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Vilnius iš pagrindų pasikeitęs
”New York Times” Mas

kvos korespondentas Sey- 
mour Topping šio mėnesio 
pradžioje lankėsi Vilniuje. 
Jo įspūdžiai, datuoti balan
džio 1, buvo paskelbti minė
tame laikraštyje balandžio 
30 d. Esmines jų ištraukas 
■čia perduodame savo skai
tytojams.

Universiteto profesorius 
sėdėjo kavinėje, klausyda
mas nuo kitų stalų sklin
dančių balsų lietuvių, rusų, 
lenkų ir žydų kalbomis. 
„Vilnius pasidarė mažumų 
miestas”, pasakė jis, „ir 
bendra jų kalba yra rusų”, 
— pradeda pasakojimą ko
respondentas.

Jo žodžiais, tai viena iš 
Vilniaus pasikeitimo ap
raiškų, nes Vilnius po II pa
saulinio karo ir komunistų 
režimo atėjimo pergyvenęs 
radikalias gyventojų sudė
ties, politines, ekonomines 
ir fizines permainas.

Senasis Vilnius vis dar 
tebežavįs penkio liktojo 
šimtmečio pilimis ir gražio
mis bažnyčiomis. Bet nacių 
okupacijos paliktuose griu
vėsiuose lėtai kyląs moder
nus miestas. Nauji daugbu- 
tiniai namai, pastatyti iš 
anksčiau pagamintų cemen
tinių blokų, ir vienos šeimos 
nameliai priemiesčiuose lė
tai keičią šimtmečių griu
vėsius.

Brangūs drabužiai
Pagrindinėje miesto gat

vėje, kuri tebevadinama 
Stalino prospektu, pastebi
ma gerai apsirengusių žmo
nių, kurie maišosi tarp kai
miečių, dėvinčių namuose 
gamintus (greičiausiai rei
kia suprasti: namuose aus
tus) drabužius ir veltinius. 
Darbininkaj sustodinėja ka
vinėse, kur geria automatų 
pilstomą alų. Geresnėse ka
vinėse žmonės gerią konja
ką ir kavą.

Perversmas 
Alžire

Prancūzijos vyriausybė pa
tvirtino, kad Alžiro miestą esą 
užvaldę armijos sukilėlių dali
niai, reikalaują Alžiro neatsisky- 
rimo nuo Prancūzijos. Smulkes
nių žinių dar neturima, bet iš 
kai kurių pranešimų aiškėja, kad 
perversmas įvykdytas be kraujo 
praliejimo, ir jam vadovauja 
prez. De Gaulle paleisti atsargon 
generolai, jų tarpe prieš kurį 
laiką Ispanijon iš prancūzų ka
lėjimo pabėgęs Raoul Salan.

Turgavietėse esama daug 
maisto produktų, kuriuos 
atgabena kaimiečiai. Krau
tuvėse drabužiai brangūs. 
Pramonės darbininkas, ku
ris uždirba 90 rublių per 
mėnesį, arba sovchozo dar
bininkas, kuris gauna 60 
rublių per mėnesį, turi mo
kėti tarp 80 ir 170 rublių 
už kostiumą (čia pastebėti
na, kad tokius uždarbius 
gauna tik specialistai; eili
nis darbininkas uždirba ma
žiau). Rublis yra oficialiai 
laikomas brangesniu už do
lerį, prilyginamas $1.11.

pramonės plėtimas pri
traukęs pastovų lietuvių 
kaimiečių ir rusų plaukimą 
miestan, kuris dar labiau 
paaštrinęs butų stoką. (Ko
respondentas turbūt neži
no, kad gyventojai gali per- 
sikeldinėti tik pagal režimo 
leidimus, kas parodo, kad 
raudonieji ponai, iš vienos 
pusės traukdami miestan 
reikalingą fabrikams jėgą, 
nesugeba arba nenori iš
spręsti butų krizės).

Nusilpęs žydų tikėjimas
Korespondentas aiškina, 

kad vaizdžiausiai gyvento
jų sudėties kitimą Vilniuje 
parodanti žydų bendruome
nės būklė. Prieš karą Vil
nius dažnai buvęs vadina
mas „antrąja Jeruzale”, ir 
apie pusę jo gyventojų su
darę žydai. Dabar Vilniuje 
esama apie 16,500 žydų, bet 
sinagogoje per Passover 
šventę jų tesusirinkę tik 
250. „Mums leidžiama lais
vai melstis”, pasakęs kores
pondentui vienas žydų ben
druomenės lyderis, „bet tai 
visi, kurie ateina į sinagogą 
dabar”.

Katalikų Bažnyčia labiau 
spaudžiama

”Bet didesnis komunistų 
spaudimas yra į krikščionių 
Bažnyčias, nes jos turi įta
kos platesniems gyventojų 
sluoksniams”, sako kores
pondentas. Tik vienuolika 
iš trisdešimties katalikų 
bažnyčių tebėra Vilniuje at
daros. Taip pat veikia aš- 
tuonios rusų ortodoksų baž
nyčios.

Bažnyčios yra pilnos sek
madieniais, nors reliatyviš- 
kai maža jaunų asmenų jo
se pastebima.

Romos katalikų Bažny
čiai yra sovietinės valdžios 
uždrausta palaikyti ryšius 
su Vatikanu. Oficialiai, 
Bažnyčia nėra turėjusi ry
šių su Vatikanu per pasta
ruosius ketverius metus.

Vyskupas Steponavičius 
buvo ištremtas iš Vilniaus 

tuoj po Kalėdų ir turėjo ap
sigyventi Latvijos pasieny
je. Vyskupas buvo atsisa
kęs perkelti kunigą, kuris 
nepatiko vietiniams sovietų 
organams.

Iš trijų vyskupų Lietuvo
je tik vienam Telšių vysku
pui leidžiama atlikti funkci
jas. Jis paskutinę kovo sa
vaitę Kauno seminarijoje 
įšventino devynis kunigus; 
seminarijoje esama 60 klie
rikų.

Dar viena geležinė uždanga
Vilniuje, sako korespon

dentas, galima nemaža su
žinoti apie patį miestą, bet 
ne apie visą Lietuvą, nes 
čia rusų antplūdis ir Lietu
vos sovietizacija buvo su
tikta su mažesniu pasiprie
šinimu, negu Kaune ir ki
tose, grynai lietuviškose, 
krašto srityse. Vilnius te
bėra vienintelis Lietuvos 
punktas, į kurį leidžiama 
keliauti užsieniečiams.

Gyventojų sudėtis
Vilniuje, pagal 1959 me

tų surašymą, gyvena 33.6 
% lietuvių, 29.4% rusų, 20 
% lenkų, 6.9% žydų, 6.2% 
gudų ir likusią dalį sudaro 
ukrainiečiai bei kitos 35(1) 
tautybės. Taigi rusai su at
keltais iš „plačiosios tėvy
nės” gudais, ukrainiečiais 
ir kitais skaičiumi viršija 
lietuvius.

Lenkų Lietuvoje, dau
giausiai Vilniuje ir apylin
kėse, esama apie 200,000. 
Jie turi savas mokyklas, 
laikraščius ir žurnalus. Di
džiausią problemą jiems su
daranti mokytojų stoka dėl 
masinių intelektualų grįži
mo į Rusiją (režimui sukū
rus sunkias apsigyvenimo 
sąlygas ir neleidžiant repa
trijuoti į Lenkiją; repatri- 
jacija Lenkijon vyko prieš 
1958 metus, ir jos metu iš
vyko apie 70,000 lenkų ir 
galinčių jais apsimesti).

•„Senoji (režimo) teorija, 
kad lenkų mažuma turinti 
būti apsorbuota į lietuvišką
ją kultūrą, jau atmesta”, 
pareiškė korė spondentui 
„Henrikas” Zimanas, komu
nistų partijos laikraščio re
daktorius.

Laisvės — arba kaip ko
munistai sako, ”ankstesnio 
buržuazinio gyvenimo’’ — 
ilgesys tebesąs stiprus tarp 
vyresniosios gyventojų kar
tos, bet jaunieji nebepasi- 
gendą to, „ko nepažinojo’’, 
ypač kad valdžia stengiasi 
jiems įsiteikti „laisvu’’ 
mokslu, sportu ir kelionė
mis po Sovietiją.

MARYTE GAILIUŠYTE, Clevelando, dalyvauja Dirvos ruošiamame pianistų varžybų koncerte, 
balandžio 29 d. Clevelande, Slovenian Auditorium. Koncerto pradžia 6 vai. 30 min. Bilietus kviečiame 
iš anksto Dirvoje įsigyti, kad turėtumėt geresnę vietą. y. Pliodžinsko nuotrauka

IAV PRADEDA 'TAUTINES VIENYBES’ POLITIKA
Prezidentas Kennedy šeštadie

nį pagarsėjusioje "Dovydo sto
vykloje" tarėsi su buv. prez. 
Eisenhoweriu. Pasikalbėjimųpa- 
grindinę temą sudarė Kubos si
tuacijos nagrinėjimas. Prieš tai 
prez. Kennedy buvo sušaukęs 
Tautinės Saugumo Tarybos po
sėdį. Minėtoji taryba, kurion įei
na svarbieji kabineto nariai ir 
karinės viršūnės, yra aukščiau
sias patariamasis organas val
stybės saugumo politikoje.

Susitikimas su buv. prez. Ei- 
senhoweriu yra laikomas dalimi 
prezidento Kennedžio pastangų 
užtikrinti tautinį vieningumą, iš
kilus pavojingoms tarptautinėms 
problemoms, kurios gali iššaukti 
ginkluotą konfliktą. Anksčiau 
prez. Kennedy tarėsi su buvusiu 
jo oponentu rinkimuose Richardu 
Nixonu ir aštriausiai demokratų 
politiką kritikuojančiu konserva
tyvaus respublikonų partijos at
stovu šen. Goldwateriu. Prez. 
Kennedy taip pat palaiko nuolati
nį ryšį su New Yorko gubernato
riumi Rockefelleriu.

Penktadienį prez. Kennedy pa
reiškė spaudos atstovams, kad 
Amerikos laukia sunkių, bet at
kaklių pastangų laikotarpis, sie
kiant sustabdyti komunizmo ver
žlumą pasaulyje. Ketvirtadienį 
pasakytoje kalboje jis pabrėžė, 
kad nei Kuba, nei kuris kitas 
laisvojo pasaulio kraštas nebus 
atiduotas komunizmui, nes ta ko
va yra kova dėl Amerikos išli
kimo ir laimėjimo, kurią jis 
nusistatęs vesti, nepaisant kai
nos ir pavojaus didumo. Perilgai 
jau Amerika buvo nukreipusi akis 
į tradicinius militarinius reika
lavimus, į armijas, pasiruošu
sias peržengti svetimas sienas, 
į paruoštas iššovimui raketas. 
To dabar nebepakanką, nes tokiu 
keliu Amerikos saugumas galįs 
būti prarastas palaipsniui, ga
balu po gabalo, kraštu po krašto, 
Amerikai nepaleidžiant nė vienos 
raketos, neperžengiant nė vienos 
sienos. Atėjo jau laikas reorga
nizuoti jėgas ir taktiką, sustip
rinti savo pastangas kovoje dėl 
išlikimo. Ir tegul Amerikos apie 
intervencijas nemoką tie, kurių 
charakteris buvo visiems lai
kams užantspauduotas kruvinose 
Budapešto gatvėse.

Prezidento pastangos sukurti 
abiejų partijų užsienio politiką 
išryškina tarptautinės įtampos 

didumą ir būklės sunkumą, ypač 
po tragiškų Kubos įvykių.

įsakė ištirti
c.

Kubos tragediją
Prez. Kennedy įsakė pravesti 

nuodugnų tyrimą dėl Kubos in
vazijos tragedijos.

Kubos sukilėlių sluoksniai 
analizuodami tragedijos priežas
tis, pirmoje eilėje dėl nesėkmės 
kaltina Jungtines Valstybes, ypač 
jos žvalgybos sluoksnius, kurie 
net nežinoję, kad Castro režimas 
turėjęs naudoti paruoštus rusų 
sprausminius lėktuvus. "New 
York Times" politinis komenta
torius James Reston sako, kad 
prezidentas nekaltinąs nei ČIA 
direktoriaus Allen Dulles, nei 
jo pavaduotojo Richard Bissell 
jr., bet žemesnius didžiulės or
ganizacijos sluoksnius, iš kurių 
informacijų susidarytas įspūdis, 
kad Kuba esanti pribrendusi su
kilimui.

Castro režimo priešų rėmimo 
ir apmokymo politika buvo per
imta iš prez. Eisenhowerio ad-.

SVEDIJON ATBĖGUSIO LIETUVIO 
APKLAUSINĖJIMAS BAIGTAS

"Tėviškės Žiburių" korespon
dentas iš Švedijos praneša, kad 
lietuvių jūrų kapitono, prieš porą 
savaičių pabėgusio iš sovietinio 
laivo, apklausinėjimas esąs baig
tas. Jis tebelaikomas Gotlando 
saloje. Jo prašymas pasilikti 
Švedijoje esąs perduotas atitin
kamoms įstaigoms, kurios jį 
spręs "normalia tvarka", ir 
tikima, kad patenkins. Rusų am
basados pareigūnai dar buvo ban
dę pabėgėlį prikalbinti grįžti, 
bet nepasisekę.

Iš įvairių švedų spaudos pra
nešimų pradeda ryškėti, kad jo 
pabėgimas buvęs iš anksto pla
nuotas, tik jis niekam to nesakė, 
laukdamas progos, kuri pasitaikė 
per karinius manevrus, ir elgė
si taip, kad niekas nenukentėtų.

Laivas buvo iš Klaipėdos ka
rinės bazės, aprūpintas moder
niais ryšio aparatais. Pratimams 

ministracijos, ir ją prez. Kenne
dy tęsė, nepaisydamas valst. 
sekr. Rusk ir jo pavaduotojo 
Chester Bowles prieštaravimų, 
remdamasis ČIA teikiamais duo
menimis, kurie neįvertino Castro 
režimo jėgos.

Kuboje po režimo pergalės 
prasidėjo nauji masiniai areštai. 
Pirmąją invazijos dieną, reži
mui tuoj pat nutraukus ryšius 
su užsieniu ir dvylikai valandų 
sulaikius žinią apie sukilėlių iš- 
sikėlimą, areštuota per 50,000 
asmenų, kurie sugrūsti į pasku
bomis įrengtas koncentracijos 
stovyklas. Šis teroras ir sukliu
dė sukilėlių vadovybės lauktą vi
suotinį gyventojų sukilimą.

Kubos kaltinimai dėl JAV da
lyvavimo invazijoje palaipsniui 
išryškėja, kaip propagandiniai 
melai. Tariami Sherman tankai, 
skelbiant jų nuotraukas,pasirodė 
esą senesnio tipo rusų T-34, 
naudoti Korėjos kare. Tariamai 
numušto amerikiečio lakūno So
čiai Security kortelė, kurios nu
meris buvo paskelbtas Jungtinė
se Tautose, pasirodėpriklausan- 
ti dailydei, niekada nemokėju
siam skraidyti. Ta kortelė buvo 
pamesta prieš kurį laiką Hart
forde.

pasibaigus, jam buvo paaiškėję, 
kad įgulos tarpe nėra nė vieno, 
galinčio laivą naviguoti. Buvo 
naktis ir jūra dengė stipri mig
la. Kapitonas laivą pasuko prie
šingon nuo Klaipėdos pusėn ir, 
sustabdęs už pusantro kilometro 
nuo Naer švyturio švedų terito
rijoje, pradėjo signalizuoti, iš 
ko švyturio budėtojas supratęs, 
jog laive įvykęs gedimas. Laivo 
įgula nesiorientavo, kur esanti.

Maždaug po valandos valtimi 
krantan atsiyrė du vyrai, abu 
maždaug 25 metų amžiaus. Jį 
krantan lydėjęs jūreivis taip pat 
buvęs lietuvis. Jiedu buvę vie
ninteliai pabaltiečiai tarp rusiš
kos laivo įgulos. Pabėgėlio pa
lydovas, kaip vieni laikraščiai 
sako, nenorėjęs pasilikti, bet kiti 
teigia, kad jis ženklais rodęs, 
jog norėjęs pasiimti dokumentus 
ir grįžti švedų krantan.
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Režimo idėja - bažnyčia 
be kunigų

Iš karto Castro režimas ban
dė Bažnyčią suskaldyti ir tuo 
palaužti jos įtaką. Buvo surastas 
kunigas, pavarde Lence, kuris 
panoro būti "fidelistinės katali
kybės" vadu.

Dar prieš keletą mėnesių at
rodė, kad jis turįs kai kurių 
šansų: buvo nemaža katalikų, 
ypač iš intelektualų tarpo, kurie 
atstovavo pažiūrą, kad "castroiz- 
mas", kaip pažangus revoliucinis 
sąjūdis, galįs būti išgelbėtas nuo 
slydimo į komunizmą, jei Baž
nyčia remsianti režimą ir jo re
formas. Iš vienos pusės, ši pa
žiūra buvo iš dalies paremta kal
tės pajutimu, kad Bačnyčiaanks
čiau nerėmė jokių socialinių re
formų, ir baime, kad ji ir net 
krikščionybė iš viso galinti būti 
vis labiau apšaukiama "reakcine 
ir kontrarevoliucine"; iš kitos 
pusės, tuo keliu tikėtasi Bažnyčią 
labiau atpalaiduoti nuo abejotinos 
vertės bendravimo su buvusiais 
didžiaisiais žemvaldžiais,Batis- 
tos šalininkais ir svetimo' kapi
talo interesais.

Tačiau, kaip ir visa Kuboje, 
pastaraisiais mėnesiais staigiai 
didėjo ir priešingumai tarp 
Bažnyčios ir režimo. Vyskupai 
nuosaikiai, bet gana aiškiai pasi
sakė prieš didėjančią komunizmo 
įtaką ir atsiribojo nuo kunigo 
Lence. Puolimai -prieš Bažny
čią didėjo, ir net pats Castro 
išėjo prieš dvasiškiją su savo 
masyvine demagogija. Iliuzijos

VAIRUOS AUTOMOBILIUS MIEGODAMI...
Eilė amerikinių tyrinėjimų in

stitutų, jų tarpe General Motors 
ir RCA laboratorijos, jau kele
tą metų ieško sprendimų atei
ties elektroninėms autostra
doms, kurios vairuotų automo
bilius, sumažindamos žmogaus 
atsakingumą dėl nelaimių. Toki 
bandomieji ruožai jau esą pa
statyti New Jersey ir Arizonos 
valstijose.

Planai yra dvejopi. Pagal vie
ną, vairavimas vyktų įspėjamų
jų signalų pagalba, ir vairuoto
jas turėtų tik reaguoti į juos; 
pagal antrąjį -- ir šis darbas 
turėtų būti iš vairuotojo atimtas, 
nes automobilį tada vairuotų au
tomatiniai pilotai.

Ateities autostrada turėtų būti 
elektroniškai kontroliuojamas į- 

Mes keparrte visokius pyragus, lietu
višką duoną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525
• Antroji mūsŲ krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius 

mėsos produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti.

"išgelbėti revoliuciją" žlugo.
"Informations Catholiques In- 

ternacionales" pasakoja apie 
vieną prancūzą, kuris atvyko į 
Kubą, jau iš anksto turėdamas 
"profidelistinius" polinkius. 
Vieną vakarą jam tūlas asmuo 
papasakojęs, kad esąs ruošiamas 
"progresyviųjų katalikų" susi
rinkimas, gal ir jis norėtų į 
jį nuvykti. Reikalas sudomino 
prancūzą, tačiau, vos tik jis į- 
žengė pro duris, sublykčiojo fo
to aparatų šviesos, pradėjo zirzti 
televizijos kameros ir "šeimi
ninkai" paprašė jį pakalbėti į 
mikrofoną. Kitą dieną jo nuotrau
kos su kunigu Lence ir kitais 
atskalūnais katalikais pasirodė 
visuose laikraščiuose. Tikslas 
aiškus: užsienio kataliką laikraš
tininką panaudoti prieš Bažny
čią ir sukompromituoti Kubos 
dvasiški jos akyse.

Tačiau, nepaisant tokių ir ki
tokių gudrybių, kunigas Lence 
pagaliau buvo beveik visiškai izo
liuotas. Katalikų dvasiški jos ats
tovai, su kuriais man Kuboje 
teko kalbėtis, beveik be išim
ties aiškino, kad režimui nepa
siseksią sukurti nuo Romos 
atskirtos "tautinės Bažnyčios”, 
nes šalia kunigo Lence ir mažos 
atskalūnų grupės nesą tam rei
kalui platesnės bazės. Masių ka
talikybė, ypač provincijoje, yra 
pagrįsta primityvišku jautrumu, 
todėl "progresyvioji" pseudo-- 

rengimas, kiek panašus į dabar
tinius aerodromus. Pirmojo tipo 
plane yra numatyta, kad vairuo
tojui būtų duodami signalai ir apie 
priešais atvažiuojančius arba 
priekyje ta pačia kryptimi va
žiuojančius automobilius, ši si
stema būtų labai naudinga vin
giuotuose kalnų plentuose.

Antrasis autostradų tipas tu
rėtų į grindinio paviršių įleis
tus "vairavimo bėgius": kelio 
viduryje būtų įleistas kabelis, 
išsiunčiąs elektroninius impul
sus, kuriuos priimtų abiejose 
automobilio pusėse įmontuotos 
antenos. Kol jos yra vienoduose 
atstumuose nuo kabelio, tai yra, 
kol automobilis važiuoja kelio 
viduriu, automobilio priimtuvas 
nereaguoja; tačiau jam krypte
lėjus, aparatas pradeda veikti 

Bažnyčia negali rasti aiškaus 
pagrindo, o miestuose jau atsi
radusi aiški riba tarp didesnio 
ar mažesnio komunistino ateizmo 
ir politiškai bei sociališkai są
moningesnės inteligentijos, išpa
žįstančios modernesnę katali
kybę.

SANKCIJOS KATALIKŲ
' MOKYKLOMS

Tai ir yra viena iš priežasčių, 
kodėl režimas naudoja reliaty
viai atsargią taktiką kovoje su 
Bažnyčia, neskaitant kelių ka
talikų mokyklų uždarymo ir ke
lių kunigų areštavimo. Atrodo, 
kad vyriausybė katalikų mokyk
las greičiau nori sužlugdyti ūki
nėmis sankcijomis, negu polici
niu smurtu.

Pirmasis tokių sankcijų aktas 
buvo stipendijų nutraukimas vi
soms katalikų mokykloms. Ku
boje Bažnyčia turi labai maža 
pinigų, todėl, negaudama subsi
dijų ir stipendijų iš vyriausybės 
turi mokyklas išlaikyti, remda
mosi vidutiniojo ir aukštojo 
luomo pinigais; bet dabar šių 
luomų nariai, kurie dar neiš
bėgiojo į užsienius, nacionali
zavus pramonę ir žemę, ne
teko pajamų šaltinių. Taip, sa
kysime, viena mokykla, kuria 
man teko lankyti, jau tebeturėjo 
tik 700 mokinių, vietoj anksčiau 
turėtų 1500.

Šį pavasarį, kaip jau anksčiau 
buvo minėta, visos mokyklos bu- 

ir nukreipia automobilį į kelio 
vidurį. Smarkiai kryptelėjus ša
lin, užtraukiami stabdžiai.

Ir automobilio greitis gali bū
ti kontroliuojamas elektroniniais 
aparatais. Visa autostrada suda
linta į kvadratus, atitinkančius 
automobilio ilgį, kiekvienas 
gabalas turi "detektorių", kuris 
"atpažįsta" važiuojantį automo
bilį ir jo greitį, o kontrolinis 
aparatas išspinduliuoja arba į- 
spėjamąjį signalą, arba veikia 
gazo rankeną ir stabdžius, jei 
automobilio greitis perdidelis. 
Šie "detektoriai" taip pat veikia 
paskui sekantį automobilį, kad 
būtų išvengta susidūrimo: jei 
pirmasis sustoja --sustabdomas 
ir antrasis automobilis.

Taip pat galvojama įvažiavi
mus į elektronines autostradas 
reguliuoti, kaip dabar lėktuvų 
judėjimą aerodromuose, regu
liuoti iš kontrolinių bokštų. Vai
ruotojas radijo telefonu pasako 
kontroliuojančiam valdininkui 
savo poziciją ir kelionės tikslą, 
o valdininkas savo televizijos ek
rane patikrina autostradon į- 
važiavimo žemėlapį. Įvažiuoda
mas autostradon, vairuotojas 
gauna nurodymus, kaip savo au
tomobilį įvesti teisingon pozici- 
jon, kad automatinis pilotas per
imtų jo darbą ir atsakomybę. 
Tada jis gali paleisti vairą, nu
imti kojas nuo gazo pedalio ir 
miegoti, laikraštį skaityti arba 
su savo bendrakeleiviais kor
tomis lošti, kol prieš išvažiavi
mą iš autostrados signalas duos 
jam Ženklą grįžti prie vairo. 

vo iki metų pabaigos uždarytos, 
ir jų mokytojai bei mokiniai iš
siųsti į provinciją analfabetų mo
kyti. Privatinės mokyklos, žino
ma, per tą laiką negauna jokių 
pajamų, bet pagal įstatymus turi 
mokytojams mokėti atlyginimus. 
To pasėkoje neabejotinai eilė mo
kyklų turės "savo noru" užsida
ryti.

APSUPTI VYSKUPAI

Kur tokios priemonės nepa
deda, esama ir kitokių. Vasario 
11 vienoje mokykloje buvo šven
čiama didelė katalikų šventė, ku
rion atvyko trys vyskupai. Mo
kyklą, prieš pat prasidedant iš
kilmėms, apsupo triukšmau
janti, ginkluota, akmenis mėtanti 
minia, kuri laikė ją apsupusi 
nuo 7 valandos vakaro iki vi
dunakčio. Čia tenka pastebėti, 
kad prieš tą "spontanišką" ap
gulimą policija nesiėmė jokių 
apsaugos priemonių.

Toks teroras paprastai neturi 
greit pasireiškiančių pasėkų. Bet 
jis sukuria atmosferą, kuri bai
lesniuosius atgrasina nuo vaikų 
siuntimo į katalikų mokyklas, o 
nekartą yra atsitikę, kad darbi
ninkams ir tarnautojams grasi
nama juos atleisti iš darbo, jei 
jie ir toliau leis savo vaikus 
į katalikų mokyklas.

Naujausią teroro formą pa
skelbė pats švietimo ministe- 
ris Hart. Ji palyginti yra pap
rasta: į mokyklą infiltruojama 
grupė režimui ištikimų moki
nių -- ko, deja, sulaikyti ne
galima, -- kurie vieną dieną 
išprovokuojama neramumus, pa
deda bombas, už kurias atsakin
gais paskelbiami "falangistiniai 
kunigai" ir panašiai, o tada turi 
įsikišti vyriausybė, kuri uždaro 
mokyklą arba pakeičia jos direk
ciją. Švietimo ministerijoje man 
buvo tikinama, kad vyriausybė 
neturinti nieko prieš privatines, 
net katalikų mokyklas, tik, deja, 
jose susikuriu kontrarevoliuci- 
niai lizdai...

FIDELIS: BAŽNYČIA SI, 
KUNIGAI NO!

Kubos režimo vadovybėje yra 
grupė žmonių, kurie veikia gan 
rafinuotai ir subtiliai. Tačiau 
impulsyvusis kaimiškos prigim
ties "liaudies didvyris" Fidelis 
dažnai sumaišo jų kortas.

Tris su puse valandos truku
sioje kalboje, pasakytoje tuoj po 
sprogimų "Nobel" akademijoje 
ir minint municijos- laivo "La 
Coubre" sprogimo metines, jis 
paskelbė naują, apšūkį: prieš 
Bažnyčią mes nesame nusistatę, 
bet kunigų mums nereikia. Jie 
turi sulipti į laivus ir išplaukti 
į Ispaniją.

Katalikų Bažnyčia be kunigų 
--tokia idėja net neatėjo į Len
kijos ir Vengrijos komunistų gal
vas. Tam reikėjo FidelioCastro.

Kai aš kitą dieną įsėdau į na
cionalizuotam viešbučiui pri
klausantį taksį, norėdamas va
žiuoti Į aerodromą, jo šoferis, 
kuris -- pastebėtina! -- kalbėjo 
gerai angliškai, visą laiką man 
pūtė primityviškai kokčią pro
pagandą: "Žiūrėkite, čia baž
nyčia! Mes nieko neturime prieš 
bažnyčias. Beveik visi kubie
čiai yra katalikai. Bet kam rei
kia kunigų? Fašizmo talkinin
kų? Ar neskaitėte, kad jie į- 
vykdė atentatą Nobel mokyklo
je?"

Tai jo pono balsas! Aš nieko 
neatsakiau. Džiugiausi, galėda
mas įlipti lėktuvan ir palikti šį 
liūdnai tragišką kraštą, kuris 
galėtų būti toks gražus ir links
mas!

MOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

DOLERIAI IR CENTAI KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS

JAV gamina tris kartus daugiau 
elektros už Sovietiją

Jungtinės Amerikos Valstybės 
gamina beveik tris kartus dau
giau elektros jėgos negu Rusija 
-- taip pranešė Cleveland E- 
lectric Illuminating bendrovė, 
pasiremdama Edison Electric 
Institute duomenimis.

JAV 1960 metais (neskaitant 
Aliaskos ir Hawaii) turėjo 193 
milijonų kilovatų, pajėgumą. Tuo 
pačiu laiku Rusija turėjo tik 
64.7 milijonų kilovatų pajėgumą. 
Tad skirtumas tarp abiejų val
stybių buvo net 128.3 milijonai 
kilovatų.

O ką pranašauja ateitis?
Iki 1970 metų. JAV (neskai

tant Aliaskos ir Hawaii) turės 
jau 326 milijonų kilovatų pajė
gumą. Rusija tuo tarpu 1970 
metais turės tik 190 milijonų ki
lovatų pajėgimą. Tarp 1960 ir 
1970 metų JAV elektros pajėgu
mas, palyginus su Rusijos pa
jėgumu, padidės 136 milijonais 
kilovatų.

1959 metais, paskutiniais kada 
turėta palyginamos statistikos, 
SSSR turėjo 62,877 mylias laidų, 
pajėgiančių perduoti stipresnę 
kaip 35,000 voltų elektros srovę. 
Tais pačiais metais. JAV turėjo 
304,220 mylias tokių pat elektros 
perdavimo laidų. Tai yra net ke
turis Įtartus daugiau!

Šie skaičiai labai vaizdžiai pa
rodo, kiek Sovietų Sąjunga nuo 
JAV yra atsilikusi elektros ga
mybos pajėgumu. O nuo elektros 
jėgos labai daug priklauso ir ki
tos gamybos pajėgumas.

♦
Fotografijos menas yra popu

liariausias amerikiečių laisva
laikio užsiėmimas -- taipprane- 
ša ThisWeek žurnalas, duodamas 
šią įdomią statistiką:

* Virš 50 milijonų amerikie
čių šiais metais ką nors fil
muos ar fotografuos.

* Šie entuziastai virš 2 bili
jonus kartų nuspaus fotokame
ras, sunaudos tiek filmos me
džiagos, kad jos užtektų apjuosti 
žemę. Sunaudos virš 650 mili
jonų foto lempučių ir išleis virš 
$340 milijonų savo fotografavimo 
rezultatų išaiškinimui bei paga
minimui.

* Vaikai bus pirmoje pozuotojų 
vietoje. Atostogų ir kelionių nuo
traukos bus antroje vietoje.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

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

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

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

* Beveik 40% nuotraukų ir fil
mų bus spalvotos.

* Virš pusė foto entuziastų 
bus moterys.

* 8 iki 18 metų amžiaus jau
nimo grupėje fotografavimas yra 
populiaresnis laisvalaikio užsiė
mimas negu filatelija.

* Stengdamiesi pagerinti savo 
nuotraukų kokybę amerikiečių fo
to entuziastai išleis netoli 6 mi
lijonų dolerių foto kameromis 
--turėdami pasirinkimą net iš 
370 modelių.

* O kiek bus sugadinta filmų? 
Tai vienas, tikrai neatsakomas 
klausimas...

♦
Stiklinių Bonkų Pūtėjų Draugi

ja (Glass Botle Blowers Assn.) 
pareiškė didelį nepasitenkinimą 
ir nusivylimą mechanizacijos 
amžiumi, savo suvažiavime Los 
Angeles mieste.

Ir ne paslaptis, kad šio suva
žiavimo dalyviai jau eilę metų 
nėra stiklo pūtę. "Tai brutali 
tiesa,"- pasakė draugijos pre
zidentas. "Automatizacija --me
chaninis amžius --mus jau pa
lietė 1910 metais. Stiklo pūtimas 
išpopuliarėjo 1845 metais. Ta
da stiklo pūtimas buvo garbingas 
ir pelningas amatas. Šiandien 
mes turime jau tik to amato var
dą".

O ką iš tikrųjų stiklo pūtėjai 
dabar dirba? Beveik viską, iš
skyrus stiklo pūtimą! Maždaug 
18,000 iš 56,000 unijos narių 
dirba prie stiklo atrinkimo ir 
pakavimo.

Bet ir šio darbo ateitis jau 
labai ribota. Mat, tyrinėjimo ir 
bandymo laboratorijos ruošia 
stiklo atrinkimo ir pakavimo ma
šinas...

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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Vilties Draugijos narių 
susirinkimas

ŽVILGSNIS į VASARIO 16 GIMNAZIJĄ
ĮVYKSTA GEGUŽĖS 28-30 D. CHICAGOJE

Vilties Draugija — Dirvos leidėja, šiemet mini savo 
darbo dešimtmetį. Ji, Ohio valstijos sekretoriaus įstai
goje buvo įregistruota 1951 m. rugpjūčio 23 d. Ir tą dieną 
buvo išduotas Vilties Draugijos inkorporavimo dokumen
tas. Inkorporavimo dokumentą, mano pakviesti, tada pa
sirašė: Pijus žiūrys, Kazys Karpius, Stasys T. Thomas- 
Tamošaitis, Julius Smetona ir Vincas Rastenis. Draugija 
įregistruota, kaip ne pelno institucija, turinti teisę leisti 
knygas, žurnalus, laikraščius ir turėti radijo valandas.

Draugijos nariai kas dveji metai susirenka į visuo
tinius narių susirinkimus. Susirinkimuose jie priima pra
ėjusių darbo metų apyskaitas ir išrenka valdomuosius 
brganus — valdybą iš 5 asmenų ir kontrolės komisiją iš 
3 asmenų.

šiuo metu Vilties Draugijoje yra virš 500 narių. Jos 
valdybą sudaro: Dr. J. Bartkus — pirm., inž. Z. V. Reka
šius — sekretorius, Dr. B. Nemickas — vicepirmininkas, 
Dr. V. Ramanauskas — iždininkas 'ir B. Gaidžiūnas — 
reikalų vedėjas. Kontrolės komisiją sudaro: Pijus žiūrys, 
Steponas Nasvytis ir Julius Smetona.

Vilties Draugijos nariai yra ne tik iš JAV, bet ir iš 
tolimų lietuvių kolonijų kituose kraštuose, kaip Austra
lijos, Vokietijos, Venezuelos ir kitur. Kiekvienas Drau
gijos narys turi visas nario teises įnešęs mažiausią nario 
mokestį $10.00. Už tai jis gauna 1 balsą. Įnešę $25.00 — 
gauna 5 balsus. Įnešę $100.00 — gauna 10 balsų, o įnešę 
$500.00 ar daugiau — gauna 20 balsų. Toliau balsų skai
čius nebeauga, nors įneštų ir labai didelę sumą.

Į Vilties Draugiją įnešti nario įnašai negrąžinami ir 
už juos joks procentas nemokamas. Draugijos narių įneš
tas kapitalas iki šiol tebuvo naudojamas tik dviems tiks
lams : įgyti savo namus ir įrengti savo modernišką, ofse
tinę spaustuvę. Reikia manyti, kad tik tiems tikslams ir 
ateityje tas-kapitalas, surinktas kaip narių įnašai, tebus 
naudojamas.

Į Vilties Draugiją galima kiekvienu metu įstoti įne
šus mažiausią nario mokestį — $10.00. Taip pat, kiekvienu 
metu galima savo įnašus padidinti ir gauti didesnę balsa
vimo teisę — daugiau balsų, šis metas, kadangi artinasi 
Vilties Draugijos narių susirinkimas, ir yra patogiausias 
norintiems naujai įstoti ar savo įnašus, siekiant daugiau 
balsų ir didesnės paramos Vilties Draugijai, padidinti. 
Taigi mielai visi lietuviai kviečiami tuo pasinaudoti, Vil
ties Draugiją stiprinti ir jos darbą gyvinti.

Šių metų Vilties Draugijos susirinkimas, valdybos 
nutarimu, šaukiamas gegužio 28-30 d. Chicagoje, Shereton 
Towers viešbutyje. Jis įvyks Tautinės Sąjungos seimo 
metu, kad jame galėtų daugiau narių dalyvauti iš įvairių 
JAV lietuvių kolonijų.

Visi Vilties Draugijos nariai gegužės mėnesio pra
džioje gaus oficialius pranešimus ir įgaliojimus kitiems 
nariams juos atstovauti, jei patys į susirinkimą negalės 
nuvykti. Pranešimuose kiekvienam taip pat bus nurodyta, 
kiek iki šiol yra įnešta įnašų ir kiek turi balsų.

Iki šiol Vilties Draugijos susirinkimai yra vykę Cle- 
velande ir Detroite. Chicagoje įvyks pirmą kartą. Reikia 
laukti, kad susirinkime, tiesioginiai ar per įgaliojimus, 
dalyvaus didelis narių skaičius ir pasisakys visais aktua
liais Vilties Draugijos reikalais. B, G.

"POEZ-UA" nesugraudins

Dirvos "Prinokusiuose Ru
giuose" aną dieną užtikau: "Grei
čiausia, kad mes neturime po
etų, kurie sakytų: mano poezija 
nereikalinga ir aš bereikalo ra
šau..."

Bet, greičiausia, poetai rašys, 
kol bus žmonių, norinčių jų "po
ezijos" klausytis -- ne tik klau
sytis, bet ir gerėtiš, trukšmin- 
gai paploti.

Mane keistai nuteikia -- ir 
skaitau nereikalinga nesąmone 
(ar "poezija") -- kai dažnai net 
iš toli parkyiestas poetas, apmo
kėtas gerus tikslus norinčios 
remti publikos pinigais, pasta
tytas scenoje ima "deklamuoti":

Apie doleriukus ir automobi
liukus,

Apie namukus ir alaus buteliu
kus,
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lished by American Lithu
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• Editor - in - chief: Balys 
Gaidžiūnas • Subscription per 
year: $10.00. Single copy 10 
cents • Second Class Postage 
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Apie bonkas konjako ir "kont- 
ro",

Ir apie kitokį skystimą -- ir 
Apie apleistą, užmirštą tėvynę

Taip buvo ir bus: Tik keli dir
bo ir dirbs visuomeninius dar
bus, sielosis ir aukosis -- ki
ti tik sau gyveno ir gyvens.

Taip buvo čia mūsų tarpe se
nesniais laikais. Taip buvo -- 
mačiau lankydamasis Lietuvoje 
--ir dabar taip yra tarp atvažia
vusių iš Lietuvos. Tokia "po
ezija" jų nesugraudins ir vei
kėjais nepadarys. Ir tokia "po
ezija" benaudė tiems, kurie į 
salę ateina.

K.S. Karpius, 
Cleveland

*
REDAKCUA mano, kad humu- 

ristinis plakimas vertųjų yra 
vienas iš skaudžiausių, bet žodį 
duoda ir savo bendradarbiui K. 
S. Karpiui.

MANO PATIKSLINIMAS
Užtikęs mūsų spaudoj iš

traukas apie Ukmergės mies
te įvykusį kaltinamąjį mitingą, 
kuriame, tarp kitų dviejų, kalti
namųjų, buvo paliestas ir mano 
asmuo, randu reikalo pareikšti:

Vasario 16 Gimnazijos tautinių šokių grupė.

Penkta. Nuošali vieta. Mažes
niam savitam židiniui kūrentis 
tarpe didžiulių plačiai apiman
čių liepsnų, t laužų nuošali vie
ta, užuovėja visada būdavo ir 
šiuo atveju manau geresnė, kol 
auklėtiniai tame židiny subręsta 
ir susiformuoja. Ta prasme 
mes ir šeimai teikiame didžiau
sios reikšmės, kuri nesileidžia 
išpustoma svetimiems skersvė
jams. "Ten didžios mintys ra
mybėj gema". Panašiai pasisako 
vyskupas ir savo veikale "Ne
gesinkime aukurų". Ir šitos lie
tuviškos ir tautinės šeimos au
kuro negesinkime, bet kurstyki
me. Jeigu tą aukurą pakelsime 
į pirmaeilių aukurų vertę, visi 
kurstysime, jis kūrensis.

Pagaliau. "Tikino, kad kaina 
nesmunka o kyla, nes pravedami 
keliai, statomas fabrikas" ir t. 
t. (J. B.) Kam nuošali vieta 
nepatiktų, išeina, kad ji bus ne
trukus ne taip jau nuošali. O 
turimam lauko plote galėtų pui
kuotis lietuviškas kaimas, kurin, 
kaip teko girdėti, ne vienas iš 
mūsų, savo laiką atidirbęs, grįž
tų praleisti gyvenimo saulėlei
dį. Man rodos daug realesnė 
mintis, negu pradėti kurtis Hun- 
dure, ar kur kitur tuo labiau, 
kad čia yra gera pradžia. (Ne
reikėtų kratytis minties ir ten 
prisišliejusį dvarą nupirkti) 
"Realiai" žiūrint, naudingiau iš
laikyti tą brangstantį lauko plo
tą, negu iškeisti į namus mieste 
kur žiupsneliui, nors ir patrio- 
tiškiausio jaunimo gresia daug 
didesnis pavojus nutautėti.

Turint erdvės įmanoma viską 
padaryti. Tegu dabar bolševikai 
išsinešdina iš Lietuvos, palikę 
nors ir pustuščius laukus, ar ten 
vėl neatsistos sodybos? Ar dar 
per mažai yra įrodę erdvės ver
tę buvę karų nusiaubti kraštai. 
Ir už ką dažniausiai kariaujama? 
Išeitų, kad iškeltus kalbamą vie
tovę į namus mieste, didesnį ob
jektą į mažesnį, būtų "pavojaus 
ateičiai" ir panašu į tą pasakos 
sūnų, kuris išsineštą tėvo pa
likimą patogumo dėlei keitinėjo 
vis į mažesnį, kol liko be nieko. 
Tiesa, pasakos keitėjas laimi,

Po prasidėjusio vokiečių - so
vietų karo Krimin. Polic. Uk
mergės apygardos viršininku 
buvau paskirtas dviem mėn. vė
liau, t. y. 1941 mt. rugsėjo mėn. 
pradžioje. Tuo metu ir atvykau 
į Ukmergės miestą.

Atvykęs iš pagrindų pakeičiau 
krimin. polic. sudėtį, apvalyda
mas ją nuo tam darbui netin
kamo elemento.

Mano tarnybos metu Krim. 
Polic. Ukmergės apygarda netu
rėjo nieko bendro su izraelitų 
kilmės žmonėmis ir jų naikini
mu.

Džiaugiuos', kad būdamas 
Krim. Polic. Ukmergės apy
gardos viršininku, galėjau išgel
bėti daugelį vokiečiams nepagei
daujamų įvairių tautybių asme
nį).

Tai patvirtinti yra užtektinai 
liudininkų ne tik Lietuvoje, bet 
ir čia, emigracijoje.

Vien dėlto turėjau iš Krimin. 
Polic. Ukmergės apygardos vir
šininko pareigų nelegaliai pasi
traukti ir likusį vokiečių okupa
cijos laiką slapstytis.

A. Braziukaitis, 
(Buvęs Krim. Polic. Ukmer

gės apyg-dos virš-kas)

L. VAIČIŪNIENĖ
bet laimi todėl, kad to. reika
lauja moralas.

Galiausiai. Jeigu anais laikais, 
kylant Lietuvos valstybės atsta
tymo klausimui, būtų visi gerai 
"apmąstę" sąlygas, argi būtume 
laimėję tuos 21-rius metus, ku
rie dabar yra tvirčiausias kovos 
apkasas, teisė ir kelio švyturys? 
Argi nebuvo buvę tokių, praktiš
kųjų, kurie net Seime (prieš tai), 
yra pasisakę, kad reikia, dėtis 
su Rusija ir nuo pavojų gelbėtis 
jos jėga, kitaip tariant, šešė
liu?...

Šešta. Repatrijantas ir vokiš- 
kumas. Kai kas ir iš šalies 
mėgsta padrumsti, kad, girdi, 
viršija repatrijantų vaikai, iš 
kurių kai kas ir lietuviškai ne
moka. Jeigu mes Klaipėdos 
kraštą laikėme savu, dabar te
belaikome ir nemanome jo at
sisakyti, tai jo gyventojai irgi 
yra mūsų, neatsižvelgiant į tai, 
kad jie lietuviškai ir būtų pa
miršę. Jeigu kada kils byla dėl 
Klaipėdos krašto, manau, toks 
repatrijantas su Vasario 16-sios 
atestatu aiškiai liudys išeivių 
nusistatymą ir valią. Tie repa
triantai galės suvaidinti ne ma
žesnį vaidmenį, kaip 1923 metų 
Klaipėdos krašto sukilėliai, arba 
kurį suvaidino prūsai -- lietu
viai spaudos draudimo laikais.

Apie jų vokiškumą gimnazijos 
vadovybė ne kartą yra pasisakiu
si, kad įstoję lietuvių kalbos 
nemokėdami, ją gerai išmoksta 
ir vartoja. (Jeigu jie norėtų būti 
vokiečiai, visuomet, manau, 
rastų vietos vokiečių gerose 
gimnazijose ir net gautų ma
terialinį aprūpinimą).

Kad čia esama tiesos ir pats 
J. Bačiūnas patvirtina: "Pats 
patyriau, ir kaip mokytojai pa
sakojo, ypač gyvos lietuviškos 
dvasios yra berniukai ir mer
gaitės, atvykusieji su repatrijan- 
tais ar kitais būdais iš okupuo

PADĖJUS $500.00 AR DAUGIAU KOVO IR

J O S E P H F. GRIBAUSKAS,vedėja*

AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 4 9 HCOURT, CICERO 50, ILL./BI 2-1397,TO 3-1131

tos Lietuvos. Jie visi labai karš
tai lietuviškai nusiteikę, dideli 
patriotai ir gerai mokosi".

Ir ne ten glūdi pražūtis, kad 
mokiniai įstojamieji gimnazijon 
lietuviškai nemokėdami, kartais 
tarp savęs prabyla vokiškai, bet 
čia, Amerikoje, kur sava kalba 
iškeičiama į svetimą ir sampro
taujama "kodėl aš turiu būti 
lietuvis-ė, jeigu man patogiau, 
naudingiau juo nebūti".

Lietuviai niekad nėra buvę nu
sistatę prieš svetimų kalbų mo
kėjimą, tačiau to mokėjimo nė
ra laikę kokia garbe, bet rei
kalu. Net skaitymų knygų vir
šelyje aiškiai būdavo įrašyta: 
"Maža garbė svetimomis kalbo
mis kalbėti, bet didelė gėda savo 
gerai nemokėti!"

( Gaila, kad čia ant lithua- 
nistinių mokyklų mokinių są
siuvinių, šio posakio, išreiškian
čio teisingą mintį, pirmojo žo
džio nebėra. Tai ir svetimoms 
kalboms kalbėjimas iškyla į gar
bę , o savoji kalba savaime lieka 
tiem, kurie dar tebeturi gėdos. 
Visi kiti gėdą pridengia garbe).

Septinta. Šališkumas. Tvarky
tojai, būtent besikeičiančio sąs
tato Vokietijos LietuviųBendruo- 
menės valdyba "ne visada iš
laiko bešališkumą" (J.B.). Ši 
būtų stipriausia bomba, kuri gim
naziją galėtų apgriauti, nes gim
nazija išlaikoma nevienos konfe
sijos ir pasaulėžiūros visuo
menės. Lietuvių Bendruomenė 
jungdama visus lietuvius taigi bū
dama bešališkiausia (bent tokia 
turėtų būti), turėtų iš savo 
tarpo išsiravėti visus šališkumo 
daigus, o ypatingai Vasario 16- 
sios gimnazijos medelyno ugdy
me. Taigi ir čia operuotinos 
tik šališkumo žaizdos, bet ne 
likviduotina gimnazija.

Šališkumo pasitaiko valstybių 
vyriausybes sudarant, lėšas 
skirstant -- net kyšininkavimų, 
papirkinėjimų, išaikvojimų ir t.

(Nukelta į 4 psL)

ŠYPSENOS
— ☆ ☆ ☆ —
KOMUNISTŲ valdomame 

Bukarešte, laike cirko spek
taklio, gyvulių dresiruoto
jas publikai rodo mešką.

--Kelkis, -- sako jis meš
kai.

Meška keliasi.
—Gulk!
Meška gulasi.
-Verk!
Meška verkia.
Po to, dresiruotojas krei

piasi į publiką:
—Jei kas nors iš žiūrovų 

panašiai su mano meška pa
darys, sumokėsiu tūkstantį 
lei.

Tarp žiūrovų tą vakarą 
buvo rumunų finansų minis- 
teris, kuris nieko nelaukda
mas nusileido į aikštę ir, 
prisiartinęs priemeškospa
šnibždėjo jai į ausį.

Meška pašoko ant kojų.
Ministeris dar kaž ką jai 

pašnibždėjo į ausį ir meška 
atsigulė.

Kai ministeris trečią kar
tą jai pašnibždėjo ausin, 
meška pradėjo raudoti.

Nustebintas dresiruotojas 
išmokėjo ministeriui tūks
tantinę.

Išeinant iš cirko, vicemi- 
nisteris paklausė savo ko
legos, ką jis pasakęs meš
kai.

—Pradžioj jai pasakiau, 
kiek aš gaunu algos ir ji pa
šoko nuo žemės. Paskui jai 
pasakiau, kiek uždirba dre
siruotojas ir ji atsisėdo.

--O dėl ko ji raudojo?
—Aš jai pasakiau, kiek už

dirba paprastas rumunas 
darbininkas...

4
VIENOS didelės firmos 

prezidentas į savo kabinetą 
pasišaukęs jauną tarnau
toją, sako:

—Nepertraukite manęs, 
jaunas žmogau! Jūs gerai 
orientuojatės mūsų darbe, 
tą aš turiu pripažinti. Prieš 
šešius mėnesius pradėję 
pas mus tarnauti, po trijų 
savaičių, jau buvote direkto
riaus pavaduotoju. Šian
dien aš jus pakviečiau, nes 
noriu pranešti, kad esate 
skiriamas į firmos adminis
tracijos tarybą. Ar turite ką 
dėl to pasakyti?

--Ačiū, papa.
4

JAUNA žmona, neseniai 
ištekėjusi, nutarė vyrui pa
daryti siurprizą iškepti viš
tą.

Grįžęs iš darbo, vyras už
uodė keistą kvapą virtuvėje.

--Pasakyk man, kas čia 
taip kvepia?

--Višta, brangusis, viš
ta...

--Ką gi tu į ją prikimšai?
--It vidų? Nieko!... Ten 

nebuvo vietos!..
4

PO dramos premjeros sa
lėje girdėjosi vien švilpimas 
ir veikalo autorius užkuli
sy beviltiškai vaikščiojo pir
myn ir atgal. Staiga jis pa
kėlė galvą.

--Aš girdžiu kaž kas ploja.
Režisierius be gailesčio 

pastebėjo:
--Taip. Kas nors ploja 

švilpiantiems...
4

DVI jaunos kino artistės 
kaitinosi pajūry prieš saulę. 
Pro šalį praėjo pagyvenęs 
vyras.

--Tu matai aną? -- sako 
viena. -- Aš jį padariau mi
lijonierium !

--Kaip tai? --nustebo ant
roji.

--Paprasčiausiai! Prieš 
susipažindamas su manimi 
jis buvo bilijonierius...

4
MAŽAS berniukas verkia 

pasimetęs geležinkelio sto
ty.

--Aš pamečiau savo mo
tiną!

--Ar tu negalėjai laikytis 
už jos sijono? - -klausia vie
nas praeivių.

--Aš nesu užtenkamai 
didelis. Negalėjau pasiekti...

4
YRA žmonės kurie kalba, 

kalba tol, kol ranka ką pa
sakyti.
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Kas mums šią valandą padeda!
Profesorius Nyers klūpo prieš 

radijo siųstuvą.
Viešpatie, išklausyk mus! 
Viešpatie, išklausyk mus! 
Viešpatie, išklausyk mus!
Čia yra Vengrija, tauta šven

tos Elzbietos, Vengrijos pirmos 
Šventosios, kuri, būdama toli nuo 
savo tautos, valgydino svetimos 
tautos vargšus, ir kurios prie
juostėje duona virto rožėmis, 
tikrinant šykštuoliui vyrui, kuris 
jai buvo dar svetimesnis, negu 
jo kraštas. Viešpatie, Visagali, 
kodėl tu apsigaubei tyla. Čia 
yra Vengrija, visų palikta tau
ta. Ji kraujuoja. Viešpatie, Visa
gali, pasigailėk jos. O Dieve, tu 
vienai mūsų tautos moteriai, 
silpnajai lyčiai,, padėjai kanki
nyste pasiekti pergalę; priimk 
jos auką, kad mus iš nelaimės 
išgelbėtum. Viešpatie, neati
duok šios tautos į jos priešų 
rankas. Duok ženklą, Viešpatie! 
Mes klausome to paties ilgumo 
banga.

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

rijos profesorius, klūpo priešais 
radijo siųstuvą. Jis nebsuvokia 
tikrovės ir laukia atsakymo iš 
visatos ir klauso ir klauso, pa
sauliui tolstant.

*
Patrankų dundėjimas vis gar

sėjo ir garsėjo Kuzino ausyse. 
Jis pabudo vaikų darželio ligo
ninėje, pamatė ant sienų kabant 
eilę arlekinų. Jo sąnariai buvo 
suglebę. Kuzinas norėjo pašokti, 
bet pajuto bejėgiškumą ir su
smuko atgal ant savo vatinio, 
kuris buvo padėta vietoj pagal
vėlės. Jis užmerkė akis. Pat
rankų ugnis nutilo. Kuzinas pajuto 
ranką savo plaukuose. Jis girdėjo 
prislopintus balsus, atsidusimą 
ir aimaną, tačiau jokio garso iš 
Ilonos, kuri sėdėjo šalia jo. Ar 
nutilo balsai? Vienas vis labiau 
ryškėjo iš kitų: "Kas gali iš
gelbėti Vengriją?"

Sunkiųjų patrankų aidas ridi- 
nėjosi tarp Budos kalvų.

"Dvi galimybės yra Vengrijai 
išgelbėti: viena reali, kita — 
stebuklas."

Ilona pamatė prieš save besi
šypsantį Erszebetos veidą.

"Realioji galimybė: stebuklin
ga geroji fėja pakelia Vengriją 
ir perkelia ją, kaip taikos sa
lą, į Ramųjį vandenyną."

Ugnies pertrauka pagilino tylą 
ligoninės salėje.

"Stebuklas: Vakąrai įsikiša."
Juokas pasigirdo --iš karto 

prislopintas, pagaliau laisvai 
garsus. Ilona ir Kuzinas prieš 
save matė besišypsantį Ersze
betos veidą. Ak, toji šypsena!

♦

Profesorius Nyers sudaužo ra

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

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

Užsisakant naudokis pridedama atkarpa.

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

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

Užsakytojas:

dijo siųstuvą. Jis iškelia rankas.
Senasis dieve!
Senasis dieve!
Senasis dieve!
čia Vengrija, magyarų tauta. 

Didelėje nelaimėje šaukiamės ta
vęs. Tavo vardas yra užmirštas, 
ir niekas nežinoj kur susitinka 
tavo mėnuliai ir saulės. Tačiau 
tu esi miręs tik kaip tas, kuris 
giliai pasislepia; ir iškyli są- 
monėn visomis iškilmingomis 
gamtos valandomis --žieduotas, 
šventas, kvapnus, kaip saulės 
permainų ugnis. Senasis dieve, 
mes šaukiamės tavęs.

Padėk mums!
Padėk mums!
Padėk mums!
Durys atsidaro. Ulaszlo Nyers, 

senovės istorijos profesorius at
sisuka ir pažįsta savo sūnų. Jis 
rankoje laiko automatinį šautu
vą.

♦

. Sužeistieji gulėjo greta susta
tytose lovose, didelėje vaikų dar
želio valgykloje. Beveik visi lan
gai buvo išbyrėję.

—Ne.
Jam buvo sunku pažvelgti į 

Iloną. Vielinis įrengimas po ant
klode buvo suvaržęs jo kojos li
kutį, saugodamas jį nuo skaus
mingų pajudėjimų. Jauna gailes
tingoji sesuo ir dvi moterys da
lino karštą arbatą. Kuzinas vos 
begalėjo sulaukti gėrimo. Jis ti
kėjosi atsikratysiąs biaurų nar- 
kozo skonį.

'--Kur olandas? -- paklausė 
jis.

--Jis nuėjo pas berniukus; tan
kai pramušė barikadą.

--Ar aš jau senai čia guliu?
—O, jau kurį laiką.
Atėjo moterys su arbata.
--Na, -- paklausė sesuo, — 

kaip sekasi mūsų rusui?
Kuzinas neatsakė. Jis godžiai 

gėrė.
--Tu kalbėjai rusiškai, kai mes 

tave guldėme į lovą, -- pasakė 
Ilona.

Jis išgėrė beveik visą arbatą. 
Arlekinai ant sienų turėjo besi
šypsančius veidus, ir antrasis 
iš kairės, Kuzinas žvilgterėjo į 
jį du ar tris kartus, juokėsi 
turėdamas vieną koją.

- -Ilona.
—Taip.
--Aš turiu su tavimi pasikal

bėti.
—Kalbėk!
Apačioje, pagrindinėje gatvėje, 

žvangėjo tankų vikšrai.
--Tu turi išvykti iš Vengrijos, 

--tarė jis.
Arlekinai sudrebėjo. Tankai 

šaudė visai arti sankryžos. Ilona 
pakilo, paėmė automatinį šau
tuvą, stovėjusį prie lovos, ir už
sidėjo šalmą.

—Greit grįšiu, -- pasakė ji.

(Vardas, pavardė)

(Adresas)

Profesorius Nyers stebi savo 
sūnų. Penkiolikmetis ištraukia 
vienos komodos stalinę. Jis ran
da tuščias šovinių tūteles. Sena
sis Nyers išplėšia iš jo rankų 
automatinį šautuvą ir sutrupina jį 
į durų staktą.

—Tėve!
--Sėskis, aš turiu su tavim pa

sikalbėti, -- ir su kiekvienu skie
meniu trenkdamas į stalą: — 
daugiau nebus šaudoma!

Jaunuolis išblykšta. Nyers 
klausia:

--Kas mums šią valandą pa
deda?

Jaunuolis tyli.
--Atsakyk! -- šaukia senasis 

Nyers.
--Niekas.
--Taigi, galas; kiekviena pra

tęsta valanda yra nusikaltimas 
tautai.

--Tu kalbi, tėve, beveik taip 
negarbingai, kaip Kadaras.

--Negarbingai? Kadaras? -- 
senasis Nyers nusišypso. --Aš 
nežinau, kas dėjosi Kadaro gal
voje, bet aš laikyčiau sau garbe 
prisiimti visą negarbę, kad iš
laikyčiau tautą, nors ji gyventų 
skurde ir vergijos gėdoje. Gar
bė -- negarbė: tušti žodžiai.

♦

--Geriau būtų, -- kalbėjo sau 
Kuzinas, -- būtų geriausia, kad 
ji niekada čion nebegrįžtų.

Jis žiūrėjo į sieną. Arlekinai 
juokėsi. Jie juokėsi, kaip ma
sinės gamybos prekės, vienas pa
našiai į kitą, bet Kuzinas pyko 
tik ant vieno, antrojo iš kairės.

Tau nėra ko juoktis, vienako
jį arlekine, tu esi tik iš medžio, 
bet vienakojis arlekinas nėra tik
ras pajacas; čia nėra ko juok
tis. Prakeikimas, skausmas vis 
stiprėja. Aš gi negaliu su savo 
strampu gadinti jos gyvenimą. 
Kas tai pasakė? Ak, taip -- Pa
lis vadinosi jis.

Durys trinktelėjo. Arlekinai 
sudrebėjo. Kuzinas pamatė iš 
perrišimo kambario ateinančią 
Iloną. Ji nešė ant rankos olando 
apsiaustą ir ėjo labai lėtai.

--Šūvis į plaučius, -- pasa
kė Kuzinui, padėdama apsiaustą 
į tuščiąlovą.

—Ar jis ilgai išgulėjo?
--Turėjome pirma praleisti 

tankų koloną, Gezos ir Tamaso 
buvo beveik neįmanoma sulai
kyti; dabar jis gauna kraujo 
transfuziją, daugiau nieko nega
lima padaryti, ir tai jis žino.

Ji atsisėdo šalia Kuzino. Nie
kas nekalbėjo.

Užtruko ilgai, kol žurnalistas 
iš Olandijos buvo įneštas vidun 
ir paguldytas šalia Kuzino.

(Bus daugiau)

ŽVILGSNIS | 
VASARIO 16 
GIMNAZIJA

(Atkelta iš 3 psL)
Tokiais atvejais šalinami ža

lingieji asmens, be ne likviduo
jamos įstaigos; nebent dėl di
delių išaikvojimų "bankrutuotų".

Vasario 16-sios gimnazija 
"nėra subankrutavusi". Jos pri
žiūrėtojai, reikia manyti dirba 
iš didesnio ar mažesnio idea
lizmo, patriotizmo, ir jie bet 
kokį šališkumą turėtų pajėgti iš
guiti. Pajutę dėl šališkumo gim
nazijai pavojų, manau, tikrai 
jo atsisakys vardan didžių mū
sų reikalų.

Aštunta. Netikra gimnazijos 
būklė. Iš pasakotojo nupiešto 
vaizdo neatrodo, kad ji būtų 
netikresnė už Amerikoje lietu
vių įsteigtas savas mokyklas, 
kur lietuviškom pamokom nu
metamas kitų pamokų tarpe koks 
pusvalandis, arba, nė to nėra. 
Ir dar dėkojama ir dėkojama už 
šeštadieninėm mokyklom už
leidžiamas klases, vadinas už 
savo gerą.

Tik apsidairykime. Vasario 16- 
sios gimnazijos būklė nėra ne
tikresnė ir už Amerikoje ar 
kitur veikiančių organizacijų, 
chorų, ansamblių, knygų, laik
raščių net valstybių ir atskirų 
asmenų būklę. Padarykime iš 
to išvadą patys. Vasario 16-sios 
gimnazijos būklė būtų netikra, 
mums reikiamu požiūriu, jeigu 
mažėtų mokiniai. Juk mums ne

Hipokratas, senovės garsus 
gydytojas, mokė: "Parodyk ligo
niui savo meilę, suramink jį, 
bet nesakyk jam, kas jo laukia" 

Dėl paskutinio Hipokrato pa
sakymo -- nesakyk jam, kas jo 
laukia, šių laikų gydytojas pri
valo elgtis kiekviename atvejyje 
atskirai. Tai priklauso nuo li
gonio, jo išsilavinimo, jo ner
vų sistemas, jo moralės, jo ti
kybinių įsitikinimų ir t.t. Vienam 
galima atvirai nušviesti jo būk
lę kitam slėpti. Gydytojas pri
valo taip elgtis, kad nekenktų 
ligoniui. •

Nesąmonė būtų džiova sergan
čiam sakyti: Vyruti, tu jau ne- 
pagysi, tavo dienos suskaitytos. 
Gydytojas negali būti teisėju 
t. y. šaltai išnešti mirties spren
dimą. Dažnai ir pats ligonis ži
no, jog gydytojas neatviras, ne 
viską pasako. Nors ligonis ir 
prašytų sakyti teisybę dėl li
gos stovio, gydytojas privalo elg
tis kaip sako jo humaniškas 
protas. Nors ir patsai ligonis 

kokių prabangių namų reikia (kad 
būtų tokių, būtų gerai), bet lie
tuviškai išauklėtų žmonių atei
čiai ambasadorių. Virtimas, 
kaip ąžuolų, pusamžių reikalin
giausių žmonių (kad ir laiko
tarpy tarp Olio ir Dirmeikio), 
kaip tik sustiprina naujų jėgų 
ugdymo reikalingumą.

Mokinių Vasario 16-sios gim
nazijoj ne mažėja, bet daugėja, 
ir jiems darosi ten per ankšta. 
Dėl to būtina praplėsti pasta
tus, bet ne visai likviduoti. Man 
rodos, kad kam nors susikurti 
pagrindinės sąlygos ir yra žmo
nės, plotas, krašto įstatymas ir 
kuriamojo objekto reikalingu
mas, visa kita pareina nuo kū
rėjų valios, noro, pasiryžimo, 
talento ar parasto sugebėjimo, 
protingumo ir t.t. Tokie žmogaus 
nusiteikimai keičia ir keis že
mės veidą.

Mokinių atvyksta ir .iš oku
puotos Lietuvos. Reikia manyti, 
kad jų atvykinės ir toliau. Tai 
yra ir bus vienas iš įrodymų, 
kad jaunimas (tegu ne visas) 
nesutinka su bolševikiniu, švie
timu, nepakelia priespaudos ir 
metę bolševikinę vėliavą, kas 
tik gali, pasprunka. O kur jie 
daugiau glausis jei ne prie lais
vės ir kovų simbolio?

Vasario 16-sios gimnazijoj, 
nors ir nekokiose sąlygose, pa
sak J. Bačiūno, "jie visi gerai 
mokosi, išlaiko gerą nuotaiką, 
linksmi ir žvalūs". Tokios nuo
taikos savo jaunimą argi būtų 
žmoniška atstumti? Pirmoji pa
reiga jo mokslui dėti lėšas, 
pastangas, rūpestį: jie ateity ga
lės atsverti, taisyti dabar Lie
tuvoje propagandinės, supramo
nintos mokyklos, univesitetų 
partijos, bendrynų sukurtą ir į- 
spaustą kreivą sužalotą Lietu
vos praeities vaizdą, gražinti 
tikrovę.

Galimas daiktas įsibraus jon 
ir vienas kitas bolševikų at
siųstas. Užgrūdintas bolševikų 
girnakalis jiems * reikiamais 
tikslais. Bet kur to neatsiran
da, Net drasinėse seminarijose 
(A. Ragauskas, Judas). Dėl to 
niekas, tur būt, nesiūlo semina
rijas uždaryti, nes žino kad ne
prietelius puola pirmiausiai tai, 
kas pavergtos tautos didžiau
sia stiprybė, susitelkęs "dar pik
tesnes dvasias". (Šv. Raštas).

(Kitam numeryje pabaiga)

Betygalos piliakalnis Lietuvoje.

AR LIGONIUI SAKYTI TEISYBĘ?
Dr. A. GRIGAITIS

žino, jog jo sveikatos stovis blo
gas, bet jis laukia gydytojo su
raminimo.

Yra gydytojų, kurie nupiešia 
ligoniui jo ligos stovį labai 
tamsiomis spalvomis kur tikru
moj nėra rimto dalyko. Kiti gy
dytojai tai daro savanaudiškai. 
Prikalba kad sunkiai serga, o 
štai jis jį veik stebuklingai 
pagydęs.

Gydytojas, kaip sako vienas 
psichologas, privalo būti savo 
rūšies artistas -- neprivalo da
ryti linksmą miną, kur nieko 
gero nėra. Jis turi tylėti, kur 
reikalinga sakyti neteisybę, kad 
ligoniui nepakenktų.

Jei gydytojas slepia nuo ligo
nio teisybę, pastarasis neprivalo 
apie ta sužinoti. Antraip, gydyto
jo autoritetas nukenčia. Reikalui 
esant gydytojas gali sakyti at
virai apie ligonio beviltišką būk
lę artimiesiems.

Ne visuomet gydytojas turi nu
tylėti apie ligonio susirgimą. 
Priešinga, yra ligų, pav. --stai
gus apendicitas, kada reikalinga 
skubi chirurginė pagalba. Ligo
niui turi būti aiškiai pasakyta 
kuo jis serga, koks gydymas jau 
reikalingas.

Ne visi ligoniai vienodai re
aguoja į savo ligos pajutimus. 
Tai priklauso nuo žmogaus ner
vų sistemos. Vieni į kiekvieną 
sveikatos nukrypimą labai jaut
rūs, o kiti priešingai, ilgai ne
kreipia dėmesio į atsiradusius 
sveikatos negalavimus. Pesi
mistiniai nusiteikęs žmogus 
ligos metu sunkiai tai pergyvena. 
Jam tuoj kyla klausimas dėl li
gos sunkumo, ar jis pasveiksiąs, 
kas bus su šeima, jei jis il
gai sirgs arba mirs.

Pas tokį ligonį pradeda atsi
rasti patologinis įsivaizdavi
mas apie savo sveikatos stovį. 
Jis pradeda netikėti gydytoju, 

Scena iš A. Rūko komedijos "Vieno kiemo gyventojai". Nuotraukoje 
Viktorija Morkūnienė ir Petras Maželis.

V. Pliodžinsko nuotrauka.

pradeda gydytojus keisti ieško
damas išsigelbėjimo.

Kartais ligonis gydymo pasky
rimus klaidingai supranta. Pav., 
ligoniui uždraudus rūkyti, pasta
rasis mano, jog jo sveikata yra 
blogam stovyje. Iš gydytojo gestų 
ligonis gali padaryti taip pat 
klaidingas išvadas. Didelis li- 
°miui suraminimas, jei gy
dytojas negalavimus suverčia 
nervams. Ligonis žino, jog ner
vai tai pusė bėdos. Kiekvienas 
susirgimas veikia ligonio psichi
ką, o psichika iš savo pusės turi 
įtakos į susirgimus.

E. CHICAGO
Patalkys-pabaigtuvės

Tautinės Sąjungos East 
Chicagos skyriaus valdyba 
namo pastatymo ir jo par
davimo proga ruošia patal- 
kį-pabaigtuves su vaišėmis 
ir kitomis įvairenybėmis. 
Įvyksta gegužės 6 d. (šeš
tadienį) 5 vai. vakare šv. 
Pranciškaus lietuvių para
pijos salėje, Harbor, India
na.

Patalkyje - pabaigtuvėse 
dalyvaus: Tautinės Sąjun
gos Centro Valdybos nariai, 
Vilties Draugijos atstovai, 
ir kiti svečiai.

Maloniai kviečiame visus 
skyriaus narius su žmono
mis dalyvauti patalkyje-pa- 
baigtuvėse, kur turėsite 
progos arčiau susipažinti su 
vietiniais veikėjais ir iš to
liau atvykusiais svečiais.

Paraginki t savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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KONCERTAS jVYKS SLOVENIAN AUDITORIUM, 6417 ST. CLAIR AVĖ., CLEVELANDE.

1961 m. balandžio 29 d. DIRVA RENGIA JAUNlįJIJ PIANISTU
KONKURSO

VISUS KVIEČIAME į KONCERTĄ GAUSIAI ATSILANKYTI
PO KONCERTO ŠOKIAI. Koncerto pradžia 6 vai. 30 mino VEIKS TURTINGAS BUFETAS. 

BILIETUS IŠ ANKSTO ĮSIGYKIT DIRVOJE, KAD TURĖTUMĖT GERESNĘ VIETĄ

• Vytauto Igno tapybos 
ir grafikos darbų parodą 
Clevelande rengia Lietuvių 
Studentų Santara balandžio 
30 — gegužės 7 dienomis 
Čiurlionio Ansamblio na
muose.

• P. Varekojis - Wallace, 
vyresniosios kartos ateivis, 
sunkiai serga St. Vincent 
Charity Hospital.

• AL Piliečių Klubo di
rekcija parašė laiškus Lie
tuvos bylos reikalu Senato 
ir Atstovų rūmų nariams. 
Jais prašoma paremti sena
toriaus Tom Kuchel ir kon- 
gresmano Glen Lipscomb 
rezoliucijas kuriomis siekia
ma Lietuvos bylą iškelti 
Jungtinėse Tautose. E. K.

Truston Morton, respublikonų partijos pirmininkas, bus pagrin
dinis kalbėtojas Įvykstančiuose respublikonų partijos narių pie
tuose ateinant} ketvirtadienį, balandžio 27 d. 6:00 vai. vakare 
Cleveland Hotel. Bus eilė kitų žinomų kalbėtojų, kaipjames 
Rhodes, Ray Bliss, J. J. P. Corrigan ir kt. įėjimas į pietus $ 5.00 
Bilietai gaunami respublikonų centre -- Williamson Building, 5 
aukšte.

Parengimu kalendorius
------------ ------------

BALANDŽIO 29 D., Slovenian 
Auditorium, Dirvos rengiamas 
jaunųjų talentų konkursas.

GEGUŽIO 6 D. Organizacinio 
Komiteto Šv. Jurgio parapijos 
salei paremti rengiamas banke
tas.

BIRŽELIO 3 D. Lietuvių De
mokratų Klubo išrinktų parei
gūnų pristatymas Čiurlionio An
samblio namuose.

GEGUŽIO 7 D. Neringos Skau
čių Tuntas švenčia Motinos die
ną.

GEGUŽĖS 13 D. Ateities Klu
bo vakaras - vaidinimas "Rau
donas Vynas" Lietuvių salėje.

CLEVELANDE
Ir apylink.se

• Moterų Ratelio posėdis 
įvyko balandžio 16 d. p. 
Blaškevičių namuose. Ten 
įvyko ir puikios vaišės. Na
rėms, už gražiausiai išmar
gintus margučius, buvo ski
riamos dovanos. Jos teko p. 
Polterienei ir p. Baltruko
nytei. Posėdyje dalyvavo 
ir ratelio sekretorė p. Bal- 
trukonienė ir p. Kinčienė, 
kurios ilgesnį laiką sunkiai 
sirgo.

• Į Dirvos rengiamą jaunų
jų talentų — pianistų kon
kursinį koncertą atvyksta 
jums jau paskelbti dalyviai. 
Juos norime apnakvydinti 
lietuvių šeimose. Galintieji 
priimti ir juos pagloboti, 
prašom paskambinti Dirvos 
redakcijon — HE 1-6344 
arba redaktoriaus namų te
lefonu -— GL 1-3976.

• Turner Sporto Klubas, 
balandžio 27 d., 8:30 v. sa
vo patalpose E. Cleveland, 
prie 55 St., rengia sporti
ninkų ir bičiulių vakarą-ba- 
lių su įdomia programa, ku
riai vadovaus Bill Boehm. Į 
šį įdomų parengimą kvie
čiami žaibo sportininkai ir 
jų rėmėjai.

CleveLoans

GEGUŽĖS 20 D. Vaidilos Te
atro spektaklis "Vieno kiemo gy
ventojai".

BIRŽELIO 10 D. Studentų Są
jungos Clevelando skyriaus ren
giamas finis semestri.

BIRŽELIO 18 D. ALT rengia
mas liūdnųjų birželio įvykių mi
nėjimas

LIEPOS 15 D. TĖVYNES GAR
SŲ radio vakaras Lake Shore 
Country Club.

RUGPIŪČIO 6 D. SLA 14 Kuo
pos vasaros pobūvis gamtoje.

RUGSĖJO 3 D. devintoji Lie
tuvių Diena.

RUGSĖJO 9 D., DLK Birutės 
Draugijos rengiamas tautos 
šventės minėjimas.

RUGSĖJO 23 D., Slovenian Au
ditorium, Dirvos 46 metų kon
certas - balius.

LAPKRIČIO 4 D. SLA 14 Kuo
pos gyvavimo 60 metų sukaktuvių 
ninėjimas.

WATERBURY
KONCERTUI PRAĖJUS

Sekmadienį, balandžio mėn. 
16. ir labai blogas oras (nuo 12 
vai. lijo, pylė, kaip iš kibiro) 
nepajėgė sulaikyti namuose dai
nos mėgėjų. Jie visi skubėjo į Šv. 
Juozapo parapijos salę. 3 vai. 
vistiek susirinko apie 250 pa
klausyti Daivos MONGIRDAITĖS 
ir BOSTONO mišraus choro, mu
zikos J. Gaidelio vadovaujamo 
dainavimo. Iš atvykusių nei vie
nas nesigailėjo, jei vykstant į 
koncertą teko sušlapti -- kon
certas buvo puikus.

Keletą žodžių atskirai apie šio 
koncerto menininkus.

Solistė Daiva Mongirdaitė 
--naujai kylanti meninė pajėga. 
Scenoje jos rami, kukli laikyse
na, iš jos veido spindintis švel
numas taip veikia į žiūrovą, kad 
nepradėjus jai dainuoti, norisi 
ploti. Jos pasirinktas repertu
aras jos balsui tikrai dėkingas, 
ypač ji pilnumoj pasireiškia 
aukštose gaidose. "Čiulba kaip 
lakštingala" -- girdėjosi salėje 
balsai. Nepagailėjo jai waterbu- 
riečiai ir plojimų. Užbaigiant 
koncertą jai nuoširdžiai linkėjo 
su daina išplaukti ir į plačiuo
sius vandenis. Bet prašė ir tada 
nepamiršti savo brolių, ir tada 
jiems dainuoti -- čiulbėti lakš
tingalos balsu ir tuo priminti 
jiems gražiųjų Nemuno šalies 
laukų lakštingalos čiulbėjimą.

Bostono mišrus choras, mu
ziko J. GAIDELIO vadovauja
mas -- drausmingas, darnus me
ninis vienetas. Pasirinktas re
pertuaras nelengvas, o kaiku- 
rie dalykai ir sunkūs, prieina
mi tik stipriam chorui. J. 
Gaidelio choras juos išpildė be 
priekaištų.

Ir chorui waterburiečiai linkė
jo nepavargti ir toliau dainuoti 
su tokiu pat ryžtu savo bro
liams, kelti jų širdyse Nemuno 
šalies meilės bei jos ilgesio 
jausmus.

Taip, tikrai žavingai dainavo 
ir Daiva ir choras, tik tos dvi 
valandos prabėgos taip greitai.

Baigiant tenka pastebėti, kad 
Šiuo meniniu ansambliu (Daiva 
Mongirdaitė ir Bostono mišriu 
choru) turėtų susidomėti bent 
apylinkinės didesnės lietuvių ko
lonijos, m.K.

Scena iš A. Rūko komedijos "Vieno kiemo gyventojai", kurią
Clevelando Vaidilos Teatras vaidins gegužės 20 d. Slovėnų salėje. 
Nuotraukoje Jonas Citulis ir Nijolė Maželienė.

V. Pliodžinsko nuotrauka

Quik Auto Service, Ine.
1304 East 9 Str. Tel.

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

TO 1-1673
taisymas, 
taisymas,
Prano

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

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

SAVINGS
EARN

OPEN EVERY SATURDAY
UNTIL NOON

HOME • AUTO • BUSINESS • PERSONAL
KAS DIRVOS NESKAITO

- DAUG NUSTOJA!
Paraginki t savo pa

žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

ACCOUNTS
INSUREDTO

* IO ooo

SUPERIOR 
SAVINGS

SAVE BY MAEL 
POSTAGE PAID BOTH WAYS

IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 STt

DOROTHY KIRSTEIN Metro
politan Operos solistė, kuri dai
nuos Manon rolę operoje "Ma- 
non Lescaut". Metropolitan O- 
peros pastatymai vyks Cleveland 
Public Hali nuo balandžio 24 
iki 30 d.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 
EN 1-1763

936 East 185 St.
KE 1-7770

apylink.se
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KAZIUKO MUGĖ WORCESTERY

KAS IR KUR?
• L. Skaučių Seserijos Vi
durio Rajonas gegužės 27 ir 
28 d. ruošia instrukcinį 
skaučių ir skautininkių sąs
krydį, p. Linkų vasarvietė
je, prie Edwardsburg, Mi- 
chigan.

Programa bus labai įdomi 
ir įvairi. Tikimasi, kad šia
me sąskrydyje dalyvaus di
delis skaičius seserijos na
rių iš Chicagos, Clevelando, 
Detroito ir Omahos.
• Balandžio 16 d., širdies li
ga staiga mirė Marija ža- 
kevičiūtė-Krikštaponytė.

Liko duktė Stefanija dan
tų gydytoja ir žentas Jo
nas Deksniai, kurių globoje 
velionė gyveno Vinelande, 
New Jersey.
• Pabaltijo Moterų Taryba, 
kuriai praeitais metais va
dovavo estė, balandžio 30 
d. ruošia iškilmingą pareigų 
perdavimą lietuvėms, ku
rias perims LMA pirminin
kė Ligija Bieliukienė.

Šventė įvyks Estų Na
muose, 243 East 34 Street, 
New Yorke. Po oficialios ir 
meninės dalies bus vaišės. 
Pažymėtina, kad sekančiais 
metais Pabaltijo Moterų 
Tarybai sueina 15 metų vei
klos ir lietuvėms teks šią 
sukaktį tinkamai atžymėti 
tarptautine prasme.
• Dail. Aleksandra Vitkaus- 
kaitė-Merker savo kūrinius 
išstatė meno parodoj, kuri 
vyks nuo bal. 23 d. iki ge
gužės 10-tos kasdien nuo 10 
vai. ryto iki 10 vak., 211 
Essex St., Hackensack, N. 
Jersey.
• Albertas Ošlapas, dipl. 
teisininkas, bal. 15 dieną 
atšventė 65 m. sukaktį. Oš
lapas yra aktyvus New Yor
ko visuomenės veikėjas.
• V. Matulevičius, iš Kana
dos, mokėdamas už prenu
meratą atsiuntė $5.00 auką,
• W. Dilis, iš East Orange, 
jaunųjų pianistų varžyboms 
paremti atsiuntė $5.00 au
ką.
• Vladas Janušauskas, iš 
Waterbury, mokėdamas už 
Dirvą atsiuntė $5.00 auką.

Clevelando Vaidilos Teatras balandžio 22 d. Chicagoje vaidino 
A. Rūko komediją "Vieno kiemo gyventojai". Režisavo Petras 
Maželis. Šį spektaklį clevelandiečiai turės progos pamatyti gegužės 
20 d. Slovėnų salėje. Nuotraukoje Viktorija Morkūnienė ir Romas 
Apanavičius.

V. Pliodžinsko nuotrauka

Naujas šokio talentas 
Vida Kizytė

Jauna šokėja Vida Kizytė 
pradėjo mokytis šokio Jo
nės Kvietytės studijoj, vė
liau šoko University of Wes- 
tern Ontario, atstovaudama 
garsiąją Brescie Hali. Taip 
pat buvo pakviesta išpildy
ti programą Londono (Ont.) 
Universiteto labai iškilmin
gam pabaigtuvių baliuje.

Įdomu pažymėti, kad ir 
tik čia atvykus, tuojau pro
fesoriai pastebėjo jos gabu
mus ir pakvietė išpildyti 
programą Los Angeles City 
College profesorių ir stu
dentų susiartinimo baliuje.

Jaunoj šokėja mielai su
tiko pašokti ir L.D.K. Biru
tės Draugijos ruošiamame 
didžiuliame pavasario baliu
je. Tuo būdu birutietės ga
lės pristatyti jauną talentą 
lietuviškai visuomenei.

Pavasario žiedų balius 
įvyks didžiulėje ir gerai vė
sinamoje St. Nicholas Au
ditorijoje, grojant M. Kraf- 
to orkestrui.

VIDA KIZYTĖ

Neapvils birutietės ir šį 
kartą savo mielų svečių, nes 
stalus žadama paruošti dar 
įdomiau ir įvairiau. Laimė
jimai bus labai įdomūs.

Visas baliaus pelnas bus 
pasiųstas į Lietuvą, nes šiuo 
metu yra labai daug iš Si
biro grįžusių ir bandančių 
įsikurti Lietuvoje, kurie 
materialės ir moralės pagal
bos yra skubiai reikalingi.

y. Irt

Vida Didžiulytė ir inž. Donatas Siliūnas, Korp. Neo Lithuania 
nariai, balandžio 8 d. susituokė Bogotoj, Kolumbijoje, kur gyvena 
jaunosios tėvai. Jaunavedžiams grįžtantiems į Chicagą iš povestu
vinės kelionės po Karaibų jūrą, balandžio 29 d. Chicagoj Balio 
Pakšto svetainėje neolithuanai ruošia povestuvinį sutikimą.

Worcesterio vyr. skautės prie savo rankdarbių kaziuko mugėje. 
IŠ kairės: A. Palubeckaitė, G. Šermukšnytė, D. Pridotkaitė, V. 
Matulevičiūtė, E. Gorodeckienė ir D. Palubeckaitė.

Brandos atestatų įteikimas
Vasario 16 Gimnazijoje

Kovo mėn. 29 d. suruoštas iš
kilmingas brandos atestatų įtei
kimo aktas.Jį atidarė direkto
rius prof. dr. L. Gronis, kvies
damas vyr. mokyt. S. Antanaitį 
paskaityti Mokyto jų Tarybos pro
tokolo ištrauką, liečiančią abi
turientus. Po to direktorius kiek
vienam abiturientui įteikė bran
dos atestato dokumentą. Prieš 
priimdamas atestatą kiekvienas 
abiturientas pasirašė pasižadė
jimo raštą - visados būti veikliu 
ir uoliu lietuviu ir neužmiršti 
Vasario 16-sios Gimnazijos.

Sveikinimo bei linkėjimų kal
bas abiturientams pasakė direk
torius, klasės auklėtojas vyr. 
mokyt. S. Antanaitis, Švietimo 
komisijos pirmininkas tėvas A. 
Bernatonis, PLB Vokietijos 
Krašto valdybos pirmininkas kun. 
Br. Liubinas ir mokyt. Fr. Skė
rys, senj. A. Kelerio ir savo 
vardu. Abiturientų vardu padėkos 
žodį tarė H. Dičpetris.

Iš 7 kandidatų brandos ates
tatus gavo 5. Tai labai geras 
rezultatas, palyginus su vokiečių 
privačių gimnazijų kandidatais, 
kurių tik pusė Heidelberge išlai
kė brandos atestato kvotimus.

Mūsų laimingieji abiturientai 
yra šie: G. Bauras, H. Dičpet
ris (iš Anglijos), J. Kokštas (at
vykęs nesenai iš Lietuvos), Z. 
Pečiulis, R. Sakalauskaitė. Visi 
jie yra pasiryžę tęsti mokslą 
universitete, nors daugumai jų 
trūksta lėšų. Du jų - Bauras 
ir Pečiulis per Velykų atostogų 
laikotarpį dirba prie plento dar
bo, kad tuo būdu kiek nors už
sidirbti mokslo pradžiai.

GIMNAZIJOJ 116 MOKINIŲ

Prieš pat Velykas buvo baigti 
1960/61 mokslo metai. Mokslei
viams, ypač abiturientams, buvo 
karštos dienos. Šiemet pirmą 
kartą įvyko raštu ir žodžiu kai- 
kuriose klasėse keliamieji egza
minai. Ši naujenybė teikė moks
leiviams susirūpinimo, bet drau
ge ir tam tiro įdomumo.

Rezultatai visai patenkinami. 
Kovo 28 d. įvyko Gimnazijos sa-

• Paieškomas Antanas Mi
liauskas, .jo sūnus Juozas, 
anksčiau gyvenę Anglijoje, 
kilę iš Aukšto Balbieriškio 
kaimo, Balbieriškiu vals
čiaus. Ieško jo sesuo Albina 
Bironienė, gyvenanti Lietu
voje. žinias siųsti Dirvos 
redakcijai.

Įėję iškilmingas mokslo metų 
užbaigimo aktas, dalyvaujant vi
siems mokytojams ir mokslei
viams.

Direktoriams trumpa prakalba 
nušvietė mokslo metų reikšmę 
ir patiekė šių metų išdavas,, iš
vardindamas pirmuosius tris ge
riausius kiekvienos klasės mo
kinius, suminėdamas pavardes 
likusiųjų antriems metams, o 
taip pat ir pavardes tų, kurie 
dėl nepažangumo ar netvarkin
gumo yra iš Gimnazijos paša
linami.

Iš 124 pradžioje mokslo metų 
buvusių moksleivių, pabaigoje 
buvo 116 (62 berniukai ir 52 
mergaitės). Iš šių antriems me
tams liko 13, o 5 tapo dėl ne
pažangumo ir netvarkingumo pa
šalinti. Tokia vieša pirmą kartą 
duota direktoriaus apyskaita pa
darė moksleiviams gilaus įspū
džio.

Šiais metais Gimnazijoje dir
bo 16 mokytojų, 11 etatinių ir 
5 pagalbiniai; lietuvių mokytojų 
buvo 12, vokiečių - 3, anglas - 
1, vyrų mokytojų - 13, moterų - 
3; 3 - akademikai kandidatai, 
7 - akademikai, 3 su specialių 
mokslų (muzikos,, meno mokyt.) 
ir 3 su viduriniu mokslu.

KONFERENCIJOJE 
FRANKFURTE

Mokyt. Saliamonas Antanaitis 
dalyvavo visos Vakarų Vokiet
ijos matematikos, fizikos, che
mijos ir biologijos aukštesniųjų 
mokyklų mokytojų suvažiavime, 
kuris įvyko Franfurte balandžio
3-8 dienomis. Paskaitos ir pra
nešimai vyko Frankfurto Univer
siteto rūmuose. Paskaitas skaitė 
Universiteto profesoriai ir šiaip 
žymesni pedagogai. Paskaitos 
lietė dėstomųjų dalykų lygį aukš
tesniojoje mokykloje. Dalyvavo 
apie 1000 mokytojų. Auditorijos 
buvo pilnos klausytojų. Buvo pri
ėmimų ir bendrų pobūvių. Buvo 
išstatyta knygų ir mokslo prie
monių paroda.

SVEČIAVOSI AUSTRALUOS 
LIETUVIS

Kazys Šimkus, gyvenantis Gee- 
long, Australijoje, Šiomis die
nomis pravažiuodamas, apsilan
kė ir Vasario 16 Gimnazijoje 
ir susipažino su čia esama pa
dėtimi. Labai apgailestavo, kad 
Australijos lietuviai taip mažai 
remia šį mūsų tautinį židinį. 
Pats paaukojo DM. 100 ir pa
žadėjo ateityje stengtis ieškoti 
būdų suaktyvinti gimnazijai pa
ramą. 

z Kovo 26 d. šv. Kazimiero 
parapijos salėje įvyko Ka
ziuko mugė. Sesės, kurios 
jau iš anksto tam ruošėsi, 
tikrai lankytojų neapvylė. 
Jų nupinti krepšiukai, iš
austos juostos, gražiai iš
siuvinėtos nosinaitės, jų pa
čių gamybos riestainiai, py
ragai ir baronkos liudijo 
apie jų įdėtą darbą.

Eidami nuo stalo prie 
stalo galėjome džiaugtis 
gražia tvarka ir daiktų iš
dėstymu. Vienas stalas bu
vo pilnas visokiausių kny
gų, toliau sekė juostos, stal
tiesėlės, krepšiukai, kryže

Worcesterio paukštyčių būrelis su draugininke D. Palubeckaitė.

I.S.AUTO SERVICE

Mašinų viršaus taisymas ir dažymas. Motorų, 
stabdžių patikrinimas ir taisymas.

‘ 24 hours towing
Atidaryta nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.

Dienos telef.: HE 1-6352 Nakties tel.: LI 1-4611
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DIRVA

6907 Siperier Avė., 
CLEVELAND 3, Ohio 

PRADĖKITE SIŲSTI DIRVĄ

Kam

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)

*OIRVA*DIRVA*DIRVA'DIRVA"DIRVA*DIRVA*DIRVA’DIRVA*

liai ir kiti įvairūs medžio 
drožiniai. Na, ir visokiausių 
pyragų stalas, kuris visą 
laiką buvo apsuptas daugy
bės žmonių. Toliau buvo pa
grindinis šv. Kajimiero sta
las, kurį puošė gražus šv. 
Kazimiero paveikslas ir 
daugybė lietuviškų išdirbi
nių.

Gražu buvo žiūrėti įvai
riais pagražinimais išpuoš
tus rankdarbius, vytį ir 
skautiškus ženklus. Dauge
lis norėjo juos įsigyti, nes 
tikrai gražūs lietuviški pa
puošalai pageidaujami lie
tuvių šeimoje. P. M.

Sav. J. Švarcas
1254 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio
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