priedas -- "Skiriu Dai
navos ansambliui". Net 4 pusla
piai išmarginti muzikiniais 
ženklais. O tos muzikos Ber
nardo Brazdžionio žodžiais sa
ko:
"Mylėsi Lietuvą iš tolo
Visa Širdim, visais jausmais, 
Iš tolo meilė neprapuola

Po balto marmuro namais.1'
Ir akimis sekant gaidas ir 

tekstą, užklystame už paskuti
niųjų eilučių:
"Tik ji bus saldi paguoda, 
Tik ji tau bus širdy gyva, 
Balta baltųjų vyšnių soduos 
Senolių žemė Lietuva/''

Ši daina pirmą kartą iš.dai- 
naviečių lūpų pasklis balandžio 
9 d. Marijos aukšt. mokyklos sa
lėje Chicagoje. Tai irgi bus viena 
iš Dainavos ansamblio istorinių 
datų. Tą dieną bus atžymėtas an
samblio 15 metų sukaktis.

Ed. Šulaitis

MŪSy STUDENTAI...
(Atkelta iš 5 psl.) 

mą ir, svarbiausia, ar šios prie
šingos jėgos išsibalansuoja ar 
persveria viena kitą.

Politiniai daviniai aiškiausia 
parodė, kad studentijos šaknys 
jau gan giliai yra leidžiamos 
šio krašto dirvoje. Jau prieš 
kelis metus pasireiškęs studentų 
atsiribojimas nuo lietuvių po
litikos, spaudoje susilaukė ne
mažai pagyrimų. Buvo manyta, 
kad studentui dar nereikia savo 
energiją eikvoti politiniuose ba
ruose. Tačiau šis atsiribojimas 
virtęs visapusišku nesusiintere- 
savimu lietuvių politika, tapo 
kenksmingas tautiniam išsilai
kymui. Studentai įsijungdami į 
Amerikos politinį gyvenimą, pa
demonstravo, kad šis aspektas 
jam įdomus ir gal net būtinas. 
Klausimas kyla, ar nebuvo ga
lima lietuvių politinėje plotmėje 
sudaryti daugiau palankias są
lygas jaunimo politinių interesų 
vystymuisi. Dar ir dabar vyres
nioji karta neduoda nei progų 
nei pozicijų jaunesniesiems 
reikšti savo politinius gabumus.

Antra, ideologinių organizacijų 
supanašėjimas, mano nuomone, 
taip pat yra netiesioginė nutau
tėjimo išdava. Vis giliau lei
džiant šaknis šio krašto aplin- 
kon, vis daugiau energijos yra 
išeikvojama šia kryptimi, tad 
proporcingai sumažėję energija 
lietuvių tarp-organizacinei kom- 
peticijai. Rungtyniavimas sti
muliuoja veiklą ir aštrų skirtu
mų plotmėje studentas daug leng
viau identifikuojasi su savo gru
pe ir tuo pačiu lietuvybe. Šis 
ideologinių organizacijų supana
šėjimas dar nėra vienpusiškai 
blogas reiškinys, jei jis būtų 
atatinkamai išnaudojamas. Rei
kėtų daugiau veiklos, kuri ap
jungia visą studentiją, nes pesi
mizmo stadijoje ypatingai vien 
tik fizinė dauguma dažnai įrodo, 
kad dar yra kokia nors vertė 
lietuvybėje.

Trečiasis dėmesio vertas re
zultatas yra draugų aspektas. 
Kol dar nors vienas iš trijų 
draugų yra lietuvis, mūsų anketų 
rezultatuose neatsispindi didelės 
nutautėjimo žymės. Tačiau jau 
turint visus tris draugus nelie
tuvius, rezultatai pasuka jau nu
tautėjimo kryptimi. Sakyčiau,kad 
socialinis aspektas dabar ir yra 
tas didysis balansas, kuris su
trukdo nutautėjimo greitesnį pro
cesą. Didesnis socialinių aspek
tų pritaikymas lietuvių organi
zacinėje veikloje yra dažnai mū
sų visuomenės pašiepiamas. Bet 
tos organizacijos, kurios šį 
aspektą išnaudoja, duoda progų 
lietuviškiems draugų būreliams 
susiformuoti, kurių interakcijoje 
nutautėjimo procesas yra daug 
lėtesnis.

Nors nuo 1956 metų yra ten
dencijos į didesnį nutautėjimą, 
tačiau dabartinės karta dar ge
riausia yra apibūdinama stagna
cijos stoviu. Šį stagnacijos stovį 
pakeisti į spartesnį nutautėjimo 
kelią, kaip tik ir neleidžia so
cialinis bendravimas - draugų 
ryšiai.

(Pabaiga)
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CLEVEIANPE 
ir apylinkėse

• Lietuvių Bendruomenės 
I Apylinkės valdyba, išrink
ta metiniame susirinkime 
kovo 26 d., savo posėdyje, 
balandžio 1 d. pasiskirstė 
pareigomis: F. Eidimtas — 
pirmininkas ir švietimo ve
dėjas, K. S. Karpius — vi
cepirmininkas ir spaudos 
reikalams, K. Matulionis —

sekretorius, A. Balys — pa
rengimų vedėjas, A. Luža 
— socialių reikalų vedėjas, 
A. Karsokas — iždininkas, 
A. Andrašiūnas — kultūri
niams reikalams ir parengi
mų padėjėjas. Kandidatai: 
Pranas Pračkys, Vladas Pi- 
lius.

Kontrolės komisija: V. 
Čyvas, J. Vasaris, V. Pilius.

I ir II apylinkės valdybos 
vėl tariasi ir šią vasarą 
rengti bendrą lietuvių die
ną,

• Julė ir Jurgis Salasevi- 
čiai grįžo iš vakarinių vals

---------------\
SAVINGS DEPOSITS 
RECEIVED THROUGH 

APRIL lOth
WILL EARN INTEREST 

FROM APRIL 1st

WE WELCOMEYOURDEPOSITS

GEN MOSES CIEAVELAND
Ckvcla
ist Cotnpany 1

Dail. Antanas Vaikšnoras, apie kurį rašėme Dirvos Nr. 31, ba
landžio 15 d. su dail. K. Žilinsku ir Vyt. Braziuliu vyksta į Chicagą 
įteikti Čiurlionio galerijai savo paveikslą. Ta proga Chicagoj gy
veną dailininkai ruošia jam pagerbimu. Nuotraukoje dail. A. Vaikš
noras su svečiais,padėjusiais atrinkti Čiurlionio galerijai paveikslą. 
Iš kairės dail. V. Raulinaitis, dail. V. Ignas, dail. Antanas Vaikš
noras ir Vyt. Braziulis.

• Į jaunųjų talentų var
žybų koncertą, rengiamą 
Dirvos, bilietai jau parduo
dami. Bilietų kainos po 
$2.50, $2.00, $1.50 ir moks
leiviams po $1.00. Varžybų 
koncertas įvyksta balandžio 
29 d., 6:30 vai. vakaro Slo-

venian Auditorium. Po kon
certo vaišės ir šokiai.

Iš anksto įsigykite bilie
tus, kad įdomiam varžybų 
koncerte, kuriam jaunieji 
pianistai dalyvauja iš visų 
JAV, lietuvių kolonijų, turė
tumėt geresnę vietą.

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT ŠUPERIOR AVEj
SAVINGS 

EARN

4%
ACCOUNTS 

iNSURGO TO
♦ 1 OOOO

ŠUPERIOR 
SAVINGS

UTILITY BILL PAYMENTS 
MONEY ORDER CHECKS, 
TRAVELERS CHEQUES

IN TOWN OFF1CE — 6712 SUI’ERIOR AT EAST 68 ST.

DEPOSITS MADE BY APRIL 20 EARN INTEREST FROM APRIL 1

tijų, ten praleidę apie tris 
mėnesius laiko. Jie buvo ap
sistoję ir daugiausia pragy
veno Phoenix mieste, Ari
zona valstijoje. Jie buvo nu
vykę Į Los Angeles pas sa
vo giminaitę paviešėti ir ten 
atšventė Vasario 16-tos su
kaktį su vietos lietuviais.

• Tautinės Sąjungos sky
riaus nariai Atvelyky — ba
landžio 9 d., 11:30 vai. ren
kasi į svarbų susirinkimą, 
įvykstantį Dirvos redakci
joje. Visų narių dalyvavi
mas būtinas.

• D.L.K. Birutės D-ja ba
landžio 9 d. šv. Jurgio pa
rapijos salėje ruošia arba- 
tėlę-kavutę prie paruoštų 
stalų su užkandžiais ir šo
kiais.

Įėjimas suaugusiems — 
$1.50, moksleiviams-ėms — 
$1.00.

• BALF renka drabužius 
nuo balandžio 9 iki 24 d. 
Prašome drabužius, siunti
mui paruoštus, atvežti į šv. 
Jurgio parapijos salę.

JAKUBS A 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 1-1763 KE 1-7770

Quik Auto Service, Ine.
1304 East 9 Str.

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

TO 1 1673
taisymas, 
taisymas,
Prano

Jei jūsų m ašį n ą reikia taisyti, ilgiau nelau
kit ir susitaisyki! dabar, kada dar galit gauti 
nuolaidą.

VYSKUPO M. VALANČIAUS LITUANISTINĖS MOKYKLOS TĖVŲ KOMITE
TAS KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI Į METINĮ MOKYKLOS

VAKARĄ
KURIS ĮVYKS 1961 M. BALANDŽIO MĖN. 8 D., 7 VAL. LIETUVIŲ SALĖJE.

Programoje: mokinių tėvų oktetas, vadovauja A. Mikulskis; 
mokinių tautiniai šokiai, vadovauja J. Gailiušytė ir mokinių kanklių 
koncertas, vadovaujant p. Mikulskienei.

Turtingas bufetas, laimėjimai ir šokiai, grojant Ne o 1 i t h u a n ų 
orkestrui.

Visi kviečiami gausiai dalyvauti. Tėvų Komitetas

• Parduodama delikatesų 
krautuvė. Netoli šv. Jurgio 
parapijos bažnyčios. $40000 
pajamų per metus. Į šiaurę 
nuo Šuperior. 6 kamb. 2 ga
ražai. Kaina prieinama.

♦

šv. Jurgio parapijos rajo
ne 3 šeimų — 15 k. namas. 
2 garažai. Sklypas 50x170. 
Savininkas išsikelia iš mies
to.

Globokar Realty
986 E. 74 St. HE 1-6607 

(42)

• Išnuomojamas butas. 6 
kambariai ir vonia. Kreip
tis: 6305 Gari Avė. (42)

• Išnuomojamas 6 kam
barių butas antrame aukšte 
1255 E. 71 (netoli šv. Pran
ciškaus bažnyčios).

Teirautis telefonu — HE 
1-2042.

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

NAMI KRAUTUVĖJE

6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y.
Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

MARTHA&PETER LISAUSKAS:;

<

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Prašau atsiųsti.........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą: ....
Name

No. Street City SUte
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CHICAGOJE KURIASI TEATRAS

KAS IR KUR?
• Liet. Stud. S-gos Detroito 
Skyriaus Studijų Dienos 
|vyks balandžio 8-9 d., Wes- 
tern YMCA patalpose. Pra
džia šeštadienį, 10 vai. ry
to. Rengėjai kviečią visus 
Chicagos, Clevelando, Ka
nados ir Detroito studentus 
kuo gausiausiai dalyvauti.

• LB kovo mėn. biuletenis 
Nr. 31 skirtas Bendruome
nės mėnesiui. Centro Val
dyba čia pasisako šio mėne
sio uždaviniais: lietuviai 
kviečiami arčiau susipažin
ti su LB esme, uždaviniais 
ir santvarka, raginami įsi
rašyti ar atnaujinti įsira
šymą į savo gyvenamosios 
vietos LB apylinkę ir ska
tinami veikliai remti LB sa
vo sumanymais, darbais, pi
nigais bei dalyvavimu jos 
s u s i r inkimuose, parengi
muose ir rinkimuose. LB 
Tarybos rinkimai iš tikrųjų 
yra taip pat pasisakymas ir 
už pačią Bendruomenę, to
dėl labai svarbu, kad juose 
dalyvautų ko daugiausia lie
tuvių.

Toliau biuleteny teikiami 
nurodymai LB mėnesio vyk
dymo ir LB Tarybos rinki
mų reikalais, duodamos vei
klos ir finansų žinios, ap
žvelgiami spaudos pasisaky
mai LB klausimais ir kt. 
Biuletenis yra LB gyveni
mo,' darbo ir siekimų at
spindys.
• Į Medelliną, Kolumbijoje, 
iš Brazilijos atvyksta rašy
toja Karolė Požėraitė-Kase- 
liūnienė. Jos vyras muzikas 
Jonas Kaseliūnas gruodžio 
mėn. atvyko* į Kolumbiją ir 
a p s i gyveno Kartag e n o s 
mieste. Jis profesoriauja 
Kartagenos konservatorijo
je.
• Iš Kolumbijos į JAV iš
vyksta nuolatiniam apsigy
venimui Leonas Krajauskas 
su žmona.
• Jeva Trečiokienė, Dirvos 
skaitytoja ir visuomeninin
ke iš Orange, N. J., balan
džio 4 d. atsigulė į ligoninę 
akių operacijai.
• Esu numatęs išleisti plok
šteles, iš kurių būtų galima 
pasimokyti lietuvių kalbos 
ir kitų dalykų, žinau, kad 
tokių plokštelių išleidimas 
bus nuostolingas. Bet negi 
viskas piniguose. Prašau 
mokytojų ir kitų asmenų 
duoti savo sugestijas ir pa
tarimus. Rašyti: J. Karve
lis — 3322 S. Halsted St., 
Chicago 8, III.
• Albinas ir Kazys Trečio
kai (Trečiokas Agency) iš 
Nevvarko, Dirvai paremti 
atsiuntė $10.00 auką.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįsta
miems, kad š. m. kovo mėn. 30 d., po širdies prie
puolio, mirė mūsų brangus tėvas ir senelis

ALEKSANDRAS NOAKAS,
buvęs Lietuvoj Šiaulių Apygardos Teismo ansto- 
lis. Velionis balandžio mėn. 3 d. buvo palaidotas 
New Yorke.

Dr. Eugenijus Noakas 
ir šeima

A. A. VALERIJAI LASTAUSKIENEI 

mirus, ilgamečiu! mūsų valdybos nariui Dr. Br. 

N e m i c k u i ir šeimai, netekus mylimos moti

nos, uošvės ir senelės, reiškiame gilią užuojautą 

ALT S-gos Pirmasis
Skyrius

• Lietuvos atsiminimų ra
dijo valandos, vadovauja
mos Jokūbo Stuko, dvid
ešimties metų konrertas-ba- 
lius įvyks balandžio 30 d. 
Webster Hali — 119 E. 11 
St., New York. Programą 
išpildys Alice Stephens mer
gaičių ansamblis, Rūtos an
samblis, aktoriai Vitalis Žu
kauskas ir Alfonsas Petru- 
tis. Minėjimo banketas ir 
šokiai įvyks balandžio 29 d. 
7 vai. vak. Robert Treat 
viešbutyje, 50 Park Place, 
Newark, N. Jo

TORONTO Chicaga pagerbė Vince Jonuškaite
Dar viena lietuviška šeima

Kovo 11 d., šv. Jono Krik
štytojo bažnyčioje, Toronte, 
susituokė Vacys Liačas su 
Natalija šalkauskaite. Abu 
jaunieji yra baigę architek
tūrą Toronto u-te. Vacys 
baigė 1956 m. Studijuoda
mas visą-laiką ėjo pirmuo
ju, gaudamas įvairias pre
mijas už savo darbus. Bai
gęs studijas, pradėjo dirbti 
John B. Parkin Associates 
firmoj, kurios pavestas su
projektavo Maltono aero
dromą, Sun Life Insurance 
Co. ir nemažą eilę kitų di
delių pastatų Toronte. 1959 
m. gavo magistro laipsnį. 
Kitais metais planuoja at
vykti į JAV doktorizuotis.

Natalija, inž. arch. Algir
do Šalkauskio duktė, archi
tektūrą baigė 1960 m. pa
vasarį. šalia sunkių studijų 
ji veikliai reiškėsi skautų ir 
studentų organizacijose.

Tuoj po vestuvinių vaišių 
jaunavedžiai išskrido į Lon
doną, o iš ten vyks į Skan
dinaviją ir kitus Vakarų 
Europos kraštus. Kelionėje 
žada išbūti 2-3 mėn. ir pa
studijuoti- tų kraštų archi
tektūrą.

Abu jaunavedžius nuošir
džiai sveikiname, linkime 
laimingo šeimyninio gyveni
mo ir sėkmės jų profesinia
me darbe. E. C.

LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA

Naujai išrinktoji Lietuvių Na
mų valdyba kovo 22 d. posėdyje 
pasiskirstė pareigomis: St. Ba- 
nelis -- pirm., V. Bačėnas -- 
pirm, pavaduotojas, kuris rū
pinsis atskaitomybės reikalais, 
K. Dalinda -- pirm, pavaduoto
jas, kuriam pavesta susiraši
nėjimas ir raštinės tvarkymas, 
E. Jurkevičienė - šėrų ir karto
tekos reikalų tvarkytoja, P. Le- 
lis - šėrų ir lėšų telkimo rei
kalams, A. Bumbulis -- kul
tūros ir parengimų vadovas ir A. 
Statulevičius -- ūkio reikalų ve
dėjas.

Šiais metais lietuvių namams 
sukanka 10 metų, ši sukaktis yra 
nutarta atžymėti baliumi rudens 
metu.

Operos solistė Vincė JonuŠkaitė ir jai akomponavęs kompozito
rius VI. Jakubėnas po koncerto Chicagoje Jaunimo Centre.

V. Noreikos nuotrauka

Kovo 18 d. Jaunimo Cent
re Studentų S-gos Chicagos 
skyrius surengė Vincės Jo- 
nuškaitės koncertą. Progra
ma : Gruodžio, Banaičio, Ja- 
kubėno, Čiurlionio, Šimkaus, 
Žilevičiaus, Vanagaičio ir 
kitų originalios solinės dai
nos ir jų harmuonizuotos 
liaudies dainos; akompona- 
vo kompozitorius VI. Jaku
bėnas.

Nors Vincės Jonuškaitės 
daina yra atlikusi per tiek 
daug metų ilgas keliones po 
Europos didmiesčius ir Lie
tuvos miestelius, bet ji ir 
šiandie i yra didžioji mūsų 
dainos interpretatorė, suge
bėdama kiekvieną dainą pa
versti menu kūriniu. Ji — 
menininkas ir kovos žmogus 
už mūsų dainą, būdama ope
roj ir dainoj vienodai didi,

RAŠYTOJAS ANTANAS GUSTAITIS 
ATVYKSTA Į OMAHA

Su nesliapiamu pavydu 
omahietis žiūri į didesniųjų 
kolonijų lietuviškąjį gyve
nimą. Kitur, kaip čia mėgs
tama galvoti, ir akmuo kru
ta. Ten vaidinimai, koncer
tai, operos, literatūriniai va
karai ...

ANTANAS GUSTAITIS

Patį pavydą padidina ir 
didesniųjų įvykių aprašy
mai spaudoje, nuotraukos 
bei korespondencijos.

Ir kaip gi nepavydėti? 
Pas mus tokių pamogų tik
rai nėra. Tiesa, pavyksta 
kartais ir čia šį tą iš vieti
nių pajėgų sudaryti, net ir 
nusistebėti savųjų pajėgu
mu tenka. Tačiau pavydo 
mintys dažnai vis kitur su
ka ... Norisi ko nors naujo, 
dar negirdėto, ir nematyto!

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos skyriaus val
dyba jau senokai suko gal
vas, kaip būtų galima vietos 
kultūrinį gyvenimą bent 
k a r t k artėmis praturtinti 
dar niekad čia nebūtais da
lykais. Susiklostė taip, kad 
vienbalsiai buvo nutarta 
kreiptis net į Bostoną ir iš
sikviesti rašytoja-humoris- 
tą A. Gustaitį. Net pusant
rų metų trukęs susirašinė

nauja ir individuali.
Solistė gavo daug gėlių ir 

sveikinimų: gen. konsulas 
J. Budrys, konsulas dr. P. 
Daužvardis; kompozitoriai 
— Banaitis, Žilevičius; so
listės — Dičiūtė, Augaity- 
tė, Kojelienė, Mastienė, bi- 
rutiečių ir gailestingųjų se
serų draugijos.

Vakarienės metu prel. 
Krupavičius apibūdino so
listę, kaip didelę patriotę 
nuo pat jaunystės laikų. 
Vincė JonuŠkaitė, dėkoda
ma svečiams, pabrėžė: aš 
paveldėjau liaudies dainų 
turtą iš motinos, kurį sten
giausi ne tik išlaikyti, bet 
dar labiau praturtinti. Mūsų 
dainos — kvietimas į grožį, 
į tyriausius žmogaus jaus
mus. Mūsų dainos — kvie
timas į laisvę. B. Ch.

jimas pagaliau baigėsi suta
rimu, kad rašytojas A. Gus
taitis mus aplankys balan
džio mėn. 22 d. Tai bus pats 
pirmasis lietuvio rašytojo 
literatūrinis vakaras Oma- 
hoje.

šį humoristikos ir saty
ros vakarą paįvairinti (ir 
neduoti svečiui perdaug nu
vargti!) mielai sutiko ir 
jaunosios vietos muzikinės 
pajėgos. Kelias nuotaikin
gas ištraukas iš operečių 
padainuos Irena šarkaitė, 
kuri čia dažnai girdima 
įvairiuose m i n ė j i muose, 
bažnyčioje ir parengimuose.

Jai akomponuos Onutė 
Damaitė, kuri jau kelinti 
metai akomponuoja lietuvių 
bendruomenės chorui ir so
listams. Reikia dar pastebė
ti, kad ši Archbishop Ryan 
aukšt. mokyklą lankanti 
moksleivė, kartu vargonuo
ja ir lietuviškose pamaldose 
šv. Antano bažnyčioje.

Su keletu charakteringų 
dalykėlių prie pianino pasi
rodys ir Notre Dame Aca- 
demy seniorė Dalia Katiliū
tė. Kaip viena iš geriausių 
šios mokyklos moksleivių.

Neišvirskit iš koto... Ne te
atras, o tik mažiukas teatrė- 
lis. Ir artistai dar ne profe
sionalai, bet tik pradžios mokyk
los mokiniai. Tačiau drąsiai pa
siryžę žengti į sceną ir nuste
binti Chicagą. Visas tas subruz
dimas vyksta gausiausioje Chi
cagos lietuvių kolonijoje --Mar- 
ket Parke.

Jau daugiau kaip dešimt metų 
čia gražiai veikia kan. Zaka
rausko sumaniai vedama litu
anistinė mokykla, lietuvišku žo
džiu ir auklėjimu aprūpinanti virš 
300 jaunųjų lietuviukų. Prieš 
keletą metų mokykla buvo pra
plėsta įsteigiant moksleivių tau
tinį dainų ir šokių ansamblį, 
kurį lanko virš 200 vaikų. An
samblis jau spėjo gražiai užsi
rekomenduoti ne tik savųjų, bet 
ir amerikiečių tarpe.

Per savo gyvavimo laiką jau 
kokį desėtką kartų pasirodė net 
ir televizijos programose. Du 
kartus mūsų mažieji buvo mato
mi televizijos ekrane jau ir šiais 
mokslo metais. Ir buvo labai šil
tai sutikti. Raštu pareikšti tele
vizijos pareigūnų komplimentai, 
padėkos ir pagyrimai šokėjams 
bei mokytojai, rodo, kad ansamb
lis yra dėmesio vertas.

Be pasirodymų televizijoj an
samblis ir lituanistinė mokykla 
suruošė Kalėdų eglutę, Vasario 
16-tos minėjimą, dalyvavo tarp
tautiniame šokių festivalyje 
mokslo ir pramonės muziejuje ir 
kituose mažesnio masto kultūri
niuose parengimuose.

Iki mokslo metų pabaigos dar 
žada dalyvauti visų Chicagos li
tuanistinių mokyklų ansamblių 
pasirodyme motinos dienos 
proga ir suruošti Market Parko 
lituanistinės mokyklos mokslo 
metų užbaigimą.

Ansambliui labai sumaniai va
dovauja mažųjų pamėgtas ir pats 
juos pamėgęs muzikas Faustas 
Strolia, talkininkaujamas jaunos 
ir gabios šokių mokytojos Mar- 
tienės.

Lituanistinei mokyklai ir an
sambliui tai dar buvo per maža, 
todėl buvo nutarta įsteigti te-

IRENA ŠARKAITE

Dalia jau yra gavusi pasiū
lymus stipendijai net iš ke
lių artimesnių ir tolimesnių 
universitetų. Savo privačio
se piano studijose Dalia ir
gi yra pasiekusi gražių re
zultatų.

Šio vakaro pelno dalį (Jei 
jo iš viso būtų!) ALTS sky
riaus nariai yra nutarę skir
ti choro reikalams, šiam 
neeiliniam Įvykiui Omahoje 
sklandžiau pravesti (tai su 
gilia padėka tenka paminė
ti) yra pasisiūlę ir savano- 
rių-talkininkų, ne skyriaus 
narių. Tai dar labiau stip
rina mūsų dėtas viltis, kad 
šis pavasarinis ir retas Įvy
kis bus gyva naujų išgyve
nimų šventė. V. š-a 

ONUTĖ DAMAITĖ

atrą. Veikalą parašė DanutėLip- 
čiūtė-Augienė. Veikalas patrijo
tinio turinio ir vaizduoja lietuviš
kas Velykas tėvynėje. Gana 
gražus, tačiau pastatyti neleng
vas, tuo labiau, kad artistai yra 
mokyklinio amžiaus vaikai. Pri
tyrusi režisorė, Kauno Dramos 
Teatro aktorė Zita Kėvalaitytė 
-Visockienė dirba iš peties, kar
tais ir tvirtesnį žodį pasakyda
ma. O tų artistų... - galybė! 
--Apie kokį keturiasdešimt, to
dėl ir tvarkytis sunkoka.

Šio "didžiojo" spektaklio 
premjera įvyks šių metų ba
landžio 22 dieną Market Parko 
lietuvių parapijos salėje. Ruo
šiamasi visu rimtumu. Dabar be
lieka laukti tik publikos. Antras 
pastatymas numatomas vėliau, 
Chicagos Jaunimo Centre vaikų 
laikraštėlio "Eglutės" naudai.

Lituanistinę mokyklą ir Moks
leivių Tautinį Ansamblį admi
nistruoja Tėvų Komitetas, vado
vaujamas Jono Butvilos.

B. Viršytis

DIRVAI AUKOJO
Prenumeratą pratęsdami, Dir

vą aukomis parėmė:

Budrys V., Ghicago ....$1.00 
Barčas A., Bellvvood .... 5.00 
Žukauskas E., Chicago 2.00 
Bauža V., Detroit....... 2.00
Smaižys St., Chicago 2.00 
Rugienius A., Detroit 2.00 
Račila J. Cleveland .... 5.00 
Sajauskas A.,

Baltimorę .....  1.00
Česeckas J., Toronto 1.00 
Kisielius A., M. D.,

Sidney ................... 3.00
Nesavas J., Bloomfield 5.00 
Kučiauskas I.,

Baltimorę .............  2.00
Smelstorius M., Clev. 2.00 
Kvedaras Pr., Toronto 10.00 
Linkevičiūtė N., Chic. 2.00 
Šukys V., Toledo .......  2.00

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkojame.

PAIEŠKOMI
Budraitytė-Bakanovec, ar Aba- 

kanovec, Elena, iš Andriejavo, 
gyveno Phillipsburg, N. J.

Dulevičius, Leonas, Mečislo
vo sūnus, iš Pasvalio

Kaupas, Kazimieras
Kazlauskas, Jonas, Leono ir 

Zosės sūnus
Levinskas, Juozas g. Kaune 

1916 m.
Mackevičius, Petras, Myka- 

lojaus sūnus
Mulevičius, Jonas, agronomas, 

kilęs iš Pabaisko vi., Ukmergės 
apsk.

Norgilas, Vincentas, kilęs iš 
Sartininkų parap., Tauragės 
apsk.

Vaškelis, Jurgis, gyvenęs Kau
ne, dingęs 1944 m.

Vilutienė, Liudvika, gyvenusi 
West Pullman, Chicago Illinois

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

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

♦ JAV ambasadorius W. N. 
Walmsey Tunise susitiko su 
dviem Alžiro nacionalistų pro
vizorinės vyriausybės nariais. 
Tai buvo pirmas formalus 
kontaktas tarp JAV ir Alžiro na
cionalistų vyriausybės. Nors ofi
cialiai nepaskelbta, kas buvo 
svarstyta dvi valandas trukusia
me susitikime, tačiau Washing- 
tone vėliau pareikšta, kad JAV 
skatino Prancūziją ir Alžiro na
cionalistus nedelsiant siekti tai
kos.

Paraginki t savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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