
_■ »dės i*ccksusSin s
4222 Euclid Str.
E.ChicngOjInd*

/ 
L THE LITHUANIAN NATIONAL NEVVSPAPER

6907 Superior Avenue, Cleveland, Ohio. 44103. Telephone: 431-6344

XLIX Gegužė — May 20, 1964 Nr. 59

ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PRIEŠRINKIMINES KEISTENYBES
DĖL RESPUBLIKONŲ KANDIDATO Į PREZI
DENTUS YRA DAUGIAU SUSIRŪPINĘ KAI
RIEJI DEMOKRATAI, NEGU PATYS RESPUB
LIKONAI. — ŠIUO METU JOHNSONO PER
RINKIMO GALIMYBĖS YRA LABAI GEROS 
DĖLTO, KAD GOLDWATERIO IŠSTATYMAS 
KANDIDATU SUSTIPRINTŲ 'KONSERVATY
VIAS’ TENDENCIJAS IR PAČIOJE DEMOKRA

TŲ PARTIJOJE.

------ Vytautas Meškauskas-------

Demokratai savo spaudoje dau
giau jaudinasi dėl galimo respu
blikonų kandidato j prezidentus, 
negu patys respublikonai. Toli 
neieškant pavyzdžio, galima pa
cituoti iš chicaglškių Naujienų 
tokį dr. P. Grigaičio slelojima- 
si respublikonų partijos ateiti
mi:

"Daugelis politikos stebėtojų 
mano, kad Eisenhoweris sugebė
tų partiją "išgelbėti", jeigu ji
sai nedelsiant imtųsi organizuoti 
nuosaikiausias ir liberalines 
respublikonų sroves, prikalbintų 
jų vadus susitarti dėl bendro kan
didato 1 prezidentus ir paskui su
tiktų pats kovoti konvencijoje už 
jo nominavimą."

Deja, Eisenhoweris, kuriam 
normaliai Naujienos nesuranda 
gerų žodžių, pasiliko skeptiškas 
panašiems {taigojimams. Dar blo
giau, jis rado reikalo pareikšti, 
kad senatorius Goldwateris jam 
neatrodo esąs toks 'kraštutinis’, 
kaip kitiems. Tuo tarpu anot dr. 
P. Grigaičio:

"Arizonos senatoriaus filoso

fija yra anachronizmas (atgyve
nęs savo laiką dalykas). Jai gali 
pritarti tik protiškai atsilikę nuo 
gyvenimo visuomenės sluoks
niai".

Jei taip iš tikro būtų, demo
kratams reiktų tik džiaugtis. Jų 
"pažangusis" partijos sparnas 
neturėtų jokios konkurencijos pas 
"protiškai neatsilikusius", at
seit, daugumą. Tai kam krokodi
lo ašaros?

Bet kaip gali rinkimus laimėti 
partija, kuri turi tokią pat 'pa
žangią* programą kaip valdanti 
partija -- tai juk būtų vargiai 
tikslingas "me-tooizmas".

Tiesa, JAV politinėje sistemo
je partijų programos bent .iki pas
kutiniojo laiko neturėjo didelės 
reikšmės. Vienoje ir toje pačio
je partijoje gali susiburti {vairių 
pažiūrų žmonės, tačiau šiuo metu 
dauguma demokratų, atrodo, sto
vi už federalinės valdžios sustip
rinimą, už jos kišimąsi { visus 
reikalus, -- tuo tarpu šen. Gold- 
wateris yra priešingas tai ten
dencijai. Žinoma, patekęs val

Atsišaukimas j Amerikos lietuvių 
jaunųjų kartų

Mieli Kolegos:

Visais laikais jaunoji karta dalyvavo priešakinėse politinės 
kovos gretose. Politinis sąmoningumas yra mūsų misija ir 
tradicija. Ypač šiandieną, kada mūsų tauta yra priespaudoje 
ir kada komunistiniame pasaulyje Įsigali suirutė, o dalis 
komunistinio pasaulio ieško koegzistencijos ir pasidalinimo 
Įtakos sferomis su vakarais, politinis išeivijos darbas Įgau
na dar didesnę reikšmę. Jaunosios kartos tautinė esmė ir 
padėtis Įpareigoja ją:

' * Prisidėti prie bendrų išeivijos pastangų dėl Lie
tuvos nepriklausomybės atgavimo.

* Dalyvauti pasaulio jaunimo sąjūdžiuose ir ten 
atstovauti pavergtos tautos jaunimą ir jo interesus.

* Dalyvauti, su politine misija, savo gyvenamojo kraš
to jaunimo ir studentijos veikloje.

* Ugdyti politinj sąmoningumą pačioje jauniausioje 
išeivijos kartoje.

šių uždavinių tolimesniam ir tiksllngesniam apibrėžimui ir 
vykdymui aptarti nėra geresnės progos, kaip Amerikos Lie
tuvių Tarybos šaukiamas AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRE
SAS birželio mėn. 26-28 d.d. Shoreham Hotel, Washington, 
D.C. šio Kongreso tikslas yra: "Pademonstruoti Amerikos 
lietuvių vieningumą kovoje už Lietuvos išlaisvinimą, pareikš

ti padėką arba pasisakyti dėl JAV vedamos politikos Lietuvos 
išlaisvinimo reikalu, aptarti pasiruošimą specialiai akcijai 
reikalaujančiai plačiosios visuomenės Įsijungimo bei para
mos".

Mes, žemiau pasirašę jaunimo organizacijų atstovai, kvie
čiame visą lietuvių jaunimą gausiai dalyvauti Kongrese ir 
pademonstruoti jaunosios kartos solidarumą kovoje dėl Lie
tuvos laisvės. Kongrese numatyta speciali sesija, suorgani
zuota jaunosios kartos, organizacijų atstovų pasitarimas poli
tinės veiklos klausimais, bei bendra Amerikos Lietuvių Tary
bos organizuojama programa, kaip JAV Kongreso narių lanky-, 
mas ir t.t.
Parodykime lietuvių visuomenei ir pasauliui, kad lietuvių iš
eivijos jaunoji kam ryžtingai stovi Lietuvos interesų sargy
boje.

IKI PASIMATYMO WASHINGTONE:

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO JAUNIMO KO
ORDINATORIAI: Algimantas Gureckas -- Lietuvių 
Jaunimo Federacijos pirmininkas. Tomas Remeikis 
— ALT Valdybos Vicepirmininkas, Algis Zaparac- 
kas -- Lietuvių Studentų Sąjungos. JAV Pirmininkas.
JAUNIMO ORGANIZACIJOS: Audronė Kubiliutė — 
Akademiklų Skaučių Draugovės Pirmininkė, Stepas 
Matas — Filisterių Skautų Sąjūdžio Pirmininkas, 
Liudas Slėnys — Korp! Gintaras Pirmininkas, Arū
nas Udrys -- Lietuvių Studentų Sąjungos, JAV Vice
pirmininkas, Vaclovas Mažeika -- Korp! Neo-Lithu
ania Pirmininkas, Jonas Valaitis — Santaros-Šviesos 
Federacijos Pirmininkas, Studentų Ateitininkų Sąjun
gos Centro Valdyba, Vytautas Demereckis -- Korp! 
Vytis Pirmininkas.

džion ir Goldwateris negalėtų va
dovautis visais savo principais, 
nes vienokią ar kitokią politiką 
nustato ne vien tik teorija, bet ir 
susidariusios galimybės bei są
lygos, padiktuojančios vienokĮ ar 
kitokį veiksmą.

Dėl to amerikinėj? santvar
koje ir galimi atsitikimai, kai kan- 
didatu { prezidentus išplaukia 
šiaip populiari asmenybė, o ne 
partinis politikas. Grynai šei
miniame režime tai sunkiau {ma
noma, — toks de Gaulle valdžion 
grĮžo faktinai perversmo keliu. 
Tiesa, Vokietijoje prezidentubu- 
vo išrinktas Hlndenburgas, kuris 
kaip prezidentas turėjo gana di
deles teises, tačiau jis jau buvo 
per senas — ir iš viso nepoliti- 
kas, — kad tas teises tiksliau 
Išnaudojus. JAV { prezidentus 
buvo išrinktas Elsenhowerls, ku
ris prieš tai nebuvo žinomas esąs 
respublikonu. Ir jei paskutiniu 
laiku pasklidę gandai, kad prezi
dentas Johnsonas savo kandidatu 
{ viceprezidentus pasirinks Gy
nimo Sekretorių McNamarą — 
turėsime dar vieną {domų pra- 
jovą -- demokratų kandidatu { 
viceprezidentus bus, bent iki šiol 
buvęs... respublikonas.

Tai atsimindami, galime leng
viau suprasti ambasadoriaus Sai- 
gone Henry Cabot Lodge kandi
datūrą. Lodge yra kilęs iš labai 
žinomos JAV politikų šeimos, ta
čiau pats neturėjo asmeniško pa
sisekimo. Jis pralaimėjo 1952 m. 
turėtą senatoriaus vietą jaunam 
J.F. Kennedy, jis pralaimėjo ir 
kaip kandidatas {viceprezidentus 
su Nixonu. Nors dėl to pralaimė
jimo daugiausiai buvo kaltas pats 

-Nixonas, Įsileidęs { televizijos 
diskusijas su Kennedy, (prieš 
Lodge patarimą) daugelis parti
jos darbininkų skundžiasi Ir 
Lodge tingumu per priešrinkimi
nę kampaniją. Dėl visa to sunku 
suprasti Lodge šalininkų galvo
seną. Kodėl toks žmogus turėtų 
dabar laimėti? Juo labiau,-kad 
jis gana senas — jam 61 metai. 
Lodges kandidatūros fenomeną 
Time taip aiškina (jo šalinin
kams svajojant apie tok} atsiti
kimą):

Kelias savaites prieš respu
blikonų konvenciją Lodgeatskren
da iš Saigono stačiai pas savo 
seną 'bosą' ir draugą Elsenho- 
wer{. Tas j{ pristato spaudos 
žmonėms, kaip savo asmenini 
"pažangių" respublikonų kandi
datą. Lodge tačiau sakosi nesąs 
kandidatu. Jis atvykęs Amerikon, 
kad amerikiečius supažindinus 
su rimta situacija pietryčių Azi
joje. Tokio supažindinimo labui 
jis kalba sujungtai kongreso se
sijai, pasirodo televizijoje. Tuo 
tarpu iš Vietnamo ateina žinios 
apie pagyvėjusią karinę veiklą 
ir laimėjimus. Lodge vardas vis 
linksniuojamas pirmuose laik
raščių puslapiuose. Jis išrenka
mas... kandidatu.

Kvaila fantazija?— klausia 
Time ir pats atsako: "Gali būti. 
Tačiau vienas iš nuostabiausių 
dalykų JAV politiniame gyvenime 

(Nukelta Į2 psl.)

-

Pasaulinėje Mugėje New Yorke plieninis gaublys yra mugės širdis". Vyt. Maželio nuotrauka

KARO VEIKSMAI
* "NEUTRALIOJE" LAOSO 

VALSTYBĖJE komunistų kari
niai daliniai baigia Išstumti vy
riausybės kariuomenę iš strate
ginių pozicijų. JAV vyriausybės 
šauksmas Į "neutralumą" garan
tavusias vyriausybes neranda jo
kio atgarsio.

* KUBOS KARIUOMENĖ aliar
mo stovyje. Iš {vairių vietų skel
biamos žinios, kad Kubos emi
grantinės pajėgos ruošiasi inva
zijai, užaliarmavo nervingą 
Castro ir jo kariuomenę. Ypa
tingai po pasisekusio vieno cuk
raus fabriko sunaikinimo kelių 
vyrų invazija, {tampa didėja va
landomis.

Havanoje esą rimtai priimami 
dėmesin pranešimai apie {vairių 
P. Amerikos valstybių atstovų 
pasitarimus, kuriuose esą sutar
ta tuč tuojau pripažinti naują Ku
bos vyriausybę, bent pėdą žemės 
sukilėliams užėmus Kubos salo
je.

* MANUEL RA Y, vienas iš Ku
bos sukilėlių vadų, pareiškė, kad

LAOSE PLEČIASI
pirmutinis tikslas yra sustiprin
ti pogrindi Kuboje. Partizanai 
neturĮ tokio apsiginklavimo, kaip 
Castro kariuomenė, bet jų ran
kose esąs pats geriausias gink
las — tautos neapykanta komu
nistiniam režimui.

* ČEKOSLOVAKIJOJE, po ge
gužės 1 d. vykusių studentijos 
demonstracijų, {tampa nėra at- 
slūgusi. Nors JAV spauda apie 
tai tyli, bet čekų -spauda išeivi
joje uoliai stebi {vykius, kurių 
metu, kad ir neišvengiant areš
tų, komunistų policija vengia pa
sikarščiavimų, kurių pasėkoje 
galėtų pasikartoti Vengrijos {vy
kiai 1956 m.

* RYTŲ VOKIETIJOJE poli
cija ir saugumo organai turi pil
nas rankas darbo, sekant jaunimo 
būrius, nepasiduodančius draus
mei ir jąunimo suvažiavimo pro
gramai. Pirmą kartą po' 10 metų 
buvo bandyta suvežti jaunimą Į 
Berlyną, kartu pakviečiant ir 
Vak. Berlyno jaunimą "pabend
ravimui". Vakariečiai atsisakė

suvažiavime dalyvauti. Būriai R. 
Vokietijos jaunimo nesidrovėjo 
demonstruoti prie sovietinių ins
titucijų ir Berlyno sienos. Poli
cija deda pastangas taikiu būdu 
išformuoti didesnius, be vadovų 
žinios, susidariusius būrius 
"nedrausmingųjų".

* JAV SPAUDA yra Įsitiki
nusi, kad Dean Rusk po rinkimų 
tikrai apleisiąs savo postą 
Valst. departamente. Eilė duo
menų rodo, kad jo pasekėjų ei
lėje smarkiai kyla pasekreto- 
rlaus George Bali akcijos.

Bostone mirė 
Ignas Vilėniškis

Mao; - Juo daugiau išsižudys, tuo man bus geriaul...

Pirmadienį,
d. Igno Vilėniškio, 
Bostone, širdis sustojo pla
kusi.

Bostono lietuvių visuo
menė nustojo gyvo, veik
laus, kietų principų veikė
jo, savo jėgas ir laiką pa
šventusiu lietuviškiems rei
kalams.

Ypatingai skaudžiai jo 
mirtį išgyvena šeima, jūrų 
skautai, ALT Sąjunga, 
Korpl Neo-Lithuania.



NAUDINGI IR APGAULINGI VAISTAI
Ligos yra senos, kaip žmogus, 

kur{ j°s lydi, kankina, sveikatą 
žaloja ir pagaliau pačią gyvybę 
atima. Žmogaus instinktas ir pro
tas visą laiką vertė ieškoti prie
monių ir būdų skausmams suma
žinti, išsigydyti iš ligų ir svei
kai gyventi. Iš to atsirado {vai
rūs gydymo būdai, pradžioje ma
žai ar visiškai nesėkmingi, bet 
vis tai pirmutinės pastangos gy
dytis, davusios pradžią vaistams.

Kokia ta pradžia buvo, niekas 
tikrai negali pasakyti. Kiek me
nama, pirmųjų gydymo priemonių 
buvo surasta augmenijoje: jos 
žieduose, lapeliuose, stiebuose 
ir šaknelėse. Pavienius augme
nis ar kelis jų sujungus, suvi
rinus ar sumalus, duodavo ger-_ 
ti sergantiems. Kai kuriems pa
gijus, tuoj atsirasdavo pasitikė
jimas toms žolelėms, kaip turin
čioms gydomąsias savybes. Lai
kas, patirtis ir įsitikinimas lei
do suprasti, kad kai kurios žo
lės tinka gydyti vienokias li
gas, o kitos — kitokias. Tai bu
vo pradžia savotiškos atrankos, 
kuria ėmė domėtis žmonės, rink
ti ir rūšiuoti {vairius augmenis, 
daugiausia žoles, daryti vaistus 
ir jais gydyti sergančius.

Nors lėtu žingsniu, bet pažan
ga atėjo besidomint ir giliau stu
dijuojant. Šiandieniniu požiūriu 
tatai gali atrodyti betikslis žai
dimas ir savęs apgaudinėjimas. 
Tačiau be nusivilimų ir nepasi
sekimų, o taip pat be entuziaz
mo ir ryžto rimtesniems tyri
mams, nebūtų atsiekta to, kuo 
šiandien naudojamės.Tikanųlai
kų pionierių dėka galima džiaug
tis šių dienų mokslo laimėjimais, 
davusiems naudingų ir galingų 
vaistų ir išsigydyti iš mirtinų 
ligų.

Šimtmečių bėgyje tiek ligų ty
rimai, ar vaistų pritaikymas bū
davo išimtinai asmeninio pobū
džio, neretai aplenkiant analizę 
ir'logiką.

Tik 19 Šimtmetis pasižymėjo 
didesne pažanga. Gi 20 šimtme
tis nepaprastais ir nuostabiai di
džiuliais šuoliais pažengė pir
myn. Vaistų tyrimams atsirado 
daugybė modernių laboratorijų, 
kuriose kvalifikuoti mokslininkai 
be pertraukos dirba, įdėdami vi
są savo energiją ir laiką, iš
leidžiant kasmet milijonus dole
rių. Tuos milijonus dolerių su
deda etiški vaistų gamintojai, Fun 
dacijos, turtuoliai ir vyriausybė. 
Dabar tyrimų darbas koordinuo
tas ir duoda gerus rezultatus. 
Kasdien išrandama vis naujų, 
vis geresnių ir naudingesnių 
vaistų.

VAISTŲ RŪŠYS

Šiuo metu apyvartoje yra tūks
tančiai įvairiais pavadinimais 
vaistų, nuo kurių lūžta vaistinių 
lentynos. Nerasime nė vieno gy
dytojo, kuris juos visus žinotų ir 
galėtų pavartoti savo praktikoje. 
Tai sudaro kasdieninių sunkumų 
ir rūpesčių tiek vaistininkams, 
tiek gydytojams. Tai yra dėl to, 
kad skaitlingi vaistų gamintojai 
duoda tiems patiems vaistams 
vis kitokius vardus biz nio užtik
rinimo sumetimais. Tokia jau nuo 
seniai įsigyvenusi tvarka teikia 
gydytojams daug galvosūkio, 
vaistiniu!: ms pridėtinių inves
ticijų, o žmonėms aukštesnes 
kainas už receptų išpildymą. Ši
tokia tvarka nėra ideali, bet ar
gi {manoma ją pakeisti? Su ja 
turime apsiprasti. Neatsižvel- 

. giant j didelį skaičių, vaistus 
galima sugrupuoti į tris rūšis, 
būtent: skausmą mažinančius, 
gydančius-ir apsaugojančius.

Žmogui susirgus skausminga 
liga pirmiausia rūpi atsikratyti 
kankinančiu skausmu, šiam tiks
lui turime kelių rūšių vaistus, iš 
kurių populiariausias ir nerei
kalaująs gydytojo recepto yra 
žinomasai aspirinas ir jam gi
miningi įvairiais vardais gauna
mi rinkoje. Tačiau jie efektingi 
tik menkesnių skausmų atvejais 
ir todėl pagrindiniam tikslui ne
atitinka. Nuo seniai yra žinomi 
vaistai, kurie pašalina bet kok{ 
skausmą, neatsižvelgiant iš kur 
jis pareitų, tai opiumas, iš ku
rio gaunama: morfinas, demero- 
lis, kodeinas, heroinas ir ko
kainas. Jie visi vadinami narko
tikais, kurie ir šiandien tebėra 
pirmaujančiais skausmui šalin
ti.

Nors be narkotikų sunku iš
siversti, bet tuo pačiu jie sukelia 
ir rimtų pavojų. Todėl čia pra
vers apie juos plačiau pasisakyti. 
Vyriausiu iš visų narkotikų yra

Dr. STEPONAS BIEZIS

morfinas, opiumo padalinys. Nei 
viena jų nesudaro ligoniui grės
mės, kai jie vartojami atitinka
mais kiekiais ir gydytojo nuola
tinėje priežiūroje. Narkotikų pa
skirtis tik skausmą pašalinti ir 
daugiau nieko. Taigi, jų varto
jimas ribotas ir laikinas. Kai jie 
vartojami ilgesni laiką, neišven
giamai žmogus prie jų pripranta, 
kaip alkoholikas prie degtinės. 
Čia ir glūdi visas blogumas, ku
ri gali suprasti tik buvusi nar
kotikų auka arba matęs tokios au
kos vargus.

Gydytojai narkotikus prirašo 
labai atsargiai ir tik mažais kie
kiais, t.y. tik trumpam laikui, kad 
apsaugojus ligonis nuo pražūtingo 
{pratimo, o vaistininkai negali jų 
parduoti be recepto. Tai griežtai 
draudžiama federalinių {statymų, 
kurie už nusižengimus baudžia 
kalėjimu ilgiems metams. Esant 
šitokiai padėčiai, --iš vienos pu
sės reikalingi ir tam tikrais at
sitikimais nepavaduojami vais
tai, o iš kitos didžiulė grėsmė 
{prasti, ■ t.y. pasidaryti morfi
nistu.

Mokslininkai jau seniai daro 
intensyvius tyrimus ieškodami 
atitinkamo pakaitalo, kad narko
tikus būtų galima visiškai išim
ti iš apyvartos. Iki šiol jau daug 
pažangos padaryta, bet tikslo dar 
nepasiekta.

Opiumas gaunamas iš aguonų 
rūšies, vadinamos migdomąja 
aguona (papaver somniferum). Iš 
neprinokusių aguonų galvučių iš
leidžiamos sultys, kuriose ran
dasi opiumas. Šios aguonos auga 
šiltuose kraštuose, Egipte, Indi
joje, Irane, pietrytinėje Azijoje 
ir t.t. Lietuvoje tokios aguonos 
neauga ir mūsų valgomos aguonos 
neturi nieko bendro su opiumą 
gaminančiomis.

Morfinas yra vienas iš koncen
truotų opiumo padalinių, iš visų 
medicinoje daugiausia vartoja
mas. Morfinas netik pašalina di
džiausius skausmus, bet tuo pačiu 
nuteikia žmogų nepaprastu ramu
mu, malonumu. Jo {takoję asmuo 
atsipalaiduoja nuo skausmų, rū
pesčių, persipildo maloniu jaus
mu, pasijunta viską turįs, nieko 
jam nebetrūksta ir vaizduotėje 
nusikelia j tą išsvajotą aplinką, 
kurioje viešpatauja amžina laimė 
ir džiaugsmas. Kasgi panorėtų 
šalintis nuo šitokios "laimingos” 
padėties, nors tai būtų tik momen. 
to pasireiškimas? Paragavęs to
kios "laimės", nestebėtina, kad 
žmogus siekia jos daugiau ir daž
niau, nesuprasdamas, kas jo lau
kia.

Pagyvenęs ilgesni laiką su mor, 
finu, žmogaus organizmas jau jo 
reikalauja ir vis didesniais kie
kiais, kad pasiekti tą egzotišką 
jausmą, kuris žmogų visiškai pa
vergia ir verste verčia morfiną 
vartoti. Pagaliau jo organizmas 
tiek pripranta, kad nė dienos, nė 
valandos be morfino {takos jau 
nebegali gyventi. Kitais žodžiais, 
jis lieka bejėgiu pasipriešinti ir 
kovoti. Jo jėgos jau visiškai su- 
gniužusios, lygiai kaipjsisenėju- 
sio alkoholiko, bet žymiai blo
giau.

Kai toks morfinistas netenka 
morfino dienai, kitai, jo organiz
mas tiek sukrečiamas, kad jis pa - 
sijunta iš dangaus patekęs peklon, 
iš kurios tik morfinas tegali jį 
išvesti. Jam {sigyti jis pasiruo
šęs mokėti bet kokią kainą. Jam 
bus lengva meluoti, apgaudinėti, 
eiti vogti ar kokj kitą kriminali
nį aktą atlikti už mažą morfino 
grūdelį. Jis įpuola { baisią des
peraciją. Pasinaudodami tokia si
tuacija, nelegalūs narkotikų par
davėjai išgauna pasakiškas kai
nas. Žodžiu, sunku įsivaizduoti 
žmogaus tragiškenę ir beviltiš- 
kesnę padėtį, kaip asmens įpra- 
tusio prie narkotikų.

Iki šio šimtmečio pradžios nie
kas pasaulyje nekreipė dėmesio} 
narkotikų vartojimo rimtumą 
kaip } socialią problemą. Opiumo 
rūkymas Kinijoje ir kituose Azi
jos kraštuose buvo ypatingai pa
plitęs. Šiame krašte narkotikų 
vartotojų buvo apskaičiuojama 
virš milijono. Jokių suvaržymų 
miegamąsias aguonas auginti, 
morfiną ir kitus narkotikus gamin
ti bei laisvai pardavinėti visiškai 
nebuvo. Todėl nestebėtina, kad 
toks saldus ir lengvai prieinamas 
daiktas plačiai pasklido. TikJAV 
Prezidento Theodoro Roosevelto 
iniciatyva 1909 metais Įvyko pir
mutinis Tarptautinės Komisijos 
suvažiavimas šanghajuje.Kinijo-

je. Tai pirmutinės organizuotos 
pastangos šiai problemai spręstu 

1914 metais JAV Kongresas iš
leido {statymą, pavadintą Harri- 
son Narcotics Act, draudžiant} 
laisvą prekybą narkotikais, pave
dant gydytojams juos prirašinėti 
tik kaip vaistus. Už nusižengimus 
skirtos didelės bausmės. Buvusi 
Tautų S-ga Ženevoje jau globali
niu mastu rūpinosi šia problema. 
Dabartinė JTO dar stipriau var
žo narkotikų prekybą, šių globa
linių pastangų ir daugelio valsty
bių bendradarbiavimo rezultate 
opiumo aguonų auginimas jau žy
miai sumažintas. Kai kurios vals
tybės, pvz. Iranas, Afganistanas 
ir kitos visiškai uždraudė auginti 
tokias aguonas savuose kraštuose, 
kad sumažinus galimybes drau
džiamai prekybai. Dabar siekia
ma leisti auginti miegamųjųaguo' 
nų tik tiek, kiek reikia medici
nos tikslams.

Pažanga daroma, bet idealas 
dar nepasiektas. Uždrausta pre ■ 
kybą slaptais keliais dar vis vyks
ta, narkotikų vartotojai vis ran
da galimybes savo desperatiškus 

. troškulius patekinti užmokėdami 
pasakiškai aukštas kainas. Vy
riausybės pripaž{sta, kad dabar
tinėse sąlygose nejmanoma vi
siškai sulaikyti nelegalę preky
bą narkotikais, šios problemos 
galutinj sprendimą greičiausiai 
nulems vaistus tirią mokslinin
kai, išradę atitinkamą ar prana
šesni vaistą už morfiną sergan
čiųjų skausmams pašalinti, nes 
tuomet rasis galimybė visiškai pa
naikinti opiumo aguonų augini
mą.

NAUJESNIŲJŲ VAISTŲ 
VERTINGUMAS

Pastarųjų 15-20 metų bėgyje 
mokslininkai išrado eilę naujų 
vaistų. Tai reiškia didelę pažan
gą medicinoje ir geresnes pasek
mes ligonių gydymui. Čia iškyla 
naujoviški vaistai aukštam krau
jo spaudimui kontroliuoti, hor
monai ir antibiotikai.

Aukštas, kraujo spaudimas yra 
rimta liga, iš pat pagrindų lėtai 
naikinanti sveikatą, ilgą laiką ne
pasireiškianti jokiais ženklais, 
kas žmogų {spėtų besiartinančia 
grėsme. Nekontroliuojama ji 
trumpina žmogaus amžių. Anks
čiau ar vėliau pasireiškia {vai
riomis komplikacijomis, kurios 
suardo žmogaus sveikatą. Todėl 
kiekvienam būtina žinoti savo 
kraujo spaudimą, karts nuo 
karto patikrinant. Ankščiau, kai 
nebūdavo efektingų vaistų, tai 
ir gydytojas mažai ką galėdavo 
padėti. Bet šiuo metu jau turi
me eilę vaistų, kuriais kylan
tis kraujo spaudimas sulaiko
mas.

Hormonai yra vidinių liaukų 
syvai, kurie tvarko fiziologinius 
veiksmus. Patirta, kad kai kurie 
hormonai tinka gydyti pvz. cuk
rinei ligai, reumatizmui ir kt. 

Galvosūkis Nr. 35
Tarp šių dviejų piešinių yra septyni panašumai. 

Bandykit surasti. Sprendimas kitame numeryje.

ligoms. Mokslininkų tyrimai ro
do, kad netolimoje ateityje hor
monai suvaidins tikrai reikš
mingą vaidmenj gydyme ir ilgai
niui prisidės prie nugalėjimo 
svarbių ligų, kurios šiuo tarpu 
dar nejveikiamos. Turima ome
nyje vėžio ligas, arterijų sukietė
jimą, organų išsidėvėjimą (dege
neraciją) vedant} { susenėjimą ir 
kitas.

Antibiotikai, kaip žinomasis 
penicilinas ir eilė jam giminingų 
bei pagerintų vaistų yra žymiau
sias laimėjimas prieš bakteri
nes ligas, kurios prieš 20 metų 
dar buvo sunkiai pagydomos. Šian • 
dien antibiotikai tiek svarbūs, pa
tikimi ir galingi, kad didžiulė 
dauguma bakterijomis sukeliamų 
ligų nuveikiamos trumpu laiku, 
kai anksti ir tiksliai gydomos. 
Užtat ir mirtingumas nuo jų da
bar keleriopai sumažėjo, ypatin
gai tai reikšminga senesnio am - 
žiaus žmonėms.

I apsaugančiųjų vaistų rūšį {ei
na skiepai, nors siauresne pras
me gal skiepai ir nelaikytini vais
tais. Skiepai jau nuo seniai varto
jami, apsaugoją nuo daugelio 
tikrai rimtų ligų, pvz. difterito, 
kokliušo, raupų ir kt. Prieš ke
lis metus išrastais skiepais bai
giama nugalėti vaikų paralyžius 
(polio), šiandien mokslininkų dė
mesys kreipiamas { naujų skiepų 
išradimą prieš dar egzistuojan
čias ligas, kurias sukelia bak
terijos ir virusai.

Šiandien moderninės laborato
rijos jau nebeturi ypatingų kliū
čių ar sunkumų naujiems vais
tams gaminti. Tačiau tai dar ne
reiškia, kad tie naujieji produktai 
visais požiūriais atitinka numa
tytoms ligoms tiksliai gydyti. 
Kad vaistas patenkintųpageidavi- 
mus, reikalingos dvi pagrindinės 
sąlygos: vaistas privalo būti sau
gus žmogui ir jis privalo atitik
ti tikslui. Laboratoriniai tyrimai 
parodė, kad daug naujų vaistų ne
turi gydančiųjų savybių, kaip buvo 
manyta. Tokie, žinoma, metami 
laukan. Bet pirmoje vietoje žiūri
ma saugumo. Ir šia linkme tyri
mai {rodė, kad dauguma naujai pa
gamintų vaistų būna tiek nuodin
gi, kad ligonį gali nužudyti, nors 
galėtų sėkmingai ligą veikti. Tai
gi, ir šie atmetami. Todėl iš jų 
daugybės tik retais atvejais pa
siseka surasti formulę, atitin
kančią šiom dviem sąlygom. To
dėl ir darbas darosi painus, min
kąs ilgą laiką ir pareikalaująs 
milžiniškų lėšų.

Didelė dauguma šiandien var
tojamų vaistų šalia gydančiųjų 
veiksmų pasireiškia šalutiniais 
efektais, kurie visai nepageidau
jami ir kartais būna pavojingi 
ligoniui. Kai kurie vaistai suda
ro grėsmę, kai jie vartojami di
desniais 
žmonių, 
kuriems 
ir todėl 
tai privalo būti vartojami tik nu
statytais kiekiais, kad neperžen
gus saugumo ribų, kurių ligonys 
turi tiksliai laikytis.

kiekiais. Taip pat yra 
kurie labai jautrūs kai 
vaistams. Jie nesaugūs 
visai nevartotini. Vais-

Diena /s dienos
* * * B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI * * *

ATSIRIBOTI NUO POLITIKOS sunku ir tiems, kurie lyg ir 
nieko politiško nedaro. Net menininkams ir mokslininkams toks 
atsiribojimas nepasiseka dažniau, nei jie patys tai pastebi. Vi
satos ar ląstelės tyrinėjimų vaisiai atsiduria pasaulėžiūrų pagrin
duose ir {takoja politikos linkmes, o chemijos, fizikos ar mechani
kos atradimai, net karų eigas lemia. Istorikai, tyrinėdami ir inter
pretuodami praeities faktus, irgi ne vien smalsumą tenkina. Jų at
rastais duomenimis remiamos politinės tezės, o ir jie patys pra
eitį tyrinėja dažnai kaip tik tuo tikslu.

Susidūrė su opia politine problema ir mūsų Lituanistikos Ins
titutas neseniai Washingtone {vykusiame susirinkime, kur dr. J. 
Jakštas turėjo paskaitą apie sovietinio istoriko V.T. Pašutos (gu
do?) veikalą Lietuvos valstybės susikūrimo tema. Veikalas mums 
{domus ne tik tuo, kad apie Lietuvą, bet ir kad autorius, nors 
marksistas, nors Lietuvą paglemžusios valdžios lojalus pavaldi
nys, jame plačiai remiasi ir lietuvių istorikų nuomonėmis, nedis- 
kriminUodamas ir neniekindamas nei politinių išeivių poziciją pa
sirinkusiųjų.

Atsitiko, kad prof. V. Pašuta kaip tik tuo metu pasirodė be
silankąs Washingtone ir per tarpininkus besiteiraująs, ar negalėtų 
apsilankyti mūsų mokslininkų susirinkime (gal tik pasiklausyti, o 
gal ir padiskutuoti). Štai, mokslininkai nepolitikai, ir išsisaugo- 
kit politikos, jei gudrūs!

Institutas apsisprendė likti ištikimas mūsuose vyraujančiam 
politiniam principui — nedaryti nieko, kas galėtų būti suprasta 
lyg "separatinė taika” su Lietuvos nepriklausomybę užgniaužusią 
jėga. Prof. V. Pašutos institutas savo posėdin nepakvietė.

Tuo institutas apsidraudė nuo politikų bei visuomenės prie
kaištų ir gal bus net pagirtas už patriotišką principingumą, už ne- 
pasidavimą pagundai praverti spragą politinės išeivijos pozicijose. 
Jei institutas būtų sovietin} mokslininką (nepamirškim, — nors ir 
nuosaikų, bet lojalų Lietuvą okupavusios valdžios politikos bei ide
ologijos reiškėją) pasikvietęs ar priėmęs, tai negalėtų sakytis pa
sielgęs "nepaisydamas politikos". Tai būtų viešas mūsuose vyrau
jančio politinės laikysenos dėsnio atmetimas.

Pagalvoti šiuo atveju yra ko ne apie instituto pasielgimo, o apie 
to laikysenos dėsnio tikslingumą. Ar jis tikrai visada padeda lai
mėti Lietuvos byloje? Ar šiuo konkrečiu atveju atsiribojimas nuo ne 
taip jau priešiško mokslininko, nors ir sovietinio, sustiprino mūsų 
pozicijas? Ir, antra vertus, ar tikrai to mokslininko pasirodymas 
mūsiškių tarpe būtų padaręs žalos Lietuvos bylai? Trečia vertus, 
ar korektiškos diskusijos negalėjo pakreipti jo nusiteikimo Lietu
vai dar palankesne prasme? O ketvirta vertus, ar {sakmus atsiri
bojimas nebus pastūmęs j{ ir kitus { Lietuvai nenaudingesn{ nusi
teikimą? Pagaliau, penkta vertus, ar tikrai neįmanoma tokio po
būdžio kontaktų {statyti į rėmus, principinių pozicijų neangažuojan
čius?

Priešrinkiminės keistenybės...
(Atkelta iš 1 psl.)

yra tai, kad sapnai gali būti ir 
būna {gyvendinami."

Gyvenimo tikrovė praeitą sa
vaitę buvo tokia, kad Lodge pra
laimėjo Rockefelleriui Oregono 
pirminius rinkimus ir žinovų 
nuomone nebeturi jokių galimy
bių. Po Oregono rinkimų susi
darė tokia būklė, kad senatorius 
Goldwateris konvencijos narių 
tarpe turi 316 savo tikrų šalinin
kų ir dar galėtų gauti 294 t.y. 
viso 610, o kad būti išrinktu, 
jam reikia 655 balsų. Rockefel- 
leris turi 236 balsus, galėtų dar' 
gauti 95, viso: 331. Scrantonas — 
turės 58 balsus, Lodge --43 ir 
Nixonas — 8,

Jei Goldwateris laimės bir
želio 2 d. pirminius rinkimus Ca - 
lifornijoje -- jis turės tuos 610 
balsų ir savaime aišku, kad nuga
linčio pusėn paskubės visi svy
ruojantieji ir tokiu būdu jis bus 
išrinktas kandidatu. Jei jis pra
laimės Californijos rinkimus ir 
visi kiti daugiau 'pažangūs’ res
publikonai sugebėtų susivienyti, 
kandidatu būtų išrinktas koks 
abiem pusėm priimtinas žmo
gus, greičiausiai Nixonas.

Čia kyla dar vienas klausimas, 
kam toks susirūpinimas dėl kan
didato, jei Johnsonąs vis tiek bus 
perrinktas prezidentu. Otaipda- 
bar atrodo, jei neatsitiks kas nors

GALVOSŪKIO NR. 34 
SPRENDIMAS

Tarp dviejų piešinių yra šie 
skirtumai: 1. Kepsnio kaulas trum
pesnis. 2. Alpinisto marškiniuose 
daugiau raukšlių. 3. Alpinisto au
sis yra žemiau. 4. Jo dešinės 
rankos pirštas kitaip nupieštas. 
5. Bonkos diržas kitaip išsidės
tęs. 6. Akmuo, { kur{ atremta 
alpinisto lazda, yra trumpesnis.
7. Tolumoj esančio ugnikalnio de
šinysis kraštas kitos formės.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILUS 

GĖLINYCIA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2 113 WEST 63rd Street 

Chicago, III. 
Telefonai:
I’R 8-0833 ir PR 8-0831 

nenumatyto. Atsakymas yra čia 
toks, kad respublikonų kandidatas 
{ prezidentus, kad ir pralaimėjęs, 
paliks keturiems metams respu
blikonų vadu, duodančiu 'toną’, 
Goldwateris respublikonams duo
tų daugiau 'konservatyvią’ liniją, 
kuri darytų {takos, jei turėtų pa
sisekimo visuomenėje ir {demo- 
kratij politikus. Dabartinė kryp
tis, vedanti prie biurokratų ne
paprasto {sigalėjimo, kartu veda 
prie visuotinos apatijos, kuriai ga - 
Ii pritarti tik tikrai 'protiškai at
silikę','

Tam pailiustruoti imkime tok} 
pavyzd}. Prieš kiek laiko New 
Yorke 37 kaimynai matė, kai kaž 
koks žudikas dūrė moterį -- žu
dymas truko 35 minutes,—bet 
per tą laiką niekas nepaskam
bino policijai. Kitą dieną 3 val- 
40 minučių po pietų mergina iš
lėkė nuoga { gatvę ir šaukėsi pa
galbos nuo užpuoliko, tačiau tas 
ją pagriebė ir nusivilko į kam
barį! Tą sceną judrioje gatvėje 
stebėjo mažiausiai 40 žmonių. 
Nė vienas jų nešaukė policijos. 
Kodėl? "I didn’t want to get in- 
volved", skambėjo atsakymas. 
Kitaip sakant didmiesčių gyven
tojai jaučia, kad bent kokia ak
cija iš jų pusės yra, anot Time 
neprotinga, nesaugi, ir nereikalin- 
ga. Viską turi sutvarkyti vals
tybė, kurios galia vis auga. Ar 
stebėtina, kad užsienio politikoje 
tokių gyventojų galvosena pasi
reiškia šūkiu "Better red as 
dead"!

♦ Čekoslovakijos amba
sadorius Rio de Janeiro atsi
dūrė nemalonioje padėtyje, kai 
jam kalbantis su prezidentu 
Branco dėl prekybinių santykių 
praplėtimo buvo pranešta, kad 
suimtas čekų diplomatas, ban
dęs šnipinėjimo tikslams papirk
ti vieną Brazilijos saugumo or
ganų pareigūną.

* WASHINGTONE VYKSTA pre
kybinės derybos su komunistinės 
Rumunijos vyriausybės delegaci
ja. Būdinga, kad toms deryboms 
priduodamas politinis atspalvis, 
neva iškeliant Rumunijos "ne
priklausomybę", išsikovotą Mask
vos - Pekino ginčo pasėkoje. At
sakinguose politiniuose sluoks
niuose J tą Rumunijos "nepriklau
somumą" žiūrima skeptiškai.

Rumunai siekia išsiderėti Len
kijos ir Jugoslavijos pavyzdžiu 
"didžiausio palankumo” princi
pą prekybos santykiuose su JAV.
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'A i SKAITYTOJŲ LAIŠKAI REZOLIUCIJŲ REIKALU
L. VALIUKAS ATSAKO V. 
RASTENIUI IR KITIEMS

ĮSIDĖMĖTINAS bruožas 
TOLIMESNIEMS PABALTIEČIŲ 
SANTYKIAMS

Estų Ir latvių išeivijos spauda paskelbė paskutiniojo Nepri
klausomos Estijos prezidento Konstantino Peets'o politini testamen
tą. Tą testamentą jis buvo parašęs prieš pat jo ir jo šeimos depor
taciją į Sovietų Sąjungą, (1940 m. liepos 30d.) jau randantis komunis
tiniame kalėjime. Jam pavyko vienos moters pagalba tą raštą išsiųsti 
tūlos užsienio pasiuntinybės pareigūnui.

Testamento tekstą estų institucijos užsienyje išlaikė nepaskel
busios iki šiol, nes jame skelbiamoms idėjoms nebuvo surasta pa
kankamo pritarimo.

Ir nieko stebėtino. Savo testamente Estijos prezidentas, tikė
damas j neabejotiną Vakarų pergalę, siūlo pokario metais Estijai 
susijungti su Suomija, patariant išsirinkti vieną bendrą monarchą. 
Tai jo ilgai puoselėtos dviejų suomių - ugrų giminingų tautų idėjos 
bruožai, išdėstyti ir detalesnėmis apsijungimo metmenimis.

Tuo tarpu Latvijai ir Lietuvai jis siūlo — apsijungti su Lenkija, 
kad toji gautų tinkamą priėjimą prie jūros...

**♦

Išplaukiant iš vykusio nepriklausomo gyvenimo laikais trijų 
Pabaltijo kraštų bendradarbiavimo, iš įvairių glaudesnio to bend
radarbiavimo projektų ateičiai, atrodo, kad Estijos prezidentas puo
selėjo politinę šių kraštų ateitį, visai nepaisydamas nei politinių 
realybių, ne kitų tautų santykių su savo kaimynais. Nenuostabu, kad 
gyvenimiškiau j reikalą žvelgę estų diplomatai ir veikėjai ilgą lai
ką apie tą testamentą tylėjo.

Tačiau per daug kaltinti estų prezidentą tokiomis geopolitinė
mis idėjomis irgi būtų sunku. Pripažinkime, kad trijų Pabaltijo 
valstybių prezidentai iš tikrųjų buvo be galo sėslūs. Nors tai ir 
buvo laikai, dar tolimi šiam greitų skraidymų ir ilgų distancijų 
lengvo nugalėjimo amžiui, bet trijų artimų ir bendro likimo kraštų 
aukščiausios vadovybės nepasižymėjo artimesnių ryšių praktikavi
mu.

Kokie gi ten buvo nuotoliai tarp Kauno, Rygos ir Talino? O vis- 
tik ir tie nuotoliai nebuvo nugalėti, kad išvengus tokių testamentų, 
kurių paskelbimu turi varžytis jų paveldėtojai.

Reikia pripažinti, kad tai menka atestacija Pabaltijo kraštų bu
vusiam bendradarbiavimui, nors jo eigoje buvo ir liko daug šviesių 
momentų.

Kaip ten bebūtų, mes ir šiandien pasigendame platesnei visuo
menei išaiškintų bendradarbiavimo bruožų, kad ir oficialiai žinant, 
jog toks bendradarbiavimas vyksta įvairiose srityse. Jis vyksta 
ten, kur to bendradarbiavimo ir norint išvengti negalima. Tai poli
tiniai diplomatinis sektorius, kuriame mūsų kraštų padėtis savaime 
yra suplakusi politines vadovybes į bendrą katilą. Pažvelgus į pla
tesnį kultūrinį ir visuomeninį bendradarbiavimą, netektų nustebti, jei 
rastume spragų, kurias jau seniai reikėjo užpildyti visoms trims tau
toms naudingais ir ateičiai prasmingais darbais.

Atskiri bendradarbiavimo epizodai, siauresnės ir ribotos to 
bendradarbiavimo sritys epizodais lieka, ir pranyksta nepalikę žy
mesnių pėdsakų. O yra sričių, kuriose bendrai veikdami, būtume 
atsiekę ilgai paliekančių ir ateičiai reikšmingų rezultatų.

Tai plati tema. Prie jos ne kartą teks sugrįžti. Bet būtų nau
dinga, jei Pabaltijo tautų glaudesnio bendradarbiavimo mintis neliktų 
vienos dienos uodu. Taip reikalus palikus ir į juos iš tolo žiūrint, 
galim susilaukti ir daugiau panašių testamentų. (j.č.)

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ! 

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

PINIGAI PADĖTI IKI K IEI< VIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS. NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MĖNESIO DIENOS. 

Tfl/oO/ PRISIUSIME dividendus KAS 90
* /2 /O DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠIAS SĄSKAITAS 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.

sekretorius
Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone: 656-6330

Maniau, kad V, Rastenis bus 
viską pasakęs rezoliucijų reika- 1
lu savo straipsnyje, kuris buvo '
įdėtas Dirvos balandžio mėn. 27 
d. numeryje. Toli gražu taip ne- ' 
buvo. Jis dar per porą kitų nu
merių linksniavo rezoliucijų rei - 
kalą ir mano pavardę. Jam į tal
ką atėjo K.S. Karpius ir V. Meš
kauskas su savo laiškais, "spaus
dami mane prie sienos".

K. S. Karpius savo laiške, įdė
tame Dirvos gegužės mėn. 4 d. 
numeryje, mini mano pavardę, 
bet kalba apie dalykus, kurie be
veik nieko bendro neturi su re
zoliucijų žygiu. Kitaip tariant, jo 
laiškas ne į temą, ir mano paaiš
kinimai nereikalingL

V, Meškauskas šį kartą švel
nus ir santūrus (žiūr. jo laišką 
Dirvos balandžio 29 d. numery
je!) Jis prašo tik atsakyti J vieną 
klausimą, ir aš tai su malonumu 
padarysiu. Prieš atsakydamas! 
jo klausimą, noriu padaryti porą 
papildymų bei patikslinimų:

1. Netikslu teigti, kad JT sten
giasi išlaikyti dabartinę padėtį. 
Nuo 1945 metų JT-tų narių skai
čius yra padvigubėjęs. Narių skai
čius auga ir toliau, o mes net bi
jome kelti savo bylą JT-se.

2. Tiesa, esu senatoriaus 
Barry Goldwater šalininkas ir jo 
kandidatūros įJAV-biųpreziden- 
to postą rėmėjas. Jis ne kartą 
yra pasisakęs kritiškai apie JT, 
jis nori jose reformų. Geros va
lios ir patriotiškai nusiteikę lie
tuviai nori taip pat reformų 
JT-se. Nepatenkinti JT-mis ir žy
mūs demokratai. Atstovų Rūmų 
pirm. John W. McCormack 
mums, kai jį lankėme prieš kiek 
laiko, pareiškė: "Blogai su Jung
tinėmis Tautomis!"

Pagrindinis V. Meškausko klau
simas — kokia gi nauda būtų Lie
tuvai iškėlus jos bylą JT-se? Da
bartinė administracija baigia pa
miršti Lietuvos vardą. Senato
rius Tom Kuchel savo laiku pa
reikalavo Valstybės Sekretorių 
Dean Rusk duoti pilną apyskaitą 
apie JAV-bių kovą už Lietuvos 
laisvę JT-se. Dean Rusk surinko 
visas citatas iš visų JAV-bių pa
reigūnų kalbų, pasakytų JT-se 
nuo šios administracijos pirmų
jų dienų, kur tik buvo paliestas 
Pabaltijo kraštų klausimas. Tik 
poroje labai prabėgom paminė
tas Pabaltijo kraštų vardas. Ki
tose citatose, kurios užima 9 
pust, randami žodžiai — "ko
munizmas", "kolonializmas", 
"komunistinis imperializmas" ir 
pan. Anot Valstybės Departamen 
to, kiekvienu atveju, kai tik buvo 
tariami tie žodžiai, buvo turima 
galvoje ir Lietuva, Latvija ir Es
tija. Kokia nesąmonė ir pasity
čiojimas iš Pabaltijo kraštų rei
kalo! Pasaulis baigia pamiršti, 
kad tie kraštai praeityje buvo 
laisvi ir nepriklausomi. Vien tik 
Pabaltijo kraštų bylos Iškėli
mas JT-se atneštų nepaprastai 
daug naudos tų kraštų laisvinimo 
reikalui. Mūsų tikslas toli gražu 
nėra tik bylos iškėlimas JT-se. 
Mes norime, kad JAV-bės sukltų 
laisvųjų kraštų parama priverstų 
per Jungtines Tautas sovietus pa
sitraukti iš Lietuvos, Latvijos 
Ir Estijos. Pabaltijo kraštų bylą 
JAV-bės turėtų kelti JT-sekiek
vienais metais ir tol, kol visas 
reikalas būtų išspręstas teigia
mai mūsų naudai. Tam tikri as
menys iš mūsų vis laukia "palan
kesni momento". Anot senato
riaus Tom Kuchel, tokio momen
to mes galį niekad nesulaukti. 
Kongresmano Glen Lipscomb žo
džiais, Lietuvos padėtis nebega
linti būti blogesnė. Visos mūsų 
pastangos, anot jo, gali tik padė
ti Lietuvai, bet jokiu būdu nepa
bloginti padėties.

Ypač, patikslinimų ir paaiški
nimų reikalingas V. Rastenio 
straipsnis, tilpęs Dirvos gegužės 
mėn. 1 d. numeryje.

1. Mes niekad nelaikėme ir ne
laikome V. Rastenio kokiu nors 
priešu. Titulą "priešas nr. 2" 
pasirinko jis pats. Savo laiku esu 
dėkojęs dr. P. Grigaičiui už rek
lamą, nors ir neigiamą Naujieno
se. Po kiekvieno jo "pagarbi
nimo" visad gaudavom daugiau 
aukų. Esam jau gavę specialių 
aukų ir po V. Rastenio straipsnių 
pasirodymo Dirvoje. Žmonės ra
šo: "Vyrai, jums reikia para
mos!" Už rezoliucijų žygio iš- 
llnksniavimą Dirvoje esam V. 
Rastenlui tik dėkingi.

2. Mūsų rŪšies rezoliucijų (con- 
eurrent resolutions) Atstovų Rū-

muose šio Kongreso (88th Con- 
gress) abiejų sesijų metu yra 
įnešta apie 300. Vienam kongres - 
manu! tenka truputį daugiau, kaip 
pusė rezoliucijos. Iš tų rezoliu
cijų 45 liečia Pabaltijo kraštų 
bylą. Per tą patį laiką kiekvie
nas kongresmanas yra padaręs 
šimtus pareiškimų ir juos įtrau
kęs į Congressional Record. La
bai toli nuo tiesos yra teigti, kad 
kiekvienas kongresmano pareiš
kimas, įtrauktas J CR, maždaug 
prilgysta mūsų rezoliucijoms.

3. V. Rastenis nori, kad mes 
savo veiklos barą plėstumėm, 
reikalaudami JAV-blų vyriausy
bės ir kitų žygių Pabaltijo kraš
tų bylos reikalu. Laisvosios Eu
ropos Komiteto (Free Europe 
Committee, Ine.) pirm. JohnRich- 
ardson, Jr., yra mūsų vieneto na
rys ir V. Rastenio darbdavys. 
Nenorime imtis tų darbų, kuriuos 
atlieka J, Richardson vadovauja
mas komitetas. Priešingu atveju 
V. Rastenis netektų savo darbo.

4. Savo laimėjimų negalime pa
sverti ant svarstyklių, lygiai kaip 
to negali padaryti ir kitos institu
cijos, dirbančios panašų darbą. 
FEC, mūsų ir kitų vienetų lai
mėjimus mato visi, kurie tik no
ri matyti. Yra asmenų, apsime
tusių aklais ir kurčiais. Jie mū
sų ir kitų panašių Institucijų dar
bų rezultatus nori paliesti pirš
tais.

5. jAV-bių vyriausybės metai 
iš metų Pabaltijo okupacijos ne
pripažinimo kartojimą laikome 
stovėjimą vietoje. Su savo rezo
liucijomis žengiame vieną žings • 
nį pirmyn. Y ra amerikiečių po
sakis: "One has to walk before 
he runs". FEC egzistuoja jau eilę 
metų, išleidžia milijonus dolerių, 
suaukotų amerikiečių. Ta institu
cija turi šimtus gerai apmokamų 
tarnautojų, jų tarpe ir V. Raste- 
n{. Ar bent vieną kraštą FEC jau 
išvadavo? Dideli darbai neatsie
kiami taip greitai. Kongreso se
sija dar tęsis! bent porą ar tre
jetą mėnesių. Jei visi tik tiek pri
sidėtų, kaip kad V. Rastenis, rei
kalas būtų beviltiškas. Turime 
tačiau daug ir puikių talkininkų; 
daromos didelės pastangos. Re
zoliucijų skaičius didėja ir di
dės; jų bus nuolat dešimtimis, o 
gal net ir šimtais Kongrese. Anot 
a.a. Dr. A. Trimako, nuoširdaus 
rezoliucijų žygio rėmėjo prieš 
mirtį pa daryto pageidavimo, ši ko
va turinti būti vedama iki laimė
jimo. Nei Rezoliucijoms Remti 
Komiteto vadovybė, nei šio žy
gio rėmėjai nepuola į neviltį, kaip 
kad norėtų matyti tam tikri as
menys.

6. Nė vienas iš vadovybės na
rių niekad nėra pareiškęs, kaip 
kad V, Rastenis teigia, kad "vei
kiame dėl veikimo". Tikslą ži
nome ir turime ir jo siekėme ir 
siekiame kaskart ir kasdien su 
vis didesne energija ir užsidegi
mu.

re-pobūdžio mintis, pareikštas 
zoliucijų klausimu Dirvoje.

Leonardas Valiukas 
Los Angeles, Cal.

ARGI TOS REZOLIUCIJOS 
TIKRAI NETINKAMOS 
LIETUVOS LAISVINIMO 
BYLOJE?

Dirvoje tilpusiuose straips
niuose pora kritikų visaip įrodi
nėja, kad tų rezoliucijų turinys 
netinkamas, kad jos neįstatymi
nio pobūdžio, kad iš jų nieko ge
ro nesulauksime ir t.L Kad dėl 
to "sumanymą iš tikrųjų reikėtų 
ne remti, o prieš jį veikliausiai 
protestuoti ne iš esmės, o specia
liai dėl projektų teksto" (Dirva 
51 N-3).

Argi ištikrųjų reikėtų protes
tuoti?

Mano ir daugelio kitų įsitiki
nimu netik kad nėra jokio reika
lo protestuoti, bet atvirkščiai — 
dėkoti p. L. Valiukui ir jo bend
radarbiams už sunkų ir garbingą 
darbą, nes jų iniciatyva ir pastan
gomis šiuo laiku turime jau 53 
kongresmanus ir senatorius, ku
rie tas rezoliucijas remia ir tuo 
būdu pritaria mūsų siekiams Lie
tuvą išlaisvintL Kad visuomenė 
rezoliucijų reikalui entuziastin
gai pritaria matome iš to fakto, 
kad daugelyje apylinkių yra suda
ryti iš rimtų lietuvių patriotų 
toms rezoliucijoms remti komi
tetai.

Argi p. L. Valiuko, jo bend
radarbių ir tų visų komitetų dar
bai: lankymasis pas kongresma
nus ir senatorius Washlngtone, 
gubernatorių ir miestų burmist
rų laiškų siuntimas atstovų rū
mų nariams ir senatoriams bei 
atstovų rūmų ir senato užsienio 
reikalams komisijų pirminin
kams, prašant Lietuvos laisvini
mo bylą iškelti kongrese, argi 
visas tas savanoriškas, patrio
tiškas darbas yra toks niekam 
tikęs, kad jį reikėtų taip neigia
mai įvertinti ir kritikuoti?

Man, kaipo 1918 m. kurėjui- 
savanoriui, patyrusiam savano
riškumo didelę reikšmę,atrodo: 
rezoliucijoms remti komisijos 
darbas yra didžiai vertingas, o 
jo neigiama kritika — didžiai 
žalingas darbas.

Jei kaikam p. L. Valiuko dar
bas nepatinka, tegul imasi kito, 
jo manymu, naudingesnio, geres
nio darbo, tegul eina kitu Lietu
vos išlaisvinimo keliu, nes visi 
keliai geri, kurie mus veda prie 
mūsų švenčiausio tikslo — iš
vaduoti mūsų mylimą Tėvynę - 
Lietuvą.

R. Hormonas 
Rochester, N. Y.

REZOLIUCIJOS IR 
PAKLAUSIMAI

Tokia antrašte š.m. gegužės 
13 d. Dirvoje buvo paskelbtas Pr. 
Alšėno laiškas, kuriame tarp kit
ko klausiama:

"Argi visa tai -- visus tuos

7. Visi rezoliucijų autoriai daž
nai duoda spaudai pareiškimus re
zoliucijų reikalu. Duodami mūsų 
ir mūsų skyrių pareiškimai ame- darbus (reikalas sukasi apie re- 
rikiečių spaudai. Eilė laikrašti-: 
ninku yra davę tuo klausimu spe
cialius straipsnius krašto di
džiuosiuose dienraščiuose. Jei 
to nepastebėjo V. Rastenis, ką 
gi mes galime padaryti?!

8. Jei JT privers Sovietų Są
jungą pasitraukti iš Pabaltijo 
kraštų, tai JT, o ypač JAV-bės, 
norės, kad tuose kraštuose tik
rai būtų atstatyta demokratinė 
santvarka. Kas liečia laisvus rin
kimus, turėtumėm prisipažinti, 
kad lietuviams vieta turėtų bū
ti labai netoli nuo, V. Rastenio 
žodžiais tariant, "nesubrendė
lių". Kelintas iš mūsų laisvaja
me pasaulyje ir kelintas iš Lie
tuvoje pasilikusių ‘beprisimena 
laisvus ir demokratinius rinki
mus, turėtus Lietuvoje? Nebūtų 
jokio nuostolio, o tik naudos, jei 
JT ir JAV-bės prlžlūrėtųpirmus 
laisvus rinkimus naujai atsiku
riančioje nepriklausomoje Lietu
voje. Taigi, nė vienas iš trijų 
pagrindinių punktų, akcentuoja
mų rezoliucijose, nebuvo įrašyti, 
kaip V. Rastenis teigia, per ne
susipratimą.

Po paskutinio karo ir Japoni
joje ir Vakarų Vokietijoje pir
muosius laisvus rinkimus iki tam 
tikro laipsnio prižiūrėjo JAV- 
bės. Ir vienas ir kitas kraštas 
šiuo metu yra tik dėkingi už tai.

Dėkui Dirvai ir bičiuliui Ras- 
tenlui už visą rezoliucijų reikalo 
judinimą spaudoje. Mano padėka 
tenka ir V. Meškauskui ir K.S, 
Karpiui už jų vienokio ar kitokio

sušlubavusi — plokštelės lydraš^ 
tls buvo kaž kur pasimetęs. Iš
girdau vieno mūsų visuomenės vei
kėjo balsą, pasakojantį Amerikos 
lietuviams apie bolševikų žiauru
mus Lietuvoje. Ta proga vienas 
buvęs Vokietijos ambasados Wa- 
shlngtone patarėjas man skundė
si savo tautiečių Amerikoje lš- 
tautėjimu ir senosios tėvynės už
miršimu. Girdi, jei vokiečiai bent 
dešimtą dalį parodytų tų pas
tangų, kurias padaro JAV lietu
viai savo senajai tėvynei,padėtis 
būtų kitokia. Dėl to vokiečiai ir 
norėjo kai kurių žinomų Ame
rikos lietuvių visuomenei veikė
jų pranešimais pakeisti ameri
kiečių nuotaikas bolševikų atžvil
giu! Aš nežinau, ar tokios trans
liacijos įvyko ir ar jos buvo Ame
rikoje girdimos, tačiau pats fak
tas, kad jomis tikėtasi kai ko at
siekti, yra, mano nuomone, dide
lis komplimentas seniesiems 
Amerikos lietuvių veikėjams.

Ir dabar, mano nuomone, ALT 
palaikydama nuolatinį ryšį su 
mažesniais ir didesniais admlnis - 
tracijos pareigūnais atlieka rei
kalingą darbą, kuris kada nors 
galės atnešti didelės naudos. Tam 
tikrą reikalingą darbą atlieka 
LNTalka. Jei 'rezoliucijų rinkė
jų' tikslas būtų tik sueiti į tam 
tikrus santykius bei kontaktą su 
tam tikrais politikais, nieko ne
galima būtų pasakyti prieš. Blo
giau, jei tas kontaktas baigiasi ■ 
tik naujos rezoliucijos Jkišlmu į 
stalčių, apie ką niekas kitas ne
žino, išskyrus prašytoją. Atseit, 
jokios propagandinės naudos. Dar 
blogiau, kai prašoma praktikoje 
visai neįmanomo dalyko — Lie
tuvos išvadavimo per JT visuo
tiną susirinkimą. Tokiu būdu at
stovas {nešdamas tokią rezoliu
ciją arba blogai orientuojasi tarp
tautinėje situacijoje arba parodo 
savo nepaprastą cinizmą -- dėl 
poros balsų aš galiu atsistoti ir 
ant galvos.

Reikia atsiminti, kad, pavyz
džiui, tokie vokiečiai šiuo metu 
visai nenorėtų, kad jų klausi
mas būtų iškeltas JT forume, 
nors ir jie pageidautų to paties, 
ko ir mūsų rezoliucijų rinkėjai, 
būtent tik laisvų rinkimų Rytų 
Vokietijoje. Bonnos vyriausybė 
šiandien yra nuomonės, kad iš
kėlimas Vokietijos sujungimo 
klausimo JT būtų tikra nelaimė, 
nes to klausimo nagrinėjimas ga
lėtų tik pasibaigti formaliu dabar
tinės būklės pripažinimu, prieš 
ką Bonna visą laiką kovoja. Ko gi 
gali tikėtis Lietuva? Nubalsa- 
vimo, kad jos likimas yra Sovie
tų Sąjungos vidaus reikalas?

Politika yra galimybių išnau
dojimo menas. Jei šiuo metu nėra 
galimybės ką nors nuveikti per 
JT, nereikia ten ir veržtis. Argi 
neaišku?

Vytautas Meškauskas

zollucijas v.m.) mes turėtumėm 
blokšti į šalį... vien tik todėl, 
kad jie (bent dabar) negali nie
ko mūsų Tėvynės laisvės bylai 
padėti., a, p. Meškauskai?"

Tas paklausimas man priminė 
vieną nuotykį Berlyne 1945 metų 
pradžioje. Netikėtai buvau pa
kviestas J Vokietijos užsienio rei
kalų ministeriją išklausyti vienos 
plokštelės ir pasakyti, apie ką ten 
kalbama. Karui einant į galą ir 
pavyzdinga vokiečių tvarka buvo

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.

Kas tik turi gerų 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 sp'ecialistų dekoratorių planai.

FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE 
6211 So. Western Avė., Marųuette 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.
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TARP PAGERBIMŲ IR PASMERKIMŲ
Gyvenime vyksta nuolatinė ko

va. Toje kovoje reiškiasi prie
šingybės: grožis ir šlykštumas, 
gėris ir blogis, meilė ir neapy
kanta, pagarba ir paniekinimas. 
Tarp tų priešingybių šiandien 
yra atsidūręs Balfo reikalų ve
dėjas kun. Lionginas Jankus, šie
met švenčiąs sidabrinį kunigys
tės jubiliejų. Jo bičiuliai pager
bimo banketus organizuoja, o 
Kremliaus bernai pavergtoje 
Lietuvoje teismo komediją su
režisavo ir 15 metų kalėjimo 
bausme nubaudė. Manau, kad 
skaitytojams su šiuo "nusikal
tėliu" ir jo byla bus įdomu su
sipažinti.

kili' I’IIIIIĖTI
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Pirmučiausia, pajaunate ugnimi 
daryto alaus skonio paslaptį. 
Kaip? Jūs darote alų betarpiai ant 
liepsnos ... lygiai kaip tai darė Ber- 
nard Stroh prieš šimtų metu — ly
giai kaip tai daroma šiandien 909 E. 
Elizabeth gt., Detroite, Michigan. 
Kodėl? O todėl, kad būtu pakanka
mai alaus, kad aprūpinus visus Vid. 
Vakaru vartotojus, kiekvienų dienų 
prašančius ir besigardžiuojančius

trims milijonais bonku šiuo išimtinai ugnimi darytu alum.
Tai žmonės, kurie tvirtina, kad ugnimi daryto alaus skonis ap
teikia tai, ko jie trokšta — ko jie ieško — kuo jie tenkinasi — 
geriant pasirinktų alų. Tai tie, kurie žino, kad ugnimi daryto 
alaus skonis yra toks, kokio kiti alūs norėtų atsiekti.
Dabar matote, kodėl visi turi pradėti puikų bravorų viena pa
prasta pamoka — tai ugnimi virto alaus skonio dėka.
Galbūt, antra vertus, susiprasite ir ilsėdamiesi gėrėsitės jau 
dabar — nes tai vienintelis alus, kuri gali patiekti bet kuri 
konkurencija — vienintelis, kuris jau dabar turi ta ugnimi 
daryto alaus skonį... Stroh’s.

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

K. JURGUTIS

Kunigas Lionginas Jankus- 
Jankauskas gimė 1912 metais sau
sio mėn. 27 d. Pagumerčių so
džiuje, Pašušvio parap. Mokėsi 
Šiluvos prad. ir vid. mokykloje 
ir Pavasario Komcercinėje Mo
kykloje Kaune. Atlikdamas karinę 
prievolę, pirmuoju baigė sanitari
jos puskarinlnkų kursus. 1933 m. 
įstojo į Telšių Kunigų Seminari
ją, o 1939 m. birželio mėn. 3 d. 
vysk. J. Staugaičio buvo pašven
tintas kunigu. Tais pačiais me
tais paskiriamas vikaru J Švėkš
ną. Maždaug po metų jį sutinka

me Skuodo, o vėliau Kretingos 
gimnazijų kapeliono pareigose. 
Raudonajame Kryžiuje ir Savi
tarpinėje Pagalboje dirbantį šal
pos darbą.

Rusų ir vokiečių okupacijos pri
slėgė tautą. Visuomeninis darbas 
liko panašus į pakirptais sparnais 
paukščių skraidymą. Atsidūręs 
Vokietijoje, buvo Lichtenfelso lie
tuvių kolonijos dekanu ir Hanau 
lietuvių gimnazijos kapelionu. 
Nuolat lankė lietuvių pabėgėlių 
stovyklas, prasmingais ir jaut
riais pamokslais gaivino tautie
čių dvasią, stiprino jų moralę.

1949 m. kun. L. Jankus atvyks
ta J Ameriką ir tiesiai nukeliauja

į Los Angeles vyskupiją, kur eina 
vikaro pareigas ir dėsto tikybą 
Pomonos gimnazijoje. Čia tuoj 
"įsibrauna" į amerikiečių spau
dą, radiją ir susirinkimus, atver
damas savo tėvų žemės žaizdą, nu
rodydamas raudonųjų grėsmę. 
1958 m. kan. J. Končius iš Los An
geles arkivyskupo "pasiskolino" 
kun. L. JankųBalfoCentro reika
lų vedėjo pareigoms ir atsikvie- 
čia į Brooklyną. Atrodo, kad jis 
toms pareigoms ir gimęs. Kun. 
Jankus, ne tikiš pagrindų pertvar
ko Balfo Centro raštinę, bet iške
lia aikštėn netikslumus, važinėja 
po skyrius ir gaivina jų veiklą, 
rašo spaudai,dalyvauja įvairiuo
se amerikiečių karitatyviniuose 
posėdžiuose, visur ir visada pri
mindamas pabėgėlių vargus, Si
biro tremtinių kančias. Tai neiš
semiamos energijos, puikių su
manymų, didelio darbštumo, pa
vyzdingo pasiaukojimo kunigas. 
Jo originalūs pamokslai stebina 
ir patraukia visus. Be tiesioginių 
pareigų Balfe ir pastoraciniame 
darbe kun. Jankus suranda laiko 
ir klt. organizacijoms.

Plačiai išsišakojusi kun. Jan
kaus šalpos, pastoracinė ir vi
suomeninė veikla pasidarė nebe
maloni ir nebepakenčiama mūsų 
tautos graboriui ir jo klapčiu
kams. Jie nutarė veikti. Paskli
do žinia, kad kun. Jankus paverg
toje Lietuvoje už akių teisiamas. 
Dabar jau aišku, kad Lietuvos 
duobkasiai kun. Jankaus asme
niui suniekinti, o tuo pačiu ir jo 
išsiplėtojusiai lietuviškai veiklai 
suparaližuotl, surežisavo teis
minę komediją, kurios spektak
lis, pradėtas Klaipėdoje š.m. 
kovo mėn. pradžioje, tęsėsi bene 
dešimtį dienų. Tarp šešių "demas
kuotų” kaltinamųjų, apkaltintų 
žmogžudystėmis ir plėšimais, 
yra teisiamas ir kun. Jankus. 
Kun. Jankus pravardžiuojamas 
įvairiausiomis komunistinio lek
sikono "puošmenomis": juodasis 
komendantas, buržuazinių nacio
nalistų vadeiva, fašistinis bude
lis, galvažudys, plėšikas...

Jei Lietuvos duobkasių sureži
suotoje teisminėje komedijoje bū
tų nors šešėlis tiesos, jei, tar
kim, kun. Jankus nors vieną vai
ką ar moterį būtų diržu apvano
jęs, tuoj žinia būtų pasklidusi vi
soj Lietuvoje, o tuo labiau Stali
no ir Nikitos klapčiukai ištisus 
23 metus nebūtų tylėję. O dabar 
-- išžudyta 1200 žmonių, visas 
Skuodo miesteliš, jo apylinkės ir 
net 40 km. kelias iki Dimitravo 
nuklotas moterų ir vaikų lavo
nais — nė katė nesukniaukė, nė 
šunelis nesulojo. Ir tik šiandie, 
praslinkus 23 metams, šis baisus 
nusikaltimas "demaskuojamas". 
Pasakykite, kruvinojo Stalino ir 
Nikitos klapčiukai, kodėl jūs iki 
šiol tylėjote? O todėl, kad tik da
bar tą komediją tesuraizgėte.

Bet nemanyk, Mielas Skaity
tojau, kad šioje raudonųjų teis
minėje komedijoje tik vienas kun. 
Jankus yra sodinamas į kaltina
mųjų suolą. O, ne! Yra kaltina
mi visi nuo raudonojo teroro pa
bėgusieji. Štai "Tiesoje" rašoma:

Sv. Antano parapijos Detroite 
choro koncertas

Kartą svečiavosi Detroite iš 
Šveicarijos atvykęs prof. J. Ere
tas. Sekmadienį Išklausęs šio 
choro įspūdingą giedojimą pa
reiškė: "Tai tikrai puikus ir 
gerai paruoštas vokalinis viene
tas. Jūs galite didžiuotis juo!"

Būdami nešališki, turime šiuo 
choru ir jo dalfiinkais dvigubai 
pasidžiaugti, kadangi jie nepasi
tenkina vien giedojimu bažnyčio-

"Telsdama grupę demaskuotų 
kun. Jankaus gaujos dalyvių, Lie
tuvos liaudis kartu teisia ir kitus 
pabėgėlius". Čia gera pamoka 
bendradarbiavimo piršliams (Va
dinasi, šis teisminis spektaklis 
surežisuotas visiems pabėgė
liams teisti, tik kun. Jankus pa
sodintas Į pirmąją eilę, nes jis 
dirbąs Balfe, savo veikla glau
džiai susijusiame su Amerikos 
valdžios organais ir Vatikanu. 
Čia ir išlenda, kaip yla iš maišo, 
visas kun. Jankaus "nusikalti
mas". Jei jis nedirbtų Balfe ir 
nebūtų taip plačiai išsišakojęs vi
suomeninėje veikloje, tai jo 
"žmogžudystės" dar 23 metus 
nebūtų "demaskuotos". DirbtiBal
fe, bendrauti su Amerikos valdžia 
ir dar su Vatikanu, Kremliaus aki
mis žiūrint, baisiausias nusikal
timas.

Šis raudonųjų teisminis spek
taklis buvo surežisuotas ne vi
daus, o užsienio rinkai. Teisin
giau tariant, Jungtinėms Vals
tybėms, nes tatai aiškiai įrodo 
"Tiesos" rašeivų žodžiai: "Žmo
nės Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse! Kai klausotės Liongino 
Jankausko - Jankaus pamokslų, 
kai girdite jo antitarybines pa
skaitas, žinokite, kad jo į dangų 
ištiestos rankos — kruvinos".

Kremliaus pakalikai šiuo teis
minės komedijos spektakliu sie
kia suniekinti ne tik kun. Jankaus 
asmenį, bet ir kitus pabėgėlius 
įbauginti, kad nedrįstų veikti 
prieš raudonąjį vorą.

Skaitant Klaipėdos teisminia
me spektakly surašytus "kaltini
mus" ir "liudininkų" parodymus, 
lyg veidrody atsistoja prieš akis 
baisieji birželio trėmimai, Pra- 
veniŠkių, Červenės, Rainių miš
kelio, Panevėžio, Kretingos, Za
rasų sveikam protui nesuvirški
namų žudynių ir kankinimų pa
veikslas.

-- Blogas žmogus, kaipanglis: 
jei nedegina, tai tepa, -- kažkas 
pasakė. Raudonieji budeliai, ne
galėdami mūsų panagių badyti, už 
kojų pakarti, pirštų laužyti, lie
žuvių piaustyti, odų svilinti, troš~ 
kuliu marinti, nutarė tepti. Bet 
šuns balsas neina į dangų, --sa
ko sena liaudies išmintis. Ir 
mums mestas tautos budelių "pa
smerkimas" yra geriausias tė
vynės meilės ir ištikimybės ates
tatas.

je. Tik prisiminkime įvairias iš
kilmes: Vasario 16 -- Tautos 
šventę, birželio išvežimų minė
jimus, pabaltiečių ir amerikie
čių kultūrinius parengimus - 
festivalius. Beveik visur daly
vaudavo ir Detroito šv. Antano 
p. choras. Šio choro ir kartu 
jo dirigento muz. Alb. Mateikos 
nuopelnai lietuvių kultūros puo
selėjimo baruos yra neginčijami. 
Choras turi paruošęs platų gies
mių ir dainų repertuarą.

Štai ir šiemet New Yorke lie
tuvių dienoje Pasaulinės Mugės 
stadijone, rugpiūčio 23 d. daly
vauja ir šv. Antano p. choras. 
Prieš vykdamas į New Yorką, 
nutarė pasirodyti ir savo mieste 
-- Detroite. Sis koncertas — tai 
lyg ir egzaminas.

Visuomenė prašoma ir kvie
čiama gausiai atsilankyti J Lie
tuvių namus (š. m. gegužės 30 
d. 7 vai. 30 min.) ir išklausy
ti mūsų vienintelio choro koncer
tą. Atsilankę, paremsime choro 
dalyvius, dirigentą, moraliai ir 
bent maža dalele prisidėsime 
prie kelionės išlaidų padengimo. 
Juk tik vieno choristo kelionė 
traukiniu, J abu galu, siekia 40 
dol., o kur dar kitos išlaidos?

Skelbdami šią žinlą-praneši- 
mą apie įvykstantį koncertą, ku
riam minimo choro choristai ati
duoda visą savo poilsį ir ener
giją, prašome ir kviečiame vi
suomenę kuo gausingiaudalyvau
ti rengiamame koncerte.

Kas, kas, o detroitiečlai vi
sad būdavo jautrūs kultūriniams 
užmojams, o ypač dainai.

Skirkime gegužės 30 d. vaka
rą šv. Antano parapijos, muz. 
Alb. Mateikos diriguojamo, cho
ro koncertui. Visi pasimatome 
Lietuvių namuose!

V. Mg.

DU LAUKIAMI SVEČIAI

Gegužės 23 d., atvyksta į 
Detroitą Balfo Centro rei
kalu vedėjas kun. Liongi
nas Jankus, kuris šiais me
tais švenčia sidabrinį kuni
gystės jubiliejų. Jam pa
gerbti tą pačią dieną De
troito Balfo sk. veikėjai 
rengia Lietuvių Namuose 
vaišes. Norintieji vaišėse 
dalyvauti maloniai prašomi 
skambinti R. Ražauskienei 
tel. 278-1353.

Gegužės 24 d. atvyksta į 
Detroitą Vasario 16 Gim
nazijos direktorius kun. 
Bronius Liubinas ir tą pa
čią dieną 12 vai. Lietuvių 
Namuose padarys praneši
mą gimnazijos reikalais. 
Visi lietuviai maloniai pra
šomi dalyvauti. Klausytojai 
bus pavaišinti kavute ir 
pyragaičiais. K. Jurgutis

ANDRIUS NORIMAS-MIRONAS

NOVELĖ

(5)
"Gavau pasiūlymą — įstot į Raudonosios Armijos 

eiles. Kovot prieš vokiečius už socializmą, už darbo liaudį 
ir už pasaulinį komunizmą. O man idėjų spėjo Stepas jau 
pripūst... . Paskyrė jie tada mane į moterų kovotojų ba- 
talijoną. Pamokė šautuvą ir automatą kaip vartot... O 
šaudžiau aš gerai! Vis Stepo kaktą priekyje matydavau, 
ir vis pataikydavau į'patį centrą! Jausmų nerodžiau nie
kam aš tada. Ir kam? Ar puslaukinėms bolševikinėms 
patelėms, kurioms terūpi keiktis, peštis ir ieškoti nuo
tykių su vyrais? Kuopon surinko nusikaltėlių, vagilkų, 
prostitučių ir žudikių keliasdešimt. Pamokė karo meno 
bei žiaurumų — ir į frontą. Tai buvo mano tikslas: mirt 
norėjau, išeit iš purvino pasaulio pas Vytuką, mano mie
ląjį mažytį sūnų ... Ir kaip pasiutusi aš puoliau į kovas 
karščiausias, kulkos zvimbė pro ausis, o aš pirmyn su 
automatu... Kol nukirto vokiečių kulkosvaidis ir nukri
tau be sąmonės į sniegą ... O, kam reikėjo man pasveikt? 
Kodėl aš nelikau prie Iimenio gulėti, kaip šimtai kitų, 
kurias dabar sovietai didvyrėm vadina ?”

Nesulaikoma rauda veržiasi, iš sielos gelmių. Marytė 
jos netramdė. Tamsoje ji niekam čia nematoma. Atsisė
da ant smėlio, o mintys skrieja tarytum dangaus mete
oras kartu su riedančiais per skruostus perlais.

"Aš nusidėjau tau, užmiršdama tave, o Feliksai”, — 
beveik balsu dejuoja moters širdis. — "Tada, kai baigės 
karas ir grįžau į mielą Kauną, aš sutikau dar vieną niek

šą. Beje, pradžioj ir jis atrodė padorus ... Vis reiškė 
savo meilę man. Ir dovanų man nešdavo, ir po kavines 
vis tampė ... Išblaškė manyje Stasys niūrumą, ir aš pra
dėjau jaust gyvenimą. Jau darbą vėl Kaune gavau pre
kyboj. Ir butą įruošiau — visai nauji ir baldai, ir radijas 
ant stalo. Mums buvo miela ir smagu namuose, nors tai 
tik vienas kambarys. Bet kai audra ir vėl mane užgriuvo, 
nuo tol atsipeikėti aš dar negaliu ... Juk tas šuva Stasys 
pametęs savo žmoną buvo! O aš pasidariau Jocienė, nors 
jis. dar net neatsiskyręs buvo su ana! Ir užrašų biure 
mums jokių kliūčių nieks nedarė. Kai jo žmona atvyko su 
pretenzijom į Stasį ir į jojo baldus, aš nebeišlaikiau — 
trenkiau į josios snukį sunkią peleninę, paskui kėdes ir 
radijo aparatuką, ir lempą, knygą, vazą. . . Įsiutusi tada 
buvau, kovojau aš dėl savo teisių. Josios brolis, kartu 
atvykęs, puolė prieš mane kovot — ir rezultate aš ap
draskyta, sumušta buvau . . . Įlaužtas šonkaulis ... ligo
ninė ir teismas ... Kas iš to, kad nubaudė tą užpuoliką, 
bet tyrą jausmą Stasiui jokie teismai nebegalėjo atgai
vint... Vėl išlaidos, kalėjimas už mano siutą, o jau po 
to — tik gatvė ... Vis pamažu gilyn į purvą aš klim- 
pau . .. Nebėra man gyvenimo šiame pasauly. Nė liaudies 
fronto didvyrės medaliai neatlygins man visų skriaudų. 
Kas man grąžins jaunystę, laimę ir sveikatą? Kas sugrą
žins gyvybę mažojo sūnaus, prarastą motinystę, vyrą, 
meilę? O, kam man dar kankintis taip ilgai? O tampė 
jie tada mane ir po ligonines, ir maišą vietoj marškinių 
užmovė ant manęs ... Vis tyrinėjo liaudies veteranę, ko
votoją už socializmą ir darbo liaudį! Paskui paleido... 
Be dokumentų, be darbo, be gyvenvietės, be prieglaudos 
ir be jokio tikslo šiam pasauly. Klajojau aš kaip Amži
nasis žydas, sako, kad klajojąs. Dieną pas draugę, kita 
— pas tolimą pažįstamą. Degtinė man jau buvo kaip 
vanduo ... Denatūratas, kartais samagonas degino plau
čius, bet prablaivėjus vėl jausdavau vis savo skausmą. 
Ir iki šiol jaučiu ... Ii- jausiu, kol gyvensiu. O kam gy
vent? Ar tiems girtuokliams, kurie išgėrę už šlaunų vis 
graibo? Ar tiems, kurie per naktį gėrę, rytą mano kūnu 
pagiriodavo? Tegul prasmenga jie visi j kokį nori pra

garą! Ach, taip norisi vėl gert!”
Marytė vilgo liežuviu sausas lūpas. Gomurys tiršto

mis gleivėmis apsivėlęs. Pakyla nuo smėlio. Staiga akys 
užkliūva už aukšto vyro silueto. Tarytum stovyla pačia
me kylyje, tarp Nemuno ir Neries subėgančių vandenų, 
žaibiška mintis sauja:

"Nejau tai Feliksas! Kas gi kitas? Juk niekad nie
kas čia nepasirodydavo per tuos praėjusius keliolika me
tų... O gal man tik vaidenas? O, Dieve! Nejau tai jis? 
Po aštuoniolikos metų pagaliau!”

Stengiasi susivaldyti. Akylai stebi vyriškį ir lygina 
jį su Felikso atvaizdu, kaip fotografija stovinčia jos at
minties ekrane. Truputį atlyžta.

”Ne, tai ne Feliksas. Aš nesapnuoju. Štai, eina jis 
artyn, šis aukštas ir padžiūvęs, o mano Feliksas buvo 
žemesnis, kresnas ir stiprus... Juokinga net... Negali 
juk suaugęs žmogus taip staigiai paaugti, lyg ir šoktelėt 
j aukštį . .. Aha, šis nepažįstamas mane jau mato. Jis ei
na prie manęs .. . Kas man daryt ? Gal čia koks plėšikas, 
nedorėlis? O gal koks MVD seklys?..”

žmogus visiškai arti — už kelių žingsnių. Baimės 
jausmas nugali, ir Marytė pašoka. Tačiau nepažįstama
sis jau čia pat.

— Labai atsiprašau, drauge... — girdi Marytė ma
lonaus tono balsą, ir tai sulaiko ją. — Aš ieškau čia vieno 
žmogaus ....

Balsas pikto nežadantis, labiau pataikaujantis ir ieš
kantis patogesnių išsireiškimų. Marytė sustoja, nors dar 
širdis blaškosi tarytum žvirblelis delne pagautas.

— Tiksliau pasakius, ieškau moters, vardu Marija 
Standytė ... Gal jūs?..

"Iš kur jis žino mano pavardę?” — lekia abejonės 
per surauktą kaktą. — "Gal tikrai koks seklys. ..”

Pasižiūri j nepažįstamąjį. Akys įpratusios j tamsą 
ir ji gali atskirti net veido įruožus. Tamsūs ūseliai... 
Atrodo, rudos spalvos ir akys .. . Veidas inteligentiškas, 
taip kai}> ir kalba — išprususio žmogaus. Tik apsirengi
mas proletaro.

(Bus daugiau)
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KRISTIJONO DONELAIČIO 
PAMINĖJIMAS CHICAGOJE

Pedagoginis Lituanistikos In
stitutas Chicagoje surengė gražų 
mūsų poeto ir hekzametro meis
terio Kristijono Donelaičio, jo 
250 metų gimimo sukakties pro
ga, minėjimą, pagerbimą. Visa 
minėjimo programa sudaryta ir 
pravesta skoningai ir apdairiai. 
Prologe gražiai nuskambėjo stud. 
Mykolo Durngos vargonais atlie
kama Vlado Jakubėno Preliudija, 
sukurta specialiai šiam vakarui 
Vydūno ir K. Janzo "Amžius po 
amžių" giesmės tema, kaip lygiai 
iškiliai aidėjo Tėviškės parapi
jos choro, diriguojamo Jurgio 
Lampsačio, pati Amžius po am
žių giesmė.

Instituto studentai Rita Barai
tė ir Šarūnas Valiukėnas savo re
feratais supažindino susirinku

sius su Kristijono Donelaičio gy
venimu, darbais ir asmenybe (re
feratai tilpo Dirvos 56 ir 57 nr.).

Scenai pritaikytą Kristijono Do
nelaičio Metų IV dalį — Žiemos 
rūpesčius, po Vlado Jakubėno 
muzikinės {žangos "Hegzametro 
žingsniu", kurią vargonais atli
ko stud, M. Drunga, gražia lietu
viška tartimi ir { skaitomą daly
ką {sijautimu skaitė bei vaidino: 
Algis Rimas ir Danguolė Šukely-

VIRŠUJE: Kristijono Donelai
čio sukaktuvinio vakaro Chicago
je dalyviai programos metu. Pir
mojoj eilėj iš kairės tarp kitų 
svečių sėdi: Lietuvos generalinis 
konsulas dr. P. Daužvardis (tre
čias iš eilės), vyskupas Vincen
tas Brizgys, J. Daužvardienė(tre
čia nuo jo), dr. Stp. Biežis, prel. 
Ignas Albavičius ir kt.

V. Noreikos nuotrauka

tė (patj autorių), o Žiemos rū
pesčių veikėjus: EnskJ -- Vytau
tas Nakas, Pričkų —UosisJuod- 
valkls, Seimą -- Romas Stakaus
kas, Doč{ — Šarūnas Prapuolė-

Ped. Lituanistikos Instituto studentai Kristijono Donelaičio sukaktuviniame vakare skaito "Žiemos 
rūpesčius": (iš kairės) Vytautas Nakas — Enskys, Uosis Juodvalkis — Pričkus, Mykolas Drunga — 
Lauras, Antanas Rauchas — Bleberio sėbras. Dekoracijos r- Instituto dėstytojo dail. A. Valeškos. 

J. Grabausko nuotrauka
APAČIOJE: Ped. Lituanistikos 

Instituto studentai, Kristijono 
Donelaičio sukaktuvinio vakaro 
programos dalyviai, programai 
pasibaigus: (iš kairės) Dainius 
Valiukėnas ir Algis Ankus(ČALM 
mokiniai), Romas Stakauskas 
(neakivaizdinio kurso studentas), 
Martynas Lekšas, Šarūnas Valiu
kėnas, Rita Baraitė, Vytautas 
Nakas, Milda Pakalniškytė, Uosis 
Juodvalkis, Antanas Rauchas, 
Danguolė Šukelytė, Kristina Gra
bauskaitė, Raminta Raslavičiūtė, 
Audronė Lesniauskaitė, Mykolas 
Drunga ir Šarūnas Prapuolenis 
(ČALM mok.). Nuotraukoje trūks
ta Algio Rimo (neakivaizdinio 
kurso studento).

J. Grabausko nuotrauka

Pedagoginio Lituanistikos Instituto suruoštas vakaras Chicagoje 
Kristijono Donelaičio gimimo 250 metų sukakčiai paminėti buvo pra
dėtas VI. Jakubėno specialiai tam vakarui parašyta "Preliudija" var
gonais. Vargonuoja Instituto studentas Mykolas Drunga.

J. Grabausko nuotrauka

nis, Breberio sėbrą — Antanas 
Rauchas, Laurą -- Mykolas Drun. 
ga, Vyr. sūdžią--Šarūnas Valiu
kėnas, kitus sūdžias — Algis An- 
kus ir Dainius Valiukėnas, Milkų 
-- Martynas Lekšas, Laurienę 
-- Kristina Grabauskaitė, Jekę — 
Audronė Lesniauskaitė ir Paku- 
lienę — Raminta Raslavičiutė ir 
kt. Skaitymą paruošė Domas Ve
lička, akt. Algimantas Dikinis ir 
Aleksandras Dundulis. Prasmin
gas scenovaizdis -- dail. Adolfo 
Valeškos, Instit. lėkt. Pabaigai 
turėjo būti išpildyta Jono Dam
brausko "Giesmė saulei", bet 
dėl techniškų sutrikimų tai nepa
daryta...

Bendrai šis minėjimas buvo

didelė atgaiva kiekvienam jojo 
dalyviui. Jeigu dažna proga ten
ka girdėti nusiskundimus, esą 
jaunuomenė lietuvišku žodžiu bei 
lietuvišku darbu nesidomi, tai šio 
minėjimo rengimas, jo pravedi- 
mas, kūrybos skaitymas bei jo
sios gvildenimas, atliktas pačių 
studentų ir moksleivių vadovau
jant Instituto lektoriams ir jųjų 
talkininkams parodė, kad mūsų 
jaunuomenė reikiamai domisi vi
su kas lietuviška, bet reikia mo
kamai ją Į tą darbą pakviesti, 
{jungti, patį darbą organizuoti. Už 
š{ sugebėjimą neabejotinai prik
lauso pagarba Pedagoginiam Li
tuanistikos Institutui.

Jaunimo Namuose, kur vyko K. 
Donelaičio minėjimas, tuo pačiu 
metu buvo suorganizuota jo raš
tų paroda. Joje buvo išstatyta: 
Donelaičio rankraščių ir laiškų 
fotografinės nuospaudos, {vairios 
joje raštų laidos ir veikalai {vai
riomis kalbomis, kuriose daugiau 
ar mažiau aptariamas K. Done
laitis... Be kitko buvo ir Sovie
tijoje rusų kalba išleistieji Done
laičio Metai su dail. V.K. Jonyno 
iliustracijomis, paimtomis iš 
leidinio vakaruose, nutylint auto
rių - dailininką, net iškertant jo 
inicialus po vinjetėmis...

Apleidžiant minėjimo salę, vėl 
atklydo mintfn RitosBaraitėsmi
nėjimą pradedant tartieji žodžiai: 
”... Fizinis Kristijonas Donelai
tis mirė prieš šimtą aštuonias
dešimt ketverius metus, bet jo kO-

rybinis Genijus tebėra gyvas: jis 
šj vakarą bendrauja sumumis..." 
Ir tikrai toks orus minėjimas 
leido gražiai chicagiškiams, kiek 
tik jųjų talpino Jaunimo Centro 
salė, maloniai bendrauti su di
džiuoju poetu ir didžiadvasiu lie
tuviu. mv

Ped, Lituanistikos Instituto stu 
dentė Milda Pakalniškytė K. Do
nelaičio sukaktuviniame vaka-re 
sako prologin{ žod{ -- "Poeto 
atėjimas".

J, Grabausko nuotrauka

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE 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 S5.73
5th $3.98

5th $1.19
5th $1.69
5th $ .69

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

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

5th $3.98
5th S .98
5th 8 .98

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotu 
maisto produktu iš viso pasaulio kraštų.

• - g

Kristijono Donelaičio "Žiemos rūpesčių" nenaudėlis Dočys (Šarū
nas Prapuolenis) po teismo sprendimo. J. Grabausko nuotrauka
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Lietuvos Laisvės Komiteto pirmininkas V. Sidzikauskas (viršuje) Clevelando lietuviškai visuomenei 
daro pranešimą apie tarptautinius įvykius. Prie stalo sėdi iš kairės: J. Daugėla, A. Mikoliūnas, K.S. 
Karpius, Vasario 16 gimnazijos direktorius B. Liubinas, susirinkime daręs pranešimą gimnazijos rei
kalais, V. Sidzikauskas, dr. inž. A. Nasvytis, A. Kasiulaitis, Dirvos red. J. Čiuberkis. Apačioje susi
rinkimo dalyviai. V. Pliodžinsko nuotrauka

reikalauja ir mūsų pačių inicia
tyvos ir lėšų. Priešingu atveju, 
tai būtų tik kita vokiečių išlai
koma gimnazija.

Kun. Br. Liubino žodžiai neliko 
tik informacija, bet susilaukė 
klausytojų gyvo atgarsio, čia pat 
vokais įteikus virš 160 dol. Vo
kai taip pat buvo išdalinti pa
maldų metu, ir jų rezultatai pa
aiškės kitą savaitę. Sekmadienio 
lietuviškose pamaldose mišias 
laikė ir pamokslą pasakė svečias 
kun. Br. Liubinas.

Min. V. Sidzikauskas atkreipė 
dėmesį į besikeičiančias pasau
lio politikos bangas, kuriose 
Maskva, kaip ekspansijos ir ko
munizmo plėtimosi centras, pa
mažu nustoja savo įtakos. Bet tai 
nereiškia sąlygų palengvėjimo Pa- 
5alti jo kraštuose. Kaip tik priešin
gai, Kremlius stengiasi įsitvir- 
tintl ir išsilaikyti ten, kur jo 
Įtaka sunkiai nugalima. Besikei-

čiančios ir banguojančios tarp
tautinių santykių aplinkybės ver
čia ir mus nelikti statiškais, bet 
daugiau kreipti dėmesį į pasaulio 
politikos pollcentriškumo įtaką 
Vakarų pasaulio politikai, kurio
je reiškiasi mums pavojingos 
Maskvos palaikymo tendencijos.

Pavyzdžiais nurodęs į politines 
tendencijas Washingtone, Pary
žiuje o taip pat ir neseniai lan
kytose Azijos valstybių sostinė
se, min. V, Sidzikauskas pabrė
žė, kad mūsų veiksnių budrumas, 
veiklumas, o svarbiausia, vienin
gumas, turi didelės reikšmės, 
nes pavergtųjų kraštų klausimas 
nėra užmirštas, jis yra ir lieka 
aktualus, mums turįs gyvybinės 
reikšmės.

Pokario palikimą neišsprendus 
taikos sutartim, yra paliktos 
spragos, į kurias reikia veržtis, 
jas priminti ir išnaudoti teisinius 
kelius, kuriuos suteikia, bet kol

kas neišnaudoja nei JTO nei 
NATO.

Min. V. Sidzikauskas kiekvieną 
motyvą, kiekvieną mums aktualią 
politinę giją motyvavo politikos 
vairuotojų pažiūromis tai vienoje 
tai kitoje valstybės sostinėje, ku
rioje jam yra tekę kontaktą pa
laikyti ir Lietuvos reikalą iškelt.

Iš pranešimo liko įspūdis, kad 
Lietuvos Laisvės Komitetas, kurį 
sudaro į VLIK įeinančių ir neįei
nančių grupių atstovai, atlieka 
darbą, paliekantį patį VLIK 
pręstl 'vidaus reikaluskai ko
vos už Lietuvos laisvę darbas ati
tenka mūsų pasiuntinybėms ir — 
Lietuvos Laisvės Komitetui, tu
rinčiam sąlygas, užnugarį ir 
galimybes plačiau reikštis ir velk- 
ti.

Tenka pripažinti, kad tiek min. 
V, Sidzikausko, tiek ir kuri. B. Liu
bino viešnagė buvo Clevelando vi
suomenei naudinga ir prasminga.

Mutual Federal Bendrovės
MOKAME rekordas

Min. V. Sidzikauskas ir kun. B. liubinas Clevelande
Lietuvos Laisvės Komiteto 

pirmininkas min. Vaclovas Si
dzikauskas ir Vasario 16 Gimna
zijos direktorius kun. B. Liubi
nas gegužės 16-17 d. lankėsi Cle
velande ir visuomenei suteikė ak
tualių informacijų tarptautinės 
padėties bei Amerikos lietuvių 
gausiai remiamos gimnazijos 
reikalais.

Gegužės 16 d. vakare, Čiurlio
nio Ansamblio namuose įvyko or
ganizacijų ir spaudos atstovų su
sipažinimo pobūvis su svečiais. 
Ta proga min. V. Sidzikauskas at
sakė į eilę klausimų, susijusių 
su mūsų politinės vadovybės sie
kiais ir aktualijomis. Kun. B-

Liubinas, padėkojęs Clevelando 
lietuvių visuomenei už uolų gim
nazijos rėmimą, trumpu žodžiu 
nušvietė jo kelionės tikslus ir 
gimnazijos rūmų statybos pras
mę.

Pobūvį ruošė LBIapyl. valdy
ba.

Sekmadienį, gegužės 17 d., šv. 
Jurgio parapijos salėje buvo iš
klausyti platesni svečių praneši
mai.

Abiejų svečių atsilankymo pri
puolamas sutapimas iškėlė mūsų 
išeivijos dvi pagrindines rūpes
čių sritis — jaunimo švietimą ir 
lietuvybės ugdymą ir tarptautinės

padėties eigą ir rutullojimąsi, 
nuo kurios priklauso ir darbai 
Lietuvos laisvinimo srityje.

Reikia pripažinti, kad abu pre
legentai sugeba kondensuotai iš
kelti tuos momentus, kurie kelia 
susidomėjimą, rūpestj ir ateities 
perspektyvą. Jei kun. Br. Liubi- 
no misija ir yra aiški, jos mo- 
tivacija gerai paruošta, gabiai ir 
sumaniai pertiekiama ir palieka 
nedaug vietos abejonėms. Gimna
zijos statyba vyksta, ją remia vo
kiečių administracija, bet gimna
zijos išlaikymas lietuviškojo 
auklėjimo ir švietimo tvirtove

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

• 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 nereikia 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

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO 8, ILL.
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Vasario 16 Gimnazijos evangelikų 
moksleivių veikla

MAY’S BASEMENTS ŪSE EAGLE STAMPS 
LIKĘ MONEY AT 
ALL 5 MAY COMI’ANY 
STORES

Paskutiniais metais buvo pa
stebėta, kad evangelikų mokinių 
skaičius Vasario 16 gimnazijoje 
palaipsniui mažėjo. Buvo mano
ma, kad betkokla veikla su mažė
jančiu būriu yra neįmanoma. Bet 
Evangelikų Jaunimo Ratelis, va
dovaujamas mokyt. Fr. Skėrio, 
kaip tik nenori kristi J apatiją, 
bet visuomet stengiasi ką nors 
gražaus ir naujo nuveikti.

šiais metais evangelikų skai
čius prašoko praeitais metais 
buvusį, ir tai davė naujų vilčių 
veiklą pastiprinti.

Rimbacho dekanatas, prie ku
rio ir gimnazija priklauso, šven
tė balandžio 19 d. Viernheimo 
mieste, savo bažnyčios metinę 
šventę, kurios metu programai 
paįvairinti buvo kviestos jauni
mo grupės ir bažnyčios chorai, 
jų tarpe ir Vasario 16 Gimna
zijos Evangelikų Jaunimo Rate
lis.

Parepetavę keletą giesmių su 
muzikos mokytoju K. Motgabiu 
ir paruošę eilėraščių bei liaudies 
melodijų, kurias puikiai pagrojo 
6 klasės mokinys Alfredas Sta- 
rukas, mūsų evangelikai gražiai 
pasirodė suvažiavime.

Kunigas J. Urdze, kaip ir kiek
vienais metais, pravedė nuo ba
landžio mėn. 30 d. iki gegužės 
mėn. 3 d. evangelikų lietuvių su
važiavimą Annabergo pilyje, Bad

Godesberge. Iš Vasario 16Gimna
zijos dalyvavo 14 vyresniojo am
žiaus mokinių. Nuotaika buvo la
bai gera, daugelis jau ne pirmą 
kartą tokiame suvažiavime daly
vavo. Iš viso buvo virš 40 jaunuo - 
llų iš visų Vokietijos vietovių ir 
visokiausių profesijų. Malonu 
konstatuoti, kad didesnę dalį su
darė dar neseniai iš Lietuvos 
atvykęs jaunimas, parodydamas 
kad jis nėra ateistinių idėjų per
imtas ir nenorįs nieko bendro su 
lietuviais turėti, kaip kad kas 
mano. Priešingai, tas jaunimas 
kaip tik nori su lietuviais bend
radarbiauti ir palaikyti nuolati
nius ryšius.

Kunigas Klumbys pažadėjo pa- . 
ruošti gimnazijoje evangelikų 
moksleivių chorą. Vasario 16gim
nazijos evangelikus moksleivius 
dar laukia iki vasaros atostogų 
du svarbūs parengimai: konfir
macija, kuri bus iškilmingai pra
vedama kun. Urdzės sekmadienį 
po Sekminių ir iškyla į gražųjį 
Odenwal mišką. Autobuso kelio
nės išlaidas padengia Rimbacho 
dekanas kun. Trautmann. Pinigai 
tai kelionei jau gauti.

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiemet, 6 berniukai vyks va
saros atostogų poilsiui į Norve
giją.

GEGUŽĖS ,VAį
•‘Beacon” rožėmis išpuoštos

Arturas Hermanas
8 klasės mokinys

• Rusvos

• Mėlynos

• Ružavos

70x90 ” dydžio 
vienguboms ir dviguboms 

lovoms

Vasarai antklodes

Mėlynos

Ružavos

Lilijavos
Auksinės Spalvingi 3 dalių

Lengvo medvilnės ir dirbt, šilko mišinio, sujungto su tur
tingu dirbt, šilko satinu. Pasirinkimas iš lygių spalvų su 
skoningu papuošimu rožėmis. Tai nepamainomos antklo
dės vasarvietėse, namuose, viešbučiuose, dar gi už tokių 
žemą kainą.

Specialus pirkinys!
Dygsniuotos vasarai

antklodes

Didelių 80x84” dydžių, išverčiamos. Geros rūšies medvilnės audi
nių, provincialinių marginių, dygsniuotos iš visų šonų, [sigykite 
pavasario nuotaika savo miegamam.

uždangalai

• Tankui uždangalas
• Dangčiui uždangalas
• Sėdynei uždangalas

Išpuoškite savo vonios kam
barį su 3 dalių plaunamais 
medvilnės čenilio setais. Su 
patentuotomis apačiomis, už
tikrinančiomis nuo drėgmės. 
Pritaikomos visų dydžių tan
kams.

• Balti • Geltoni . • Žali
• Baltai-juodi • Lilijavi • Ružavi

• Ryškiai ružavi • Mėlyni
• šviesiai žali

BASEMENT DOMESTICS DEPARTMENT
THE MAY COMPANY, D0WNT0WN, HEIGHTS, PARMATOMN & SOUTHGATE (NOT AT MENTOR)

■■
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Praeitą šeštadienį Clevelande besilankančiam LLK pirm. V. Sidzikauskui Čiurlionio ansamblio 
namuose buvo suruoštas priėmimas. Nuotraukoje Clevelando lietuvių organizacijų atstovai ir laikraš
tininkai su svečiu. Sėdi: Dr. A. Nasvytis, R. Čiuberkienė, N. Braziulienė, LLK pirm. V. Sidzikauskas, 
O. Mikulskienė, O. Karpienė ir K.S. Karpius. V. Pliodžinsko nuotrauka

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• V. Sidzikausko ir kun. 
B. Liubina viešnagė Cleve
lande buvo paįvairinta pa
žintimis su vietos veikėjais 
ir įžymesnėmis vietovėmis.

Sekmadienį, gegužės 17 
d., po paskaitų svečiai bu
vo priimti pietums Onos ir 
Alfonso Mikulskių namuo
se, kartu pakviečiant eilę 
vietos veikėjų.

Pirmadienį, gegužės 18 
d. p. Onos Karpienės malo
nia paslauga, svečiai galėjo 
aplankyti Knollvvood mau- 
soliejuje esantį prezidento 
A. Smetonos, kapą. Po pie
tų Onos ir Kazio Karpių 
namuose, svečiai aplankė 
Dirvos redakciją, iš kur V.
Sidzikauskas išvyko į aero
dromą kelionei į New Yor- 
ką.

Kun. Br. Liubinas sek
madienį dar turėjo progos 
aplankyti lietuvių kultūri
nį darželį.

Viešnagės metu V. Sidzi
kauskas buvo globojamas 
Brigitos ir Alg. Nasvyčių 
šeimos, o kun. Br. Liubinas 
buvo klebonos B. Ivanaus
ko svečias.

• Dail. Vytautas Ignas 
su žmona Birute ir bičiu
liais Ulėnais iš New Yorko 
praeitą savaitgalį viešėjo 
Clevelande pas tėvus ir bro
lį. čia artimųjų būrelyje at
šventė 40 metų amžiaus su
kaktį.

* ŠV. KAZIMIERO LITUANIS
TINĖ MOKYKLA gegužės mėn. 
17 d. suruošė mokslo metų pa
baigtuves Naujosios parapijos sa- 
Įėję.

Baigusiems mokyklą mokslei
viams buvo Įteikti pažymėjimai ir 

Norite sutaupyti paskoloje?

PALYGINKITE šiuos 
mokėjimus* PRIEŠ 

pasirašydami dokumentus 
perkant nauji) automobilį

SUMA 24 MĖN. 30 MĖN. 36 MĖN.

MĖNESINIAI MOKĖJIMAI

$1500 68.72 56.10 47.69
2000 91.48 74.68 63.48
2500 114.24 93.26 79.27
3000 136.99 111.83 95.06

Mokėjimais apima pagrindinį mokestį, procen
tus ir net gyvybės draudimą.

Prieš pirkdami automobili paskambinkite mums.'.'!

Taip pat duodame 10-15'1 nuolaidą, apdraudžiant nuo gaisro 
namus ir inventorių.

Prieš atnaujindami savo mokėjimus, pasitikrinkite pas mus.

Z. OBELENIS
Telef. 881-7711 APPROVED

V. GIEDRAITIS
FINANCE, INC. Telef. 911-6835

associated with
NATIONVVIDE MUTUAL 
INSURANCE COMPANY

Home Office:' Colūmbus, Ohio

/YvniMmk

L SANDUSKY. OHIO

77 RIDĖS & ATTRACTIONS plūs HO TEL-BEACH - MARINA
IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

GEGUŽĖS 23 D.
HOTEL BREAKERS OPENS JUNE Gth

Informacijai skambinti Sandusky 626-0830 (kodas 119)

Penkiasdešimt mokyklų orkestru paradas... Išstatyta X-B> 
rakieta ... nemokami fajerverkai... VAŽINĖSITE ) ĮSĄ DIE
NĄ TIK UŽ $3.00... Esmond pieninės diena... naujųjų pasi
važinėjimų eilėje malūnas, blue streak roller coaster ir pran

cūziškas žaismingumas.

ŽINOMŲ ORKESTRŲ MUZIKA SAVAITGALIAIS.

tėvų komiteto dovanos, apdovano
ti pirmaują klasėse mokiniai. Pro - 
gramoje gerai paruošti mokiniai 
pasirodė deklamacijomis, tauti
niais šokiais ir dainomis.

Mokyklai vadovauja rašytojas 
ir pedagogas V. Kavaliūnas, tal
kininkaujant vyresnės ir jaunes
nės kartos mokytojams, sugebė
jusiems gražiai ir sėkmingai 
Įkvėpti lietuviškumo pradų mūsų 
priaugančiai kartai.

* PONIOS SOFIJOS SMETO- 
NIENES vardinių proga adv. Ju
lius ir Birutės Smetonų namuo
se buvę suruoštas priėmimas, Į 
kurĮ atsilankė gausus būrys arti
mųjų, draugų, pažĮstamų ir Cle
velando visuomenės atstovų.

Tąja proga iš VVashingtono bu
vo atvykusi gerb. varduvininkės 
sesuo p. Jadvyga Tubelienė. At
silankė Clevelande viešintis min. 
V. Sidzikauskas ir kt.

Pavasario žiedais gausiai ap
dovanotai Lietuvos prezidento 
našlei buvo išreikšta nuoširdi pa
garba ir palinkėta sveikatos ir iš
tvermės ateičiai.

• Vytautas Senkus, nuo
latinis Vasario 16 Gimna
zijos rėmėjas, asmeniškai 
aplankęs ją 1962 m., nega
lėdamas dalyvauti direkto
riaus kun. Br. Liubino pa
skaitoj, per Dirvą atsiuntė 
10 dol. auką.

• Society b-vės direkto
rių taryba nutarė mokėti 50 
centų dividendą už tos ben
drovės akcijas.

B-vės dividendai mokami 
kas pusmetį.

Šiuo metu Society turi 
64.042 asmenis, turinčius 
b-vės akcijas.

Atsinaujinęs Cedar Point
Nuo 1959 metų 6 mil. do

lerių buvo investuota, kad 
Cedar Point vasarvietę pa
vertus viena iš vertingiau
sių vasarviečių prie Lake 
Erie.

Vasarvietė, be ištaigingų 
viešbučių, turi platų, šva

INSURED SAVINGS

HOME and 
REMODELING 

LOANS

”A” ONE LAWN & GARDEN 
SERVICE AND SUPPLIES 

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

■Gėlės šermeninis ir vestuvėms.
Tel. 781-8111 3131 Superior Avė.

Cleveland, Ohio III I I
JURGIS SIDABRAS — savininkas.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakulis & YViIliam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

rų ir saugų paplūdymį, pra
mogoms vis naujų žaidimų 
ir pasivažinėjimams išdai
gu.

IŠNUOMOJAMAS
5 kambarių butas. Gazo šil
dymas. Giddings ir Whit- 
ney gt. rajone. Naujas pe
čius.

Teirautis tel. UT 1-2347.
(56-60)

• Balių-koncertų ir kito
kių pramogų bei parengimų 
rengėjų dėmesiui.

Vincas Apanius, greta vi- 
_sų kitų sodininkystės pa
tarnavimų atlieka ir deko
ravimo gėlėmis darbus pa
talpose. Kainos gana priei
namos ir bus atsižvelgta į 
pageidavimus, iš anksto su
sitarus.

Kreiptis: 382-1606
503 Richmond Rd. 

Richmond Hts., Ohio

Juozas Mull-Muliolis aukštame 
demokratų poste

Nuolat susirūpinęs ir nepalio
vęs veikti, kad lietuviai vietos 
politinės ir administracinės or
ganizacijos ribose turėtų savo 
Įtaką ne tiek remiantis skaičium, 
kiek išsilavinimu ir patirtim, daž
nai tose pastangose turėjęs ir nu
sivylimų ir pagrindo rezignaci
jai, Juozas Mull-Muliolis šian
dien bent pats atsiekė laimėjimų, 
vertų didesnio dėmesio.

Šeštadienį, gegužės 16 d. jis 
buvo išrinktas Cuyahoga apskri
ties demokratų vadovybėn sek
retoriaus poste, skančiame po 
pirmininko, kuriuo yra energin
gas miesto inžinierius Albert S. 
Porter.

šio krašto partinėje sandaroje 
tai svarbus ir Įtakingas postas. 
Gi Cuyahoga apskritis, apimda
ma kartu ir didžiausią Ohiomies
tą — Clevelandą, sudaro demo
kratų partijos centrą, be kurio 
sprendimų neapsieina viso Ohio 
demokratų partijos aparatūra.

Rinkimams artėjant,demokra
tų sluoksniuose jau seniau buvo 
reiškiamas noras atšviežinti par
tijos vadovybę naujesnėmis, ener
gingesnėmis asmenybėmis. Įsi
senėję savo postuose vadai ne
sugebėjo partijos eilėse iš
vengti nemalonių prieskonių, ku
riuos su laiko dvasia buvo atsi
nešę padėties išnaudojimu sa
varankiškiems tikslams užsikrė
tę pavieniai pareigūnai.

Juozas Mull-Muliolis ne tik 
lietuvių, bet ypatingai aukštose 
administracijos ir politinėse sfe - 
rose yra iškilęs ir pasižymėjęs 
savo tiesiu žodžiu, ne prisitai
kymo, o principų taikymo ir jų 
Įgyvendinimo dvasia. Tos jo bū
do ypatybės, deja, ne visuomet 
tiko tais momentais, kai buvo ga
limybių ir siūlymų užimti aukš
tesnius postus administracijoje, 
(Savo laiku jis atsisakė priimti 
Clevelando paštų viršininko pos
tą).

Juozas Mull-Muliolis, pragy
vendamas iš savo draudimo ir 
namų pardavimo Įstaigos, kuri 
randasi prie pat šv. Jurgio pa
rapijos,' niekad nebuvo aplenkia
mas lietuvių vaikščiojančių su 
aukų lapais. Nei vienam jis ne
atsakydavo. Bet jo nusivylimas 
reiškėsi tuo, kad tik tiek iš jo 
tebuvo reikalaujama ir kad lietu
viai dažnai prašo aukų iš savų
jų, nedėdami pastangų savo po
zicijų iškelti viešumon tiek, kad 
galėtų ne išmaldų prašyti, bet 

remtis teisėtais reikalavimais, 
kad būtų atsižvelgta Į jų kultū
rines ir visuomenines aspiraci
jas.

Jo manymu, pagal savo išsila
vinimą ir sugebėjimus, lietuviai 
reiškiasi per kukliai, per daug 
savame ratelyje užsidarę.

Naujose pareigose mūsų tau
tiečiui linkime ištvermės ir sėk
mingos ateities.

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

šv. Jurgio parapijoje
1263 E. G7, 2 šeimų 5-5-1, 

erdvūs kamb., dvigubos 
grindys, sklypas 40x140, 4 
garažai.

1 šeimos, 4 mieg., nauji 
variniai vandens vamzdžiai, 
moderni virtuvė ir vonia, 
puikus sklypas, garažas.

1 šeimos, 6 kambariu. 
$11,000.

2 šeimų 6-1, $11,500.

2 šeimų 5-5, $11,900,

2 šeimų 5-1 ir 6 kamb. 
1 š. ant 1 sklypo arti šv. 
Vito. $16,000.

2 šeimų 6-6, $12,600.
Investavimui

6 š. mūras, nuoma $400 
mėnesiui, gerame stovyje, 
$25,500.

Gražus mūras — dvigu
ba kraut, ir 6 kamb. hutas 
ir 2 šeimų 6-4 ant 1 sklyoo, 
$19,500.

E. 1 17 — Lake Shore Blvd.
1 š. I mieg. arti ėžero, 

palūdimys, $11,000.

Soulh Euclid
Puikus 1 mieg. (i metų 1 

š. mūrinis, didelis sklypas, 
vaismedžiai. $,’3,o::t).

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė. John Lorenz 

ir Antanas Mikoliūnas 
13229 Superior Avė.

UL 1-6666

SIUNTINIUS J LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS
SIUNČIA

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

Cosmos Parcel 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 Danijos, 
taip pat akordeonus, siuvamas ir rašomas mašinas iš Europos ir 
Įvairias prekes, net šaldytuvus ir automobilius iš SSSR sandėlių.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dr. Arvydas Kliorė, iš 
Pasadena, Calif., kur dirba 
prie mokslinių tyrimų, tar
nybiniams pasitari m a m s 
buvo atvykęs j Washingto- 
ną, D. C. Pakeliui buvo su
stojęs Nevv Yorke pas p. 
Ulėnus ir aplankė bičiulius.

• VI. Baltrušaitis, New 
Yorko lietuvių vyrų choro 
organizatorius, dirigentas 
ir meninis jo vadovas. Pir
masis šio choro koncertas 
įvyks š. m. gegužės 24 d.

♦ MARYLAND UNIVERSITETO 
Tarptautinio klubo 17-ta metinė 
Fiesta, suruošta gegužės 9 d. 
praėjo sėkmingai. Dalyvavo apie 
600 įvairių tautybių studentų,stu
dijuojančių šiame valstybiniame 
universitete.

Fiestos programos vedėja bu
vo stud. Birutė Saldukaitė. Pro
gramą išpildė įvairių tąutų šo
kėjų grupės. Baltimorės šokėjų 
grupė su Nijole Dulyte, Jūra
te Mažeikaite, Laima Saldukai- 
te, Vėjūne Svotelyte, Romu Ka
linausku, Eimučiu Radžium, Vi
tu šeškūnu ir Arūnu Vaškiu pa
šoko lenciūgėli ir jonkelį. Akor
deonu grojo J. Vaitkus, pavaduo
damas nuolatin} akordionistą E.

Vilties Draugijos nariui, Dirvos 

bendradarbiui ir rėmėjui

IGNUI VILĖNIŠKIUI

mirus, jo šeimai ir artimiesiems gilią 

užuojautą reiškia

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirvos Redakcija

VINCUI DULAIčIUI

Australijoje mirus, jo sūnų DAVETĄ DULAITĮ 

ir jo žmoną ALDONĄ nuoširdžiai užjaučia

Draugai Detroite

Mielai Klubo narei

ALDONAI LIŪTIENEI,

jos brangiai motinai Lietuvoje mirus, reiškiame 

nuoširdžią užuojautą

Stamfordo Liet. Mot.
Atstovybės Klubas

SilgalJ,išvykusi studijų reikalais 
J Clevelandą.

Salė buvo gražiai išpuošta. 
Apie 30 stalų buvo padengta įvai
rių tautų eksponatais. Lietuviška 
parodėlė B. ir L. Saldukaityčių 
rūpesčiu, padedant J. Mažeikai
tei, buvo papuošta V. Kulpavi- 
čiaus medžio drožiniais: vytimi, 
geležiniu vilku, kryžiais, vėlia
vėlėm, Aušros Vartų koplytėle, 
Gedimino pilim, Baltijos gintaru,
I. Končiaus knyga "Medžio dro
žiniai gimtajam kraštui atmin
ti", Lietuvos vaizdų albumais, 
žurnalu "Lituanus", juostomis ir 
kitais darbeliais.

PAPIGINTOS KELIONĖS 
LIETUVIŲ KONGRESAN

Lietuvių Kongresan Wa- 
shingtone birželio mėn. 26 
— 28 d.d. iš Chicagos orga
nizuojamos papigintos ke
lionės:

• autobusu (39 keleiv.)
$24.03

• traukiniu (40 keleiv.)
$36.00 

arba (25 keleiviai)
$39.85

• lėktuvu (25 keleiv.)
$57.07.

šios išlaidos yra į abu 
galu (round trip) ir su vi
sais taksais. Norintieji da
lyvauti Kongrese ir aplan
kyti sostinę kviečiami pa
sinaudoti papigintomis ke
lionėmis ir registruotis 
ALT biure — 6818 S. Wes- 
tern Avė., Chicago, Illinois 
60636. Telefonas 778-6901 
iki š. m. birželio mėn. 5 d.

Paragink savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

ALT Clevelando skyriaus valdybos, bendruomenės ir visuomenės atstovai su Lietuvos Laisvės Ko
miteto pirmininku V. Sidzikausku po suruošto pašnekesio Čiurlionio ansamblio namuose Clevelande. 
Sėdi iš kairės: A. Mikulskis, V. Sidzikauskas, K. Žiedonis, V.Kasakaitis. Stovi: J. Daugėla, L. Leknic- 
kas, J. Nasvytis ir inž. Pautienis.

Baleto šokėjai J. Puodžiūnas ir V. Karosaitė.

VISI KVIEČIAMI l
Š. AMERIKOS LIETUVIU KREPŠINIO 

RINKTINĖS PRISTATYMO 
IŠKILMINGA VAKARIENĖ
m. Gružės 23d.,scsTadicni,8 Vfll. VflK. 

Jaunimo CeriTRe, 5bZO s. CiasemonT Ava. 
fROswoje • Oficialioji dali>,

dljtoRius Yiialis ŽuKdushas, šokiai
< Austrtlių 0w. K-ras

Bilietus platina: Jaunimo Centras, 5620 S. Clare- 
mont Avė.; Karvelio prekyba, 2715 W. 71st St.; Margi
niai, 2511 W. 69th St.; .Margutis, 6755 S. Western Avė.; 
Terra, 3237 W. 63rd St.; Štangenbergo krautuvė, Cicero, 
1447 S. 50th Avė. Atskirų stalų rezervaciją telefonu at
lieka: B. Drungienė, PR 6-8948; J. Grybauskienė, 
468-6924; G. Narienė, HE 4-2606.

CHICAGIŠKĖS NUOTRUPOS
Buvęs prezidentas D. Eisen- 

hovveris maloniai sutiko dalyvau
ti Lietuvių Kongreso VVashingto- 
ne D.C. garbės komitete. Tuo tar
pu tačiau dar nežinoma, ar kon
greso dalyvius priims dabartinis 
prezidentas L. B. Johnsonas. Yra 
vilties, kad toks priėmimas vi
siems kongreso dalyviams bus 
suteiktas Baltųjų Rūmų rožių so
delyje, jei nepaprastai gyvas ir 
judrus prezidentas tuo laiku ne
bus užimtas kitais svarbesniais 
reikalais. Reikia tikėtis, kad pre
zidentas Johnsonas nepatars lie
tuviams siekti senosios tėvynės 
išlaisvinimo kultūriniais ryšiais 
su kraštu, kaip kad jis buvo pata
ręs lenkams. Tuo atveju į pre
zidentūrą reiktų siųsti kito sąs
tato ekipą...

Kalbant apie Lietuvą... į ją grįž
ti ruošiasi viena šeima iš Cicero, 
Chicagos priemiesčio. Jei pati
kėti Naujienų korespondentui, to
ji Vasiliauskų šeima ryžosi va
žiuoti Lietuvon, nes bijanti, kad 
nesusitvarkysianti čia su savo 
dviem berniukais... Jei taip iš tik' 
ro yra, verta pagalvoti, kas iš tų 
vaikų išeis sovietiniame režime. 
Turint galvoje, kad tokia gr(žusi 
šeima bus tikrai paimta atitinka
mų organų ataskaiton, galimas 
toks atvejis, kad abu grįžę ber
niukai, jei turi gerą anglišką ak
centą, bus pasiųsti šnipų mokyk
lon ir turės kada nors grįžti at
gal Amerikon kaip sovietų agen
tai. Ir taip negerai ir kitaip blo
gai, o Amerikos neišvengsi...

Kalbant apie vaikus... Ką tik 
{vykusiame Lietuvių Fondo su
važiavime buvo daug kalbama, 
kaip geriausiai išnaudoti jau tu
rimus pinigus. Vieni siūlė kapi
talus paversti nekilnojamu turtu, 
kiti -- tvirtais vertybės popie

riais. Tūlas idealistas pareikala
vo kapitalą stipendijųforma inves
tuoti j lietuviškąjį jaunimą. Į tai 
dr. S, Budrys atkirto, kad jis, 
kaip kelių fondų dalyvis, žinąs, 
jog . dabar turima daugiau tam 
reikalui pinigų negu prašytojų. 
Reikia manyti, kad formaliai dak
taras buvo teisus. Mat, čia 
būklė yra tokia, kad gabūs ir mo
ką savo sugebėjimus paversti tik
rai gerais pažymiais jaunuoliai 
turi net visos eilės stipendijų pa
sirinkimą. Pagaliau ir bloges
niais pažymiais bebaigtą univer
sitetus gali gauti paskolas iš uni
versitetų ar vyriausybės. Iš kitos 
pusės, ne visos stipendijos yra 
pakankamos, tuo atveju l pagalbą 
jiems turėtų ateiti lietuviškos 
institucijos. Be to, būtų labai 
svarbu, kad aukštojo mokslo 
siektų galimai didesnis tautie
čių skaičius. Ir tie vidutiniokai, 
kurie dėl vienos ar kitos priežas
ties nesugebėjo gauti amerikoniš - 
kų stipendijų. Kartu reikia neuž

MOKSLEIVIŲ PAVASARIO ŠVENTE
įvyks sekmadienį, gegužes 24 d., 1 v. 

BUČIO DARŽE, Willow Spring, III.
Programoje tautiniai šokiai ir dainos.
Išpildo Lituanistines mokyklos ir moksleivių tautiniai 

ansambliai.
Ruošia L. B. Chicagos Apygarda.

miršti, kad dabar šelpią studen
tus fondai studentams praktiškai 
yra mažai žinomi.

Dabar gali pasirodyti, kad visi 
nusigyvenome, Mažai kas pinigų 
duoda, o dar mažiau jau surinktus 
ima...

Tuo tarpu bendruomenės vei
kėjai džiaugiasi, kad šių metų 
bendruomenės rinkimuose daly
vavę porą tūkstančių rinkėjų dau
giau negu per paskutinius rinki
mus. Jei taip, tai būtų apie 7.000 
— skaičius gana impozantiškas. 
Turint galvoje to mistiško Ame
rikos lietuvių milijono nuotai
kas... (vm)

MOKSLEIVIŲ ŠVENTĖ

Gegužės 24 d. 1 va L p.p. Chi
cagoje, Būčio darže įvyksta Lie
tuvių moksleivių pavasario šven
tė, kurioje dalyvaus pradžios li
tuanistinės mokyklos ir mokslei ■ 
vių tautiniai ansambliai. Šventė
je dalyvaus šios lituanistinės mo
kyklos: Brighton Parko, Bridge- 
porto, Cicero, Šv. Antano, Auš
ros Vartų, Dariaus - Girėno, Ro- 
selando, Lemonto Maironio mo
kykla, "Ateities" Atžalynas, Vy
čių Jaunučiai, vadovaujami p-lės 
Genovaitės Giedraitytės, "Tėviš
kėlė", vad-Fausto Strolios ir ki
tos mokyklos.

BALTIMORE LAUKIA 
BALETO

Gegužės 23 d. — šešta
dienyje, mūsų iškilieji ba- 
letininkai, V. Karosaitė ir 
J. Puodžiūnas iš Nevv Yor
ko, kur jie gražiai pasirodė 
gegužės 17 d., atvyksta 
Baltimorėn.

Baleto šokėjai jau yra 
davę baleto koncertus Oma
hoje, Toronte ir New Yor
ke, kur jie žavėjo žiūrovus 
i š p i 1 d ydami Čaikovskio, 
Liszto ir kt. kūrinius. Tai 
reta proga pamatyti šiuos 
mūsų jaunus menininkus, 
atvykusius nuo Ramiojo 
Vandenyno pakrančių.

Baltimorėje šį baleto 
koncertą rengia LB Apy
linkė, kurios padėtos pa
stangos parodyti baltimo- 
riečiams klasini baletą mū
sų jaunųjų baletininkų in- 
terpetacijoje. ,

V. Karosaitė ir J. Puo
džiūnas jau yra užkviesti 
baletui i Chicagą, Cleve-

t

Programoje dalyvaus: jungti
nis visų lituanistinių mokyklų ir 
tautinių ansamblių choras, diri
guojamas Eleonoros Zapolienės, 
tautinių šokių šokėjai vad. Fran
cis Gramontienės. Programos 
vadovas -- Faustas Strolia.

Visus sočiai vaišins Brighton 
Parko LB pirmininkas Alg. Pu
žauskas. Barus tvarkys Fab. Va
linskas. Sceną ruošia St. Vidman
tas, iš Melrose Parko LB apy
linkės. Svečius priims ir mašinas 
tvarkys Cicero LB apylinkės 
pirm. Pračkaila su savo padėjė
jais. šokiams gros akordeonų or
kestras, vad. F. Strolios.

šventę ruošia JAV LB Chicagos 
Apygarda. Apygardos pirminin
kas inž. Br. Nainys bus ir šios 
didžiulės lietuviško jaunimo šven
tės vyriausas vadovas. (av)

STATĖ FARM 
MUTUAL 

AUTOMIBILE 
INSURANCE 
COMPANY

THE BEST 
FOR LESS! 

Frank Zapolis
320814 w. 95 St,

CHICAGO,
ILL., 60642

Phone:
GArden 4-8654
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