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CASTRO SKELBIA "VISIŠKA PERGALE”
Bet sukilėliai kalba apie naujus išsikėlimus

Castro režimas ketvirta
dienio rytą paskelbė laimė
jęs „visišką pergalę’’ prieš 
72 valandas trukusį „jankių 
imperialistų organizuotą už
puolimą”. Nors aiškių žinių 
iš Kubos, kaip ir visas tris 
kautynių dienas, stinga, bet 
eilė ženklų patvirtina, kad 
invazijos bandymas žlugo, 
sukilėliams praradus savo 
prieteltį pietinėje salos da
lyje ir išsisklaidžius į kal
nus.

Tiesa, Kubos Demokrati
nio Revoliucinio Fronto at
stovas Puertorike paskelbė, 
kad naujas invazinis kon
tingentas išsikėlęs į Kubą 
ketvirtadienio ankstyvomis 
valandomis. Jis nenurodė iš- 
sikėlimo vietos. Puertorike 
taip pat sklido gandai, kad 
esą ruošiami nauji išsikėli- 
mai į Kubą „labai artimoje 
ateityje”.

Nors neturima duomenų, 
kurie patvirtintų naujo in
vazinio kontingento išsikėli- 
mą, bet CBS iš Miami pra
nešė, kad tą naktį Castro 
priešų tarpe tikrai „kažkas 
svarbaus vyko”. Korespon
dentas teigia, kad greičiau
siai buvęs vykdomas infil
tracinis išsikėlimas, be ne 
atvira invazija.

Washingtone prezidentas 
Kennedy buvo sušaukęs 
slaptą viso kabineto posėdį, 
kuris truko dvi valandas, 
bet laikraštininkams nepa
sisekė ką nors sužinoti, nes 
kabineto nariai iš Baltųjų 
Rūmų išsiskirstė pro šaluti
nius įėjimus.

„Tūkstančiai žuvusių”

Kubos Revoliucinė Tary
ba* skelbia, kad „didesnė da
lis” pietinėje salos dalyje, 
Las Vilias provincijoje, iš
sikėlusių sukilėlių pasiekusi 
Escambray kalnus ir susi
jungusi su ten veikiančiais 
partizanais. Jos pasitrauki
mą dengę kariniai vienetai 
patyrę „tragiškų nuosto
lių”, režimui juos puolant 
sunkiaisiais rusiškais tan
kais ir MIG lėktuvais. Nors 
revoliucinė taryba dabar 
pradeda aiškinti, kad „inva
zinę jėgą” sudarę ne tūks
tančiai, o tik šimtai vyrų, 
bet iš kitos pusės tos tary
bos komunikate sakoma, 
kad tris dienas trukusiose 
kautynėse žuvo „keletas 
tūkstančių” patriotų. Toliau 
komunikate nurodinėjama, 
kad tai būta tik infiltraci
nių grupių, siekusių krašto 
viduje kovojantiems parti

zanams nugabenti ginklų ir 
kitų reikmenų, išsilaipini
mas, kurį amerikinė spauda 
„neteisingai” vadinusi inva
zija.

Čia tenka pastebėti, kad 
pirmieji pranešimai apie iš
silaipinimus tikrai buvo 
perdėti. Kaip dabar aiškėja, 
sukilėlių jėgos buvo išsikė
lusios Cochinas įlankos ruo
že ir galbūt šiaurinėje prie 
Matanzas. Pušų salą su mil
žiniškais kalėjimais užimti 
jiems nepasisekę. Kitose 
vietose, kaip Oriente pro
vincijoje, buvo prasidėję 
mažesnio masto vietiniai 
sukilimai, kuriuos režimas 
numalšinęs.

Bene vienintelis ligšiol 
Kubos cenzūros praleistas į 
užsienį pranešimas apie 
kautynes yra Jugoslavijos 
agentūros Tanjug korespon
dento reportažas, kuriame 
nurodoma, Las Vilas pro
vincijoje vykusi „atkakli 
kova dėl Kubos likimo”, ku
ri pareikalavusi didelių nuo
stolių iš režimo milicijos 
tarpo.

Krašte siaučia teroras

Iš Guantanamo įlankos 
atėjęs nedetalizuotas telefo
ninis vieno diplomato prane
šimas sako, kad Havanoje 
buvo „atsitiktinių neramu
mų”. Režimo skelbiami pra
nešimai sako, kad visame 
krašte, kiek režimo ranka 
pasiekia, vyksta žiaurus te
roras. Areštuota virš tūks
tančio asmenų, kurių tarpe 
esama kelių šimtų kunigų 
ir kelių dešimčių amerikie
čių. Taip pat areštuota dau
gumas ten dar buvusių Va
karų valstybių korespon
dentų. Režimas kas rytą 
skelbia apie naujus sušau
dymus, kurių skaičius per 
tris dienas oficialiai pasie
kęs 26, bet nežinoma, kiek 
sušaudyta apie tai neskel
biant. Sušaudytųjų tarpe 
minimi trys amerikiečiai, 
dėl kurių Washingtonas pa
prašė Šveicariją pareikšti 
Kubai protestą, bet pasta
roji atsakė, kad ji tuo tar
pu nieko negalinti pagelbė
ti, nes Kuba nutraukusi su
sisiekimą su Havanoje esan
čia pasiuntinybe.

Castro režimas ir Mask
va kiek pajėgdami rėkia, 
kad invaziniai daliniai buvę 
ne tik Amerikos apmokomi 
ir finansuojami, bet ir Ku- 
bon iškelti JAV karinio lai
vyno laivais, kuriuos lydėjo 

JAV lėktuvnešiai, naikinto
jai ir povandeniniai, lydimi 
JAV bombonešių ir kovos 
lėktuvų. Castro režimo at
stovas Jungtinėse Tautose 
paskelbė, kad iš keturių 
Castro milicijos numuštų 
lėktuvų vieną vairavęs ame
rikietis iš Bostono, tačiau 
nurodytame adrese jo skelb
ta pavardė nežinoma ir JAV 
aviacijos įstaigos nėra iš- 
davusios piloto leidimo to
kiam asmeniui.

Smūgis JAV prestižui
Europos spauda ketvirta

dienio rytą dar nebuvo įsi
tikinusi, kad invazinės jė
gos yra sumuštos, bet pa- 
brėždinėjo, jog JAV presti
žas nepaprastai smuks, jei 
Castro laimes. Panašus įsi
tikinimas viešpatauja ir 
JAV administracijos sluok
sniuose, kur tikima, kad ko
munistai tą momentą išnau
dos propagandai, stengda
miesi išryškinti JAV silpnu
mą. Nusivylimas jaučiamas 
ir Floridoj esančių kubiečių 
pabėgėlių tarpe, kurie kar
toja Vengrijos sukilimo lai
kais girdėtus kaltinimus: 
sukurstė, bet nepadėjo.

Bet valstybės departa
mento sluoksniuose sakoma, 
kad prezidentas negalėjęs 
kitaip pasielgti, atsižvel
giant į Amerikos Valstybių 
Organizacijoje vyraujančias 
nuotaikas ir reikalingumą 
įvykdyti Lotynų Amerikos 
programą, čia pabrėžiama, 
kad prez. Kennedy griežtai 
atsakęs Chruščiovui, nuro
dydamas, jog JAV nesėdės 
rankas sudėjusi, jei paste
bės kitų valstybių kišimąsi 
į Kubos sukilimą. Tai buvo 
atsakyta tuo metu, kai Wa- 
shingtone žinota, kad inva
zijos jėgos buvo mažos, mė
gėjiškai paruoštos ir per- 
silpnos kovoti su gerai gink
luotomis Castro jėgomis. 
Taip pat buvo jau išryškė
ję, kad netenka laukti masi
nio gyventojų sukilimo ar
ba masinio milicijos perbė
gimo, kurių buvo laukę in
vazijos vykdytojai. Atsi
žvelgiant į tuos faktus, 
prez. Kennedžio atsakymą 
Chruščiovui reikia laikyti 
tvirtu ir drąsiu. Pastebėti
na, kad sovietų spauda, la
bai ryškinusi Chruščiovo 
grasinimus prez. Kenne- 
džiui, ligšiol dar nepaskelbė 
prez. Kennedžio atsakymo.

N e p a s isekusį invazijos 
bandymą netenka laikyti

ANTANAS SMETONA, studijuojąs muziką Mannes College of Music New Yorke ir fortepijoną pas 
žinomą pianistę-virtuozę Nadia Reisenberg, balandžio 29 d. dalyvauja ruošiamame Clevelande pianistų 
varžybų koncerte.

KRUVINI VALYMAI ALBANIJOJE
Jugoslavijoje gaunamais pra

nešimais, Albanijos komunistų 
partijos pirmasis sekretorius 
gen. Hodža išlaikęs savo sostą 
tik žiauriais stalininio tipo va
lymais.

Tuose pranešimuose sakoma, 
kad pastaraisiais mėnesiais Hod
ža areštavęs tūkstančius įtaria
mų "revizionistų", kurių tarpe 
būta daug aukštų partijos parei
gūnų. Šias žinias papildo vienas 
graikų laikraštis skelbdamas, 
kad pastarosiomis dienomis bu
vę nužudyta šešiasdešimt buvusų 
režimo pareigūnų.

Keliomis dienomis anksčiau 
Belgrade gautais pranešimais, 
30,000 politinių kalinių -- re
žimo priešų -- esą laikoma ke
turiolikoje koncentracinių sto
vyklų. Albanijos gyventojų skai
čius yra 1,625,000.

Albanijos komunistų režimas, 
žinoma, nieko nepaskelbė apie

galutiniu sukilėlių pralai
mėjimu, atsimenant faktą, 
kad jo milicija per du mė
nesius nepajėgė iš Escam
bray kalnų išstumti 2000 
partizanų, kurių skaičius 
dabar dar padidėjo. Kovos 
dėl Kubos laisvės dar bus 
ilgos ir sunkios.

♦ HONGKONGO kiniečių atsi
šaukime į pasaulį, prašant pa
galbos badaujantiems komunis
tinės Kinijos gyventojams, sa
koma, kad komunistinė Kinija 
esanti prie "bado mirties ribos". 
Badas esąs baisiausias per pas
kutinį šimtmetį. Hongkongo 
paštas kasdien persiunčia į ko
munistinę Kiniją tarp 50,000 ir 
80,000 maisto siuntinių, bet tai 
esą toli gražu nepakankama.

KAIRĖJE: Balandžio 15-16 d. 
Toronte įvyko Š. Amerikos lie
tuvių sporto žaidynės į kurias 
buvo suvažiavę keli šimtai lietu
vių sportininkų iš JAV ir Kana
dos. Nuotraukoje: žaidynių atida
rymas. Prie vėliavos stovi To
ronto taut. šokių grupės i-ariai. 

J. Garlos nuotrauka 

valymus. Bet užuominos apie ne
ramumus buvo girdėtos praei
tame komunistų suvažiavime 
vasario mėnesį, kada premjeras 
gen. Šehu paskelbė, jog Albani
jos komunistų partija pergyve
nusi "daug sąmokslų ir revizio
nistinių nusikaltimų" ir pergy
vensianti visus kitus.

Stebėtojai tiki, kad partijos 
viršūnių valymai esą pagrįsti 
ideologinėmis varžybomis. Ko
munistų partijų viršūnių suva-

IAV KARINĖS MISIJOS LAOSE
Laoso provakarietiškos vy

riausybės būklei vis blogėjant, 
JAV paskyrė karinę misiją prie 
karališkosios armijos. Praktiš
kai tai reiškia, ka ten buvę 
amerikiečiai civiliai instrukto
riai galės apsivilkti uniformas 
ir vadovauti kautynių veiksmas. 
Tai padidintų Laoso kareivių mo
ralę.

Laose šiuo metu dirba apie 
300 amerikiečių, kurių 200 bus 
priskirti prie armijos štabo, o 
kiti sugrupuoti į judrias grupes 
ir priskirti prie taktinių kovos 
vienetų.

JAV ambasados kalbėtojas 
Vietname pareiškė, kad JAV ka
rinių patarėjų skaičių Laose 
numatoma padidinti. Jis taip pa
reiškė, kad karinės medžiagos 
kiekis. Laosui taip pat didina
mas dėl padidėjusio jo sunau
dojimo, bet naujų ginklų Laoso 
kariuomenei nesiunčiama.

Britanija pareikalavo Sovietiją 
iki balandžio 20 pritarti ginklų 
paliauboms Laose, ir tuoj pat 
atgaivinti tarptautinę kontrolės 
komisiją, kurią sudaro Indija, 
Lenkija ir Kanada. Ji turėtų su
sirinkti New Delhyje tuo metu, 
kai bus paskelbtas reikalavimas 
sustabdyti kautynių veiksmus.

JAV vyriausybė esanti pasi
ruošusi skelbti karinę parengtį 
SEATO rėmuose, jei rusai dels 
atsakymą dėl Laoso ginklų pa
liaubų. Vyriausybės sluoksniuo
se neslepiama, kad ateinan
čios kelios dienos būsiančios 
kritiškos.

Buvęs Laoso premjeras Souva- 
na Phouma, kuris balandžio 19 
turėjo lankytis Washingtone, savo 

žiavime, vykusiame praeitą 
rudenį Maskvoje, Hodža laikęsis 
senos stalinistinės linijos, rem
damas Pekino pažiūrą, kad pa
saulį galima bus užvaldyti tik 
jėga. Albanija yra garsiausia iš 
visų komunistinio bloko kraštų 
savo slaptosios policijos "sigu- 
rumi" žiaurumais.

Jugoslavija yra prieš kurį lai
ką atšaukusi savo pasiuntinį iš 
Tiranos motyvuodama, kad 
jam nesą saugu ten gyventi.

kelionę atšaukė ir pasiliko toli
mesniems pasitarimams Sovie- 
tijoje.

PASIBAIGĖ NUOLAIDOS
Prez. Kennedy, kalbėda

mas JAV laikraštininku su
važiavime, įspėjo Sovietiją, 
kad jau pasibaigė Amerikos 
nuolaidų laikotarpis, ir ko
munistams nebus leidžiama 
vykdyti tolimesnę ekspan
siją. Nei Kubos, nei kurio 
kito krašto gyventojai, ko
voju dėl savo laisvės, nebus 
palikti agresijai iš užsienio, 
kaip tai yra atsitikę su 
Vengrija. (Plačiau šią kal
bą perduosime kitame Dir
vos numeryje).

VĖL RUOŠIASI DERYBOMS
Alžiro nacionalistų provizori

nė vyriausybė pranešė, kad de
rybas su Prancūzijos vyriausy
be ruošiamasi pradėti Šveicari
jos pasienyje tarp balandžio 28 

ir gegužės 5 d. Tas nusista
tymas išryškėjo, grįžus "slap
tam" pasiuntiniui iš Šveicarijos. 
Esą išryškėję, kad pašalinta di
džioji kliūtis, dėl kurios sutriko 
ankstesni pasiruošimai dery
boms, būtent, Prancūzijos vy
riausybė sutikusi "pirmoje ei
lėje" tartis su nacionalistų iš
laisvinimo frontu, paliekant nuo
šalyje kitą mažesnę nacionalistų 
grupę, vadovaujamą Hadj Mes- 
sali.
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SOVIETUOS VIDAOS POLITIKOS PROBLEMOS
Jaunuomenės pritarimas sistemai silpnėja.* Pavergtosios tautos drąsėja.

KUBA SUKILIMO IŠVAKARĖSE (4)

Režimo kova su bažnyčia
Vasario 28 d. Havanoje, pri

vatinėje mokykloje "Nobel", į- 
vyko sprogimas, kuris sužeidė 
aštuonias mokines ir vieną mo
kytoją. Sprogimo priežastis ne
buvo išaiškinta, ir nėra įro
dyta, kad tai galėjęs būti są
moningas, apgalvotas sabotažo 
aktas -- viena iš bombų, kurios 
kasdien sproginėja įvairiose Ku
bos vietose. Tačiau režimui ne
reikia nieko ištirti. Jau pirmo
sios laikraščių antraštės kitą 
dieną apie incidentą skelbė, 
kaip apie savaime suprantamą 
"kontrarevoliucinį nusikaltimą". 
Ir vakare švietimo ministeris 
Armando Harto toje mokykloje 
pasakė per suvalstybintą tele
vizijos tinklą transliuotą kal
bą, kurios pagrindinė mintis 
skambėjo: "Šio kriminalinio
veiksmo kaltininkai yrafalangis- 
tiniai kunigai".

Prieš ministerį kalbėjo viena 
mokinė iš "revoliucijos gynimo 
komiteto", kuris buvo sudarytas 
šioje, kaip ir visose privatinėse 
mokyklose. Ji pasakojo, kad "re
voliucinės 
direkciją 
septynias 
mokines, 
reikalavimą atmetusi, nurodyda
ma, kad dėl skirtingų įsitikini
mų nesą galima iš mokyklų mė
tyti, nebent jos mokykloje pa
dėtų bombą. Ir tai dabar esą 
atsitikę. Todėl reikią griež
čiausios bausmės toms, kurios 
sugebėjusios mokykloje padėti 
bombą. Sekantis kalbėtojas, "As- 
sociacion de Jovenes Rebeldes" 
(režimo jaunimo organizacija) 
pirmininkas, nuėjo dar toliau, 
reikalaudamas nusikaltimo pla
nuotojus ir vykdytojus nubausti 
mirtimi.

Suvedus šiuos aiškinimus, rei
kalavimus ir incidento įžangą, 
kyla klausimas: ar tas sprogi
mas nebuvo inscenizuotas pagal 
nacių savo laiku Vokietijoje į- 
vykdytą reichstago gaisrą?

mokinės" prašiusios 
išmesti iš mokyklos 

kontrarevoliucines 
tačiau direkcija jų

ne tą vieną atvejį, mes turime 
ieškoti netiesioginių to nusikalti
mo rengėjų. Kaip žinome, 
kai kurios privatinės mokyklos ir 
dalis jų mokytojų sudaro kontra- 
revoliucinės agitacijos centrus, 
ir ta agitacija priveda prie tokių 
nusikaltimų.

"Mums negali prikišti, kad mes 
esame demagogai, vienašališkai 
suprastiname arba esame ne
apykantos vedami, kai šiandien 
sakome kad tie, kurie veda 
nusikalstamą kontrarevoliucinę 

, kampaniją privatinėse mokyklose 
ir ypač katalikų privatinėse mo
kyklose (plojimas!) sukūrė sąly
gas ir šiam nusikaltimui. Šią 
akimirką dar nežinome, koki ry
šiai yra tarp šios bombos ir 
falangistinio Kubos klero (plo
jimas!)... Bet žinome, kad esa
ma ryšio tarp pirmosios ir ant
rųjų, ir tas ryšys yra logiš
kas, jei tie kontrarevoliuciniai 
propagandistai 6, 7, 8, 10 ir 12 
metų vaikams įkalba, kad Fide
lis ir kiti revoliucijos vadai yra 
velnio atstovai..."

Ir taip toliau, ir taip toliau, 
su nuolatiniais pakartojimais, bet 
palaipsniui keliant toną ir aš
trinant išsireiškimus, kol masė 
pareikalauja "paredon" ("prie 
sienos", t. y. sušaudymo) "fa- 
langistiniam" klerui.

Šį pavyzdį išsamiai atpasa
kojau ne vien dėlto, kad man 
pačiam teko jį pergyventi, bet 
ir norėdamas išryškinti dema
goginę taktiką, kaip tamsios 
masės "kaitinamos", kol jos 
pradeda reikalauti "paredon" — 
o tada jau galima remtis "liau
dies valia". Kubiečių tauta vi
sai nėra žiauri, ir iš dalies tei
singai pasakė vienas pažįstamas 
Havanoje, kad žmonės šaukia 
"paredon", kaip "cha-cha-cha" - 
-visiškai negalvodami, ką sako. 
Bet režimas gerai žino, kad 
egzekucinės komandos nešoka 
"cha-cha-cha", o šaudo tikrais 
šoviniais.

Komunistams, kaip praeitame 
straipsnyje aiškinome, sistemin
gai periminėjant jaunuomenės 
ir analfabetų švietimą, lieka dar 
vienas mokyklų sektorius, ku
ris išvengia jų įtakos ir vado
vėlių, o tai kelia didelį jų pyk
tį. Reikia pastebėti, kad apie 
120,000 mokinių maždaug treč
dalis -- lanko privatines,didžią
ja dalimi katalikiškas mokyklas, 
ir režimas turi maža vilties 
galutinai sutvirtinti savo ideo
logines - psichologines pozicijas, 
kol ši dvasinio pasipriešinimo 
tvirtovė nebus palaužta.

Stalino era jau užbaigta, 
ji priklauso istorijai. Apie 
Chruščiovo erą kalbėti dar 
peranksti. Galbūt vėliau jo 
laikai bus vadinami tik tar- 
puvaldžiu. Jo laikais dar ne
pastebėta jokio, tikrai nau
jo kurso išsivystymo.

Stalino laikais komunisti
nė ideologija sudarė politinę 
funkciją. Jai buvo paverg
tos visos gyvenimo sritys 
— nuo ūkio iki kultūros. Be 
to, Stalinas sukūrė tobulą 
policinę sistemą. Chruščio
vas pašalino tik slaptosios 
policijos viršūnes, bet jos 
pačios nepaleido. Jis ūkinės 
biurokratijos viršūnėse pa
darė pakeitimų, bet paliko 
tą patį aparatą. Chruščio
vas pasiekė permainų armi
jos vadovybės ir partijos 
centrinio komiteto viršūnė
se, bet abi tos institucijos 
veikia kaip ir Stalino lai
kais. Ir Chruščiovui tarnau
ja masė tų pačių valdininkų, 
kurie Stalino laikais padėjo 
ideologinius pagrindus da
bartinei sovietų imperijai.

Chruščiovo tariamas libe- 
rališkumas pasauliui už So
vietijos sienų nepaliko gi
lesnio įspūdžio, bet pačioje 
Sovietijoje jis sukėlė gali
mų permainų viltis, ir tos 
viltys nėra palaidotos ir da
bar. Priešingumai tarp re
akcinio partijos aparato, 
gyvenančio ideologija, ir 
jaunosios inteligentijos yra 
ryškūs.

Šios dienos sovietinė jau
nuomenė daugumoje ne
mėgsta revoliucinio patoso. 
Jos idealas yra ne ateities 
komunistinis rojus, bet tru
putis asmeninės laimės da
bar. Aparato reikalaujamos 
heroiškumo pastangos atsi
muša į pasyvų jaunuomenės 
pasipriešinimą. Ji yra blai
vi ir sugeba atskirti utopiją 

■ nuo realybės.
Dabarties jaunuomenė ne

turi jokių ryšių su 1917 me
tų revoliucija, kuri jai at
rodo, kaip neįtikima pasa
ka iš žilos senovės. Sovieti- 

| ja daug padarė savo jaunuo
menei šviesti. Ji leido mo
kytis svetimų kalbų ir susi
pažinti su kitų tautų moks
liniais laimėjimais. Ir tai

tijos jaunuomenė, būdama 
visiškai atkirsta nuo Vaka
rų, neturi konkretaus vaiz
do, kas turėtų būti pakeis
ta, bet šiandien ji vis atkak
liau reikalauja pilietinių 
teisių apsaugos nuo valsty
bės ir partijos aparato puo
limų.

Ypač karšta geležis Mask
vos centralei yra nerusiškų- 
jų respublikų jaunuomenė, 
kuri kalba savo gimtąja 
kalba ir rusiškai. Neretai 
tie jauni žmonės moka dar 
vieną ar dvi Vakarų kalbas. 
Ši jaunuomenė yra labai 
judrios dvasios ir priešina
si rusifikacijos, politikai. 
Neviena iš prievarta Sovie- 
tijon įjungtųjų „respubli
kų” turi daug senesnes kul
tūras už rusus. Pvz. jaunie
ji armėnai ir gruzinai mėgs
ta pabrėžti, kad jų tautos 
savo kultūrą ir savo raštą 
turėjo -jau tada, kai rusai 
tebelakstė puslaukiniai po 
miškus.

Šią plėtotę dar skatina 
oficialusis antikolonizmas, 
kuri Maskva propaguoja už
sienių politikos sumetimais. 
Pavergtųjų kraštų jaunuo
menė godžiai gaudo tuos šū
kius ir reikalauja, tuo tar
pu dar negarsiai, bet vis 
stipriau, didesnės autono
mijos. Rusifikacijos tem
pas, atsimušęs į gyventojų 
pasipriešinimą, ypač viduri
nėje Azijoje, atlyžo. Ir Mas
kva vengia jėgos, bijodama 
nelauktų pasėkų. Kai kurio
se nerusų gyvenamose res
publikose nacionalinė litera
tūra pasiekė neįtikimo su
žydėjimo.

Kitą problemą aparatui 
sudaro 250,000 karininkų 
aprūpinimas, kurie buvo pa
leisti demobilizacijos rė
muose. Anksčiau buvę pri
vilegijuotos klasės nariais, 
jie dabar jaučiasi atstumti, 
nes ūkyje nėra užtenkamai 
vietų, kurios jiems teiktų tą 
pačią socialinę poziciją. 
Maskva tuo būdu susikūrė 
grupę priešų, kuri vieną die
ną jai gali būti pavojinga.

Tačiau šie faktai dar ne
gali sudaryti pagrindą tikė
jimui, kad totalitarinė vals
tybė jau lemiamai susilpnė
jusi. Optimistinės progno
zės Sovietijos atžvilgiu vi
sada* reikalauja atsargumo. 
Tačiau aišku, kad komunis
tai jau ilgesnį laiką pergy
vena politinę ir ideologinę 
krizę. Ta krizė prasidėjo jau 
Stalino laikais, po II Pasau
linio karo, bet tik Chruščio
vo valdymo metu iškilo vie
šumon ir paaštrėjo. Įvairūs 
manevrai, ypač vadinamos 
1 i b e ralizacijos priemonės, 
kuriomis Chruščiovas ban
dė ir tebebando apgaudinėti 
pasaulį, yra sistemos vidi
nio silpnumi išraiška — sis
temos, kuri savo sužydėji
mą buvo pasiekusi Stalino 
laikais, bet kurios žydėji
mas yra praėjęs, nors jos 
atstovai visais būdais ban
do jį išlaikyti. (tp)

* SOVIETŲ spaudos praneši
mu, centrinės Azijos "respubli
koje" Tadžikistane nušalinti 
aukštieji komunistų partijos ir 
administracijos pareigūnai už 
"dideles politines klaidas" med
vilnės auginime.

"SUŠAUDYKITE JUOS!"

Tada prabilo Armando Hart, 
kurį galima pavadinti režimo 
"Goebbelsu". Šis nusikaltimas -- 
pareiškė jis -- nesąs vienintelis 
atvejis, ir nesą jokio sutapimo, 
kad kontrarevoliucinė bomba 
buvusi padėta privatinėje mokyk
loje. Todėl mes turime nagrinėti

Kad režimo kova pastaruoju 
metu ypač aštriai buvo nukreip
ta į Bažnyčią ir katalikiškas 
mokyklas, tam buvo rimtų prie
žasčių. Bažnyčia, kaip Lenkijo
je ir Vengrijoje, čia yra vienin
telė reikšminga organizacija, ku
ri nenusilenkia režimui, kuri turi 
įtakos gyventojams ir kuri prie
šinasi komunistinimui.

DAUGUMAS KUNIGŲ YRA
UŽSIENIEČIAI

Režimo atstovai šiandien sten
giasi savo gyventojams ir visam 
pasauliui įkalbėti, kad Kubos ka
talikų Bažnyčia jau nuo pat pra
džios buvo nusistačiusi prieš 
Fidelį Castro ir jo režimą, kad 
ji esanti Batistos diktatūros 
rėmėja ir globojusi visa, kas 
asocialu, reakcionieriška, impe- 
rialistiška ir t.t. Bet tai toli 
gražu neatatinka faktus. Baž
nyčia iš karto rėmė Fidelį, jo 
žemės reformą, socialines per
mainas, iš kitos gi pusės, nekar
tą yra pasisakiusi prieš Batistos 
diktatūrą ir jos laikraštis "Quin- 
cena" daug kartų už tai buvo 
Batistos policijos konfiskuotas.

Bet vis dėlto reikia pasakyti, 
kad Bažnyčia yra nedėkingoje 
būklėje prieš aštrius režimo puo
limus.

Iš dalies tam esama istorinių dabartinei jaunuomenei pa- 
priežasčių: iki šio šimtmečio 
pradžios, kol Kuba išsikovojo 
iš- Ispanijos nepriklausomybę, 
Kubos vyskupus skyrė Ispanijos 
valdžia, ir tai Bažnyčią gyventojų 
akyse užantspaudavo, kaip kolo- 
nizmo įrankį arba bent rėmėją; 
nenuostabu, kad to pasėkoje tada 
pergalę išsikovojusios tautiškai 
liberaliosios jėgos turėjo stiprų 
antiklerikalinį atspalvį. Baž
nyčiai - iki šių dienų nepasise
kė atsikratyti šios psichologinės 
dėmės, ir dar šiandien ten yra 
permaža kubiečių kunigų. Dau
gumas kunigų Kuboje yra ispa
nai, o vietinis prieauglis, kaip 
ir anksčiau, palyginti tebėra 
permažas. Jei pvz. Las Bias 
provincijoje milijonui gyven
tojų tenka tik 4 kubiečiai kuni
gai, tai galima suprasti, kokia

deda daug aiškiau permaty
ti oficialiosios propagandos 
melagingumą. Tiesa, Sovie-

a.

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekviena sutaupyta do
lerį.
Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

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

ribota turi būti Bažnyčios įtaka 
gyventojams.

Tačiau ne tik tai. Iki diktato
riaus Batistos nuvertimo, kaip 
man vienas vyskupas patvirtino, 
Kuboje nebuvo katalikiškos "kai
rės”, tai yra, socialinių refor
mų reikalaujančio sąjūdžio, ku
ris būtų pralaužęs Bažnyčios i- 
dentifikavimą su socialiniu sta
tus quo. Tik po Fidelio Castro 
pergalės pradėjo kurtis tam tik
ros rūšies krikščioniškai so
cialinis sąjūdis, tačiau jį tuoj 
pat pradėjo pulti komunistai, 
apšaukdami reakciniu ir kontra- 
revoliuciniu, ardydami jo susi
rinkimus, kol pagaliau jo vadas 
Rasco turėjo išbėgti į užsienį.

Tik dabar, pogrindyje, prade
da "Movimiento DemocrataCris- 
tian" (MDC) šiek tiek stiprėti 
ir iš dalies mėgsti ryšius su 
protestantine mažuma kovai su 

mirtiniu priešu -- komunizmu.
Tai jau gana pavėluota. Bet 

netenka abejoti, kad masyvus ko
munistų spaudimas J Bažnyčią 
jį daugiau stiprina, negu silpnina. 
Aukščiau minėtų katalikų laik
raščio "Quincena", kuris dėl sun
kumų su senomis mašinomis ne
galėjo pasirodyti sausio ir vasa
rio mėnesiais, bet vėl išėjo ko
vo mėnesį, tiražas žytniai pakilo. 
Bažnyčių lankymas, ypač iš 
vyrų tarpo, smarkiai padidėjo, ir 
režimas, nerasdamas efektingų 
propagandos priemonių, griebėsi 
jėgos: jo agentai pamaldų metu 
prie bažnyčių durų keikia besi
meldžiančius ir grasina jiems 
lazdomis.

(Tęsiny: Režimo idėja -- Baž
nyčios be kunigų).

(h/anos>F
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DARBO VALANDOS:
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mokama už 
ilgalaikes 
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Ar mes turime teisę j apsaugą 
nuo teroro?

Kai kurie iš skaitytojų, perskaitę antraštę, tikriau
siai pagalvos: nuo kokio teroro? Ar nuo siaučiančio nuo
šaliose Chicagos, New Yorko ir kitų didmiesčių gatvėse? 
Ar nuo paauglių gengių, o gal nuo spalvotuoju prievar
tavimų ?

Ne. Tie prievartavimai ir tas teroras baisūs, bet už 
jj yra ir dar baisesnių. Tai teroras, kuris turi gerai žino
mą, dešimtmečiais išdirbtą firmą ”Made in Russia”.

Tokį klausimą — ar mes turime teisę į apsaugą nuo 
teroro — kelia mūsų skaitytojai asmeniškai atsilankę 
redakcijoje ir siunčiamais laiškais. Jį kelia todėl, kad nau
joji JAV vyriausybė leido iš Rusijos ir jos užgrobtų kraš
tų tokias teroro priemones — laiškus, rotatorium spaus
dintus lapelius ir laikraščius čia pastoviai siuntinėti. Juo
se meluoti, šmeižti, grasinti ir kitaip terorizuoti. Ir pa
stoviai, į savaitę po du kartus ar daugiau, žodžiu taip, 
kaip tos rūšies Maskvos specialistai yra nustatę, kad gau
tų geriausius teroro davinius.

Toji teroro medžiaga, kuri ilgą laiką senosios JAV 
vyriausybės buvo sulaikoma ir sunaikinama, dabar plau
kia didžiuliais kiekiais. Mažai su tiesa prasilenkiant ją 
daug kas vadina: naujosios JAV vyriausybės dovana nau
jiesiems ateiviams ...

Toji teroro medžiaga daugiausia ateina iš Rytinio 
Berlyno. Bet pastaruoju metu ji pradėjo kur kas gausiau 
plaukti ir iš Vakarų Vokietijos kai kurių miestų, kaip 
Hamburgo, Bremeno. Į tuos uostus, reikia manyti, rusų 
agentai tuos paruoštus laiškus atveža laivais ir iš čia iš
siunčia. Kodėl juos dabar nesiunčia tiesiai iš Rusijos val
domų kraštų, labai sunku pasakyti. Tai turbūt sena prak
tika, kad tik iš laisvų kraštų siunčiami laiškai dažniau 
gavėjų bus praplėšiami ir pažiūrima kas juose yra įdėta.

Pavieniam asmeniui, tiesioginiai neturinčiam galimy
bių susisiekti su atsakingomis įstaigomis, labai sunku iš
siaiškinti, ar mes tikrai neturim teisės į apsaugą nuo to
kio rusiško komunizmo teroro. Ir, atrodo, kad iki šiol jo
kia centrinė lietuvių ar kitų tautų organizacijos vadovybė 
nesikreipė. Taigi ir aiškaus atsakymo negavo. Bet kreip
tis jau atėjęs laikas. Ir tai pareiga tų mūsų centrinių or
ganizacijų vadovybių, kurios vadinasi veiksniais.

Kodėl reikia kreiptis į JAV centrines įstaigas ir iš
aiškinti šį terorizavimo vyksmą? O reikia todėl, kad mes 
nenorim nieko bendro turėti su mūsų krašto pavergėju. 
Mes nenorim jų pilamų šmeižtų, mes jiems savo adresų 
nedavėm ir su jais jokių ryšių nepalaikom. Jie tuos adre
sus išvogė iš lietuviškų įstaigų Vokietijoje, jie čia juos 
surankioja iš savo agentų. Nors dažnais atvejais tie adre
sai seni, pasikeitę, bet JAV pašto tarnautojai juos pri
stato į naujas vietas arba ant laiškų užrašę naują adresą, 
grąžina siuntėjui. Tuo pačiu jie talkina teroristams, nes 
tokių laiškų su terorizuojančia medžiaga niekas nelaukia.

Išsiaiškinus su atitinkamomis įstaigomis, ir blogiau
siu atveju patyrus, kad mes tokios apsaugos teisės nuo 
komunistinio teroro čia neturim, tada galima ir patiems 
bandyti tokią apsaugą laimėti. Jau dabar yra siūlymų, 
kad tą visą šmažtą reikia siųsti tiems, kurie davė patvar
kymą, kad jis mus pasiektų. Bet, kol nebus išsiaiškinta, 
reikėtų palaukti. O palaukti ne mėnesiais ar metais, nes 
mūsų veiksniai šiuo atveju gal malonės šį reikalą grei
čiau išsiaiškinti ir visiems paskelbti gautą atsakymą.

B. G.

BE MANO ŽINIOS IR SUTIKIMO

Š. m. kovo meru 19 dieną Dr. 
Razmos ir iniciatorių grupės 
kviečiamas, dalyvavau Chicagoje 
įvykusiame diskusiniame susi
rinkime, Geležinio Fondo steigi
mo reikalu. Po penkių valandų 
diskusijų ir pasikeitimo nuomo
nėmis, Turėjau susirinkimą ap
leisti. Maždaug trečdalis dis
kusijų dalyvių jau buvo išvykę.

Labai nustebau, maždaug po 
savaitės laiko, radęs visoje lie
tuviškoje spaudoje paskelbtą to 
susirinkimo nutarimą su visų su
sirinkimo dalyvių, taigi ir mano, 
parašais. Informaciniame disku
siniame susirinkime nebuvo nu
matytas joks nutarimas ir, iš 
viso, nebuvo (manomas toks bal
savimas. Dr. Razma ir kiti ini
ciatoriai puikiai žino mano nu
sistatymą Geležinio Fondo reika
lu. Be mano žinios ir sutikimo 
dėti mario parašą po nutari
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mais, prieš kuriuos aš iš esmės 
susirinkime pasisakau, laikau 
nesuderinama su visuomeni
nės veiklos etika.

Taip pat laikau neleistina, post 
factum, pavadinti susirinkimą 
steigiamuoju ir bandyti sudaryti 
(spūdį mūsų visuomenėje, kad 
Milijoninio Fondo iniciatorių su
sirinkimas (kuriame tedalyvavo 
4-5 potencialūs stambūs au
kotojai) ir Bendruomenės ats
tovai (kurie neturėjo tam jokių 
(galiojimų) pasiekė galutinį su
sitarimą ir bendras fondas yra 
(steigtas.

Dr. Razma ir kiti neturi tei
sės atidaryti "kartu" su Bend
ruomene einamųjų sąskaitų. 
Bendruomenės atstovai neturėjo 
teisės nei (galiojimų tokiam su
sitarimui. Iš viso, einamųjų są
skaitų atidarymas yra galimas tik 
tada, kada teisinis, įpareigojan
tis sutarimas yra pasirašytas.

Šis mano pareiškimas yra ge
rokai pavėluotas, nes aš dėjau 
pastangas, rasti bendrą formulę 
pareiškimo vardu visų tų disku
sinio susirinkimo dalyvių, kurių 
pavardės buvo panaudotos be jų 
sutikimo. Deja, laikau nebegali
mu ilgiau laukti, nes (vykių eiga 
gali padaryti daug žalos Geležinio 
Fondo idėjai. Jau yra atidaryta

Bostono lietuvių radijo valandos "Laisvės Varpo" banketo programą šiais metais išpildė 
jaunieji menininkai. Nuotraukoje iš kairės: radijo valandos vedėjas Petras Viščinis, Birutė 
Vaičjurgytė ir jaunimo organizacijų rėmėjas Jonas Tuinyla. Stovi Gerimantas Griauzdė ir Rita Au- 
siejūtė. Ši radijo programa Bostone ir apylinkėse girdima sekmadieniais nuo 8 iki 9 vai. ryto iš 
WKOX stoties Framingham, Mass. R. Bričkaus nuotrauka

KAD JAUNIMAS ŽINOTŲ, 0 SENIMAS GALĖTŲ
Tokiais tai žodžiais Dr. Vy

tautas Čepas pradėjo paskaitą 
balandžio 15 d. kultūriniam su- 
batvakary, Bostone, kurio tema 
buvo jaunimo problemos. Ši an
traštės sąlyga gal ir yra vie
nintelis kriterijus vertinti visų 
laikų ir visokių sąlygų jaunimo 
apraiškas.

Kuriuo matu vertinsim jauni
mą, klausė prelegentas susirin
kusiųjų, - ar 1936 m. akimis, 
kuomet mes patys buvome jauni 
laisvame krašte, kada lietuvybė 
buvo natūrali būklė,o ne hero
jiškumas; ar 1956 metų matu, 
kuomet jaunimas buvo iš per 
Kybartų sieną pervežto derliaus, 
ar 1966 metų metu, kai naujimas 
neturės jokio fizinio ryšio su 
tėvų kraštu ir bus jau mums 
svetimos žemės produktas?

Šie klausimai ne atsakymui, 
bet iliustracijai kitusių ir tebe- 

sąskaita Dr. A. Razma, Dr. G. 
Baliukas ir Lithuanian Commu- 
nity Center (?) ir patikrintomis 
žiniomis, eilė lietuvių ir Chi
cagos lietuviškų institucijų jau 
yra prašyti aukoti Lietuvių Fon
dui, įsteigtam iniciatorių ir 
Bendruomenės. Kol dar nėra aiš
kūs pagrindiniai steigiamo Fondo 
bruožai patiems iniciatoriams 
(statutas tik tepradėtas ruošti) 
ir kol neaišku, kad išryškėję 
bruožai gali būti suderinti su 
Bendruomenės linija ir princi
pais, toks savarankiškas į- 
vykiams už akių užbėgimas, to
kiame rimtame reikale, gali 
būti tik apgailestaujamas.

Algirdas Nasvytis,
Cleveland

PASIRODO, KAD SKAITYTOJŲ 
YRA...

Iš daug kur ateina, skundai, 
kad lietuviškos knygos skaityto
jai nepaprastai mažėja. O aš 
tuo nelabai noriu tikėti, nes va
kar į mano rankas pakliuvo "la
bai vertinga" knyga -- Mikaldos, 
Sabijos karalienės pranašavimai. 
Knyga naujai išleista, tik labai 
gaila, kad nėra nei leidėjo ad
reso, nei spaustuvės, kurioje ji 
spausdinta. Taip ir nežinai, žmo
gus, kas tas didysis kultūri
ninkas ir lietuviškos knygos my
lėtojas, kuris tokią "reikalingą" 
knygą išleido...

Pastebiu, kad panašios vertės 
knygų yra ir daugiau. O jei jų 
yra, tai turėtų būti ir skaity
tojų. Juk privatus kapitalas neitų 
į rizikingą biznį, jei netikėtų, 
kad įdėti pinigai su procentais 
grįš. O gal čia bus tas atvejis, 
apie kurį neseniai Kęstutis Gaid
žiūnas keldamas apgavystes 
minėjo, kad "kvailys ir jo pini
gai lengvai išsiskiria"?..

Stasys Juška,
I1L

DEŠINĖJE: Bostono lietuvių 
radijo valandos "Laisvės Varpo" 
rėmėjai su programos vedėju P. 
Viščiniu. Iš kairės: P. Viščinis, 
P. Vaičiūnas, J. Vaičiūnienė, J. 
Tuinyla ir A. Andriulionis.

R. Bričkaus nuotrauka

l. GAVELIS
kintančių sąlygų veikiančių plyšį 
tarp senime įšalusio vaizdo ir 
ateinančių kartų ryškėjančio nu
tautėjimo, keliančio klausimą,ar 
lietuvybė yra vertybė, ir atme
tančio lietuvių politinį pasiskirs
tymą.

Dr. V. Čepas yra ryškus skau
tų organizacijoje. Jam ne sve
timos jaunimo problemos į tai 
yra kartu ir jo problemos, ku
riomis jis sielojasi, gyvena ir 
sprendžia. Jam jau 50 metų am
žiaus ir patirties jaunuolio dra
bužy, todėl nenuostabu, kad jo 
paskaita nebuvo akademinė, bet 
jaunuoliška. Kitaip ir būti nega
lėjo. Argi galėjo kas nors tikėti, 
ar bent daleisti mintį, kad Dr. 
Čepas atėjęs išduos negailestin
gos minios teismui ir patyčiai 
savo jaunesnįjį brolį ir sesę, 
kurie tą patį vakarą ir tuo pat 
metu netoliese linksminosi "byt
nikų" surengtoje pramogoje.Jau
nimas buvo ramus, kad juos lie
čianti viešoji opinija ir orumas 
bus apginti vyresniojo brolio. 
Vyresnysis globoja jaunesnį yra 
vienas iš stipriųjų ryšių ir gra
žiųjų žiedų skautuose.

Dr. Čepas įdomiai surinko me
džiagą iš viso žemės rutulio 
ir visų amžių iškeliančią jau
nimo herojiškumą, pasiaukojimą 
ir dinamiką, sprogdinančią su
stingimą ir neteisę, kurie yra 
senimui savitas bruožas. Prieita 
ir prie lietuviško jaunimo* Ir 
čia surinkta daugelis gražių žie
dų ir įmerkta kristalinėn vazon 
kad žydėjimas nebūtų sutrugdy- 
tas.

Studentų leidžiamas žurnalas 
"Lituanus" kalba apie Lietuvos 
grožį, kultūrą ir skriaudą, ku
rią daro žudikas iš rytų taiks- 
tąsis ir vakarų kultūrai ir lais
vei griebti uŽ gerklės. Kuriais 

laikais esame turėję ge
resnę informaciją ne
lietuvių kalba, ar tuomet, kai 
ši prievolė buvo ministerių, 
bendruomenės ar Vliko rankose, 
o gal dabar, kai ją vykdo lietu
vis jaunuolis akademikas. Ke
lias naujas, originalus ir kul
tūringas, juo eina lietuviškas jau
nimas.

Tautinių šokių ansambliai, 
chorai, sporto klubai, dramos 
rateliai ir skautai po trispalve 
vėliava apkeliavę pasaulį, tai vis 
šių dienų lietuviško jaunimo pi

namas garbės vainikas Lietu
vai. Didžiųjų kraštų salėse,miš
kų glūdomose, dienraščių, žur
nalų puslapiuose bei televizijų 
ekranuose ir oro bangose skam
ba lietuviško jaunimo daina, šo
kis, kultūra ir žodis. Tai yra 
kalba, kurią supranta ir kalba 
visų kraštų jaunimas. Ir kada 
gi nuo krašto ligi krašto, per 
visą žemės rutulį, Lietuvos var
das buvo plačiau žinomas, ir 
kada tas vardas buvo sąmonin
gesnis jaunimo lūpose ir širdy
je, jeigu ne dabar.

Yra, žinoma, ir tamsos, bet 
ne tiek, kiek senimas mato. 
Argi "bytnikas" tai jau toks di
delis nusikaltimas? Tai yra ma
da, o daugelį madų ir mes tu
rėjome. Ir mano studentavimo 
laikais aš pats nešiojau atverstą 
palto apykaklę ir suveltą skry
bėlę, nes taip jau studentui rei
kėjo — kalbėjo Dr. Čepas.

Iš tikrųjų, tiek daug šiandieną 
kaltinimų jaunimui ir spaudoj, ir 
susirinkimuose, ir šeimų pasi
kalbėjimuose. Yra tiesos, kad 
jaunimas nėra toks, kokio mes 
norime, kad jis būtų. Bet argi 
jaunimo kaltė, kad mes netu
rime savų auklėjimo įstaigų bei 
universitetų, kurie ugdytų mūsų 
pageidaujamą lietuvio jaunuolio 
bei jaunuolės tipą. Argi jaunimo 
kaltė, kad mes peržengėm Ky
bartus, įkurdinom savo vaikus 
svetimoje žemėje ir likome be
jėgiai formuoti jų būdą ir tau
tines aspiracijas, o visdėlto tu
rime drąsos kaltinti.

Argi jaunimo kaltė, kad daž
nas jų neskaito lietuviškos kny
gos. Štai, kalbėjo Dr. Čepas, 
aš skaitau šiuo metu lietuviškai 
duotą romaną "Madam Bovary". 
Tai mažo Prancūzijos miestelio 
supuvusi gydytojo moralė ir po
niučių gašlaus instinkto tenkini
mas. Ar yra įmanomi motyvai 
pateisinti tokios knygos lietu
viškos laidos pasirodymui, ar 
galimi motyvai, kad jaunimas 
tokios knygos neskaito, juos pa
kaltinti. Ir kiek gi daug lietuviš
kos knygos rinkoje pasirodo jau
nimui tinkamos ir siūlytinos li
teratūros?

Peržvelgus Dr. Čepo mintis 
ir įvykius jaunimo problemoje 
nesusidarė pilnutinis vaizdo 
piūvis, koks yra tikras šių dienų 
mūsų lietuviškas jaunimas. Bet 
tai ir nebuvo prelegento tikslas. 
Jis iškėlė tik gerąsias puses, 
o kur pasitaikė blogis, ten padėjo

sypsenos
—— ☆ ☆ ☆ —

FABRIKE vadovybė iškabino į- 
spėjimą:

"Darbininkės, nešiojančios 
plačias bliuzeles, turi saugotis 
mašinų".

Už savaitės nežinoma ranka 
padarė prierašą:

"Darbininkės, nešiojančios ap
temptas bliuzeles, turi saugotis 
mašinistų".

•
PAS psichiatrinį gydytoją viena 

moteris skundžiasi, kad jos vy
ras įsivaizduoja esąs šaldytuvas.

—Tai nieko pavojingo...
—Taip, gal būt jam, bettman 

trukdo šviesa, kai jis miega ati
darą burną.

•
VIENAME pulke buvo viršila, 

labai nemėgiamas kareivių.
Kartą, eidamas pagal upę, pa

slydo ir įkrito į vandenį.
--Gelbėkit, aš nemoku plaukti! 

--sušuko viršila.
Jo laimei pro šalį ėjo karei-

vis, kuris pamatęs skęstantį vir
šilą, ilgai negalvodamas šoko 
vandenin ir ištraukė į krantą.

—Ačiū! Ačiū, vaikine! Be ta
vęs aš nebūčiau išsikapstęs. Kaip 
aš tau atsilyginsiu.

--Geriausiai padarytumėte, jei 
niekam nesakysite, kad aš jus 
išgelbėjau, -- atsakė kareivis.

--Koks tu kuklus. Kodėl gi 
nenori?

--Jei draugai sužinos, kad jus 
išgelbėjau, man sprandą nu
suks !...

TĖVAS pasišaukė sūnų ir pa
ėmęs už pečių, pažiūrėjo jam į 
akis:

--Mano sūnau, dabar tau dvyli
ka metų ir jau laikas, kad tu kai 
ką sužinotum ei apie gyvenimą. 
Tavo amžiuje gali kilti noras 
surūkyti cigaretę. Jei rūkoma 
slaptai, sergama, gėdinamasi!... 
Jei tu norėsi rūkyti, pasakyk 
man, aš tau duosiu cigaretę!..

--Ačiū labai!.. Bet aš prieš 
metus mečiau rūkyti!...

•
VIENO kosmetikos fabriko di

rektorius nutarė į rinką išleisti 
naują moterims grožio kremą.

—Zinai, sako jis savo žmo
nai, aš išsiuntinėsiu moterims 
milijonus laiškų. Tik nežinau, 
ką daryti, kad jos tuos mano 
laiškus perskaitytų?

—O! -- sušuko žmona, — tai 
labai paprasta!..

--Tu turi kokią idėją?
—Aišku! Tuos laiškus adre

suok tų moterų vyrams ir ant 
voko užrašyk: "Visiškai asme
niškai" !...

atramą. Jis buvo atlaidus ir tė
viškas sūnui palaidūnui. Ir džiau
gėsi kiekvienu tiesiu jaunuolio 
žingsniu.

Pasibaigus paskaitai prakalbo 
susirinkusieji:

Už kokius gi idealus per du 
tūkstančius amerikinio jaunimo 
kovojo su. policija paplūdymy, 
kur rasta šimtai sudaužytų al
koholinių gėrimo butelių ir apie 
400 jaunuolių buvo nugabenti po
licijos būstinėn? Už laisvę tu
rėti aptemdytą paplūdymį ir lais
vę būti netrukdomiems atliekant 
naktines operacijas? Argi tai na
tūralūs ir sveikas jaunimo vei
das? klausė prelegento žurnalis
tas ir buvę mokytojas Jurgis 
Jašinskas, šiaip gyvenime dide
lis jaunimo bičiulis ir užtarėjas.

I. diskusijas įsijungė dar Dr. 
Pauliukonis, Dr. Lembertas ir

(Nukelta į 4 psl.)
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JUOZAS AKSTINAS RUDENS MASKARADAS

GYDYTOJAS IR LIGONIO PASITIKĖJIMAS
Medicina tai nėra matematika 

Tai nėra dar pilnoj to žodžio 
prasmėj ir mokslas.

Ligonis dažnai mano, jog gy
dytojas, lyg Dievas, viską galįs. 
Ne. Dėlto ne kartą atsitinka,

KAD JAUNIMAS...
(Atkelta iš 3 psl.)

A. Keturakis. Būtų buvę ir dau
giau norinčių pasisakyti, bet va
karo ir kultūrinių subatvakarių 
vedėjas Justinas Vaičaitis nelei
do diskusijų plėsti. Ši Dr. Čepo 
paskaita buvo tiktai vienas taš
kas iš reguliariai kas mėnesį 
vykstančių kultūrinių subatvaka
rių programos, bet ne ieškoji
mas vieningo ir priimtino pro
blemos sprendimo, kuris vargu 
tėra įmanomas.

Meninę programos dalį išpildė 
broliukas ir sesutė Vaičaičiai 
prie kanklių ir piano, ir pelnė 
gausių plojimų. Šie jaunuoliai 
buvo vieninteliai jaunimo atsto
vai šiame vakare ir diskusijose 
reiškėsi tyliai. Tik raukšlikės 
tarp antakių jaunosios Vaičai
tytės tankėjo ir tirpo nuskalautos 
prabėgančios giedrios šypsenos 
ir guvaus rankų paplojimo, ir 
liudijo gyvą domėjimąsi kalbamu 
reikalu. Raukšlelė puolėjui, šyp
snys ir katutė gynėjui lietuviško 
jaunimo.

Vakaras baigėsi dar po va
landėlės užsitęsusių pokalbių 
prie kavos puodukų jau nesekant 
ir nekontroliuojant vakaro rengė
ju

Sekantis subatvakaris įvyks 
gegužės 20 d. ir bus paskutinis 
šiam sezonui iki ankstyvojo ru
dens.

Z. Gavelis

BOSTON
Dr. Vytauto Čepo 50 me

tu sukaktis minima balan
džio 29 d., 7 vai. vak. Tau
tinės Sąjungos namuose — 
484 4th St., So. Boston, 
Mass.

Vaišėms vietą užsisakyti 
iki balandžio 24, telef. FA 
5-6049, o kartu sveikinimus 
siusti -inž. V. Izbickui, 30 
Alaric St., W. Roxbury, 
Mass.

Rengia Bostono- Žalgirio 
Tuntas, teisininkai ir oKrp! 
Neo-Lithuania.

*
Inž E. Manys Skautu Tė

vu Komiteto pirmininkas
Skautų Tėvų Komiteto ba

landžio 14 d. Įvykęs susirin
kimas išrinko naują vado
vybę. Pirmininku inž. E. 
Manys, nariais — P. Ščiu- 
kienė, Ig. Vilėniškis, K. 
Adomavičius ir St. Jakutis.

Dr. A. GRIGAITIS
jog ligoniai kaltina dėl nesėk
mingo gydymo ne mediciną, bet 
gydytoją.

Nėra ligos, bet yra sergąs 
žmogus. Patofiziologija sako, jog 
susirgimas vieno organo atsi
liepia į visą organizmą.

Medicinos uždavinys gydyti 
ne pavienį organą, bet visą or
ganizmą. Be to čia reikia pri
jungti sergančio žmogaus psi
chologiją; čia reikia prijungti ir 
psichoterapiją.

Tikėjimas gydytoju turi didelės 
reikšmės gydyme. Volteris sako, 
jog pasitikėjimas gydytoju jau 
50% pagydo ligonį. Kartais į- 
tikėjimas j gydytoją daugiau nau
dos duoda, negu vaistai.

Jau prieš 2000 metųrytųkraš- 
tų gydytojai sakydavo, jog yra du 
svarbiausi vaistai -- žodis ir 
augalai, t. y. vaistai. Bet žodį 
—įtikinimą statė pirmoje vieto
je.

Žodis veikia psichiką, veikia 
aukščiausias smegenų funkcijas, 
kurios reguliuoja viso organizmo 
veiklą.

Gydytojo žodis gali būti nau
dingas ligoniui arba net ir kenks
mingas. Gydytojo žodis gali iš
šaukti ligoniui klaidingą supra
timą apie savo ligą, pabloginti 
jo sveikatos stovį. Gydytojo žo
dis kartais daro stebuklus su li
goniu. Todėl kiekvienas gydyto
jas privalo būti ir geras psi
chologas.

Vienas gydytojas kartą savo 
ligoniui pasakęs: Tamstos šir
dis po gydymo yra tvarkoj. Ir 
dar pridėjo: jūs galite nesirū
pinti dėl savo širdies — anks
čiau manęs nemirsite. O jei mir
sime, tai abu kartu.

Kitą dieną gydytojas staiga 
mirė. Ligonė, sužinojusi -- apie 
gydytojo mirtį labai susirūpino 
ir tarė: Aš žinau, kad turėsiu 
mirti. Ir po kelių valandų jos 
širdies veikla žymiai pablogė
jo. Vakare ligonė mirė.

Mintis, protas valdo, kontro
liuoja kūną. Proto kontrolė yra 
labai svarbus dalykas gydyme. 
Gydytojas taip pat žino, jog su
gestija yra didelis vaistas, kuris 
kartais daro stebuklus.

Gydytojo darbas yra sunkus ir 
atsakomingas, bet kartu ir kil
nus. Lotynų priežodis-- "sedare 
dolorem opus divinum ėst" -- 
apibudina gydytojo darbą. Gydy
tojas ligoniui privalo būti 
draugas, bet ne amatininkas, ku
riam rūpi tik uždarbis. Ligonis 
tuoj tai pastebi ir gydytojo 
materializmas jį veikia nei
giamai. Gydytojo pareiga pa
švęsti visas savo žinias, jėgas, 
kad ligoniui gražintų sveikatą. 
Kiekvienas gydytojo žodis, kiek
vienas jo veiksmas privalo būti 
apgalvotas vienam tikslui -- 
padėti ligoniui. Ligonis laukia iš 
gydytojo ne pažadų, bet ko nors 
realaus. Gydytojo klaida gali la

bai pakenkti ligoniui.
Ligonis dažnai nepajėgia jau 

savęs suvaldyti, be jo valios 
galvon lenda įvairios tamsios 
mintys dėl jo ligos. Todėl gy
dytojo pareiga grąžinti ligoniui 
pusiausvyrą, nuraminti jo ner
vus, duoti jam viltį ir norą gy
venti.

Gydytojo autoritetas priklauso 
nuo gydytojo moralinių proto 
ypatybių bei gabumų. Reikia at
minti,. jog ligonis gydytoją laiko 
savo gelbėtoju. Iš jo laukia švel
numo, nuoširdumo, užuojautos, 
suraminimo.

Juokavimas gerai, jei jis vie
toj. Ne vietoj tik užgauna li
gonį. Savo veiksmuose gydyto
jas turi parodyti tvirtumą, pa
sitikėjimą. Svyravimas ligonį 
veikia neigiamai.

Gydytojas privalo būti su ligo
niu korektiškas. Jokio familia- 
riškumo, jokio nesiskaitymo su 
ligoniu. Neigiamai veikia ligonį 
gydytojo skubotumas, jo perdi- 
delis oficialumas, nenoras iš
klausyti jo skundų.

Mokėjimas prieiti prie ligonio 
yra viena iš svarbiausių ir kartu 
viena iš dėkingiausių užduočių 
gydytojo profesijoje. Nuo to pri
klauso ir jo autoritetas.

VISAD TURĖK PO RANKA
GERA DOVANA

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

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

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

Užsisakant naudokis pridedama atkarpa.

DIRVA
69o7 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio.

Siunčiu $5.oo ir prašau man išsiųsti R. Spalio 
naują knygą "Alma Mater".

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

DAR TRYS VALANDOS NAKTIES [72)

Juos stebėjo pilki
DESZO ARVAY

Profesorius Nyers sėdi prieš 
radijo siųstuvą.

Dėmesio! Dėmesio!
Čia yra Vengrija, Kosutho tau

ta, Petofio tauta! Europos tau
tos, kodėl nieko neatsakote? Mes 
esame maža tauta. Mes norime 
tik laisvės. Mes laimėjome. Ta
čiau Austrijos imperatorius pa
sišaukė rusus. Mus palaužė niek- 
šingumas ir smurtas. Naujasis 
Vengrijos karinis gubernatorius 
pradeda veikti: mirtis revoliuci
nės vyriausybės nariams; vir
vė trylikai generolų. Tūkstan
čiai karininkų, dvasiškių, karei
vių, civilių -- visų, kurie nega
lėjo nuslėpti savo įsitikinimų -- 
išvežami iki gyvos galvos į kalė
jimus už krašto ribų. Europos 
tautos, teisingumo vardan sukliu- 
dykite hienų veiklą! Europos tau
tos, kaip ilgai dar žiūrėsite, nieko 
nedarydamos? Gelbėkite! Duokite 
žinią. Mes klausome to paties 
ilgumo banga.

Gelbėkite tautą!
Gelbėkite tautą!
Gelbėkite tautą!
Ulaszlo Nyers, senovės istori

jos profesorius, laukia atsakymo 
ir tolsta nuo dabarties. Ji darosi 
nereali. Jam prasideda praei
tis prieš Kristų.

♦

Jie nešė Kuziną per kiemus 
ir namus. Gezą ir Tarnas ėjo 
pirmi. Pasiekę šalutinę gatvę, 
berniukai atsiliko. Olandas jau 
žinojo kelią: pro seno namo var
tus, per pievelę su šviežiais ka
pais, aukštyn nuolaidžių šlaitu, 
į vaikų darželio pastatą, kuriame 
įrengta pagelbinė ligoninė.

Gydytojas įšvirkštė Kuzinui 
morfijaus ir tyliai kalbėjosi su 
Ilona ir olandu. Kuzinas buvo pa
guldytas ant tikrų neštuvų ir vėl 
išneštas iš "vaikų darželio ligo
ninės".

--Kur? -- paklausė jis.
—Netoli, Vašia, -- tarė Ilona, 

—miesto kvartale stovi Rau
donojo Kryžiaus sanitarinės ma
šinos. '

—Ar man reikia ten?
--Ten yra operacinis automo

bilis, sako gydytojas.
--Ar aš turiu būti operuoja

mas?
—Galbūt, Vašia, galbūt.
Jie vengė gatvių su šviežiais 

kautynių pėdsakais. Jauni vyrai, 
dar visa sauja, artėjo priešais. 
Jie kažkur kovojo, paliko daug 
žuvusiųjų ir norėjo kovoti ki
tur. Su rankiniais ginklais, su 
benzino bonkomis, su pilkais pa
vargusiais veidais jie ėjo pilka 
gatve, ir pro pilkų namų langus 
juos stebėjo pilki veidai. Vienas 
senas vyras, mažas, liesas ir 
pilkas, atbėgo gatve ir žings
niavo paskui, galingu bosu gie
dodamas Kossutho giesmę.

(Adresas) 

Kossuthas Lajos atsiuntė mums 
žinią, 

kad jo pulkai maži.
Kai dar vieną žinią mums at

siųs, 
turėsim eiti en visi.

Staiga, su paskutiniu posmu, jo 
bosas virto juokingu kranksėji
mu.

Tegyvuoja vengriškoji laisvė!
Tegyvuoja tėvynė!
Ir iš nenatūralaus spiegimo 

grįždamas į bosą, pilkasis senis 
iškvatojo visus savo balso apim
ties laipsnius.

--Numušk jį, — pasakė Ku
zinas olandui.

—Ne.
--Numušk jį, Ilona.
—Ne.
—Duok man šautuvą, aš jį nu- 

mušiu.
--Ne, Vašia, leisk jam gyventi, 

nors jis ir per vėlai juokiasi, aš 
norėčiau, kad visa Vengrija būtų 
taip nusijuokusi, vietoj ginklus į 
rankas ėmusi.

Sekančioje gatvėje stovėjo už
sienio automobilių kolona, ma
šina prie mašinos, baltos ir su 
tarptautiniais Raudonojo Kry
žiaus ženklais.

♦

Profesorius Nyers klūpo prieš 
radijo siųstuvą.

Viešpatie, išgirsk mus!
Viešpatie, išgirsk mus!
Viešpatie, išgirsk mus!
Čia yra Vengrija, tauta šven

tojo Stepono, pirmojo Vengrijos 
karaliaus, kuris buvo vainikuo
tas kryžiaus ženklu. Viešpatie, 
mes šaukiame tavęs! Pasigailėk 
mūsų! Ar mūsų himnų malda ne
pasiekia Tavo ausies? "Nes ši 
tauta jau atkentėjo už praeitį ir 
ateitį!" Ar ši tauta, šventasis 
Tėve danguje, yra Tavo teisin
goms akims nuodėmingesnė už 
kitas, kad Tavo baudžiančioji 
ranka amžinai spaudžia ją. Jei 
tai nusikaltimas, Viešpatie, kad 
ši tauta prieš daugau kaip tūks
tantį metų įsirengė pagoniškas 
savo palapines tikinčiuose Vaka
ruose, tai atmink, kad ji nieka
da ir niekur anksčiau nebuvo 
Tavęs sutikusi. Jei tai kaltė, 
Viešpatie, kad ši tauta puolė 
Šventąjį Miestą, tai žinok, kad 
tai nebuvo pagoniškas įniršis; 
Tavo vietininkas, Jonas Dešimta
sis, pasišaukė pagonis vengrus, 
kad jie išnaikintų jo mirtinius 
priešus, Romos aristokratus. 
Viešpatie, ši tauta atsimena 
savo šimtmetinį užsispyrimą. 
Tai tiesa, Viešpatie, būk ma
lonus, Tavo Trejybė vienybėje 
pagoniškoms galvoms sudarė di
delį vargą; ir pagoniškieji sūnūs 
prakeikė svetimuosius puošniais 
rūbais, kurie įsirengė rūmus ir 
laisvąją tautą padalino į ne
daugelį ponų ir daugelį vergų. 
Viešpatie, ši tauta už praeities 
nuodėmes atkentėjo mongolų 
strėlių lietuje ir tikėjo, kad tos 
atgailos užteksią ir už ateities 
nuodėmes. Ir tris šimtus metų 
ji viena laikė skydą prieš turkų 
antplūdžius, kai Vakarų tikin
tieji valdovai, neišskiriant nė 
Tavo vietininko, su netikėliais 
kietai glaudėgretas. Todėl, Vieš
patie, neleisk žūti dėl jos pago
niškųjų protėvių kalčių, kurias 
tauta atkentėjo per mongolų ant
plūdį, atkentėjo nuo turkų, at
kentėjo nuo tų, kurie turkus iš
vijo. Viešpatie, nuleisk ant šios 
tautos savo gailestingumo malo
nę, kad ji su Tavo angelais be 
paliovos giedotų Tavo šlovės 
giesmių giesmę. Viešpatie, ne
atiduok šios tautos į priešų ran
kas. Duok ženklą, o Viešpatie, 
Mes klausome to paties ilgumo 
banga.

Viešpatie, išgelbėk mus! 
Viešpatie, išgelbėk mus! 
Viešpatie, išgelbėk mus!
Ulaszlo Nyers, senovės istori

jos profesorius, klūpo prieš ra
dijo siųstuvą. Jis nesuvokia 
tikrovės ir laukia atsakymo iš 
visatos ir klauso ir klauso, pa
sauliui tolstant.

♦

Operacinės sesuo pasakė kaž
ką kalba, kurios Kuzinas ne
suprato, tačiau jis pradėjo skai
čiuoti, nes ji ant jo veido už
dėjo narkozės kaukę, ir jis kvė
pavo eteriu.

- Vienas -- Ilona laukia už 
durų ties sanitarine mažina.

- Du -- Ilona laukia už durų 
su olandu.

- Trys -- Ilona laukia už du
rų su patamsėjusiu veidu; Ilona 

su sučiauptomis lūpomis, kurios 
šį rytą, kai buvo

- Šešios -- kokį skaičių aš 
pasakiau? -- Ko nori sesuo? To
lyn skaičiuoti, žinoma, tolyn 
skaičiuoti; kaip toli aš jau buvau? 
Paprasčiausiai pradėsiu nuo pra
džios.

- Vieną -- Ilona, šią naktį ne
mušė laikrodis.

- Dvi -- Ilona, šią naktį ne
mušė laikrodis; Ilona, tu su
stabdei laikrodį; tu žinojai, kad 
jie šaudys, ir tu norėjai su
stabdyti naktį; naktį sustabdyti, 
kurios buvo dar

- Trys -- valandos. Tartum 
būtum žinojusi: naktis turi dar

- Tris -- valandas. Ir aš ty
lėjau; tartum būčiau ir aš žino
jęs; naktis turi dar

-Tris — valandas. Mudu abu 
žinojom: nakties dar

—Trys -- valandos.
Kuzinas gulėjo narkoze. Gy

dytojai galėjo amputuoti.
(Bus daugiau)

E. CHICAGO
BALF koncertas

East Chicagos apylinkės 
BALFo 95 skyriaus ruošia
mas pavasarinis parengi- 
mas-koncertas praėjo dide
liu pasisekimu. Jis įvyko ba
landžio mėn. 9 d., 6:30 vai. 
vakare šv. Pranciškaus lie
tuvių parapijos salėje, Har- 
bor, Indiana.

Meninę programą išpildė: 
muziko Fausto Strolios va
dovaujamas Illinois - India
nos Apygardos Lietuvos 
Vyčių choras, East Chica
gos apylinkės vyrų oktetas 
ir solistė Nerija Linkevičiū
tė, akampanuojant muzikui 
prof. Vladui Jakubėnui.

Po koncerto visiems me
ninės programos išpildyto- 
jams buvo paruoštos kuk
lios vaišės, kurių metu ap
tarti Balfo šalpos reikalai.

Vaišių paruošimu rūpino
si Balfo 95 skyriaus valdy
bos narė Valerija Valeikie
nė, talkininkaujant Elenai 
Pečiulienei ir Halinai Molie- 
jienei.

Dalyvių žvilgsniu paren- 
gimas-koncertas buvo gau
sus, nuotaikos visų geros, o 
Balfo šalpos reikalams gau
ta gryno pelno $340.30.

East Chicagos apylinkės 
BALFo 95 skyriaus valdy
ba nuoširdžiai dėkoja: vi
siems meninės programos 
i š p i ldytojams, davusiems 
nemokamai koncertą, šv. 
Pranciškaus lietuvių para
pijos klebonui kun. Ignacui 
Vichurui už leidimą nemo
kamai pasinaudoti sale ir 
kitais patogumais, visiems 
kitiems rėmėjams, kas kuo 
prisidėjo ruošiant parengi- 
mą-koncertą.

Ruošiant parengimą-kon- 
certą stambesniomjs auko
mis parėmė: po $25.00 Lie
tuvos Vyčiai ir Jonas Kli
mas, po $10.00 Kazimieras 
Ciurinskas, po $5.00 Jonas 
Mikeliūnas, Danys Mikeliū- 
nas ir Jonas Petkūnas.

Pakenė

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

atstovę

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT

Hl 2-4450
642 Meahw Laie Dr. 

Clevelaii 24
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Vaizdai iŠ S. Amerikos lietuvių 
sporto varžybų Toronte

BURTAMS NETIKIU, BET MŪSŲ KOLCHOZAS 
TIKRAI UŽKERĖTAS...

mi. Suprantama, kad tai į naudą 
neišėjo, bet pirmininkas už tat 
naujame flygelyje gražiai žiema - 
vojo.

Kada apsidairai aplinkui, kai 
kur pamatai ir šviesesnę pro-

Balandžio 15-16 d. Toronte įvykusiose Š. Amerikos lietuvių sporto 
žaidynėse FASKo pirmininkas A. Vakselis (iš New Yorko) įteikia 
taurę Waterbury lietuvių komandai.

J. Garlos nuotrauka

Momentas iš krepšinio rungtynių tarp Toronto ir Waterbury 
komandų.

J. Garlos nuotrauka

Nei velniui, nei jokiems bur
tams netikiu, bet jei kas sakytų, 
jog mūsų kolchozas užkerėtas 
--beveik tikėčiau -- rašo man 
broliukas.

Paklausite 'kodėl? O atsime
nat, vietovė labai graži, žemė 
buvo pirmos rūšies, javai čia 
anais laikais užaugdavo, kaip mū
ras. O koks būdavo derlius, ko
kius turėjome gyvulius!..

Dabar kolchozui vadovauja 
moksliniais titulais šarvuotų 
žmonių būrys. Yra čia pirmi
ninkas, politvadovas, agrotech
nikas, zootechnikas, pomotech- 
nikas, vyr. buhalteris, keli są
skaitininkai, raštininkai, prižiū
rėtojai, brigadieriai, kuopininkai 
ir galas žino kokių dar "proch- 
vostų" eibės.

Aria traktoriais, traktoriais 
akėja, beveik iš lėktuvų sėja 
(kuo tręšia - nežinau). Viskas iš 
anksto suplanuota, apskaičiuota, 
viskas pagal planą, pagal grafi
ką ir "kultūriškai", o išdygsta 
--negali pažinti: avižos ne avi
žos, kviečiai ne kviečiai, mie
žiai ne miežiai, grikiai ne gri
kiai...

Arba imkime dabar jau net 
darbo liaudies poetų apdainuo
tą kukurūzą. Sėja juos taip pat 
pagal visus "prišakinius" agro
technikos reikalavimus, net pa
gal paties Chruščiovo asmeniš
kus nurodymus: kvadratais, kil
pom, lizdais, o ateina piūtis... 
žiūrėk: saulėgraža ne saulėgra- 
ža, kanapės ne kanapės, dilgės 
ne dilgės, o bendrai -- balanda, 
svėriai "lopukai", varputės ir 
velniai žino kas!.. Stačiai pra
keikimas.

Apie bulves nemalonu kalbėti. 
Atrodo, rūpestingiausiai atrink
tos, didžiosios suskaldytos, so
dinamos pagal matą tarpais, ap- 
kaupiamos, o bulviakasiui atė
jus... riešutėliai, ne bulvės!

Malonu prisiminti, kokias čia 
nukasdavome anais, "kruvinai
siais" laikais. Tai buvo bulvės: 
poros užteko vyrui pavalgyti.

Po dainų ir politgramotų pas
kaitų klube, kai kurie iš tikro 
lyg ir pradeda įtikėti, jog "gy
venti pasidarė linksmiau ir ge
riau". Tada jie nutaria skirti 
didesnius plotus dobilams sėti, 
cukriniams ir pašariniams run
keliams. Mat, anuos laikus pri
siminę, pajunta norą ūkiniai at
kusti. Bet sulaukę sėjos meto, 
tuose plotuose vėl sėja avižas, 
rugius pašarui arba kukurūzą. 
Lyg atmintis būtų pakrikusi.

Prieš kurį metą į mūsų kol
chozą atgabeno (žinoma už mūsų 
pinigus) "cholmogoriškos" veis-

P. VAIČAITYTĖ

lės karvių. Nieko sau atrodė kar
vutės: tokios juodmargės. Čionai 
jas kažkokios kvarabos apnyko 
—bruceliozė ar kas tai pana
šaus su tomis pat pasekmėmis. 
Ir nepažinsi dabar raguočių!Mo
kytieji zootechnikai sako: "chol- 
mogorkos išsigimė".- Esmėje jos 
neišsigimė: spalva pasiliko toji 
pat, o jos tik labai pasišiaušė, 
sudžiūvo’ ir pieno ne ką daugiau 
už seną Mačiulienės ožką teduo
da.

Kiaules tas pat negalas ištiko. 
"Smetoniškos" ruskiams per 
prastos pasirodė. Nutarė ir at
gabeno "tarybines" -- bergširų 
ar džiugošvili veislės, stiprių 
tokių, piktų. Dabar jau jos sta
čiai kokia tai įkūnyta "gėda": 
kudlotos, pasišiaušę, liesos,.il- 
gasnukės, ilgakojės, visai kai 
grynakraujai kurtai.

Nemažiau žiaurias išdaigas iš
krėtė čia šėtonas ir su spar
nuočiais. Pradžioje kolchozui į- 
siteigus, ypatingo dėmesio bu
vo kreipiama vištoms. Vištinin- 
kystės srityje per 2-3 me
tus norėta pralenkti Ameriką. 
200 vištų priežiūrai įsteigta apie 
20 žmonių personalo: lesintojai, 
tikrintojai, valytojai, kiaušinių 
rūšiotojai, sąskaitininkai, buhal
teriai ir net politrukai. Ir kas iš 
to? Vištas apnyko kokia tai ama- 
rinė liga ir viena po kitos kelių 
savaičių būvyje išgaišo. Beliko 
tik viena "partizanė" -- latukė, 
kanapėtoji, bet ir ji nedėsli.

Vėliau planuota užveisti žą
sų, ančių (kadangi ežeras čia 
pat) bet neįvykdyta. O jeigu ir

su pukuočiais tas pat atsitiks? 
--sakydavo pirmininkas. Velnias 
juk visaip išdaiguoja, kai Die
vui netikima...

Bet tai dar ne viskas. Trobe
sių statybai dažnai buvo skiria
ma šimtai tūkstančių rublių. Kir
viai būdavo pyška, piuklai skam
ba — meistrai dirba, stato. Žiū
rėk niekas neišėjo. Tvartai, kaip 
buvo kiauri ir apgriuvę, taip ir 
tebėra. Netgi nesaugūs tapo: 
papūs, rodos, stipresnis vėjas 
ir viskas sugrius, kaip kortų 
nameliai. O kartą ir atsitiko: 
naujos karvidės stogą vėjas nu
plėšė ir, vargšams raguočiams 
teko žiemavoti po atviru dangu-

peršą. Kai kur ir kiaulės kiau- 
liškesnės, ir sparnuočiai sveiki 
ir dėslus, ir derlius geresnis, 
ir trobos stipresnės, ir žmo
nės geriau pavalgę ir apsirėdę. 
O kur čia šuo pakastas, kodėl 
toks skirtumas? Mat, kolchozai 
savomis sąmatomis verčiasi. 
Kaimyninių kolūkių pirmininkai 
ne taip jau "mokslinti", nes vie
tiniai: viename jų Puodžiūnas, ki
tame Dirsė, trečiame Matulis, 
kitur vėl Kairys, Vaičiulis. O 
šitame, apie kurį aš rašau, Tu- 
puomovas pirmininkauja. Jis 
stengiasi lietuvius kolchozinin- 
kus politiškai perauklėti, labai 
jau Rusijoje išsispecializavęs 
vogti ir panašiai "ūkininkauti"

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

KAS DIRVOS NESKAITO 
- DAUG NUSTOJA!
Paraginki t savo pa

žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Clevelando lietuvių sporto klubo "Žaibas" mergaičių tinklinio ir 
krepšinio komanda, dalyvavusi varžybose Toronte.

J. Garlos nuotrauka

Rochesterio lietuvių sporto klubo "Sakalas" mergaičių komanda 
dalyvavusi varžybose Toronte.

J. Garlos nuotrauka

Tel. ofiso PRospect 8-171? 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 West 63 St.
Vai.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad. ir sekniad. ofisas 
uždarytas.

šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3241 W. 66th PLACE.

Tel. ofiso E Vergia d e 4-7376 
Tel. buto GR&celand 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė. 

Chicago 22, I1L
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. 
pirmad., antrad., ketvirtad., 

ppnktad.
Tik susitarus trečiadieniais.

Telefonas:
Ofiso REpublic 7-5020. 

Namų WAlbrook 5-3765.

J. Ramunis. M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2557 W. 69th Street
(įėjimas iš Rockwell St.)

Vai.: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. p. 
šeštadieniais:

2-4 p. p. ir 5-7 p. p.

P. Bastys įteikia LNF pereinamąją taurę Chicagos lietuvių sporto klubo "Aras" komandai, nugalė
jusiai "Žaibą".

J. Garlos nuotrauka

Clevelando lietuvių sporto klubo "Žaibas" komanda dalyvavusi sporto varžybose Toronte.
J. Garlos nuotrauka
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VYTAUTAS REMEIKA REGATA

FILMAS IŠ KUNIGU GYVENIMO

ŽVILGSNIS Į VASARIO 16 GIMNAZIJA
J. Bačiūnas pereitą vasarą, 

tretį kartą lankydamas Vasario 
16-tos gimnaziją, kaip pats sako, 
susidaręs pilną realų vaizdą jos 
dabarties ir numatąs ateitį. Pra
šomas, net "spiriamas" išdės
tyti savo nuomonę spaudoje dar 
pasitaręs su vysk. V. Brizgiu, 
tai padarė Dirvos šių metų 2 
-6 nr, tarpe kitų kelionės įspū
džių. Atpasakojo vysk. Brizgio 
jam sutinkant, teiklus patari
mus 1949 m. žodžiu ir pakarto
tus 1952 m. raštu. Ir dabar vysk. 
Brizgys esąs tos nuomonės. J. 
Bačiūno ir vysk. Brizgio nuo
monės šiuo reikalu vienodos. 
Pagrindinė, trumpai tariant, to
kia: Vasario 16-sios gimnaziją 
reikia likviduoti. Jos mokiniai 
lankytų kur nors mieste vokie
čių gimnaziją, o gyventų jiems, 
už parduotus dabartinės gimna
zijos pastatus ir lauką, įsteig
tame bendrabutyje, kur po pamo
kų mokytųsi lithuanistikos.

Į kokį nors dalyką visi gali
me turėti savo pažiūrą tuo la
biau p. Bačiūnas, kurio lietuviš
kumu, net patriotizmu nė kiek 
neabejojame. Jis tai yra įrodęs 
remdamas lietuviškus reikalus 
ir lietuvių kalbos pakankamų mo
kėjimu. Betgi į gimnazijos rei
kalą, man rodos bus pažiūrė
jęs iš per mažo atramos taško. 
Todėl tebūna leista pagal J. Ba
čiūno nupieštą vaizdą iš kitos 
perspektyvos žvilgtelėti į tą patį 
reikalą.

Pirma. "Vietos yra 100-tuimo
kinių, o gyvena 150. Per grindis 
švilpia vėjas." KitAip tarus per 
ankšta ir remontuotini pastatai, 
klasės. Gal būt jeigu ši prie
žastis būtų viena iš tų (apskri
tai jeigu čia yra priežastis), 
dėl kurios reikėtų likviduoti da
bar vienintelę pasaulyje lietu
višką gimnaziją -- tvirtovę, tai 
mes būtume tremties metais 
stovyklose neturėję nė vienos 
savo gimnazijos. Kaip J. Ba
čiūnas ir vysk. V. Brizgys dabar 
vertintų šį nuostolį? Kokiuos 
"rūmuose" mokiniai ir mokyto
jai dirbome, vysk. Brizgys pui
kiai turėtų žinoti, deja nežino 
p. Bačiūnas, kaip mes žiemomis, 
jo žodžiais tariant "kalenda
vome dantukais" ir dar galima 
pridėti rūkome dūmuose, sklin
dančiuose iš geležinių krosne
lių. O vis dėlto išleista nema
žas būrys abiturientų, kurių ates
tatai puikiai tiko Vokietijos uni
versitetams ir kitur.

Dabartiniai Vasario 16-sios 
pastatai, manau, nėra nei blo
gesni, nei talpumas proporcingai 
mažesnis, negu stovyklinių. Di
dėjantis mokinių skaičius aki
vaizdžiai įrodo, kad gimnazija 
verta savęs. O sunkesnėse sąly
gose augęs , brendęs, siekęs 
mokslo jaunimas, tapęs su
augusiu, dažniausiai yra atspa-

L. VAIČIŪNIENĖ
resnis visokios už savo krašto 
laisvę kovos apkasuose negu le
pūnėlis vien tik iš savo rei
kalo, ar -bendros opinijos vei
kiamas, mokęsis patogiuose rū
muose. Gal kas sakytų, kad tada 
mes buvome aprūpinti, ir būklė 
nenormali. Už aprūpinimą rei
kėtų padėkoti, o dabar mūsų būk
lė ar normali, ar mes savo bylą 
ir kovą laikome baigta? A r mums 
jau nebereika naujų, kovotojų, 
karių?

Antra. Trūksta pinigų. Nema
žiau pinigų trūko, kai gimnazi
ja buvo steigiama kai lietuviš
koji visuomenė tik kūrėsi sve
timame krašte ir tikrai nega
lėjo tiek skirti gimnazijai pini
go, kiek gali dabar. Vis dėlto 
gimnazija įsikūrė iki šiolei vei
kė, nešdama mūsų reikalui tik 
naudą ir "nesubankrutavo" Toji 
pati lietuviškoji visuomenė ir da
bar negirdėti, kad būtų atsisakiu
si gimn. remti. O bekylą iš tos 
visuomenės ir iškilę mintys į- 
steigti milijono fondą kieno nau
dai? Be to dar yra ir kun. Su
gintas, kuris ne vien tik gim. 
surenka ir laiku išsiunčia duoklę 
bet ir kitiem., irGulbinskas nėra 
kapituliavęs.

Jeigu ji nėra "subankrutavusi" 
dabar, tai kaip reikėtų išsi
aiškinti patarimą ją likviduoti 
1949 - 52 m.? Pavojingiausias 
bankrotas. O jis, lietuviškumas, 
ten gyvas ir gajus.

"Jeigu laiku tokią operaciją 
padarytų , būtų visiems geriau. 
(V. Brizgys). Gal būt "visiems" 
bet ne gimnazijai, nes jos jau 
aštuoneri - dešimtis metų kaip 
nebūtų - ir tų išleistųjų abitu
rientų su Vasario 16-sios ates
tatais, kurie pasklidę po įvairius 
laisvojo pasaulio universitetus 
yra ir bus nemaži ambasadoriai. 
„Bet reikia žinoti, ką toliau da

ryti ir išsigelbėti nuo ateities 
pavojų" (V. B) Žinoma, kad rei
kia žinoti, jeigu matome reika
lą gimnaziją išlaikyti. Mano nuo
mone, reikia sukaupti visas ga
limas priemones, kad gimnazi
jos dabartis ir ilga ateitis būtų 
tvirtos ir tikros. Tačiau jeigu 
gimnaziją patariama likviduoti, 
tai ir "ateities pavojų" po "lik
vidavimo jai nėra, nuo kurių 
reikėtų "gelbėtis." Kažin kas yra 
pasakęs "Užpūsti žibintai jau 
daugiau neges". Didžiausias pa
vojus ir okupantui džiaugsmas 
tai jos likvidavimas, sakysim 
perorganizavimas į bendrabutį, 
nes ji akivaizdžiai byloja, kad 
mes dar nesame susitaikę su 
likimu, tuo lobiau, kad į ją pra
deda atbėgti mokinių iš oku
puotos Lietuvos.

"Gimnazija išsilaikys ir gy
vuos tol, kol lietuvių visuome-
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nei nenusibos (turėtų būti nusi
bos) jos išlaikymui aukoti pi
nigų." Žinoma, kad taip ir šio 
krašto visos privatinės mokyklos 
iš privatinės paramos -- pinigų 
išsilaiko. Jų yra ir senos sta
tybos, neaprūpintų pavojaus atve
ju gelbėjimosi priemonėmis (pri
siminkime tik Angelų Karalienės 
mokyklos gaisrą), netinkamų būti 
mokykloms pastatais. Tačiau 
jas likviduoti niekas nesiūlė, 
bet plačiai rinko pinigus, atkurti, 
o taisytinas taisyti. Kas to ne
žino?. Tegu tik atima visuome
nė nuo jų rankas, kas iŠ jų be
liks? O kiek dar jų statoma 
ir bus pastatyta kituose kraštuo
se , kur dirba kad ir lietuviai 
kunigai -- Bužikas, Svirnelis ir 
kiti -- kur plaukia lietuvių pi
nigai!

Aš nesakau, kad to nereikia, 
tik manau, kad mūsų Lietuva, ne
kalbant apie atskirą pareigą, 
irgi verta gailestingo samarie
čio rankos, kuri jos vaikus, 
apiplėštus ir sužeistus pakeltų 
nuo kelio ir padėtų atsistoti 
ant kojų tolimesnei teisingai ke
lionei. Vasario 16-sios gimnazi
ja būtų viena, išlaikoma viso 
pasaulio lietuvių. Be to dar čia 
prašosi neužgniaužiama ir tau
tinė gyvybė.

Trečia. Žemas mokslo lygis. 
Man rodos, kad čia supainioti 
du dalykai: gimnazijos programa 
ir tos programos išėjimas. Prog
rama prilygsta ar lygi vokiečių 
gim. programai, tai mokslo ly
gis nežemas. Įrodo ir tas faktas, 
kad pereitais metais, reikia ma
nyti dėl atsitiktinų ar laikinų 
priežasčių; per didelis procen
tas mokinių neišlaikė baigiamų
jų egzaminų.

Žemas mokslo lygis yra tenai, 
kur visi mokiniai išlaiko egza
minus, net gerais pažymiais, 
nors jų tarpe būna ir negabių, 
nedarbščių ir dėl kitokių prie
žasčių nespėjančių išeiti reikia
mai kurso.

Mokinių sąstas ir kitos prie
žastys. Jeigu mokiniai ne visi 
spėja gerai išmokti dėstuomuo- 
sius dalykus, reikia ieškoti prie
žasčių kitur. Gal pasitaikė tais 
metais išleidžiamoj klasėj silp
nesnis mokinių sąstatas, kas daž
nokai pasitaiko; gal įvyko pro
gramos pakeitimų, sustiprinimų, 
naujų dalykų įvedimo, gal mo
kytojai buvo per mažai veik
lūs, priimdami naujus mokinius, 
ypač į aukštesnes klases, ar 
mokslo metu tikrindami jų ži
nias ir tt., O ir egzaminus iš
laikyti prie atstovų gali būti 
sunkiau, negu savųjų tarpe... To
dėl privatinių mokyklų mokiniai, 
net savam krašte, stengdavosi 
egzaminams geriau pasiruošti. 
Dar primintina, kad europinėse 
bendro lavinimo mokyklose mo
kiniai negali rinktis mėgiames- 
nius dalykus:* jie turi išeiti visą 
patiektą reikalingą programą. 
Pasitaikydavo ir Lietuvoje, kad 
net reikėdavo kai kuriems at
skiros pagalbos, ar gaudavo kai 
kurių dalykų kursą pakartoti ir 
laikyti pataisomuosius egzami
nus.

Gali būti priežastimi, mažiau 
gabiems, ir gyvenimo sąlygos: 
pagal Bačiūno nupieštą vaizdą 
žiemomis per šalta, trūkumas 
vadovėlių, lektūros, ankštumas 
ir 1.1. Bet šios rūšies priežastys 
nėra nenugalimos: mokytojai pa
tys, galės suorganizuoti nespė
jamiems pagalbą, o gyvenimo ir 
darbo sąlygas, manau, išspręs

United Artists filmų korpora
cija šį pavasarį pagamino fil
mą iš kunigų gyvenimo, pava
dintą "The Hoodlum Priest". Ne
paprasto kunigo rolę vaidina Don 
Murray, kurio priežiūroj buvo 
suktas filmas. Kiti aktoriai nė
ra pirmos eilės, bet savo vaid
menis filme atliko gerai. Don 
Murray pagirtinas ir už vaidybą 
ir už parodymą labai aktualių 
Amerikos problemų bei už sa
votišką tų problemų sprendimą, 
kuris šiuo atveju išplaukia iš 
katalikų dvasiškio.

Filmo gamintojai tvirtina, kad 
šio filmo medžiaga imta iš re
alaus gyvenimo. Yra tokia jau
niems berniukams auklėti įstai
ga Amerikoje ("Boyshome"), ku
ri įsteigta ir sėkmingai vedama 
pasiaukojusio katalikų kunigo. 
Šio kunigo gyvenimo bei darbų 
dalis šiame filme ir parodoma.

Jaunas kunigas gyvena pats 
labai neturtingai ir savotiškai. 
Daugiausiai savo laisvą nuo re
liginių pareigų laiką praleidžia 
belankydamas kalėjimus, nakti
nius klubus, karčiamas, lošimo 
namus bei Įvairias Įtartinas 
landynes. Ką jis ten veikia? To
se vietose jis tui daugelį pa
žįstamų bei gerų, pamiltų drau
gų. Visi kaliniai jį pažįsta. Visi 
laukia jo apsilankymų.

Nevienas pasmerktasis, nusi
kaltėlis yra išsipasakojęs tam 
kunigėliui savo nuodėmes ir var
gus. Kunigas mėgina juos su
prasti, užjaučia juos bei, kaip 
gali, jiems gelbėja. Vieniems su
randa advokatą, kitiem duoda 
pinigų, tretiems, išėjusiems iš 
kalėjimo, ieško padoraus dar
bo. Smuklėse jaunas kunigas ne
kartą išskyrė susimušusius, 
įspėjo merginą, einančią slidžiu 
keliu, pasigėrusį pargabeno na
mo. Ir kiekvieno išklausė, kiek
vieną mėgino moraliai atitiesti. 
Kaip? Kunigišku pamokymu? 
Žodžiais: "Nedaryk blogai, nes 
po mirties eisi į pragarą?" Ne!

Pats gyvenęs nuo vaikystės 
skurdžių tarpe, buvęs "mainie- 
riaus” sūnus, pats gal nekar
tą paslydęs- ir vėl prisikėlęs, 
kunigas gerai žino, kad pragaru 
po mirties šių dienų žmogaus, 
ypač jauno, nepabaidysi. Šis ku
nigas nemoko jų žodžiais, nera
gina melstis, bet mėgina būti 
jiems draugu, išklauso jų var
gų, persiima jų problemomis. Ir 
visada ieško žmogujegerio kruo
pelės.

Net ir labai dideli nusikaltė
liai, jo nuomone, yra žmonės, 
ir jie turi širdį, ir jie kovoja 
patys su savimi, mėgina prisi
kelti. Nusikaltimas dažnai yra 
aplinkybių, blogų sąlygų padari
nys. Tas pats žmogus kitose 
sąlygose niekad nusikaltimo ne- 
papildytų. Ir ypač jauni žmonės, 
ano kunigo įsitikinimu, nebūtų 
suklupę, netaptų nusikaltėliais, 
jeigu turėtų moralinį ramstį, 
jeigu juos kas suprastų, jiems 
padėtų, atleistų ir paskatintų.

ALE RŪTA
Jauni žmonės, kartą prasi

kaltę ir patekę Į pataisos namus 
ar Į kalėjimą, daugumoje, jeigu 
išėję į laisvę turi ką pozityvaus 
veikti, jei gauna darbą ir jei 
turi gerą draugą ar mylimą žmo
gų, ar kokį nuoširdų globėją, 
niekada daugiau nusikaltimo ne- 
bepapildys. Bet, jei išėjęs Į lais
vę negaus darbo, jei niekas jo 
nesupras, jei žiūrės į jį kreivai 
ir nepasitikinčiai, toks jaunuo
lis būtinai vėl grįš prie nusikal
timo ir grįš į pabaudos vietą.

Ar lengva tokius jaunuolius 
suprasti, juos globoti ar jiems 
padėti? Ne. Tai labai sunku. Kiek 
tas kunigas turėjo apsivylimų, 
kiek buvo užgautas, apgautas, 
iškoliotas, neapkęstas. Bet jis 
niekad nepristigo kantrybės ir 
meilės. Kantrybės ir meilės. Kad 
ir kelis kartus apviltas, nustum

tas, kunigas vėl bando sekti savo 
klystantį brolį, vėl mėgina jam 
padėti, ar anas to nori ar ne
nori.

Vienas jo globotinis kėlėsi su 
jo pagalba ir vėl krito, kėlėsi 
ir krito; jaunas kunigas niekada 
nenustoji vilties ir lydėjo jau
nuolį iki pat jo mirties dujų ka
meroj. Ir, atrodo, jam pavyko 
bent jaunuolio sielą išgelbėti, 
nes tas gailėjosi mirdamas.

Jaunas kunigas kovojo ne vien 
su visuomenės pūliais — jau
nais nusikaltėliais. Jis kovojo 
sunkiai ir su visais tais, kurie 
trukdė jam padėti jaunimui. Bu
vo nesąžiningų ir apjakėlių žur
nalistų, viešai kunigą šmeižusių 
ir kaltinusių. Net jo bažnytinė 
vyriausybė nevisada suprato jo 
didįjį tikslą, net ir tą reikėjo 
perkalbėti, palenkti. Bet kunigas 
—idealistas nugalėjo kliūtis ir 
įsteigė auklėjimo namus berniu
kams.

Making your city a better place to live, work and raiše a family- 

the resuit of a GROWlNG 
Savings and Loan business

813 East 1851 h St.
25000 Euclid Avė.

6235 St. Clair Avė.

T. CLAIR 
AVINGS

J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina

vimo ir apdraudos įstaiga.

6606 Superior Avė. UT 1-2345 
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DALIDĖ, 
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

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

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

Jei jūsų masiną reikia taisyti, ilgiau nelau
kit ir susitaisyki! dabar, kada dar galit gauti 
nuolaidą.

teigiamai gimnaziją išlaikančioji 
visuomenė, jeigu ji nusistatys, 
kad gimn. būtinai reikalinga ir 

. turi veikti.
Ketvirta. Seni mokytojai. "Se

nas jautis vagos negadina" sako 
lietuvių išmintis. Seni mokytojai 
nėra blogybė. Ir švelniakalbis 
Bačiūnas blogybe turbūt nelaiko. 
Jie mokytojai, kaip ir kiekvie
nas kitas, žino, kad saulės am
žių negyvens.

Jeigu čia būtų priežastis gimn. 
likviduoti, tai su kiekviena bai
giančia savo pasiuntinybę karta 
vis reikėtų ką nors likviduoti. 
(Manau, kad J. B. taip negal
voja). Bet gyvenimo pažanga stu
mia, kad priauganti karta tobu
lintų, kas sukurta, ir kurtų nau
ja. Jaunimas ir Lietuvoje ir čia 
teisingai preikaištauja, kad se
niai per ilgai laiko užėmę vie
tas. Kas turi balsą, visų parei
ga šaukti jaunesniuosius pakeisti 
senimą, įrodant Vasario 16-sios 
gim. reikšmę ir mokytojo darbo 
vertingumą, kilnumą.

Priešingai, jeigu vyresnieji ir 
net autoritetai sunkumams ka
pituliuos, ko tada galėtume tikė
tis iš jaunimo?

Plačiau, bešališkiau pasidai
rius, gero, jauno pakaitalo už
tiktume ir pačioj Vokietijoje. 
Kiek girdėta, vienas kitas su
tiktų persikelti iš Anglijos. O 
krašto kalbai dėstyti, to krašto 
mokytojai nėra blogybė, jeigu 
jie ir ilgiau savo pareigose ten 
pasiliktų, kol atsiras mūsiškių.

(Bus daugiau)

P. J. KERSIS
609 Society for Savings Blgd. — Cleveland. Ohio 

Ofiso telef.: MAin 1-1773 
Rezidencija: OL 7-2521

Turėdami reikalų prašom į mane kreip
tis namų telefonu OL 7-2521 — Peninsųla.
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DIRVA

6907 Siperier Ate.,
CLEVELANB 3, Ohii

PRADĖKITE SIŲSTI DIRVĄ

Kam

z Kur
Susipažinti šešius numerius □
Už metus — $8.00 □
UŽ 6 mėnesius — $5.00 □

(Tos kainos yra tik naujiems skaitytojams)

(Pažymėkite atitinkame lankelyje savo užsaky
mą ir pridėkite atitinkamą mokestį, jei užsakote 
sau ar kaip dovaną).

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas)
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1961 m. balandžio 21 d, DIRVA Nr. 48 — 7

1961 m. balandžio 29 d. DIRVA RENGIA JAUNŲJII PIANISTŲ
KONKURSO

KONCERTAS ĮVYKS SLOVENIAN AUDITORIUM, 6417 ST. CLAIR AVĖ., CLEVELANDE.
VISUS KVIEČIAME 1 KONCERTĄ GAUSIAI ATSILANKYTI

PO KONCERTO ŠOKIAI. Koncerto pradžia 6 vai. 30 min. VEIKS TURTINGAS BUFETAS.

BILIETUS IŠ ANKSTO ĮSIGYKIT DIRVOJE, KAD TURĖTUMĖT GERESNĘ VIETĄ

1960 M. BALFui AUKOJO 
CLEVELANDE

$104.00 Aleksas Banys, $55.00 
Bronius Gražulis, $30.00 Dr. Jo
nas Mačiulis.

Po $25.00 — L. B. I-ji apy
linkė, L. B. II-ji apylinkė, Dr.
A. Martus, A. Ibenskis.

Po $20.00 — Dr. V. Rama
nauskas, Skautų Tėvų Komite
tas.

Po $15.00 — Dr. K. Pautienis, 
E. Janulis, O. P. Žilinskai, $12.00
J. Balbatas. $11.00 T. Butkus.

Po $10.00 P. Bielinis, V. Rie
kus, A. Steponavičius, Dr. V. 
Gruzdys, P. E. Kersnauskai, A. 
Alkaitis, B. Aras, P. Balčiūnas, 
E. Lenkauskas, J. Graužinis, S. 
Astrauskas, V. Kasakaitis, M. 
Išmantienė, J. Staniškis, P. Stra
vinskas, A. Dovydaitis, V. Ab- 
•raitis, D. P. Mikoliūnai, V. Ste
ponavičius, J. Mikonis, P. Raz- 
gaitis, A. Mikoliūnas, Liauko
ms, S. V. Akelaičiai, Ateities 
Klubas, A. J. Juozaičiai, Z. Jan
kus, Lietuvių Klubas, J. J. Pik
tumai, J. Kazickas.

$8.50 P. Anfbrazevičius, $8.00 
St. Rudokas, $6.00 A. Dailidė, 
A’. Grabliūnas, O. Plečkaitis.

Po $5.00 I. č. Šatkauskai, J.
B. Smetonai, A. Karklius, E. 
Potkevičius, A. Bielskus, V. Ba- 
kūnas, J. Ignatavičius, Jonas 
Krištolaitis, A. Puškoriūtė, J. 
Stimburys, V. Kasperavičiūtė, J. 
Žukas, V. Amšiejus, A. Telyčė- 
nas, B. Maželis, L. Banis, M. 
Dunduraitė, J. Urbšaitis, F. Zy
lė, S. Lukoševičius, J. Stravins
kas, S. Sukarevičius, A. Silves
travičius, P. Maželis, V. Bložė, J. 
Kuncaitis, P. Titas, J. Jasinevi- 
čius, K. Žilinskas, A. Kuprevi
čius, E. Steponavičius, B. Ste- 
ponis, A. Sušinskas, J. Gudėnas,
K. Kasparaitis, B. Gaidžiūnas, 
A. Styra, A. Rukšėnas, P. Ta- 
mulionis, A. S. Barzaukai, P. 
Mainelis, E. B. Malcanas, V. J. 
Stuogiai, S. Aiženas, P. Kudu- 
kis, V. A. Tamulioniai, A. Lūža, 
A. Melnikas, V. Rociūnas, K. 
žygas, J. Sniečkus, R. Stanišky- 
tė, VI. Palubinskas, V. čyvas, V. 
Biliūnas, J. Čyvas, R. Apanavi
čius, P. Alekna, K. A. Atkočai- 
tis, J. Žygas, A. Šumakarienė, 
V. Orintas, A. Valaitis, B. 
Ratkus, P. B. Pročkys, V. 
Matulionis, S. Melsbakas, M. 
Smelstorius, V. Civinskas, Dr. 
Sabataitis, K. Gaižutis, M. Bly
nas, S. Matas, S. Lazdinis, P. 
Vyšniauskas, V. Kizlaitis, Dr. J. 
Stankaitis, S. Orantas, Juškėnas, 
P. Kliorys, H. S. Idzelis, A. Gar- 
ka, Z. Tarutis, K. Karpius, E. 
įlenda, Baltrukonienė, V. Stan- 
kauskas, Z. Pivoriūnas, V. Va
lys, F. Baranauskas, Dr. E. Juo- 
dėnas, S. Jakubs, F. Navickas, 
E. Varekojis, E. Gabriūnas, J.

Miglinas, L. Krivickas, V. Pa- 
lūnas, F. Saukevičius, E. Čep- 
kevičius.

Po $4.00 — S. Rydelienė, M. 
Balys, P. šikšnius, A. L. Nas
vytis, A. Balys.

Po $3.00 — J. Barniškis, V. 
Ignas, A. Masilionis, V. Snieč
kus, V. Andolis, V. Lukavičius, 
E. J. Vodopalas, S. Chodakaus- 
kas, V. Besperaitis, B. Urbona
vičius, J. K. Tallat-Kelpša, Kli- 
maitis, S. Grybauskas, P. Jocys,
O. V. Šamatauskas, A. Garmus,
J. šlapelis, L. Kazėnas, Z. Obe- 
lenis, P. J. Kasulaitis, V. Janus, 
kis, V. Vinclovas, A. Jonaitis,
K. Mažonas, V. Čiurlionis, J. 
Jakštas, L. Nagevičius, B. Au
ginąs, V. Valdukaitis, J. Apana
vičius, M. Eidukevičius, J. Žilio
nis, K. Titas, I. Stankevičius, K. 
Eimutis, V. M. Bačiulis, P. A. 
Petraičiai, J. Čerauka, R. J. Ska- 
vičiai, S. Jurgaitis, Bennett-Mo- 
zūraitis, J. Vasaris, J. Bružas,
J. Cijunskas, K. Ralys, V. Vil- 
kutaitis, V. Dautartas.

Po $2.50 — P. Kaunas, A. 
Maurušaitis, V. čečys.

Po $2.00 — E. Ignas, B. Gar- 
lauskas, M. Kakačiauskas, P. Ja
rašiūnas, A. Andriušaitis, L. Ke. 
ženius, J. Rastenis, V. šarkaus- 
kas, B. Klimas, J. Virbalis, J. 
Dumbrys, S. Juodvalkytė, V. 
Pliodžinskas, P. Gruodis, I. Ver- 
byla, P. Puškorius, K. Palubins
kas, V. Degutis, K. Morkūnas, 
A. Beržinskas, S. Laniauskas, V. 
Kavoliūnas, J. širvaitis, K. M. 
Maslauskas, M. Kazen, L. Staš- 
kūnas, F. Eidimtas, A. Karso- 
kas, J. Pivoriūnas, W. Waldu- 
kaitis, V. Sumas, M. Barniškaitė, 
A. Balasevičius, A. Vasiliauskas, 
V. Skirpstas, F. Modestavičienė,
K. Augulis, K. Tijūnėlis, F. Mac
kus, J. Naujokaitis, P. Krygeris,
P. Kirlys, S. Pabrinkis, S. Ūse
lis, J. Žilinskas, V. Senkus, I. 
Itomlenskis, D. R. Nasvyčiai, K. 
Titas, N. Plechavičius, A. Langė, 
I. Visockas, V. Striugas, F. Sli- 
ter, A. Ginčas, T. Paltan, P. Jur. 
gutavičius, J. Rimkus, K. Iva
nauskas, A. Orentas, A. Laniaus-

kaitė, J. Kapčius, J. Žagarskas, 
V. Macijauskas, A. Liutkus, K. 
Žukas, V. Bacevičius, B. Grin- 
cius, V. Mariūnas, V. Bruožis, 
J. Mockus, A. Malėnas, B. Po- 
likaitis, Bacevičienė, B. Žukiene, 
J. Stoškus, J. Kalvaitis, V. Min- 
kūnas, J. Kazlauskas, A. Gylys, 
J. Minotas, B. Juodis, L. Šukys, 
A. Bujokas, W. Miškūnas, M. 
Venclauskas, K. Širvinskas, K. 
Gelažis, J. Kazėnas, J. Lincevi- 
čius, B. Bernotas, A. Motiejūnas, 
M. Vinclovas, A. Kijauskas, P. 
Dabrila, V. Mažeika, A. Neima
nienė, P. Drabišius, B. Mackia- 
la, J. Ignatavičius, V. Maslaus
kas, J. Karalienė, J. Damušis, 
V. Blinstrubas, J. Daugėla, A. 
Gargasas ir J. Lepeška.

Kiti aukojo po $1.00 ir mažiau.
Visiems aukotojams ir rinkė

jams nuoširdus ačiū.
Ypatinga padėka priklauso 

kun. B. Barčiui, šv. Jurgio para
pijos klebonui ir kun. P. Dziego- 
raičiui už padarytų rinkliavų 
bažnyčioje ir J. Kubiliūnui, H. 
Stasui, P. Gruodžiui, B. Stepo- 
niui, V. Biliūnui, F. Navickui ir 
J. Pikturnai, daugiausiai surin
kusiems aukų einant per namus. 
Iš viso surinkta $1736.51.

PASKUBĖKIT!
• Į jaunų j y talentų var

žybų koncertą, rengiamą 
Dirvos, bilietai jau parduo
dami. Bilietų kainos po 
$2.50, $2.00, $1.50 ir moks
leiviams po $1.00. Varžybų 
koncertas įvyksta balandžio 
29 d., 6:30 vai. vakaro Slo- 
venian Auditorium. Po kon
certo vaišės ir šokiai.

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

Metropolitan Opera
PUBLIC HALL ♦ APRIL 24 through 30
April 24, Eve.: Aida
April 25, Eve.: Rigoletto
April 26, Eve.s Turandot
April 27, Eve.: Manon Lescavt

Tiekėte $2, $3, $4, $5, $6,

April 28, Eve.: La Boheme
April 29, Mat.: The Elixir of Love
April 29, Eve.: La Traviata
April 30, Mat.: Martha

$7, $8, $10, $12 - No Tax

NORTHERN OHIO OPERA BOX OFFICE
UNION COMMERCE BANK - EUCLID AT 9th

Clevelando Tautybių Radijas 
vienintelis visoje Amerikoje

Balandžio 9 d. Clevelande atidarytas Tautybių radijas, per kurį 
kiekvieną penktadienį duodama lietuvių valanda. Nuotraukojeprogra- 
mos vedėjas J. Stempužis su bendradarbe Kižiene prie mikrafono. 

V. Pliodžinsko nuotrauka

Balandžio 9 dieną, suskambė
jus JAV himnui, Clevelando 
WXEN-FM radijo stotis buvo 
oficialiai dedikuota išimtinai tau
tybių programoms. Jau keli mė
nesiai vyko tautybių atstovų pasi
tarimai su TuschmanBroadcas- 
ting Co., kuri yra stoties savi
ninkė, kad bendrovės turima FM 
bangų radijo stotis (iki šiol ne
veikusi) būtų išnuomota tau
tybėms.

Vokiečių, graikų, italų, vengrų 
ir kitų tautybių bendruose pasi
tarimuose buvo įkurta The Sta- 
tion of The Nations, Ine. orga
nizacija tvarkyti stoties reikalus 
ir graikų programos vedėjo Xen 
(ophon) vardu buvo sutarta pa
vadinti naująją stotį. Federalinė 
komunikacijos įstaiga Washing- 
tone suteikė reikalingą leidimą, 
ir taip atsirado vienintelė viso
je Amerikoje pačių tautybių tvar
koma ir išlaikoma radijo stotis,

kuri veikia kiekvieną dieną nuo 
2 vai. p;p. iki vidurnakčio.

Lietuvių Tėvynės Garsų ra
dijas aktyviai dalyvavo šios sto
ties organizavime ir savo vienos 
valandos transliaciją pradėjo 
penktadienį, balandžio 14 d., de
dikuodamas pirmąją FM progra
mą M. K. Čiurlionio 50 metų 
mirties sukakčiai prisiminti.

Lietuvos himnu pradėtą trans
liaciją sekė Čiurlionio preliudas 
Cis Moli, atliktas A. Kuprevi
čiaus, kompozitoriaus harmoni
zuota daina Anoj pusėj Nemuno 
(atliko Čiurlionio ansamblis) ir 
pagaliau Čiurlionio simfoninė po
ema Miškas, įgrota Berlino sim
fonijos orkestro. J. Pivoriūnas 
trumpu žodžiu pažvelgė į Čiur
lionio kūrybinį pasaulį ir D. 
Mackelienė perskaitė H. Ra
dausko eilėraštį Čiurlionis.

Klausytojai su dėmesiu sutiko

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS

EARN

ACCOUNTS 
INSURE O TO 

’:O OOO

OPEN EVERY SATURDAY
UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME ANO 
REMODEUNG LOANS

IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

PATOGUS, GERAI PRITAIKINTI
KOJAI, YRA BATAI

SALAMANDER^^P

3325 LORAIN AVENUE 
CLEVELAND 13. Ohio. 
Tet ME 1-5837

PAVASARIO IR VASAROS MODELIAI 
Kainos nuo $6.50 iki $19.95

12307 GRATIOT AVENUE 
DETROIT 5, Michigan. 
Tel. DR 1-9430

JAKUBS & SON
FUNERAL homes

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

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

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

du naujus T. G. radijo skyrius 
—pasaulines žinias, redaguoja
mas J. Palukaičio ir savaitinę 
lietuvių gyvenimo apžvalgą, tvar
komą A. Laikūno.

ALB CV pirmininkas St. Barz- 
dukas savo sveikinimo žodyjepa
stebėjo: "Tėvynės Garsai yra 
tapę lietuviškojo mūsų gyveni
mo labai prasminga, labai reikš
minga ir, pasakysiu, labai miela 
bei maloni dalis. Taigi džiau
giamės Tėvynės Garsų augimu, 
sveikiname jo vedėją dėl jo ini
ciatyvos, ryžto ir pastangų. Lin
kime dirbti mūsų tautinei ateičiai 
ir Lietuvos garbei.”

tg

• Po konkursinio jaunųjų 
pianistų koncerto, kurio 
programa užsitęs neilgiau 
kaip 2-2:30 valandas, vyks 
vaišės, šokiai ir kitos pra
mogos. Svečių patogumui 
didžiojoje salėje, kaip ir 
praėjusiam Dirvos koncer
te, bus pastatyta stalų, nes 
bufete, paprastai, stalų pri
stinga. Visus clevelandiš- 
kius, o taip pat svečius iš 
toliau, prašom iš anksto už
sisakyti bilietus, kad prie 
įėjimo nebūtų susigrūdimo. 
Konkursinio koncerto pro
grama prasidės punktualiai 
6:30 vai. vakaro.

• Alice Stephens choro 
dvidešimtmečio sukaktuvi
nis koncertas ir Bruno Mar- 
kaičio Sonata in D Major 
bus transliuojami penkta
dienį, 8 vai. vak. per Tėvy
nės Garsų radiją iš naujos 
stoties WXEN-FM banga 
106.5.

• Detroito Dramos Mė
gėjų Sambūris, režisuoja
mas Z. Arlauskaitės-Mikšie- 
nės, gegužės 13 d. Clevelan
de stato komediją „Raudo
nasis Vynas”. Vakarą ren
gia Ateities Klubas.

• Lietuvių tautodailės 
skyrius Clevelando centri
nėj viešojoj bibliotekoj rei
kalingas papildymo. Tuo 
reikalu LB Clevelando I 
apylinkės komisija (A. Au- 
gustinavičienė, J. Virbalis 
ir Ed. Karnėnas) praėjusį 
šeštadienį lankėsi bibliote
koje pasitarti. Nutarta pa
ieškoti būdingesnių tauto
dailės darbų, kurie pratur
tintų lietuvių tautodailės 
skyrių bibliotekoje. Lietu
viai, kurie savo namuose 
turi lietuvių tautodailę at
stovaujančių darbų, prašo
mi atsiliepti komisijos na
riams. Tinkami darbai gali 
būti padovanoti, nupirkti 
arba paantrinti (pagal ga
limybę).

Pažymėtina, kad lietuvių 
tautodailės skyrius biblio
tekoje šiuo metu yra antroj 
vietoj tarp kitų tautybių 
panašių skyrių. Pirmąją 
vietą užima latvių tautodai
lės skyrius. E. K.
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KAS IR KUR?
• Vilniaus universiteto ty
rinėjimų bibliotekos direk
torius, kaip paaiškėjo iš 
šiuo metu Amerikoje besi
lankančių sovietininių bib
liotekininkų sąrašo, yra ru
sas Lev Vladimirov.
• Lietuvos Laisvės Kovų 
Invalidų Draugija nuošir
džiausiai dėkoja už aukas 
invalidams paremti: Liet. 
Veteranų S-gos „Ramovė” 
New Jersey skyriui $162.50, 
Kunigą ikštienės Birutės 
Karių šeimų Moterų D-jos 
Detroito skyriui $100.00, 
Dr. Juozui Mockaičiui $10.
• Jonas Lietuvninkas, iš 
Baltimorės, jaunųjų talen
tų varžybas paremti atsiun
tė $5.00 auką.

ELENA NORBUTAITE, Brazi
lijos lietuvaitė, tarnaujanti REAL 
lėktuvų kompanijoje keleivių pa
lydove, nuolat, skraido tarp Sao 
Paulo ir Los Angeles.

L. Kančausko nuotrauka

• Buvęs arkivyskupo J. 
Skvirecko sekretorius kan. 
K. Razminas dabar pasto
viai gyvena Romoje. Vely
kų šventėms buvo išvykęs 
j Angliją pravesti tenykš
čiams lietuviams katali
kams rekolekcijas.
• Rūtos spaudos bendrovė 
(89 Napier St., Hamilton, 
Ont., Canada) išleido Lietu
vos Nepriklausomybės kovų 
savanorio - kūrėjo Pleskevi- 
čiaus atsiminimus ’Mes ne
šėme laisvę”. Mažo forma
to, 139 psl., su žemėlapiu. 
Kaina $1.30.

• Atsiųsta paminėti Alek
sandro Radžiaus Paukščių 
Takas. Eilėraščiai. 48 pusi. 
Viršelį piešė P. Jurkus. Iš
leido „Lietuvių Dienos”, 
1961 m. Kaina $1.50. Gau
nama pas platintojus ir lei
dykloje: 4364 Sunset Blvd., 
Hollyvvood 29, Calif.

Mirus

ALEKSANDRUI NOAKUI,

jo liūdinčiam sūnui Dr. EUGENIJUI NOAKUI, 

šeimai ir giminėm gilią užuojautą reiškia

New Yorko Lietuvių Skautams 
Remti Komitetas

■ ■■—r ........      —

A. A. ALEKSANDRUI NOAKUI

mirus, mūsų skyriaus nariui Dr. EUG. NOAKUI 

ir šeimai, netekus mylimo tėvo, uošvio ir senelio, 

reiškiame gilią užuojautą

ALT S-gos Pirmasis skyrius

PAVERGTŲJŲ SEIMO 
VADOVYBĖ 

WASHINGTONE
Pavergtųjų Seimo vado

vybė balandžio 13-15 lankė
si JV Kongrese ir Informa
cijų Įstaigoje.

Senatoriams ir kongres- 
manams įteikė savo memo
randumą, kuris išryškina 
sovietų pavergtosios Vidu
rio ir Rytų Europos padėtį 
ir vaidmenį Rytų-Vakarų 
santykiuose ir jų eventua
liam sprendimui. Ta proga 
Pavergtųjų Seimo vadovy
bė kalbėjosi su senatoriais:
E. Dirksen, P. Douglas, F. 
J. Lausche (Užsienių Rei
kalų Komisijos narys), H. 
Capehart (URK), T. J. 
Dodd (URK), J. K. Javits, 
J. C. Boggs, J. M. Butler, J. 
Cooper, Cl. Pell, R. Mi
liams, T. Morthon; su kon- 
gresmanais: J. W. McCor- 
mack, Ch. A. Haleck, J. J. 
Pilcher (URK), W. H. Judd 
(U.R.K.) B. O’Hara (URK),, 
D. B. Fascell (URK).

Atstovų Rūmų ”Un-Ame- 
rican Activities Committee” 
pirmininkui, kongresmanui
F. S..Walter už jo atsidėji
mą kovai su komunizmu ir 
už jo humanistinę paramą 
komunizmo aukoms Paverg
tųjų Seimo vadovybė įteikė 
savo specialų adresą. Jį įtek 
kiant, Pavergtųjų Seimo 
p i r mininkas Sidzikauskas 
savo žodyje pažymėjo, kad 
kongresmanas F. S. Walter, 
„savyje jungdamas huma
nistą, gelbstint} nelaimės 
aukoms, su kovotoju, sie
kiančiu išrauti pačią nelai
mių priežastį, yra įkvepian
tis pavyzdys”. Adresą įtei
kiant taip pat dalyvavo ir 
žodį tarė Attorney General 
R. Kennedy, Rūmų Teisių 
Komisijos pirmininkas kon
gresmanas E. Celler, vals
tybės sekretoriaus padėjė
jas B. Hayes ir Aukštasis 
Tremtinių Komisaras F. 
Schnyder.

Pavergtųjų Seimo vado
vybė Informacijų Įstaigoje 
turėjo nuoširdų, susiprati
mo ir bendradarbiavimo 
dvasia praėjusį, pasitarimą 
su šios įstaigos, kurios ži
nioje yra ir radijo translia
cijos įvairiomis kalbomis, 
vadovybe tautinių translia
cijų reikalais. Kr.

BUVUSIEMS JŪRŲ 
SKAUTŲ VIENETŲ 

VADOVAMS 
VOKIETIJOJE

Jūrų skautų vienetų va
dovai, vadovavę lietuvių jū
rų skautų vienetams Vokie
tijoje 1945-1949 m. laiko
tarpyje, Lietuvių Skautų 
Brolijos Jūrų Skautų Sky-

VIRŠUJE: Dainavos ansamblis balandžio 9 d. Chicagoje atšventė 
15-kos metų sukaktį. Su dideliu pasisekimu koncertas buvo rengtas 
Chicagos Maria High School salėje. Nuotraukoje Dainavos ansamblis 
koncerto metu. Priekyje matosi solistai Algirdas Brazis ir Danutė 
Stankaitytė.

APAČIOJE: Dainavos ansamblio sukaktuvinio koncerto dalyviai. 
Iš kairės: Algis Šimkus, dirigentas; Vladas Jakubėnas, akompana
vęs solistams; Izolda Ralienė, tautinių šokių vadovė; Stepas So
deika, dirigentas-vadovas; Danutė Stankaitytė, solistė; Algirdas 
Brazis, solistas; Jonas Vaznelis, solistas.

V. Noreikos nuotrauka

riui: jūr. sktn. Ed. Ven- 
gianskas, 1931 So. 49th 
Avenue, Cicero 50, Illinois, 
USA ar tel. OL 2-5119, pra
šomi suteikti prašomas ži
nias:

1) Savo pavardę, vardą 
ir vyresniškumo laips
nį.

2) Tikslų šiuometinį ad
resą.

3) Vadovauto jūrų skau
tų vieneto pilną vardą 
ir vietovę (DP sto
vykla), kurioje jis vei
kė.

4) Kiek jūrų skautų ir 
vadovų tuo metu tam 
vienetui priklausė.

5) Jeigu žinoma — vie
neto įsisteigimo ir lik- 
davimosi bent datas.

Visiems buvusiems jūrų 
skautų vienetų vadovams 
už suteikimą čia prašomų 
žinių iš anksto nuoširdžiai 
dėkojama.

NEW YORK
Nauja Bendruomenės 

apylinkė
Atskirose New Yorko 

miesto dalyse gyveną lietu
viai, patogesnio veikimo su
metimais, stengiasi savo 
vietovėse turėti Lietuvių 
B e n d ruomenės apylinkes. 
Tokią bendruomenės apy
linkę nesenai sudarė Jack- 
son Hights, Corona ir Wood- 
side lietuviai. Steigiamasis 
apylinkės susirinkimas įvy
ko pas pp. Šlepečius. Į apy
linkės valdybą buvo išrink
ta generalinis konsulas Jo
nas Budrys — pirmininku, 
advokatas Clement A. Vo- 
ket — iždininku ir Nijolė 
Ratienė — sekretorė.

Valdyba, ypač jos pirmi
ninkas Jonas Budrys, sten
giasi į bendruomenės apy

linkę suburti kuo daugiau 
mūsų tautiečių. Dabar ap
tariama veikla ir planuoja
mi apylinkės darbai. Yra 
numatoma prie apylinkės 
sudaryti jaunimo seniūniją.

Nors apylinkė įsteigta tij^ 
prieš Bendruomenės Tary
bos rinkimus, bet nariai jau 
balsuos savo apylinkėje.

Jaunimo atsilankė nemažai, 
bet truko suaugusiųjų

New Yorko Lietuvių 
Skautams Remti Komiteto 
pastangomis per Atvelykį 
Brooklyne, N. Y. įvyko Mar
gučių vakaras. Programą 
išpildė patys skautai. Ypač 
vykusiai pasirodė Neringos 
Tunto skautės, kurias pa
ruošė tuntininkė R. Bru
žinskienė. Pranešėju buvo 
aktorius V. Kidolis, protar
piais paskaitydamas savo ir 
kitų autorių kūrybos.

Margučių konkursą pra
vedė R. Budrienė. Už gra
žiausius margučius jų pri

JŪREIVISVYTAUTAS REMEIKA

statytojams buvo įteiktos 
trys dovanėlės.

Vakaro žiūrovus daugiau
siai sudarė jaunimas. Nors 
vyresnieji dažnai skatinami 
dalyvauti jaunimo pasiro
dymuose, bet šį kartą krito 
akysna mažokas suaugusių
jų dalyvavimas, lyg juos vi
sai neįdomautų mūsų jau
nimo išpildyta graži lietu
viška programa. Nežiūrint 
to, vakaras davė vieną kitą 
šimtą dolerių gryno pelno, 
kuriuo bus paremtas skautų 
stovyklavimas ir kiti orga
nizaciniai darbai.

Prie pelno gavimo prisi
dėjo skautų mamytės, su- 
ruošdamos vakare bufetą ir 
gražią loteriją. Rengėjai 
stengėsi turėti kuo mažiau
siai išlaidų, tas jiems ir pa
vyko.

Komitetas ypač yra dė
kingas Apreiškimo parapi
jos klebonui kun. N. Pakal
niui, davusiam nemokamai 
pasinaudoti parapijos sale 
šiam parengimui. A. S.

Latvių rašytojas Anslavs Eglitis, gyvenantis Los Angeles, pa
laiko su lietuviais artimus ryšius, viename pobūvy tarp žurnalisto 
Alg. Gustaičio ir rašytojos Alės Rūtos.

L. Kančausko nuotrauka
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