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Ginklų 'oro tiltas’ į Laosu
Kautynės tęsiamos, nepaisant kalbų apie paliaubas

JAV karo aviacija pradė
jo oro keliu gabenti ginklus 
Laoso vyriausybės kariuo
menei, kai paaiškėjo, kad 
prokomunistiniai sukilėliai 
pradėjo puolimus visuose 
frontuose. JAV vyriausybė 
pabrėžia, kad ta pagalba 
bus tęsiama tol, kol nebus 
aiškių duomenų, jog ginklų 
paliaubos įgyvendintos.

Tuo pat metu JAV vy
riausybė skubiai planuoja 
savo strategijų laukiamoje 
Ženevos konferencijoje La
oso klausimu. Valstybės de
partamente sudaryta spe
ciali grupė, kuri ruošia pla
nus tarptautinei 14 valsty
bių konferencijai, turinčiai 
prasidėti gegužės 12, jei iki 
to laiko ginklų paliaubos 
būtų patvirtintos. Ameriki
niai diplomatai derina JAV 
pozicijų su draugiškų vals
tybių nusistatymu Wa- 
šhingtone ir kitose sostinė-

Žinios iš viso 
pasaulio

♦ KONGO centrinės vyriau
sybės kariuomenė areštavo iš 
politinių vadų konferencijos išė
jusį Katangos provincijos prezi
dentą Tschombę. Ligšiol ne
aišku, ar tai buvo padaryta cent
rinės vyriausybės įsakymu, ar 
kareiviai tai padarė sauvališkai. 
Vėliau iš Briuselio pasklido ži
nios, kad Tschombę esąs paleis
tas, bet Katangos administraci
jos sluoksniai tas žinias panei
gė.

♦ KUB£ nutarta išskirti iš 
tarpamerikinės gynybos tarybos 
slaptų posėdžių. Tarybą sudaro 
21 valstybės kariniai atstovai. 
Jie nutarė Kubos atstovų neįsi
leisti tol, kol Kuba palaikys drau
gystę su komunistiniu bloku. Už 
išmetimą pasisakė 12 valstybių, 
Meksika, Venezuela, Ekvadoras 
ir Čilė susilaikė nuo balsavimo, 
o Brazilija "rezervavo" savo bal
są. Trijų valstybių atstovai po
sėdyje nedalyvavo, o prieš balsa
vo tik pati Kuba.

♦ IZRAELYJE įsisteigė nauja 
politinė partija, pasivadinusi li
beralais. Jos branduolį sudaro 
kelios smulkesnės partijos, ku
rios susijungė, siekdamos pa
laužti Ben Guriono partijos do
minavimą, besitęsiantį nuo Iz
raelio įsikūrimo. Kaip iš įvairių 
pareiškimų aiškėja, naujosios 
liberalų partijos tikslas yra 
pakeisti dabartinę Izraelio už
sienių politiką, ieškant neutra
lumo šaltajame kare, pagerinant 
santykius su Sovietija ir siekiant 
didesnio sugyvenimo su arabų 
kraštais.

se, įskaitant ir Bangkokų, 
SEATO organizacijos būs
tinę.

JAV vyriausybė pakarto
tinai pabrėžė, kad ji nevyk
sianti į konferencijų, jei 
kautynių veiksmai nebus 
sustabdyti. Washingtone ti
kima, kad komunistų re
miami sukilėliai nepaklau
sys tarptautinės kontrolės 
komisijos narių. Komisija, 
sudaryta iš Indijos, Kana- 
do’s ir Lenkijos atstovų, šio
mis dienomis susitinka Nėw 
Delhyje ir iš ten galimai 
greičiau išvykti į Laosu.

Tiek Laoso vyriausybė, 
tiek Pathet Lao sukilėliai 
priėmė jungtinį britų-sovie- 
tų atsišaukimų ginklų pa-
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liauboms, bet nė viena pusė 
nenurodė datos, kada padės 
ginklus. Sovietų pagalba 
prokomunistiniams sukilė
liams tęsiama. Jos skatina
mi, sukilėliai pradėjo pla
taus masto puolimus eilėje 
vietų, siekdami išplėsti sa
vo užimtąsias teritorijas ir 
sukurdami dar pavojinges- 
mę būklę.

Muong Sai, esųs maždaug 
•už penkiasdešimties mylių į 
šiaurę nuo karališkosios 
sostinės Luang Prabang, 
liepsnojus. Apie 1000 kara
liškosios armijos karių, ap
sikasusių jo pakraščiuose, 
atkakliai kovoja su puolan
čiais 2000 sukilėlių, remia
mų sunkiosios artilerijos.

Į pietus nuo Luang Pra
bang jau kelintų parų tęsia

si artilerijos dvikovė. Suki
lėliai ten bando iš vyriausy
bės dalinių atimti svarbias 
strategines aukštumas.

Kitas kautynių židinys 
yra viduriniame Laose, ne
toli Thakeko.

Vyriausybės kariuomenei 
pasisekė sustabdyti sukilė
lių veržimusi į Vientianų, 
administracinę krašto sos
tinę, ir ten sukilėlių ofenzy
va esanti riboto masto. Bet 
Vang Vien, stovįs prie pa
grindinio kelio tarp abiejų 
sostinių, yra sukilėlių ran
kose.

Prieš abiems pusėms su
sitinkant dėl ginklų paliau
bų derybų, dar turi būti nu
statyta susitikimo vieta. 
Souvana Phouma, komunis-
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tinio bloko remiamas Laoso 
ekspremjeras, pasiūlė Xieng 
Khouang miestų, esantį su
kilėlių užimtos teritorijos 
gilumoje. Vientiano vyriau
sybė yra nusistačiusi prieš 
derybas sukilėlių teritorijo
je. Ji siūlo susitikti Luange 
Prabange. Kai kurie stebė
tojai tiki, kad derybos grei
čiausiai bus pradėtos Kam
bodžoje arba Burmoje.

Komunistinė Kinija pa
skelbė, kad jos delegacijų 
14 valstybių konferencijon 
vėsius vicepremjeras ir užs. 
reik, ministeris Chen-Yi, 
bet iš kitos pusės pagrasino 
atvira intervencija, jei JAV 
n e n u trauksianti paramos 
provakarietiškai Boun Oum 
vyriausybei.

TERESE BINDERYTE, gražiai pasisekusio Chicagoje įvykusio Žibuoklių baliaus šeimininkė, savo 
jaunatviška šypsena žavėjusi į balių apsilankiusius svečius. ALT S-gos Chicagos skyrius įvedė 
tradiciją kasmet pavasarį ruošti Žibuoklių balių, kuris chicagiečių mielai lankomas.

Vyt, Račkausko nuotrauka

SOVIETAI GRASINA KARIAUSIĄ UŽ KUBĄ
Sovietų delegatas ValerianZo- 

rin Jungtinėse Tautose pareiš
kė, kad Sovietija esanti pasiruo
šusi eiti pagalbon Kubai, jei toji 
būtų užpulta. Jis pabrėžė, kad 
sovietų pažadas esąs "griežtes
nis, daug griežtesnis, negu britų 
pasižadėjimas padėti Lenkijai" 
prieš II Pasaulinį karą.

Washingtone prez. Kennedyta- 
rėsi tais reikalais su New Yorko 
gubernatorium Rockefelleriu, o 
viceprez. Johnsonas Kansas 
mieste kalbėjosi su buv. prez. 
Trumanu. Apie pastarąjį pasikal
bėjimą nieko nepaskelbta, bet 
gub. Rockefeller po pasitarimo 
su prez. Kennedžiu kvietė visus 
amerikiečius vieningai remti 
prezidentą visose akcijose, kurių 
prireiktų, nes būklė Kuboje da
bar sudaro pavojingą grėsmę A- 
merikos saugumui.

Pirmieji kaltinimai dėl Kubos 
nepasisekimo buvo nukreipti į 
žvalgybos įstaigą ČIA, bet da
bar Washingtonepradedama kal
bėti, kad ČIA buvusi mažiau kal
ta, negu kariniai JAV sluoksniai. 
Tiksliau tai išryškės, kai pasi
baigs specialios komisijos vyk
domas tyrinėjimas.

Bet pralaimėjimas Kuboje bu
vo žymiai didesnis, negu iš pra
džių buvo skelbiama. Ijarimą 
sukėlė kubiečių pabėgėlių pasi
teiravimai apie savo šeimų na
rius. Jei invazijoje dalyvavo tik 
keli šimtai, kaip ankstyvesniuo
se pranešimuose minima, tai kur 
kiti tūkstančiai invazinės armi
jos narių, iš kurių negaunama 
jokios žinios? — susirūpinę klau
sinėjo šeimų nariai. Dabar pa
laipsniui pradeda išryškėti, kad 
invazijoje Žlugo beveik visa su
kilimui ruošta armija.

Esą, pradžioje skelbtas 5,000 
sukilėlių armijos skaičius buvęs 
tik propagandinis, iš tikrųjų in
vazijai ruošta apie 2,000 vyrų. 
Iš jų apie 300 buvę dėl įvai
rių priežasčių iš akcijos išskirti 
ir palikti apmokymo stovyklose. 
Apie 1,500 dalyvavo išsikėlime į 
Las Vilias provinciją, o pora 
šimtų buvo iškelta šiaurėj e prie
šui suklaidintu Reservų neturė
ta. Pradžioj jie buvę planuoti, 
bet vėliau atsisakyta.

Castro režimas paskelbė pa-

KAIREJE: Jaunieji lietuviukai 
tarp pavasario žiedų...

VL Adomavičius nuotrauka 

ėmęs belaisvėn 1,087 vyrus. Kau
tynėse Lfuvę 82. Keliolika grįžo 
išgelbėti iš jūros, taigi dingusių 
be žinios skaičius siekia apie 
325. Sakoma, kad dalis jų spėję 
pasprukti į Escambray kalnus, 
bet daugumas greičiausiai pri
gėrė, kai vienas iš dviejų su
kilėlius gabenusių laivų buvo lėk
tuvo bombų nuskandintas.

Iš tų duomenų išryškėja, kas 
iš tikrųjų tada atsitiko, ir kokio 
masto tragedija įvyko. Kubiečių

Prancūzijoje pradėti valymai
Prancūzijos vyriaus y b ė 

pergyveno didžiausią krizę 
nuo prez. De Gaulle atėjimo 
valdžion 1952 metais, laimė
dama kovą su Alžire suki
lusiais atsargos generolais. 
Sukilimas žlugo, Alžire 
esančioms prancūzų ka
riuomenės dalims nustojus 
remti sukilimo vadus po to, 
kai prez. De Gaulle įsakė 
lojalioms kariuomenės da
lims pradėti žygį sukilė
liams numalšinti.

Buvęs generolas Maurice 
Challe, pagrindinis sukilimo 
vadas, lėktuvu atgabentas į 
Paryžių ir uždarytas Santė 
kalėjime, kur laikomi kri
minaliniai nusikaltėliai. Tai 
pirmas vyriausybės žings
nis, siekiant nubausti visus 
sukilimo dalyvius. Vyriau
sybė paskelbė, kad ji pradės 
valymą visų civilių ir ka
rių, kurių lojalumu abejo
jama. Areštai Prancūzijoje 
jau siekia šimtus. Esama 
spėjimų, kad reikią laukti ir 
vyriausybės perkratymų.

Suimtasis Maurice Challe 
bus atiduotas į karo teis
mą. Jau neslepiama, kad 
jam bus reikalaujama mir
ties bausmės.

Apie kitų trijų buvusių 
generolų, sukilimo vadų, da
bar išmestų iš kariuomenės, 
likimą nežinoma. Buvo pa
skelbtas prancūzų žinių 
agentūros pranešimas, kad 
gen. Raoul Salan, daugiau
siai dekoruotas prancūzų 

egzilų kariniai sluoksniai sako, 
kad invazijos vieta buvusi pa
rinkta labai bloga, nes iš jos 
buvę tik du siauri praėjimai į 
krašto gilumą, apsupti neperei
namų pelkių. Kai kurie sukilė
lių sluoksniai tvirtina, kad ame
rikiniai laivai, lydėję įlankon, 
perdaug ilgai užgaišę; bet kiti 
paneigia JAV karinių laivų daly
vavimą. Iš viso tragedijos is
torija dar nėra galutinai iš
ryškėjusi.

armijos karys ir buvęs, kaip 
ir Challe, karinių pajėgų 
viršininkas Alžire, esąs nu
sižudęs, bet tas pranešimas 
dar nepatvirtintas. Taip pat 
nežinoma, kur dingę kiti 
buvę generolai Edmond 
Jouhaud ir Andrė Zeller. 
Sakoma, kad jie kažkur pa
sitraukę, dengiami vienos 
svetimšalių legijono kuo
pos, kuri likusi jiems išti
kima.

Sveti mšalių legijonas, 
kaip naujausios žinios iš 
Paryžiaus sako, už dalyva
vimą sukilime netrukus bū
siąs išformuotas.

Paskutiniai pranešimai iš 
Alžiro sako, kad sukilimas 
nebuvęs taip stipriai remia
mas, kaip sukilėlių vadai 
per Alžiro radiją skelbė. Jo 
branduolį sudarė reliatyviš- 
kai maža karininkų grupė ir 
keli profesionalų kareivių 
pulkai, bet didžioji prancū
zų armijos dalis Alžire lū
kuriavo, kas iš to išeis.

Sukilimo nUmalšin imas 
sustiprino prez. De Gaulle 
pozicijas ir pagerino dery
bų su Alžiro nacionalistais 
perspektyvas. "Tiek Alžiro 
nacionalistų, tiek Tuniso 
vyriausybės sluoksniuose ta 
žinia buvo sutikta su pa
lengvėjimu ir pasitenkini
mu. Palengvėjimas pajustas 
ir NATO valstybių sostinė
se, kur buvo būkštaujama, 
kad prez. De Gaulle nuver
timas sugriautų Vakarų 
Europos gynybos sistemą.
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Kongo "vyriausybės" posėdžiauja, nekreipdamos dėmesio į alkanųjų šauksmą.

ŽVILGSNIS Į DABARTINĮ KONGĄ

BELGAI IŠĖJO, BABILONAS ATĖIO
Konge -- nieko naujo arba, aiškiau išsireiškus, tokia pat 

maišatis, kaip ir anksčiau. Tokį įspūdį susidarė anglų ir 
šveicarų laikraščių bendradarbis Martin W; Duyzings, kuris 
ten buvo lankęsis prieš Kongo nepriklausomybės paskelbimą 
ir tą nelaimingą Afrikos kraštą aplankė dabar; jis įsitikino, 
kad ir Jungt. Tautų misija -- "brangi, beširdė mašina" 
--nepajėgia chaoso sutvarkyti.

Baras, kaip ir beveik visada, 
buvo pilnas. Perėjus mažą, niū
rią aikštę ir praėjus stovinčius 
automobilius ir šalia jų elge
taujančius vaikus, jau buvo ga
lima užuosti, kad mulatų bute 
dvelkė alumi, puvėsiais, o stip
riausiai -- žmogaus prakaitu.

Kaip viskas atrodė čia, niū
riame Leopoldvilės kvartale, 
tada, kai mes lankėmės pirmą
jį kartą? Tai buvo praeitų me
tų birželio mėnesį, dar prieš 
nepriklausomybės paskelbimą ir 
orgijų prasiveržimą. Mulatų "O. 
K. Baras" žibėjo neono švie
somis, ir muzika grojo "Where 
is tiger?" ir iš viso buvo jau
čiamos artėjančios nepriklauso
mybės švenčių nuotaikos.

Tada ten sėdėjo Patrice Lu- 
mumba -- triumfuojąs, ciniškas 
ir pasitikįs savimi. Buvo ten 
Maurice Mpolo ir AntoineGizen- 
ga su neišvengamomis šarlatanų 
ir moterų, laikraštininkų ir švie
žiai iškeptų senatorių palydomis, 
kurioms demokratija atrodė kaip 
loterija, kurioje visi laimės.

Tai buvo prieš devynis mėne
sius. Alus, džazas, iki pamišimo 
skubą vyrai, isteriškai klykian- 
čios moterys!Ir Patrice Lumum- 
ba su savo: "Tegyvuoja laisvė, 
nepriklausomybė -- šalin bel
gus !"

Kai po devynių mėnesių grįžau 
pasižiūrėti, ką nepriklausomy
bės, laisvės ir chaoso laikotar
pis Jungtinių Tautų globoje at
nešė kraštui -- man buvo pasa
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kyta, kad aš turįs neaplenkti 
mulatų baro, jei noriu pajusti 
dar gyvą Patrice Lumumbos dva
sią.

Respublika skaičiavo 27 stikli
nes. Iš tolo nebuvo galima tiks
liai nustatyti, kaip atskiri postai 
buvo paskirstyti: kas veržėsi į 
vidaus reikalų ministeriją, kas 
siekė pašto ministerio vietos, 
o kas iš sėdėjusių už sustumtų 
stalų pasitenkino, gaudamas mi
nisterijos sekretoriaus vietą. Ne, 
iš tolo negalima pamatyti, o 
dar labiau išgirsti, iš kiek auto
nominių respublikų sudarinėja
ma federacija.

Nes baras, kaip sakyta, buvo 
pilnas: turgavietė, pilna klykian- 
čių balsų, skambančių stiklų, pu
tojančio alaus. Užteko tik apsi
dairyti aplinkui, kad pamatytum 
jog per praėjusius devynis mė
nesius išorinis vaizdas čia labai 
maža pasikeitė.

Galbūt tik rūdys kiek giliau 
įsigraužė į bespalvį metalinį 
baro stalą; galbūt mažiau stik
linių stovėjo lentynose; bet, 
ko nebūtų buvę galima įsivaiz
duoti Lumumbos dienomis, ant 
bufeto stovėjo kortelė, kurioje 
neišlavinta ranka buvo parašyta, 
kad gretimoje šv. Andriejaus 
bažnyčioje įvyks vakarinės pa
maldos. Ir tikrai, protarpiais 
aptilus balsams, galėjai išgirsti 
gretimoje bažnyčioje vaikus, 
giedančius Miserere.

Tačiau ne mulatų baro išvaizda 
domina. Ten, kertėje, kurioje 

anksčiau sėdėjo PatriceLumum- 
ba, laisvai švaistydamasis pi
nigais ir šūkiais apie laisvę -- 
ten ir dabar sėdi būrys besi
juokiančių, besiginčijančių ir vėl 
aprimstančių vyrų; tai stei
giama nauja respublika.

Kokia respublika?
į tokį klausimą gauni tik vie

nintelį atsakymą -- truktelėji
mą pečiais. Iš visa ko atrodo, 
kad Leopoldvilėje maža apie tai 
žinoma; na, bet rytoj "Courier 
d’Afriąue" paskelbs, kitą die
ną seks patikslinimas, o trečią 
—jau protestas. Viena, ką galima 
aiškiai nustatyti, kad respubli
kos vyriausybė apims 27 narius.

Tai gana nesunku nustatyti: 
tereikia tik suskaičiuoti ant su
stumtų stalų stovinčias stiklines. 
Niekur pasaulyje politika taip 
laisvai nemaišoma su alkoholiu, 
kaip Konge, kur jau devintą mė
nesį kilnojami tostai už laisvę. 
Kai stiklinės ištuštėja, mažas, 
klastingas vyras, kuris regimai 
vadovauja susirinkimui, prideda 
ranką prie burnos ir, lyg parda
vėjas turgavietėje, sušunka: 
"Primuš - 27!" Tai reiškia 
dar 27 litrus alaus būsimiems 
ponams ministeriams.

MIRTIS, SKURDAS IR BADAS

Vis dar miršta Kasai provin
cijoje žmonės iš bado ir skur
do. Vis tebesiaučia žiaurus, kru
vinas brolių kivirčas šiaurinėje 
Katangoje. Tūkstančiai nužudo
mi ir dešimtys tūkstančių ne
kaltų kankinama. Medvilnė pūsta 
laukuose, kavos derlius didžiąja 
dalimi žuvęs. Vien Leopoldvi
lėje priskaitoma per 70,000 be
darbių. Už bulves ir kiaušinius 
mokamos plėšikiškos kainos.

Kivu provincijoje viešpatauja 
siaubo pulkai, o Stanleyvilėje te
roras. Kraštas visiškai nualin
tas, sudraskytas, armija nuolat 
naujų riaušių išvakarėse.

Belgai buvo išvaryti, bet tai, 
kas jų vietoje atsirado, buvo -- 
visas pasaulis. Argentiniečiai, 
brazilai, kanadiečiai, airiai, nor
vegai, danai, švedai, tunisiečiai, 
sudaniečiai, indoneziečiai -- ba
biloniškas kalbų mišinys, kuris 
užvaldė Kongą Jungtinių Tautų 
vardu -- brangi, beširdė maši
na.

Tai ir visa.
Bet po devynių mėnesių cha

oso užtenka tik užeiti į mulatų 
"O. K. Barą", kad pamatytum, 
jog demokratija čia vis dar te
bėra linksmybės objektas. "Pri
muš -- dvidešimt septynis!"

Tai vėl 27 litrai alaus. Nuo 
garsiosios viršūnių konferenci
jos Malagasio sostinėje Tana- 
narive praėjo jau kelios savai
tės. Kongo autonominių respub
likų federacija tėra kelių savai
čių amžiaus,«bet niekas tiksliai 
nežino, ar tą vakarą mulatų baro 
kertėje buvo steigiama septynio
liktoji, ar aštuonioliktoji respub
lika.

"Ar ligšiol jie nieko nepasi
mokė?" nustebęs klausia laik
raštininkas.

"Pasimokė, kad dėkingu mo
mentu reikia paskubėti, jei nori
ma tapti ministeriu -- o kas 
šiandien Konge nenori būti mi
nisteriu?" atsako jau ilgesnį laiką 
čia viešįs kolega. Tas amerikie
tis pasiliko Konge net anomis 
anarchijos ir žudynių dienomis, 
norėdamas pasižiūrėti, kaip rei

kalai vystysis. Visa -- Kongas, 
Lumumba, Kasavubu, Mobutu, 
o ypač Jungtinės Tautos nešė 
eilę karčių nusivylimų. Ir žai
dimas tebesitęsia. Vėl mulatų 
bare demokratijos vardu, net 
vienybės vardu, krikštijama nau
ja respublika.

Leopoldvilėje vis dar, kaip ir 
pirmomis laisvės dienomis, ko
munikatas veja komunikatą, ir 
laikraštininkai skuba iš vienos 
spaudos konferencijos į kitą, kad 
konstatuotų tą patį chaosą. Jie 
išgirsta porą žodžių iš vyro, 
kuris greičiausiai yra paskirtas 
kažin kelintos respublikos vice
premjeru.

"Kongiečiai nori patys valdy
tis, brangūs broliai!" sušunka 
toks vicepremjeras, ir jam plo
jama. Be to, dar gaunama alaus. 
Man po tokios kalbos pasirodė, 
kad išgirdau Lumumbos balsą. 
Taip, net galima tikėti, kad 
jis iš čion niekad neišėjo.

DAUGIAU ŠAUTUVŲ

Kai atvykau Į Leopoldvilę, vi
sas miestas buvo papuoštas vė
liavomis. Joseph Kasavubu, už
sidaręs rūmų prie upės gyvento
jas, grįžo iš kelionės ir buvo 
iškilmingai priimtas.

Kas nusileidžia Ndjili aerodro
me, -- kur savu laiku Belgijos 
karalius visiems laikams atsi
sveikino su Kongu, suteikdamas 
nepriklausomybę -- tas pirmiau
siai pamato eilębaltų Jungt. Tau
tų lėktuvų. Dar nespėjęs atlikti 
muitinės formalumus, išgirsti 
atskrendant amerikinius Globe- 
master, gabenančius šviežius ka
rinius kontingentus iš Indijos. 
Ir važiuodamas į miestą, matai 
Jungt. Tautų karines stovyklas 
su ginklų sandėliais — Kongas 
niekada nėra turėjęs tiek šau
tuvų, kaip dabar. Bet Alberto 
bulvare kabo suglebusios Kongo 
vėliavos, ir atrodo, kad jos nė 
karto per 9 mėnesius nebuvo 
nuleistos. Braconnier aikštėje 
stovi tribūna, skirta vietos į- 
žymybėms ir tiems, kurie nori 
įžymybėmis tapti, ir kiekvienas

(Nukelta į 4 psl.)

Žmona yra.daug linksmesnė, kada skalbimo dieną nereikia sunkiai dirbti. Palengvin
kite jai dieną su ekonomišku GASO džiovintuvu, GASAS IŠDŽIOVINA 4 PAKROVIMUS 
UŽ VIENĄ KAINĄ. Gasas išdžiovina rūbus minkščiau... balčiau... gaivinančiai, kaip 
laukai... ir tik už 1/4 kitų kainas. Kadangi gasas kainuoja mažiau, jūsų pinigai daugiau 
nuperka. Pamatykite visas šias garsias rūšis dabar: Easy * Frigidaire ♦ Hamilton ♦ 
Maytag ♦ Norge ♦ Philco ♦ RCA Whirlpool * Sears Kenmore * Speed Oueen.

THE EAST OHIO GAS COMPANY
WATCH THE BARBARA STANVVYCK SHOW MONDAY, 10 P.M. KYW-TV, CHANNEL 3

lotillllll CEHIA1 KĘSTU1IS GAIDZIUNIS

DIDIEJI ALAUS GAMINTOJAI 
IR MAŽŲJŲ BĖDOS

Dvidešimts penki didžiausi 
alaus gamintojai praeitais metais 
pardavė 66,139,735 statines 
alaus. Taip alaus pramonės pa
jėgumą apibudina alaus gamintojų 
žurnalas Brewing World.

Didžiausias alaus gamintojas, 
ketvirtus metus iš eilės, buvo 
Anheuser - Busch Ine. (Budwei- 
ser alus). 1960 metais jis paga
mino 8,480,000 statines alaus - 
pasiekdamas naują alaus gami
nimo rekordą.

Jos. Shlitz Brewing Co. buvo 
antroje vietoje, taip pat ketvirtus 
metus iš eilės. Schlitz 1960 me
tais pagamino 5,640,000 statines 
alaus.

Toliau gaminimo pajėgumu se
ka Falstaft Brewing Co. - 
4,910,000 statinės; Carling 
Brewing Co. - 4,790,000 statinės 
ir Pabst Brewing Co. -4,760,000 
statinės.

Pažymėtina, kad Dirvoje pa
stoviai besiskelbiąs Stroh’s alus 
yra dvyliktoje vietoje iš 25 di
džiausių’ alaus gamintojų. Stroh 
Brewing Co. 1960 metais pardavė 
2,102,000 statines alaus.

Kaip ir kiekvienoje pramonė
je, taip ir alaus gamyboje, di
diesiems gamintojams biznis se
kasi ir didėja, o mažesniems 
darosi sunku galus su galais 
suvesti.

Pavyzdžiui, vienas vietinis a- 
laus gamintojas, Standard Brew- 
ing Co., pradėjo pardavinėti alų 
po 28 bonkas dėžėje. Tuo būdu 
pirkėjas nemokamai gauna 4 a- 
laus bonkas priedo už 24 bonkų 
dėžės kainą.

Tai yra aiškus aštrios konku
rencijos ženklas. "Mažas ir 
vidutinio dydžio alaus gamintojas 
yra įveltas į išsilaikymo kovą", 
- sako Standard Brewing Co. 
prezidentas. "Didieji alaus ga
mintojai didėja, o mažieji pa

mažu visai išstumiami".
JAV alaus gamintojų skaičius 

yra smarkiai kritęs nuo prohi- 
bicijos panaikinimo. 1933 metais 
veikė apie 1400 alaus gamintojų. 
Šiandien alaus gamintojų jau yra 
tik apie 200.

Ohio valstijoje 1933 metais bu
vo 52 alaus gamintojai. Šiandien 
jau veikia tik 10 alaus gamintojų.

♦

Tie,kurie mėgsta alų, bet ne
pakenčia ar nenori alkoholio, ne
tolimoje ateityje galės gerti alų 
be alkoholio.

Waukesha Springs Brewing 
Co. praneša, kad netolimoje atei
tyje automatais pradės pardavi
nėti bealkoholinį alų.

Šis alus atrodo, kaip tikras 
alus, turi alaus kvapą, skonį 
ir net putas... bet turi tik vieną , 
šimtąją vieno procento (.01%) al
koholio.

Jau apie 5,000 automatų yra 
paruošta įrengimui fabrikuose, 
sporto arenoseį viešuosiuose 
pastatuose ir kitose panašiose 
vietose. Tokio "alaus" kaina - 
15 centų už popierinį puoduką.

*

O tie, kurie nenori nieko bendro 
turėti su alkoholiniu ar bealko
holiniu alum, galės pirkti Pepsi- 
Colą iš automatų šešių bonkų 
kartonuose.

Ši nauja automatinė mašina, 
įmetus nustatytą pinigų sumą, 
išmeta šešių bonkų Pepsi-Colos 
kartoną.

Jei automatas pasirodys be 
rimtesnių kliūčių ir turės pa
sisekimą, reikia tikėti, kad ir 
kiti minkštųjų gėrimų gamintojai 
greitai pasinaudos šiuo nauju 
išradimu.
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BROOKLYNO 'LAISVĖ' MELUOJA PER AKIS...
Pavyzdys, kaip komunistai iškraipo tiesą

Trečiųjų varžybų jaunuosius 
talentus pasitinkant

Trečioji mūsų jaunųjų talentų šventė, vadinama kon
kursiniu koncertu, įvyksta jau šį šeštadienį, balandžio 
29 d. Į ją, savo gabumų parodyti, pirmą kartą susirenka 
pianistai. Jų gražus būrys — mergaičių ir vyrų, iš Chi
cagos, Detroito, Elizabetho, New Yorko, Rochesterio ir 
Clevelando. Tai tas judrusis mūsų jaunimas, kuris savo 
meniniais gabumais jau tolokai pažengęs ir kuris stropiai 
dirbdamas, dar ne kartą mus gali džiuginti.

Iki šiol, mūsų jaunųjų talentų varžybose yra daly
vavę : dainininkai, baletininkai, smuikininkai, ir šiais me
tais — pianistai. Ateityje numatoma ir kitas mūsų jau
nųjų menininkų grupes pakviesti į varžybas, kaip dai
liojo žodžio deklamuoto jus ar sakytojus, akordeonistus 
ir kitus instrumentalistus.

Iš jau vykdytų mūsų jaunųjų meno talentų varžybų 
galima daryti aiškią išvadą, kad mūsų mergaitės daug 
judresnės už berniukus ar vyrus. Ir tas judrumas yra 
8:1 santykiu berniukų nenaudai. Kai kas klausia, ar ber
niukai turi mažiau drąsos, mažiau gabūs meniniams pasi
reiškimams, o gal kitos aplinkybės lemia?

Sunku į tą klausimą duoti drąsų atsakymą. Greičiau
sia, kad berniukai, numatydami ateinančių dienų neleng
vą duonos uždarbio klausimą, renkasi tokias profesijas, 
kurios garantuotų pastovesnį ir tikresnį darbą, štai nese
niai skaitėme įdomią korespondenciją iš Bostono, kur 
jaunieji talentai pildė koncerto programą. Ir beveik visi 
iš jų, greta meninių gabumų vystymo, renkasi inžinierių 
ar kitų panašių profesijų specialybes.

Dar gerai, kad jie savo meninių gabumų nelaidoja. 
Jei jau negali atsidėti tik jų vystymui, tai dauguma tai 
daro lygiagrečiai, kad ir abiems šakoms darydami skriau
dą. Vienok, patys gabieji ir darbštieji, gali ir taip labai 
gražių rezultatų pasiekti. Iš mūsų nelengvos tautinio gy
venimo praeities pavyzdžių netrūksta.

Jei mes neturėtume savųjų menininkų, nereikia abe
joti, kad mūsų visas tautinis gyvenimas imtų daug spar
tesniais žingsniais šalti. Todėl ir dėmesys mūsų meni
nėms jėgoms turėtų būtų daug didesnis, negu iki šiol 
įstengėme parodyti. Be Dirvos pastangų, tas menines jė
gas ryškiau visiems parodyti ir jas premijomis paremti, 
mažai dar kas tuo domisi. Bet mūsų vykdomų varžybų 
laimėtojai vėliau mielai visų kviečiami, reikiamai pager
biami ir materialiai paremiami, kad turėtų daugiau jėgų 
pamėgtoj šakoj toliau lavintis.

Varžybos visada lieka varžyboms. Jose gimsta laimė
tojai, bet atsiranda ir pralaimėjusieji. Vienok čia, kaip ir 
visose srityse, gal ne tiek reikia džiaugtis laimėtojais, 
kiek didžiuotis visais tais, kurie gali išpildyti nustatytas 
normas ir tokiose varžybose dalyvauti. Visi tokie verti 
didelės pagarbos, ateity dar didesnės globos ir visų lietu
vių paramos.

Sveikindami visus šių trečiųjų mūsų jaunųjų talentų 
varžybų dalyvius, jų rėmėjus ir skatintojus dalyvauti, 
mes norime tikėti, kad į varžybų vakarą jų pagerbti ateis 
ir visi tie, kurie lietuviškam gyvenimui patys tebėra gyvi 
ir nori, kad tokia ir mūsų priaugančioji karta būtų.

B. G.

ROMAS BRIČKUS, Dirvos bendradarbis, studijuojąs Bostono uni
versitete, yra universiteto laikraščio fotografas. Nuotraukoje R, 
Bričkus (stovi) atrenka su Bengt Weisshuhn laikraščiui nuotraukas.

Kenoshos Lietuvių Teatras atžymėjo dešimties metų veiklos sukaktį, suvaidinant komediją "Inteli
gentai". Iš kairės: J. Jarienė, J. Pociulis, J. Virbickas ir B. Jaras.

"New York Times" korespon
dento Seymour Topping straips
nį apie Vilnių citavo ir bai
giąs nupiepti Maskvos garsiakal
bis Brooklyne. Bet kaip citavo! 
Kiekvienas sakinys pilnas iš
kraipymų, "padailinimų", melų, 
nutylėjimų, kuriais siekiama nu
slėpti ten vykstančią rusifikaciją 
ir priespaudą, vis dėlto ryš- 
kėjančią iš "nesamos cenzūros" 
varžomo korepondento praneši
mo. 'Mums savaime suprantama,

TIKRAI GERAS PAVYZDYS

Senatorius Thomas H. Kuschel 
ir Atstovų Rūmų narys Gle- 
nard P. Lipscomb įnešė įsta
tymo projektą į Senatą ir Atsto
vų Rūmus, kad Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo kraštų byla būtų per
duota spręsti Jungtinėms Tau
toms, reikalaujant sovietus 
pasitraukti iš tų kraštų, sugrą
žinti visus tremtinius iš Sibiro 
vergų stovyklų ir pravesti tuose 
kraštuose laisvus rinkimus Jung
tinių Tautų priežiūroje.

Kūrėjų Savanorių Sąjungos 
Chicagos skyriaus pirmininkas 
Jučzas Vilutis kovo 28 d. iš
siuntinėjo skyriaus nariams laiš
kus, kur labai vaizdžiai nušvie
tęs politinės būklės rimtumą bei 
minimo projekto reikšmę, pa
skatino skyriaus narius prašyti 
Senato bei Atstovų Rūmų užsie
nio reikalų komisijas, kad jos 
priimtų minėtas rezoliucijas: 
Taip pat J. Vilutis prisiuntė U. 
S. A. Senato ir Atstovų Rūmų už
sienio komisijos narių sąrašą, 
susidedantį iš 17 Senatorių ir 
28 atstovų bei jiems rašytinų 
laiškų anglų kalba tekstą.

Patirta, kad tokiems indivi- 
dualiams laiškams skiriama dau
giau reikšmės negu bendriniams. 
Šios rūšies laiškų rašymas la
bai praktikuojamas išrinktos 
tautos žmonių bei komunistų.

Kūr. sav. Ant. Ripskis,
Chicago

KELI NEAIŠKUMAI

Perskaičiau Dirvoj 44 Nr. ži
nią apie džiazo muzikos plokš
telę lietuviškais motyvais. Mano 
klausimas toks: ar tai yra rimtas 
dalykas, ar humoristinė žinia?

Sis klausimas kilo perskaičius: 
"Muzika šioms plokštelėms buvo 
įgrota Yale Universiteto Pierson 
Kolegijos ištaikingojevalgykloje. 
Magnetofonas buvo laikomas vir
tuvėje. Naudotas vienas mikrofo
nas."

Mat, man įdomu, ką bendro turi 
su plokštelės gerumu "ištai- 
kinga valgykla" ir magnetofono 
laikymas virtuvėje? Turbūt vi
rėjas rekordavo, o valgytojai 
koncertavo?

Pradžioje straipsnelio buvo 
kvartetas, o pabaigoje iš jo jau 
sekstetas pasidarė (turbūt virė
jas su padėjėju prisidėjo...?)

V. K-tas 
Cleveland 

kad laką iš Kremliaus dubens 
turi nertis iš kailio, stengdamie
si nusiauti kelnes per galvą, bet 
nežinojome, kad geležinė uždanga 
jau taip stipriai perskrodusi jų 
smegenis, jog jie suprasti, ką 
skaito. Štai keletas pavyzdžių: 

LAISVĖ "cituoja" apie Vilniaus 
gyventojus: "Beveik 34procentus 
sudaro lietuviai, 20 proc. rusai, 
20 proc. lenkai, o likusius kitos 
tautybės. Amerikietis žymi isto
rinį faktą, kad seniau Vilniaus 
gyventojų tik mažą dalį sudarė 
lietuviai."

N. Y. TIMES originalas: "Pa
gal 1959 metų surašymą, gyvento
jai susideda iš 33.6 nuošimčių 
lietuvių, 29.4 nuošimčių rusų, 20 
nuošimčių lenkų, 6.9 nuošimčių 
gudų ir likutis --iš ukrainie
čių ir 35 kitų tautybių... Rusai 
Vilniuje skaičiumi pralenkia len
kus, o drauge su gudais -- lietu
vius... Tarp abiejų pasaulinių 
karų Vilnius buvo lenkų valdoma 
miestas, ir daugumas jo gyven
tojų buvo lenkai."

(Apie Laisvės minimą "istorinį 
faktą" N. Y. nekalba).

LAISVĖ: " Po karo Lietuvos vy
riausybė turėjo problemą Vil
niaus apgyvendinimui, nes iš jo 
iki 1958 metų 70,000 lenkų iš
vyko į Lenkiją."

N. Y. TIMES: "Pagal sutartį 
su Lenkijos vyriausybe, 70,000 
lenkų repatrijavo iš Vilniaus sri
ties prieš 1958 metus. Apie 200, 
000 lenkų liko Lietuvoje, dau
giausia Vilniaus apylinkėse... 
Viena iš jų pagrindinių proble
mų yra mokytojų stoka dėl ma
sinio intelektualų grįžimo į Ru
sija."

(Čia tenka spėti, kad daug len
kų atvyko iš Rusijos gilumos, 
tikėdamiesi per Vilnių grįžti į 
savo kraštą, bet negalėjo ir yra 
priversti grįžti Rusijon. Kitoje 
vietoje N. Y. T. sako, kad butų 
stoka dabar dar labiau paaštrė
jusi, reiškia ji buvo aštri visą 
laiką, t.y. nebuvo problemos 
dėl Vilniaus apgyvendinimo).

LAISVĖ:, "Vilniaus gyvento
jai gražiai sugyvena. Lietuvių ir 
lenkų nesutikimai išnyko. Rusų 
kalba tarnauja visiems susikal
bėjimui, bet lietuvių kalba pir
mauja."

N, Y. Times; "Daug seno an
tagonizmo tarp lietuvių ir lenkų

susilpnėjo, ir tos dvi tautybės 
atrodo sugyvenančios Vilniuje... 
Vilnius tapo mažumų miestas. 
Bendra kalba yra rusų."

(Nieko nesakoma apie gražų 
sugyvenimą su okupantais ru
sais. Niekur nėra pasakyta, kad 
lietuvių kalba pirmauja, o at
virkščiai...)

LAISVE: "Valgyklose maisto 
yra pakankamai. Drabužiai dar 
brangūs, bet žmonės apsirengę."

N. Y. TIMES: "Turgavietėse 
yra pakankamai maisto, atgabe
namo ūkininkų... Stalino pros
pekte gerai apsirengę žmonės 
maišosi su ūkininkais, apsi
rengusiais namiegamintomis va
tinėmis sermėgomis ir grubiais 
veltiniais."

( Gražiai apsirengę yra rau
donieji ponai. "Laisvė" nuslepia 
duomenis apie uždarbius ir dra
bužių kainas).

LAISVĖ: "Dabar Vilniuje yra 
30 katalikų bažnyčių."

N. Y. TIMES: "Vienuolika iš 
trisdešimties katalikų bažnyčių 
yra atdaros."

( Laisvė taip pat nuslepia re
žimo spaudimą į katalikų Baž
nyčią, vyskupo Steponavičiaus a- 
reštą ir ištrėmimą, draudimą 
katalikų Bažnyčiai palaikyti ry
šį su Vatikanu).

LAISVĖ: "Jis žymi, kad bur
žuazinę Lietuvą prisimena tik 
senesnio amžiaus žmonės."

N. Y. TIMES: "Pasiilgimas 
laisvių, kurias komunistai vadina 
buvusiu buržuaziniu gyvenimu, 
Vilniuje daugiausiai jaučiamas 
tarp senesnės kartos narių."

(Čia nereiškia, kad taip yra 
visoje Lietuvoje; atmintina, kad 
Vilniun sutrauktas visas komu
nistinis elitas, ypač jaunuome
nė. Toliau "Laisvė" nutyli, 
kad režimas teleidžia užsie
niečiams lankyti vien Vilnių, 
nes ten rusų infiltracijai ir so
vietizacijai buvo lengviau įsitvir
tinti, negu Kaune ir grynai lie
tuviškose srityse. Jau netenka 
stebėtis, kad "Laisvė" negalėjo 
paminėti korespondento sakinio 
apie tai, kad Vakarų valstybės 
niekada nepripažino sovietų 
aneksijos Lietuvoje ir kitose Pa
baltijo valstybėse -- Latvijoje ir 
Estijoje.)

ŠYPSENOS
— ☆ ☆ ☆ —-
DAKTARĄ naktį prikelia 

telefono skambutis.
- Greičiau, daktare, mano 

žmona susirgo apendicitui...
- Ką? Jūs tyčiojatės iš 

manęs, - sušuko daktaras.
- Juk aš pradėjusiais metais 
padariau jūsų žmonai apen
dicito operaciją. Savo gyveni
me dar niekad nemačiau mo
ters, kuri turėtų du apendici
tus!...

- Galimas dalykas! Bet jūs, 
tur būt, matėte vyrą, kuris 
turi antrą žmoną?...

•
JAUNAS pianistas koncerte 

daužė (tikra to žodžio pras
me) Liszto vengrų rapsodiją. 
Salėje vienas klausytojų stai
ga pradėjo verkti. Jo kaimy
nas su užuojauta į jį kreipėsi:

--Jūs, tur būt, būsite veng
ras?

--Ne, -- atsakė apsiašaro
jęs klausytojas, -- aš esu 
muzikas.

TĖVAS: - Ne, jaunikaiti, 
ne tam aš užauginau dukterį, 
kad ji gyventų su kvailiu.

Jaunikaitis: - Aš esu jūsų 
nuomonės. Štai kodėl ir pra
šau jūsų dukters rankos.

•
JAUNAVEDŽIAI iš Kali

fornijos apsigyveno viename 
Vermont miestelyje, kur gy
ventojai yra puritoniškiausi 
visoj Amerikoj. Kaimynai 
juos sutiko šaltai ir praslin
kus keliems mėnesiams, ne
pasisekė užmegsti nuoširdes
nės draugystės. Vieną dieną 
kalifornietė sustabdė gatvėje 
savo kaimynę ir paklausė, ko
dėl ji nenorinti su ja drau
gauti.

- Kaip galima, kada visi 
taip apie jus kalba?

- O ką būtent jie kalba?
- susidomėjo kalifornietė.

- Jiems nepatinka jūsų skal
bimo būdas. Aš nežinau, kaip 
jūs džiovinate baltinius Kali
fornijoje, bet mes čia niekad 
neiškabiname kelnaičių, kad 
visi galėtų matyti... Mes jas 
įdedame į pagalvėlės užval
kalą ir tik tada pakabiname 
džiovinti!

ŽMONA švelniai kaman
tinėja vyrą:

- Ar tu mane myli?
- Aišku, brangioji, - sako 

vyras skaitydamas laikraštį.
- Ar tu tikrai mane myli?
- Koks klausimas? Juk aš 

tau aiškiai sakau, kad myliu!...
- Ar tu tikrai mane myli?
Vyras padėjo laikraštį ir 

pažiūrėjo į žmoną.
- Klausyk, brangioji, ar tu 

manai, jei tavęs nemylėčiau, 
aš pasilikčiau su tavimi va
karais namuose nuobodžiau
ti?

•
HOLLYWOODO aktorius 

gauna iš savo buvusios žmo
nos telegramą:

"Brangusis, aš ištekėjau už 
tavo tėvo. Bučiuoju. Mama."

•
MILIJONIERIAUS žmona 

savo vyrui:
- Ar tu sakei mūsų sūnui, 

jei jis apsives su Liucija, 
kad negaus nė cento?

- Aš geriau padariau: pa
sakiau Liucijai.

KALĖJIMĄ vizituojantis 
inspektorius klausia vieno ka
linio:

- Dėl ko čia sėdite?
- Dėl jausnystės neprity

rimo.
- Bet jums 65 metai am

žiaus!
- Aš turėjau galvoje mano 

advokato jauną neprityrimą.
•

DRAUGAI kalbasi restora
ne.

- Kaip einasi tavo žmonai?
- O, nekalbėk apie ją. Ji 

tikra kankinė. Reikia tik ste
bėtis, kaip dar pakelia. Ji 
rėkia, dejuoja... Ir visa tai 
dėl tikėjimo...

- Tai baisu. Ir koks jos 
tikėjimas?

- Ji tiki, kad turi nešioti 
aštunto numerio batus, kai 
tikrumoje jos koja dešimto 
numerio!...
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DAR TRYS VALANDOS NAKTIES (75) DESZO ARVAY

Tomas labai blogai krito
Tankai buvo toli, kai olandą 

palaidojo vaiky darželio sodely
je. Kuzinas žvalgėsi į duris, lauk
damas Ilonos. Gailestingoji se
suo ėjo pro sužeistųjų eiles. 
Kiekvienas jautėsi gerai. Taip 
jie tvirtino. Vienas paprašė:

--Sesute, vėl pabandykite ra
diją, gal dar sugausite kokį lais
vą siųstuvą.

Sesuo išėjo. Visi žiūrėjo į gar
siakalbį virš durų. Vaikų dar
želio žaidimų salėje viešpata
vo tyla, kaip bažnyčioje. Tik 
garsiakalbis zirzė. Staiga: gaba
liukas arijos -- šokių muzikos 
nuotrupos -- trukdomojo siųs
tuvo tratėjimas -- vaikų daina 
—ir pagaliau vengro pranešėjo 
balsas.

...APMOKYMĄ, PRAŠOMOS 
ATVYKTI Į LIGONINES. DĖ
MESIO, DĖMESIO! AŠ KAR
TOJU: VENGRUOS MOTERYS, 
VENGRUOS MERGINOS IR MO
TINOS. DĖMESIO! TOS, KURIOS 
YRA PRAĖJUSIOS PIRMOSIOS 
PAGALBOS APMOKYMĄ, PRA
ŠOMOS ATVYKTI Į LIGONINES.

Sesuo grįžo.
--Siųstuvas Dunapenteles il

gumo bangomis!

ATTENTION, ATENTION, 
CE MATIN A 2 HEURS 30 MI
NUTES LES SOLDATS RUSSES 
ONT ATTAQUE LE PEUPLE 
HONGROIS...

--Ką jis ten kalba prancūziš
kai? -- pasiteiravo vienas su
žeistasis.

—Mes spiauname į jus!
—Tylos!
—Ką reiškia tyla, kai dvesia- 

ma!
--Tylos!
THIS IS HUNGARY CALLING, 

THE LAŠT REMAINING STA- 
TION. MESSAGE TO THE UNI- 
TED NATIONS! EARLY THIS 
MORNING THE SOVIETTROOPS 
LAUNCHED A GENERALAT- 
TACK ON HUNGARY. WE RE- 
QUEST YOU TO SEND US IM- 
MEDIATE AID IN THE FORM 
OF PARACHUTE TROOPSOVER 
THE TRANS0ANUBIAN PRO- 
VINCES...

Vienas sužeistasis mėgdžiojo 
anglų kalbos akcentą.

--Jūs girdite vengriškų pasakų 
valandą anglų kalba.

Juokas.
--Nebūkite vaikiški.
—Ar negulime vaikų daržely

je?
—Gėdykitės, mūsų sesuo!
Merginos akys buvo pilnos aša

rų. Visi nutilo. Niekas netruk
dė transliacijos vokiečių kalba.

AUFRUF AN DIEUNO1HEUTE 
MORGEN MACHTEN DIE RUS- 
SISCHEN TRUPPEN EINENGE- 
NERALANGRIFF AUF DAS UN- 
GARISCHE VOLK. WIR ERBIT- 
TEN SOFORT MILITAERISCHE 
HILFE VON DEN VEREINTEN 
NATIONEN. DIES IST DIE 
LETZTE UEBRIGGEDBLIEGE- 
NE UNGARISCHE SENDESTA- 
TION...

Durys atsidarė, Kuzinas išsi
gando. Įėjo Ilona. Ji nešė Gezą, 
vieną iš dviejų berniukų. Jo ran
kos ir kojo bejėgiškai kyburiavo. 
Galva kabojo, kaip miege, 
atlaužta užpakalin ir iššokusi 
gerklė teikė jaunuolio veidui vy
rišką vaizdą.

—Ilona! -- sušuko Kuzinas, 
--šalia manęs yra laisva vieta.

MES ŠAUKIAMĖS PARAŠIU
TININKŲ ĮTRANSDANUBUĄ. IR 
MŪSŲ VALANDOS GREIT BUS 
SUSKAIČIUOTOS, KAIP KITŲ 
SIŲSTUVŲ. MES NEŽINOME, 
KAIP DAR ILGAI GALĖSIME 
PRANEŠINĖTI...

Jaunuolio kelnės, švarkas, 
rankos ir veidas buvo sutepta 
alyva. Ilona paguldė jį ant čiu
žinio šalia Kuzino. Automatinis 
šautuvas ant jo pečių barkštelėjo 
į šalmą. Kuzinas atsiduso. Ber
niukas atsipeikėjo.

—Ilonaneni!
—Taip.
--Ar rusai išlipo?
--Taip, Gezą.
-Visi?
-Du.
—O kiti?
--Jie tikriausiai sudegė tanke.
Vienas sužeistasis padavė 

medvilninę antklodę. Ilona užtie
sė ja berniuko kūną.

—Taip, o dabar gulėk ramiai.
--Tankas, Ilonaneni, iš karto 

nenorėjo degti; ar jis tikrai su
degė?

--Kitaip nė vienas nebūtų lipęs 
laukan.

--Ar tu juos nušovei?
--Sakyk, kur tau skauda,Gezą!
--Man nieko neskauda.
—Tu esi sužeistas.
--Šlaunyje jaučiu drėgnumą; ar 

bėga kraujas?
—Truputį.
Staiga berniukas atsisėdo.
--Kur yra Tarnas?
--Nuėjo namo.
--Jis juk nukrito nuo tanko.
--Tu taip pat, Gezą.
Sprogimas sukrėtė orą, suvir

pino sienas. Tinkas krito nuo lu
bų.

—Mūsų tankas? -- paklausė 
Gezą.

--Tavo tankas.

--Bet Tarnas, Ilonaneni, Ta
rnas blogai krito.

--Ir po to nuėjo į namus, -- 
pasakė Ilona ir negalėjo žiūrėti 
į berniuką; nes jo akys darėsi vis 
neramesnės.

--Tarnas labai blogai nukrito, 
—pasakė Gezą, -- priekin, per 
vikšrus jis nukrito, tai aš ma
čiau ir tada pats šokau; bet, kai 
mečiau benzino bonką, kažkas 
mane nutraukė žemyn.

Ilona glostė berniuką.
--Tu tuoj netekai sąmonės; o 

Tarnas tada nuėjo į namus; .jis 
norėjo pas savo motiną.

Gezos akys išgąstingai išsi
plėtė. Jis vos pajėgė ištarti:

—Tamaso motina jau labai se
nai mirusi.

--To aš nežinojau.
Ilona gėdijosi savo melo, nors 

tai buvo gailestingumo melas. 
Tankas pervažiavo Tamasą, try
likos metų berniuką pervažiavo, 
kaip pasiutusį šunį, pervažiavo 
berniuką su žaislams tetinkan
čiomis rankomis, kurios griebė 
ginklą, nes dvylika dienų berniuko 
širdį padarė vyrišką. Dabar 
sprogimas sutrintą berniuko 
kūną su didvyrio širdimi nušlavė 
nuo gatvės, kaip šiukšlę.

Gezą gulėjo visiškai tylus.
--Gezą!
Jis nejudėjo. Jo akys įgijo mar- 

morinės statulos žvilgsnį.
--Gezą, berniuk!
Jo lūpos skausmingai sujudėjo. 

Ilona pašoko ir puolė pro duris 
į perrišimo kambarį.

--Daktare, greit, jis miršta!
—Kas?
--Berniukas; aš jį atnešiau; 

jis guli šalia Kovacso.
--Aš ateinu, -- pasakė dakta

ras.
Ilona išėjo į sodelį.

(Bus daugiau)

Rochesterio ir Toronto sportininkės po draugiškų rungtynių Toronte. Rochesterio komandą (baltom 
bliuzėm) sudarė: V. Morkūnaitė, L. Staškevičiūtė, N. Šlapelytė, L. Jonušaitė, D. Jonušaitė, N. Norkute, 
M. Choromskytė, O. Vosyliūte. Toronto komanda: K. Kruminaitė, J. Renkauskaitė, V. Žolpytė, T. 
Supronaitė, B. Blikštytė, Z. Zolpytė, K. Čirvinskaitė. v. Bubelio nuotrauką

PABALTIEČIŲ SPORTINĖS VARŽYBOSV

MOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

$10,000

• F YOUR
SAVINGS

BELGAI IŠĖJO, BABILONAS
(Atkelta iš 2 psl.)

turi tam laisvę -- ne tik 70,000 
bedarbių, bet ir tie, kuriems, 
nepaisant chaoso, pasisekė kokį 
darbą išlaikyti.

Nesenai čia šventė triumfą— 
Kasavubu grįžimą iš Tannari- 
ves. Atgautos Kongo vienybės 
triumfą. Ir tam reikėjo parado: 
žandarmerija, armija, du tan
kai, kuriuos linksmai sveikino 
dešimtis tūkstančių. Kokia žavi 
atgautoji vienybė!

Ir Joseph Kasavububaltoje uni
formoje, paskubomis pasiūtoje 
pagal Belgijos karaliaus unifor
mą. Generolo kepurė ant galvos. 
Inspektuodamas dalinius, mosi
kuoja auksiniu durklu.

Taigi ta švente prasidedanti 
Kongo vienybė. Kongo vadai pa
rodę, kad jie galį bendradar
biauti ir kurti konstruktyvią po
litiką, jei užsienis nekliudytų 
jų su nereikalingais patarimais. 
Todėl jie turėję keliauti į toli
mą Malagasį, norėdami išvengti 
europiečių patarėjų irypačjung- 
tinių Tautų. Bet dabar Kongo 
vienybė laimėta.

ĮŽEISTAS GENEROLAS
Vienybė? Parade nebuvo gen. 

Mobutu, Kongo armijos vado. Ge
nerolas, kaip dažnai, esąs kelio
nėje, Jis inspektuojąs dalinius. 
Bet iš tikro generolas nebuvo

• ••

kviestas nei į konferenciją, nei 
į paradą. Kad paradas vyko, jis 
turėjo sužinoti iš radijo: ne savo 
krašto, bet, kaip dažniausiai, iš 
Brazavilės kitoje upės pusėje, 
kur apie Kongo įvykius turima 
daugiau žinių, negu pačiame Kon
ge. Kai Mobutu pora dienų pa
vėlavęs grįžo, uoste jį pasveikino 
tik pora dokų darbininkų. Jis 
pasitraukė įsižeidęs. Ar jį jau už
miršo? Juk taip neseniai užteko 
poros jo žodžių, ir Kasavubu ne
tekęs armijos paramos.

Bet kas kalba apie tai tokiais 
momentais, kada Kasavubu -- 
"le Dieu", apie kurį kalbama, 
kad jis pergyvensiąs kiekvie
ną režimą, jei vis laiku užsida
rysiąs rūmuose prie upės --iš
kilmingai inspektuoja kariuome
nę.

Kam ateina į galvą, kad Ma- 
lagasyje net nebuvo kalbėta apie 
jokius konkrečius projektus? 
Kam krinta į akis, kad dar tą 
pačią dieną alinių kertėse kar
štai konferuojama ir gal net kons
piruojama? Kas Leopoldvilėje 
domisi, kad konferenciją pra
vedė ne Kasavubu, betTschom- 
be?

Ir kas tuo metu suvokė, kad 
toks paradas bus iššaukimas Ka
tangos stipriajam vyrui? Taip, 
gali būti, kad Tschombe ten veda 
ne vien lokalinę politiką ir vieną

Sueina 4 metai nuo pabaltiečių 
varžybų atgaivinimo Š. Amerikos 
kontinente. Kanadoje tokios rū
šies varžybos pradėtos vykdyti 
žymiai anksčiau, tačiau tik 1957 
m. Clevelande pirmą kartą buvo 
pravestos varžybos, apimančios 
JAV-bių ir Kanados sportinin
kus.

Kadangi Šiemetinės varžybos 
yra 5-sios iš eilės, bendru lie
tuvių ir latvių susitarimu, nu
tarta jas pravesti plačiau ir iš
kilmingiau,- negu kitais metais. 
Yra planuojama nukaldinti spe
cialius medalius, kuriais būtų 
apdovanoti 3 pirmų vietų laimė
tojai individualinėse varžybose 
ir pirmų vietų laimėtojai koman
dinėse. Tuo būdu šiemet išeitų 
lyg ir savotiški pabaltiečių 
"Olimpiniai metai".

Pagal lietuvių ir latvių tarpu
savio susitarimą ir abiejų pusių 
sportinių vadovybių patvirtini
mą šiais metais yra numatoma 
sekančios varžybos:

1) Pabaltiečių Krepšinio,Tink
linio ir Stalo Teniso 1961 m. 
varžybos įvyks š. m. gegužės 
13 d., šeštadienį, New Yorke.

Pabaltiečių Sporto Federacijos 
pavedimu, varžybas vykdo lietu
viai — FASK-tas.

Varžybos vyks Franklin K. 
Lane High School salėse, Elderts 
Lane ir Jamaica Avė. (ten kur 
vyko 10-sios žaidynės pereitais 
metais)

Varžybų pradžia -- 1:00 vai. 
po pięt. Pabrėžiama, kad varžy
bos vyks tik šeštadienį.

Varžybų programa: Krepšinis 
vyrams ir jauniams. Tinklinis — 
vyrams ir moterims. Komandinis 
ir individualinis stalo tenisas 
—vyrams ir moterims.

Lietuvių reprezentacinių ko
mandų sudarymu rūpinasi paski-

rų sporto šakų komitetai, bend
radarbiaudami su PSF-još" Lie
tuvių Sekcija ir FASK-tu.

Individualinėse stalo teniso 
varžybose dalyvavimas yra at
viras, tačiau norintieji dalyvauti 
privalo gauti Stalo Teniso K-to, 
FASK-to ar PSF-jos aprobavimą.

Individualiniam stalo tenisui 
dalyviai registruojasi per sporto 
klubus ar tiesioginiai FASK-te, 
adresu: 360 Palmetto St.,Brook- 
lyn 27, N. Y.

Registracijos terminas -- ge
gužės mėn. 6 d.

2) Pabaltiečių Lengvosios

Atletikos, Plaukymo ir Lauko Te
niso 1961 m. pirmenybės numato
mos š. m. liepos 22 - 23 d. 
Clevelande. Varžybas rengia lie
tuviai. Vykdo -- Vid. Vakarų 
Sporto Apygarda ir Clevelando 
LSK Žaibas.

3) Pabaltiečių 1961 m. Futbolo 
Turnyro data dar- nenustatyta.

Visais pabaltiečių sportiniais 
reikalais prašoma kreiptis į 
PSF-jos Lietuvių Sekcijos atsto
vą Algirdą Bielskų šiuo ad
resu: 1211 Carlyon Rd., EastCle
veland 12, Ohio.

PSF-jos LIETUVIŲ SEKCUA

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

the result of a GROWlNG 
Savings and Loan business

ST. CLAIR 
AVINGS

813 East 1851 h St.
25000 Euclid Ava.

6235 St. Clair Ava.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

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

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

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

dieną sudrebins Leopoldvilėspus
dievio sostą.

15 AR 20 RESPUBLIKŲ?

Kas tą akimirką jautė, kad jau 
po trijų dienų Leopoldvilės ba
ruose bus išdaiginta tiek daug 
naujų Kongo respublikų, kad net 
niekas nežino tikro jų skaičiaus. 
Bus jų 15 ar 20? O gal dar dau
giau? Konferencijos alinėse ir 
restorane prie zoologijos sodo 
tebevyksta. "Mongo" valstybė, 
kuri norinti tapti visiškai sa
varankiška, buvo vos spėta 
pakrikštyti, kai staiga atsirado 
ir kontra-vyriausybė. Ji turi net 
užsienių reikalų ministerį ir val
dininkų algų projektą, kuris kiek
vienam priverčia tekėti seiles.

15 Kongo respublikų. Tai reiš
kia, paviršutiniškai skaičiuojant, 
350 ministerių krašte, kuris 
prieš devynis mėnesiusbuvopri- 
klausomas ir jau spėjo pasiro
dyti, kad neturi rimtų politikų. 
Ir jau vienas busimųjų ministe
rių visai rimtai pasakė: "Kiek
viena nepriklausoma valstybė 
turi teisę į vietą ir balsą Jung
tinėse Tautose. Kodėl to nega
lėtų turėti kiekviena Kongo res
publika?"

Čia reikia nutilti. Aišku, kad 
esama labirinte, kur tai, kas 
šiandien tikrovė, rytoj gali būti 
vadinama pamišimu -- arba at
virkščiai.

Cosmos Parcels Express Corp.
(Licensed by Intourist)

PASKUBINA JŪSŲ SIUNTINIUS JOSŲ DRAUGAMS 
IR GIMINĖMS Į BET KURIĄ SSSR DALĮ.

SIUNTINIAI APDRAUSTI • PRISTATYMAS GARAN
TUOTAS • GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.

Visuose mūsų skyriuose Jūs rasite didelį pasirinkimą 
medžiagų moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo 
sutaupysite negu pirkdami kitur. Jūs galite gauti ir kitokių 
reikmenų tinkamų siuntiniams, pigiau negu bet kur kitur. 
Dėl nemokamų kainoraščių ir papildomų informacijų rašy
kite ar aplankykite jums artimiausį mūsų skyrių: 
NEW YORK 3, N. Y., 39 — 2nd Avenue — Tel. AL 4-5456 
BROOKLYN 21, N. Y., 506 Wilson Avė. — Tel. HY 1-5290 
BROOKLYN 7, N. Y., 600 Sutter Avenue — Tel. DI 5-8808 
LAKEW00D, N. J., 126 — 4th Street — Tel. FO 3-8569 
PATERSON 1, N. J., 99 Main Street — Tel. MU 4-4619 
NEW HAVEN, Conn., 6 Day Street — Tel. LO 2-1446 
PITTSBURGH 3, Pa., 1015 E. Carson St. — Tel. HU 1-2750 
WORCESTER, Mass., 174 Millbury St. — Tel. SW 8-2868 
HAMTRAMCK, Mich;, 9350 Jos. Campan — Tel. TR 3-1666 
CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th St. — Tel. TO 1-1068 
CHICAGO 22, III., 2222 W. Chicago Avė. — Tel. BR 8-6966 
CHICAGO 29, III. 2439 W. 69th Street — Tel. WA 5-2737 
SAN FRANCISCO, Cal., 2076 Sutter St. — Tel. FI 6-1571 
NEWARK 3, N. J. 428 Springfield Avė. — Tel. BI 3-1797 
PHILADELPHIA 23, Pa., 530 W. Girard Avė.

Tel. WA 2-4035 
AVATERBURY, Conn., 6 John St. — Tel. PLaza 6-6766 
GRAND RAPIDS, Mich., 414 Scribner Avė.

Tel. GL 8-2256 
PASSAIC, N. J., 176 Market Street — Tel. GR 2-6287 
DETROIT. Mich., 6440 Michigan Avė. — Tel. TA 5-8050 
ROCHESTER, N. Y., 583 Hudson Avė. — Tel. LO 2-5941 
JERSEY CITY, N. J., 75 Bright St., kampas Jersey Avė. 
VINELAND, N. J., West Landis Avė., Greek Orthodox Bld. 
Šis skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir sek
madieniais.

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.
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Dr. V. Čepas savo šeimos tarpe. Nuotraukoje iš kairės: Vilija, 
Lidija, Gintaras ir Vytautas Čepai.

Pilkėjančiame mūsų gyvenime 
daug kas pradeda dulkėm apsi
nešti. Kartais atrodo, kad jau 
regimai imam sirgti letarginiu 
snauduliu. Kasmet vis sunkau 
darosi sudominti mūsų visuome
nę - seną ir jauną - net pačiom 
reikšmingiausiom ir vertin
giausiom mūsų kultūrinio bei 
visuomeninio gyvenimo apraiš
kom. Dar tebėra gyvos atskiros 
salos, atskiri ištikimų entuzias
tų būreliai, atskiri sambūriai, 
bet laikas ir jų sparnus gali 
pakirsti...

Pilkėjančiame mūsų gyvenime, 
lenktynėse su kasdieniniu darbu 
ir poilsiu, dulkėm pradeda ap
sidengti ir lietuviškojo gyvenimo 
ryškiosios asmenybės. Dažnai 
būna net tokių atsitikimų: tos 
asmenybės dar spurda, dar sten
giasi dirbti, bet, žiūrėk, iš kurio 
nors kampo tūli veikėjai pradeda 
puolimą, nesivaržydami su 
šmeižimo bei niekinimo priemo
nėm. Atseit, laisvė, lygybė ir 
brolybė! Kitaip tariant, nei viena 
galva mūsų visuomenėje negali 
prasikišti pro minios pakaušius. 
Ir susidaro įspūdis, kad pilku
mas yra mūsų spalva, o unifor
minis žmogus - mūsų idealas...

Visai liūdnas reikalas, kad 
dažnai tokia nevalyva veikla ban
doma vadinti-net labai efektin
gais vardais: kova dėl egsisten- 
cijos, kova dėl pirmenybės, jau
nųjų žygis pirmyn pro vyresniųjų 
sudarytas užtvaras, savo asme
niškų veidų ryškinimas. Žinoma, 
tai būtų gražu ir nesmerktina, 
jei po kautynių kovos lauke liktų 
regimi ir garbingi darbai, o ta 
visa kova neišvirstų paprastom 
ir paikiom intrygom. Žiūrėda
mas iš šalies į tokius mūsų 
gyvenimo reiškinius, aš dažnai 
prisimenu savo nepamirštamą 
tetėną, kuris, regėdamas vieno
kius ar kitokius kaimynystėj 
vykstančius nesusipratimus, 
mėgdavo sakyti: jei žmonės būtų 
medžiai, pasaulis būtų neper
brendama kvailių giria...

Padėję rankas ant plakančių 
širdžių, vis dėlto vieną kartą 
mes turėtume susigėsti ir pri
sipažinti, kad visuose mūsų pa
sistumdymuose, pasiniekinimuo- 
se ir pasišmeižimuose glūdi ap
stas paikumo. O kad paikumas 
nėra kūriančioji jėga - gal 
aiškinti nereikia...

Gyvenu Dr. Vytauto K. Čepo 
kaimynystėj, neblogai jį pažįstu, 
spėjau kartą ir kitą pažvelgti 
į jo rūpesčių ir idealų pasaulį. 
Pasiklausius tik vienos kitos jo 
kalbos, visada pasižyminčios la
kia ir konstruktyvia mintim, eru

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

NAMI KRAUTUVĖJE

MARTHA & PETER LISAUSKAS
6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y 

Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

No.

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ
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Nurodykit prekę

Nurodykit adresą: .....
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dicija ir intelektualumu, tokiu 
puikiu pasisakymo stilium, kokį 
ir nedažnas teisininkas turi - 
nekyla jokių abejonių, kad Dr. 
Vytautas K. Čepas mūsų visuo
menėj yra viena ryškiųjų ir

Dr. VYTAUTAS K. ČEPAS

kūrybingųjų asmenybių. Tačiau, 
kiek žinau, pastarųjų metų vėt
ros ir ant jo veido nemažą dul
kių užpustė. Atsirado žmonių, 
kurie į savo kovos ratus pasikin
kė ne artimo meilę, o neapykan
tos ir pavydo žirgus. Bet... 
auksas ir pelenuose žiba. Dr. 
Vyt. K. Čepo darbai, jo asme
ninė auka, jo idealizmas ir as
menybės kilnumas vargu ir emi
graciniame purve gali būti 
paskandintas...

Berods, atėjo diena, kada rei
kia viešai pasakyti, kad yra mū
sų visuomeninių grupių, kurios 
iš seno rezga planus, kaip į savo 
įtaką ir globą paimti lietuviš
kąjį jaunimą, susibūrusį Į skautų 
organizaciją. Nenuostabu, sena 
tiesa tebėra gyva -- kas turi 
jaunimą, tas turi ir ateitį! Tik 
vargu, grynai partiniu bizniu be-

DIRVA

Vytautas K. Čepas
Teisiu daktares ir visuomenės žmogus
sirūpinant, derėtų kėsintis į 
skautų .nepriklausomybę. Šiuo 
metu, nėra abejonės, pats svar
biausias visų lietuvių uždavinys 
turėtų būti skautų lietuvybės pat
varumo išlaikymas. Daugumas 
mūsų skautų dar tebėra gyvi 
lietuviai. Kad jie ir jų vaikai 
svetimoj šaly lietuvybės neišsi
žadėtų, tai ir yra mūsų visuo
menės siektinas idealas. Įtarti
ni ir negarbingi atrodo tokie 
darbai, kurių idealas yra skautų 
organizaciją pakišti po vienos ar 
kitos partijos sparnu.

Dr. Vyt. K. Čepas, daugiausia 
darbo ir laiko skyręs lietuvių 
skautybei ugdyti, nepalenkiamai 
laikėsi už skautų, kaip organi
zacijos, savarankumo išsaugo
jimą. Pats savo pažiūromis bū
damas artimas tautininkams, jis 
visą laiką Vokietijoj ir JAV 
akivaizdžiai stovėjo nuošaly ir į 
tautininkų veiklą neįsijungė, kad, 
kaip vyriausias skautininkas ir 
skautų Pirmijos pirmininkas, ne
būtų pakaltintas šališkumu ar 

partiškumu. Deja, patyrimas 
rodo, kad tos jo kilnios ir tau
rios pastangos nebuvo įvertintos 
ir-prideramai pagerbtos...

Š. m. balandžio 3 d. Dr. vyt.

K. Čepui sukako 50 metų am
žiaus. Tai dar nėra senatvė, 
tai tik .tas laikas, kada žmogus, 
patyrimu turtingas, dar gali vi
sa energija kibti į darbą ir savo 
bendruomenei gal net ir papar
čio žiedą atrasti. Bostono teisi
ninkai, skautai ir neolituanai daro 
pagirtiną darbą, sugalvoję, nors 
ir pavėluotai, sukakties proga 
Dr. Vyt. K. Čepą pagerbti. Iš
kilmės rengiamos ALTS-gos 
Bostone sk. namuose balandžio 
29 d. 7 vai. vak. Kiek turima 
žinių, sukaktuvininko pagerbti at
vyksta būrys skautų ir visuome
nininkų iš New Yorko ir kitų 
^vietovių.

Dr. Vyt. K. Čepas yra teisi
ninko Motiejaus Čepo sūnus. Jo

Vytautas Kostas 
1911 m balandžio 3 
km., Griškabūdžio 
ir vidurinį mokslą 
1935 m. jis baigė 
Universiteto teisių

tėvas yra žinomas liet, tautos 
patriotas ir atgimimo veikėjas, 
Nepr. Lietuvoj buvęs Vyr. Tri
bunolo teisėjas, to Tribunolo 
pirm, padėjėjas ir civilinio sk. 
pirmininkas. 
Čepas gimė 
d. Rygiškių 
vi. Pradžios 
ėjo Kaune. 
Vytauto D.
fakultetą. Po to teisių studijas 
dar gilino Zuericho, Prahos, Vie
nos, Paryžiaus ir Berno univer
sitetuose. 1938 m. vasario 2 d. 
Vyt. K. Čepas Vytauto D. Uni
versitete gavo teisių daktaro 
laipsnį, apgynęs disertaciją 
moksle, 1935 m. jis buvo pak
viestas į Vytauto D. Universiteto 
mokslo personalą ir apie tre
jetą metų buvo teisių fakulteto 
jaun. asistentas, nuo 1938 m. vyr. 
asistentas. Persikėlęs į Vilnių, 
nuo 1939 m. buvo Vilniaus se
nojo universiteto teisių fakulteto 
priv. docentas, 1941 m. docentas 
ir fakulteto vicedekanas, univer
siteto senato sekretorius.

Pasitraukęs su šeima nuo ant
rosios rusų bolševikų okupacijos 
į Vakarus, nuo 1946 m. Pabaltijo 
universiteto teisių ir ekonomikos 
fakultete buvo e. o. profesorius 
ir fakulteto dekanas. Tremtinių 
stovykloj Buxtehude - Wernery 
buvo amatų mokyklos direk
torius.

Nepr. Lietuvoj, bepareigųuni
versitete, 1938-1940 m. jis dar 
buvo Valstybės Tarybos refe
rentu civilinės teisės kodifikaci- 
jos reikalams ir Lietuvos Aido 
savaitinio priedo Teisės Kultūros 
redaktorius. Teisiniais klausi
mais nemažai rašė Teisėje ir 
Lietuvos Aide. 1938 m. Paryžiaus 
lyginamosios teisės instituto lei
dinyje išspausdino ilgesnį rašinį 
La condition de la femme en 
Lithuanie (Moters padėtis Lietu
voj).

Išvardinti faktai liudija, kad 
Dr. Vyt. K. Čepo, kaip teisi
ninko ir teisių daktaro, kelias 
statmenai kilo į aukštį. Žinoma, 
baigęs studijas ir įsijungęs į 
mokslinį darbą, jis tikėjosi 
tarnauti Lietuvai, bet, kaip dau
gelį lietuvių intelektualų, ir Dr. 
Vyt. K. Čepą skaudžiai palietė 
ta pati svetimųjų atnešta neda
lia...

Be mokslinio darbo, Dr. Vyt. 
K. Čepas itin daug širdies ir 
energijos skyrė liet, skautų or
ganizacijai. Skautų gretose jis 
pradėjo reikštis 1924 m , visu 
uolumu ir rūpestingumu stengda
masis įsigyti visus skauto paty
rimo laipsnius. 1945 m. Dr. Vyt. 
K. Čepas jau buvo Lietuvos skau
tų brolijos vyriausias skautinin
kas. Karo sunaikintoj Vokietijoj, 
didelio krašto sunkiai pasiekia

mose liet, tremtinių stovyklose 
pradėjo atgyti ir organizuotis 
liet, skautų būreliai. Didelę da
lį to organizacinio darbo Dr. 
Vyt. K. Čepas nešė ant savo 
pečių. Trumpu laiku lietuviai 
skautai atsigavo, stiprėjo ir gau
sėjo. Jų veikla pradėjo prasimuš
ti pro stovyklų tvoras į euro
pinį ir tarptautinį skautų judė
jimą. Karo ir svetimų okupantų 
sugriauta Lietuvos Skautų Są
junga Dr. Vyt. K. Čepo ir jo 
talkininku dėka buvo atgaivinta. 
Tie keli stovyklinio gyvenimo 
metai laikytini liet, skautų su
stiprėjimo ir susiorganizavimo 
metais.

Atkilęs į JAV, Dr. Vyt. K. 
Čepas nuo 1953 m. buvo Lietu-
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vių Skautų S-gos tarybos pir
mininkas, kitaip dar vadinamas 
Pirmijos pirmininkas. Taigi be
veik ištisų 16 metų jis buvo 
organizacijos bokšte, vis pirmoj 
gretoj, vis garbingai ir ištikimai 
savo rankose laikė ir nuo viso
kių kėslų gynė Lietuvių Skau
tų S-gos vėliavą. Vienas pasta
ro meto didesnių Dr. Vyt. K. 
Čepo žygių yra jo tolima ke
lionė į Filipinus, J pasaulinį 
skautų sąskrydį, kur jis atsto
vavo lietuvius ir kt. egzilio skau
tus. Iš viso, kad Lietuvių Skau
tų S-ga JAV ir kitur pasauly 
tebėra viena pačių iškiliausių 
jaunimo organizacijų, kad ji yra 
tokia lietuviška, savaranki ir 
veikli, tokia gausi ir stipri narių 
skaičiumi, tokia veržli savo veik
loj, tai nuo to ilgamečio vyriau
sio skautininko ir tarybos pir
mininko Dr. Vyt. K. Čepo nuo
pelnų vainikas anaiptol neleng- 
vėja. Priešingai, jis nusipelno 
ir pastovumo garbės spalvas. 
Kaip Lietuvių Skautų S-gos ta
rybos pirmininkas Dr. Vyt. K. 
Čepas savo paeigas baigė eiti 
tik 1961 m. vasario mėn.

Dr. Vyt. K. Čepas yra ne tik 
gražbylus kalbėtojas, puikus pa
skaitininkas, geras organizato
rius, bet ir žinomas vardas liet, 
publicistikoj. Jis nemaža yra 
rašęs jaunimo, teisės ir visuo
menės klausimais skautų spau
doj, o taip pat ir kituose liet, 
laikraščiuose bei žurnaluose, ku
rių tarpe ir Dirvoj. Pasiekęs, 
kaip įprasta sakyti, gyvenimo 
viršukalne, Dr. Vyt. K. Čepas 
tegu dar ilgus metus būna svei
kas ir stiprus! Jo darbai puikaus 
skautiškojo jaunimo gretose, jo 
toleracija ir dvasinė kultūra, jo 
būdo patrauklumas ir, sakyčiau, 
skautiškumas, turėtų būti puikus 
pavyzdys jauniesiems liet, skau
tų ir aplamai mūsų jaunimo va
dams. Nors nepalankaus laiko vė
jai neša dulkes ant mūsų veidų, 
betgi mes dar turim galvas ir 
rankas: pakaktų pasirūpinti geru 
šepečiu, kad vėl imtų saulėje 
spindėti mūsų visų bendri tauti
niai reikalai, siekiai ir idealai. 
Teisių daktaras Vytautas K. Če

pas, kaip visuomenės žmogus, to
kiame žygy visada bus pirmūnų 
tarpe.

St. S.

Nesaikuokime gyvenimo 
arbatiniu šaukštuku!

*
Nėra Lietuvoje vietelės, 

kurią lietuvis galėtų pirštu 
parodyti ir tarti: "Maskva 
čia gero padarė.”

♦

Kažin, ar mokslui tiek 
rūpi žmogus, kiek žmogui 
mokslas?

♦

Šiandien reikia stiprių 
nervų tikėti, kad tiesa ir 
žmoniškumas laimės.

♦

Daug šūkių gegužio pir
mosios proga Maskva pa
leis, tik vieno ne — "Su- 
žmonėkime!”

♦

Įdomu, bet ir baisu su 
bepročiu kalbėtis.

♦

Kada tik lietuvis nulei
džia darbingą savo ranką, 
jis pasidaro istorinė lie
kana.

V.

KAS DIRVOS NESKAITO
- DAUG NUSTOJA!
Paraginkit savo pa

žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ,
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AR PRAŠANT GYDYTOJAS GALI 
PAGREITINTI MIRTĮ

DR. A. GRIGAITIS
praeities darbus, nustatyti veik
los gaires ateičiai ir išrinkti 
naujos vadovybės organus, nes 
senoji valdyba nenumato savo 
kadenciją atnaujinti, -- kalbėjo 
E. Bartkus.

Be to, jis pranešė, kad seime 
bus skiriama vietos’ ir jaunimui 
aktyviai dalyvauti ir po darbų 
pasilinksminti.

Antanui Senikui pirmininkau
jant, įvairiais klausimais vyko 
gyvos diskusijos, kuriose akty
viai dalyvavo: LNT pirm. V. 
Rastenis, A LTS-gos Rytų Apy- 

Gudas, V. Ab- 
raitis, V. Alksninis, A. Diržys, 
J. Kiaunė, P. Ališauskas, S. 
Abraitienė, D. Senikienė, D. Pe- 
nikas, dr. B. Nemickas, J. Mau
rukas ir LNF pirm. E. Čekie- 
nė»

Inž. E. Bartkus čia dar ta
rėsi su A. Merkeliu ir A, Sme
tonos monografijos išleidimo ko
misija dėl to darbo tolimesnės 
eigps. V. ir S. Abraičių lydimas 
aplankė Tautinės S-gos vetera
ną Juozą Ginkų, LNT pirm. 
V. Rastenį ir kitus.

Balandžio 26 d. jis išvyko į 
Philadelphiją, vėliau į Baltimo- 
rę ir vyks į Clevelandą dalyvauti 
Dirvos ruošiamam jaunųjųtalen- 
tų koncerte.

Sąryšy su artėjančiu Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos sei
mu, kuris įvyks gegužės 27 -- 
28 dienomis Chicagoje, Sheraton 
Tawers viešbuty, S-gos pirmi
ninkas Eugenijus Bartkus lanko 
rytines JAV lietuvių kolonijas, 
supažindindamas s-gos narius su 
dabartinėmis veiklos nuotaiko
mis ir kviesdamas visus sky
rius prieš vykstant į seimą iš 
anksto ruoštis ir, vietoje 
apsvarsčius, išdiskutavus visus 
tautinę veiklą liečiančius klau
simus, suvažiavimui patiekti aiš
kius planus, pasiūlymus bei pa- gardos pirm. S. 
geidavimus.

Balandžio 23-25 d.d. jis lan
kėsi New Yorke, kur A. ir D. 
Senikų bute, Great Neck, N. 
Y. įvyko tautinių organizacijų 
atstovų išsamus pasitarimas.

Iš skyrių laukiama pasisaky
mo ne vien S-gos vidaus veiklos 
klausimais, bet taip pat ir jos 
santykiuose su kitomis org-mis, 
kaip ALT, BALF, PLB ir kt.

Mūsų aktyvus dalyvavimas tiek 
politinėj tiek kultūrinėj lietuviš
koj veikloj yra itin svarbus dar- 
bar, kai tarptautinė politinė pa
dėtis kasdien keičiasi ir dažnai 
pavergtųjų tautų nenaudai, --kal
bėjo E. Bartkus.

Taip pat jis apibudino Vilties 
D-jos ir jos leidžiamos Dirvos 
būklę. Reikalai įstatyti į gerą 
kelią, tačiau, kad laikraščiui už
tikrintų tokią pat gerą ir ateitį, 
jis kvietė papildyti Vilties D-jos 
įnašus ir Dirvos skaitytojų skai
čių, kurių niekuomet nebus per 
daug. Visi prisidėdami prie laik
raščio stiprinimo, galėsime dau
giau iš jo ir reikalauti, — sakė 
pirmininkas.

Jei visi atstovai atvyks į sei
mą tinkamai pasiruošę, tai jųke- 
lionė pateisins savo tikslą, nes 
važiuojame ne vien senai matytų 
draugų ar bendraminčių pama
tyti, bet per dvi darbo dienas 
turėsime daug atlikti: peržvelgti

Kr,

• Į jaunųjų pianisto kon
certo rėmėjus įsijungė: Ra
movės Clevelando skyrius, I. 
Stankaitienė, R. Veitas, A. 
L. Luizai, Dr. H. Brazaitis 
ir Dr. J. Sandargas. Kai ku
rie iš čia skelbiamųjų savo 
aukas atsiuntė tik dabar, ii' 
jų pavardes jau nebegalime 
įdėti į spausdinamą progra
mą.

• Bilietai į jaunųjų pia
nistų konkursinį koncertą, 
šeštadienį, Dirvoje parduo
dami iki 2:30 vai. p. pietų. 
Prie įėjimo kasa atidaroma 
nuo 5:30 vai. Koncertas 
prasidės punktualiai ir visi 
prašomi nevėluoti.

• Visi jaunųjų pianistų 
konkursinio koncerto daly
viai balsavimo lapelius, ką 
jie laiko geriausiais pianis
tais, gaus prie įėjimo į kon
certą.

• Iš Daytono ir Columbus 
mums pranešė, kad atvyks
ta tenykščiai judrieji visuo
menininkai į jaunųjų talen
tų varžybas.

• Dr. Povilas Rėklaitis, 
Vokietijos 
ruomenės 
ir Vasario 
įgaliotinis, 
nųjų talentų varžybas ir ta 
proga nori susitikti su dau
geliu clevelandiečių pasitar
ti aktualiais reikalais.

Lietuvių Bend- 
vicepirmininkas 
16 Gimnazijos 

atvyksta į jau-

• Jaunųjų kanklininkių 
grupei vadovaujamai Onos 
Mikulskienės, per balandžio 
8 d. vakarą, buvo įteikta 
vertinga dovana: trys nau
jos kanklės. Jas padovano
jo: Pirmoji LB Clevelando 
apylinkė, Vysk. M. Valan
čiaus lituanistinės mokyk
los tėvų komitetas ir J. 
Mull-Muliolis.

• Dr. P. Rėklaičio prane
šimas Vasario 16 Gimnazi
jos reikalais bus padarytas 
sekmadienį, balandžio-30 d., 
tuoj po lietuviškų pamaldų, 
Šv. Jurgio parapijos salėje. 
Rengia BALF skyrius.

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
Paremkime namų įsigijimą

Rodos, kiekvienam De
troito kolonijos lietuviui iki 
kaulo įgriso stebėti ietimis 
subadytų ant sienų kaban
čių bulių paveikslus buvu
sioje lietuvių 
Įėję ir dusti 
tos svetainės 
dvokiančiame

svetainės sa- 
besivaišinant 
troškiame ir 
skiepe. Ro-

SIUNTINIŲ TARNYBA

AEFA
Vertingos ir pigios dovanos jūsų giminėms 

ir draugams.
Angliškos medžiagos, avalynė, patalynė ir vi

sa kita, kas leidžiama siųsti.
Alfa jums patarnauja sąžiningai. Darbo va

landos: pirmad. — penktad. 6-10 p. p., šeštadie
niais 2-6 p. p.

ALFA, 634 East 124th St., Cleveland 8, Ohio 
Telefonas: UL 1-0934.

SAVINGS 
EARN

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

4„ SUPERIOR
/0 SAVINGS

dos, kad savų namų įsigiji
mo reikalas nebėra disku
tuotinas.

Ir , štai, gera proga ne
brangiai įsigyti nuosavus 
namus. Tą progą išnaudojo 
Dariaus-Girėno Klubas ir 
jau, kaip daugelis žino, š. 
mėn. 25 d. pasirašomas na
mų užpirkimo aktas. Namai 
perkami už 50,000 dol., įmo
kant 20,000 dol. pradinio 
įmokėjimo. Jau klubo vyrai 
minimam pradiniui įmokė- 
jimui 11,000 dol. surinko. 
Dar trūksta 9,000 dol. Tele
fonais ir vykdami į namus 
jie kreipiasi į savo tautie
čius, prašydami paskolos 
pradiniam įmokėjimui.

Jų pastangos remtinos, 
nes Lietuvių Namai bus vi
sų lietuvių namai, kur suk
sis visas mūsų kultūrinio ir 
visuomeninio gyvenimo ra
tas.

Pradedant šio mėn. 30 d. 
namų durys bus atidarytos 
kiekvieną sekmadienį ir 
kiekvienas suinteresuo tas 
savų namų reikalu galės pa
sižiūrėti.

Adresas: 3009 Tillmann 
Street, tarp 22 ir 23 vienas 
blokas nuo Michigan Avė.
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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

Quik Auto Service, Ine.
1304 East 9 Str. Tel. TO 11673

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

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

Skoninga mišrainė
Amerikos Lietuvių Balso 

Radijo Klubo vakaras, įvy
kęs bal. 22, kurio programa 
pavadintina šiupiniu ar miš- 

I raine, paliko neblogą įspūdį.
Grand Rapids Vyrų Ok

tetas, vedamas Pr. Turūtos, 
sudainavo 10 dainų. Okte
tas, kurio vienas daininin
kas prieš pat kelionę susir
go, parodė neblogą susidai- 
navimą, darną ir drausmę, 
bet jautėsi silpnumas ir ke
lionės nuovargis. Muz. A. 
Mateika, nors ir prastu pia
ninu, akompanavo puikiai. 
Labai puikiai pasirodė Da
nutė Miškinytė (žavi savo 
išvaizda ir puošnia apran
ga), grakščiai pašokdama 
du šokius. Gardaus juoko 
sukėlė A. Pesys savo kūry
bos kupletais. Gana sklan
džiai, įnešdamas nemaža 
humoro, pranešinėjo St. 
Garliauskas.

Publikos, dėl kurios ne
rangumo programa pradėta 
40 hiin. vėliau, prisirinko 
nedaug. r. j.

• šį savaitgalį, balandžio 
29-30 d. Clevelande įvyks 
Šiaurinio Ohio tinklinio pir
menybės, kuriose dalyvaus 
ir Clevelando LSK žaibo 2 
moterų ir 1 vyrų komanda.

Pirmenybės vyks naujai 
pastatytame Fairfax Re- 
creation Center, 2335 East 
82nd Street (tarp Carnegie 
ir Woodland).

Moterų pirmenybės vyks 
šeštadienį, o vyrų — sek
madienį. Abi dienas varžy
bos prasidės apie 10 ryto ir 
tęsis per visą dieną, žaidžia
ma dviejų minusų sistema.

Mūsų moterys yra perei
tų metų nugalėtojos ir mė
gins savo titulą apginti.

Vyrai dar niekados šių 
pirmenybių nėra laimėję, 
bet po nuskynimo Clevelan- 

įdo miesto čempionato ir 
mūsų vyrai skaitomi rim
tais varžovais.

• Pereitą ketvirtadienį, 
balandžio 20 d., LSK žaibo 
vyrų tinklinio komanda su
žaidė paskutines Clevelando 
miesto tinklinio lygos rung
tynes ir po 3 metų pertrau
kos, vėl atgavo Clevelando 
miesto čempiono titulą. Vi
są sezoną mūsiškiai buvo 
antroje vietoje ir tik prieš
paskutinėse rungtynėse, pa
vykus 3:0 įveikti pirmavu
sią latvių komandą, iškopė 
į priekį.

Kaip žinome, kiek anks
čiau LSK žaibo moterys lai
mėjo Clevelando miesto tin
klinio nugalėtojų vardą. 
Tuo būdu šiais metais pir
mą kartą LSK žaibas pa
siekė dvigubo laimėjimo.

žaibo vyrų komandą at
stovavo: R. Babickas (kapi
tonas), A. Penkauskas, A. 
Liutkus, L. Klimas, M. Lek- 
nickas, J. Vodopalas, J. 
Zorska, V. Morkūnas. Be to 
mūsiškiams dar talkininka
vo du ukrainiečiai M. Wyrs-

Ginčytinas klausimas, ar 
"gydytojas nepagydomam li
goniui, jam prašant, gali 
dirbtinai pagreitinti mirtį 
ir tokių būdu sutrumpinti 
jo sunkumus?

ta ir M. Stecura, kurie jau 
nuo seno yra mūsų klubo 
nariai. Komandai vadovavo 
Rytas Babickas.

• Gegužės 1 d. Clevelan
do miesto vadovybė rengia 
lojalumo paradą. Į kalbamą 
paradą kviečiamos ir visos 
Clevelande gyvenančios tau
tinės grupės.

Amerikos Lietuvių Tary
bos Clevelando skyriaus 
valdyba yra susitarusi su 
pabaltiečiais lojalumo pa
rade dalyvauti pabaltiečių 
grupėje. Rinkimosi vieta E. 
18 ir Chester gatvių kampe, 
7:30 vai. vak. Paradas pra
sidės 8 vai. vak.

Maloniai kviečiame lietu
vių organizacijas gausiai 
dalyvauti ir su atitinkamai 
d e k o ruotomis mašinomis. 
Visais tuo reikalu surištais 
klausimais prašoma kreip
tis į ALTo Clevelando sk. 
pirm. K. žiedonį, telef. LI 
1-3726.

• Gegužės 6 d. (šeštadie
nį), 7 vai. vak. švento Jur
gio parapijos salėje rengia
mas b a n ketas-koncertas, 
kurio gautas pelnas skiria
mas tos parapijos salės iš
laikymui ir pagerinimui. Iš 
lietuvių organizacijų atsto
vų išrinktas komitetas daro 
viską, kad banketas-koncer- 
tas pasisektų. Vyr. kartos 
ateivė Luckienė, kaip vyr. 
šeimininkė, prigamins val
gių. Stalus po 10 asmenų 
galima užsisakyti iš anksto. 
Banketo metu bus ir kon
certinė dalis, kurią atliks 
Clevelando liet, menininkai. 
Po koncertinės dalies seks 
šokiai.

Pakvietimus į banketą- 
koncertą galima gauti pas 
Rengimo Komiteto narius 
ir sekmadieniais po sumos 
šv. Jurgio parapijos salėje.

Kultūringų kraštų įstaty
mai tai draudžia daryti ir 
gydytojas tai padaręs yra 
baudžiamas, kaip už krimi- 
nalį nusikaltimą.

Pas laukinius vietomis 
yra užsilikęs paprotys nu- 
senusį ir nebegalinti dirbti, 
įkelti į aukštą medį ir jį 
purtyti. Jei senis neiškren
ta iš purtomo medžio, lei
džiama jam gyventi. Jei iš
krenta, reiškia nepajėgus 
gyventi ir turi mirti, žino
ma, ir miršta, iškritęs iš 
aukšto medžio.

šis klausimas yra senas, 
kaip sena medicina. Jau se
novės Graikijoj gydytojai 
buvo priešingi duoti vaistų 
ligoniui, kad pagreitintų 
mirtį, nors ligonis to pra
šytų.

Yra ir žymių juristų, ku
rie mano, jog ligonį galima 
numarinti, jei pastarasis 
yra nepagydomas ir jei jis 
prašo.

Dabar, ligonių skaus
mams sumažinti, jau turi
me pakankamai vaistų. O 
be to, reikia atsiminti, jog 
ligos diagnozė ne visuomet 
yra teisinga. Galima apsi
rikti. Gydytojo nuomone 
nepagydomas ligonis gali 
pagyti. Juk medicina esu 
sakęs, tai dar nėra mokslas 
kaip matematika. Sakyčiau, 
medicina tik 50% yra mok
slas, o visa kita yra tyrinė
jimų stadijoj.

Gydytojo šventa pareiga 
nepribaigti gyvybę, bet ją 
gelbėti visais galimais bū
dais. Taigi ir negalima jos 
žudyti.

I ♦ VAKARŲ BERLYNO pabė
gėlių centras suteikė "politinę" 
globą ir 400 avių, kurių savinin
kas, kažkur suradęs spragą, 
iš sovietų zonos atsigabeno žmo
ną, tris vaikus ir visą savo kai
menę, ją atsivarydamas į pabė
gėlių centrą.

VISAIS
APDRAUDOS

Ralfo susirinkimas
Pranešama, kad BALFo 

76-to skyriaus 
narių 
buv.
sekmadienį, gegužės 7 d.,

visuotinis
susirinkimas įvyks 

lietuvių svetainėje,

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

Šešių kamb. vienos šeimos 
namas

Plytų ir šingelių. Du ga
ražai. Poilsio kambarys. 
East 185 St., netoli Naujo
sios lietuvių parapijos. Par
duoda savininkas, šaukti 
vakarais telef.: IV 1-5290.

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

atstovę

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT 

Hl 2-4450
642 Neado* Laie Dr. 

Cleveland 24
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GET OUR LOW RATES 
AND HELPFUL TERMS

OUR ESCROW SERVICE 
PROTECTS YOU WHEN 
BUYING OR SELLING 

REAL ESTATE

1 vai. ryto. Bus renkama 
nauja valdyba ir aptariami 
einamieji reikalai.

Valdyba
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Neringa Karaliūtė Laimutė Obelenytė

DIRVA RENGIA JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONKURSO

Raimundas Obalis

KONCERTAS JVYKS SLOVENIAN AUDITORIUM, 6417 ST. CLAIR AVĖ., CEEVELANDE. 
VISUS KVIEČIAME Į KONCERTĄ GAUSIAI ATSILANKYTI

Kęstutis Saladžius
PO KONCERTO ŠOKIAI. Koncerto pradžia 6 vai. 30 mino VEIKS TURTINGAS BUFETAS. 

BILIETUS IŠ ANKSTO ĮSIGYKIT DIRVOJE, KAD TURĖTUMĖT GERESNĘ VIETA
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KAS IR KUR?
• Tautinės Sąjungos centro 
valdyba įteikė Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirminin
kui Leonardui šimučiui raš
tą, kuriuo reiškiamas Pijui 
Grigaičiui — ALT sekreto
riui protestas, dėl jo įžū
laus pareiškimo mirus Dr. 
B. T. Dirmeikiui. Kaip ži
nia, Dr. B. T. Dirmeikis 
anksčiau yra buvęs Tauti
nės Sąjungos atstovas AL 
Taryboje. Tautinė Sąjunga 
prašo šį reikalą apsvarstyti 
ir padaryti išvadas.
• šiais metais Austrijos pa
bėgėliai bus apgyvendinti 
naujai pastatytuose butuo
se ir stovyklos bus panai
kintos. Vokietijoj su JTO 
finansine parama šiais me
tais bus pastatyta 900 bu
tų, į kuriuos iš stovyklų bus 
perkelta apie 4000 pabėgė
lių. Ateinančiais metais bus 
statoma tiek pat butų, tat, 
dar 4000 bus perkelti iš sto
vyklų ir 1963 m. stovyklos 
V. Vokietijoj bus galutinai 
panaikintos.
• šių metų pradžioj D. Bri
tanija priėmė 370 menkos 
sveikatos pabėgėlių. N. Ze
landija 69, Kanada 205 sir
gusius džiova, taipgi po 
kiek džiovininkų sutiko pri
imti Šveicarija ir Prancūzi
ja. Svarbiausia mums lietu
viams yra JAV dabartinė 
emigracinė programa pagal 
specialų įstatymą (Public 
Law 86-648). Iki šiol į JAV 
vykti yra užregistruota apie 
1200 įvairių tautybių pabė
gėlių. Gavo leidimus vykti 
286, tiriama 500, ligonių 
233 ir apie 60 sunkiai įkur
dinamųjų. šiuo įstatymu 
gali pasinaudoti ir menkes
nės sveikatos asmenys ar 
sirgusieji džiova. Patartina 
mėginti ir tiems, kurie ank
sčiau dėl sveikatos buvo at
mesti.

• Vytautas P. Janulaitis, iš 
Chicagos, mokėdamas už 
Dirvą atsiuntė ir $10.00 au
ką.

• Pabėgėlių rankų darbų 
paroda — mugė nutarta su
rengti š. m. rugsėjo mėne
sį Muenchene. Parodos tiks
las yra supažindinti ir su
įdominti vokiečių ir ameri
kiečių publiką su pabėgėlių 
rankų darbo gaminiais — 
tautiniais mezginiais, juos
tomis (labiausiai skirtomis 
knygoms perskirti), medžio 
drožiniais, odos dirbiniais ir 
tt., ir rasti tiems dirbiniams 
rinkų.

Juozukas ir Eglutė Subatkevičiai, Bostono lietuvių tautinių šokių 
grupės jaunieji nariai ruošiasi pokylio programai, kuri Įvyks 
gegužės 7 d. Liet. Piliečių Draugijos salėje. Šis Bostono tautinių 
šokių vienetas gegužės 20 d. reprezentuos Lietuvą tarptautinia
me šokių festivalyje Washingtone.

R. Bričkaus nuotrauka

PAVERGTŲJŲ SEIMO 
PROTESTAS

Balandžio 21 Pavergtųjų 
Seimas pasiuntė protesto 
telegramas Jungtinių Tau
tų plenumo pirmininkui F.
S. Boland, valstybės sekre
toriui Dean Rusk ir JAV 
delegacijos Jungtinėse Tau
tose šefui Stevensonui dėl 
išėmimo iš Jungtinių Tautų 
darbotvarkės Vengrijos ir 
Tibeto klausimų. „Sprendi
mas pripažįsta šios pasaulio 
organizacijos dvigubą mas
tą”, sakoma telegramoje. 
”Dabar aišku, kad neturi 
galimybės būti diskutuoja
mi tie dalykai, kurie nepa
tinka šių laikų didžiajai ko- 
loųinei galybei (Sov. Sąjun
gai)”.

Protesto tele g r a m o j e 
Valstybės Sekretoriui Pa
vergtųjų Seimas apgailes
tauja, kad „laisvosios vals
tybės kapituliavo Vengrijos 
ir Tibeto diskusijas tuo me
tu, kai laisvės priešai Jung
tinėse Tautose vykdė savo 
ofenzyvą”.

(Šie klausimai formaliai 
nebuvo ištraukti iš šios JT 
plenumo sesijos darbotvar
kės, bet „nesuspėti apsvars
tyti dėl laiko stokos”, kaip 
ir eilė kitų svarbių proble
mų: komunizmo agresija 
Korėjoje, ekonominės pa- 
pagalbos programa Afrikai, 
tarpplanetinės erdvės nau
dojimas vien taikos reika
lams ir 1.1. Red.).

DIRVAI AUKOJO
Prenumeratą pratęsdami, 

Dirvą aukomis parėmė:
J. Bagdžiūnas-Borden,

Matteson ...............$5.00
VI. Janušauskas, 

Waterbury ...........$5.00
K. Krulikas,

Richmond Hill .... 2.00
J. Kriščiukaitis, 

Dorchester ........... 2.00
J. Kavaliauskas,

Omaha................... 1.00
V. Mažeika, Chicago .. 2.00
V. Matulevičius,

Weston................... 5.00
O Kremeris, Chicago 2.00
K. Steponaitis,

New Britain ....... 1.00
R. Veitas, Pittsburgh 5.00
H. Gavorskas, Maracay 5.00
M. Laucevičius, Chic. 2.00
J. Černius, Flint ....... 2.00
V. Janulaitis, Chicago 10.00
P. Kleinotas, Racine 1.00
M. Meiliūnas, Toronto 5.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

PRASI LIETUVIO KELIONĖ PER 
TASMANIJOS DŽIUNGLES

Žinomas Tasmanijos keliauto
jas ir alpinistas lietuvis O. 
TRUCHANAS ir vėl padarė drąsią 
ir nuotykingą kelionę dar žmo
gaus kojos nemačiusiose, vieto
se — garsiuoseTasmanijos piet
vakariuose.

Truchanas buvo nebenaujokas 
tokioms kelionėms, nes prieš 
ketverius metus jis perplaukė 
su mažu laiveliu pavojingomis ir 
visai neištirtomis upėmis iš 
Tasmanijos Vidurio iki Indijos 
vandenyno. Šį kartą jo kelionės 
tikslas buvo labai panašus Į aną
jį, nes iš vidurio Tasmanijos 
jau kita upe -- Huon River — 
jis nusileido tiesiai į pietus -- 
Į Pietų Ledinuotąjį vandenyną.

Plaukti laiveliu- pavandeniui, 
atrodo, taip lengva, malonu, ta
čiau ne Tasmanijos pietvaka
riuose ir ne Huon upėje, kadangi 
ši upė teka per neįžengiamus 
miškus, brūzgynus, kalnus ir uo
las. Prasidėdama aukštai kal
nuose, ji nukrenta palyginus per 
labai trumpą nuotolį tūkstančius 
pėdų. Taigi galima įsivaizduoti, 
kokiu pasiutusiu greičiu vanduo 
krenta kriokliais ir tarpekliais 
žemyn. Kad pasiektum Huon Ri
ver pradžią, reikia keliauti kal
nais ir pelkėmis, neįžengiamom

PADĖKA
1961 m. kovo mėn. 19 d. tra

giškai žuvo, motociklo nelaimė
je, mūsų mylimas sūnus, 26 
m. amž. TAUTVYDAS ŠLEŽAS.

Mūsų liūdesio valandoje atlan
kiusiems, palydėjusiems į ka
pines, atsiuntusiems gėles, ta 
proga aukojusiems pinigus kitų 
organizacijų labui, pareišku- 
siems žodžiu, spaudoje ir laiš
kais užuojautą, reiškiame nuo
širdžią padėką.

Kung. H. E. Horn, kung. P, 
Dagiui už atlaikytas pamaldas 
koplyčioje ir už užuojautos žo
dį kapinėse, V. A. Kubiliams, 
B. G. Mickevičiams, A. O. Juo- 
zapaičiams ir jų sūnui Gedami- 
nui, A. Vakauzienei ir dukr. Da
lei, kuri sunkiai drauge išgyvena 
tą nelaime, už paguodos valandas 
ir pagalbos ranką reiškiame ypa
tingą dėkui.

Taip pat širdingas dėkui L. 
Bend. Bostono apil. atstovui S. 
Griežei - Jurgelevičiui, skautų 
"Žalgirio" tunto tuntininkui J. 
Vaičjurgiui", Lapinų "Skautų Vy
čių Būrelio atstovui V. Damb
rauskui, Lietuvių Studentų Są
jungos atst. J. Venckui už už
uojautos žodžius koplyčioj, vi
siems "Lapinų" Skautų Vyčių 
būrelio nariams ir vyrės, skaučių 
d-vės skautėms už garbės sar
gybą prie karsto ir už kolekty
vinę užuojautą spaudoje ir ki
tiems mūsų prieteliams bei 
pažįstamiems.

Ona, Albinas ir sūnus Romas 
Šležai

1961 m. balandžio mėn 23 d. 
Hyde Park, Mass.

• Kun. Pr. Manelis iš vo
kiečių kalbos išvertė Katali
kams katekizmą. Katekiz
mas paįvairintas piešiniais. 
Jis gaunamas: 225 So. 4 St., 
Brooklyn 11, N. Y.

• Henrikas Gavorskas, iš 
Venezuelos, mokėdamas už 
Dirvą atsiuntė ir $5.00 au
ką.

džiunglėm, kirviu skinant kelią 
apie dvi savaites, ant pečių nešant 
maistą, apklotą bei kitą mantą.

Praktiškai tai yra neįmanoma, 
todėl šis Tasmanijos kraštas dar 
ir šiandie tebėra neištirtas, vi
sai neapgyventas. Plote, kuris 
yra beveik mūsų Žemaitijos 
dydžio, negyvena nė vienas žmo
gus, o tik kengūros šokinėja, 
šliaužioja gyvatės, prakiūtina 
vombatas, Tasmanijos velnias 
arba tigras, na, žinoma ir pas
laptingasis pabaisa bunyipa'as 
(tai Australijos mitologijoj žino
mas žvėris -- mišinys kengūros, 
triušio ir dar visokių kitų žvė
rių, kuris gali būti labai piktas, 
nors dažniausiai yra tik išdy
kęs).

Truchanui čia Į pagalbą atėjo 
nūdienė technika. Jis lėktuvu bu
vo nuskraidintas per džiungles ir 
išmestas su visa manta ant vieno 
ežero (Lake Pedder) kranto, nuo 
kur jau buvo nebe taip toli iki 
Huon River. Jis pernešė ant 
nugaros visą savo mantą iki u- 
pės ir pasileido žemyn mažu 
laiveliu (kanu), kurį jis pats 
pasidarė ir kurį galima išardyti.

Pamažu, neskubėdamas ir ty
rinėdamas aplinkines vietas, ste
bėdamasis civilizacijos nepa
žeistos laukinės gamtos grožy
bėmis, keliautojas plaukė že
myn putojančiais kriokliais, 
šimtų pėdų aukščio tarpekliais. 
Daugybę kartų reikėjo išlipti ir 
virve prisirišus nuleisti laivelį 
per pavojingas akmenų griūtis, 
šniokščiančius krioklius.

Beveik visos Hobarto aukš
tesnės mokyklos bei daugelis kul
tūrinių organizacijų yra kvietu- 
sios Truchaną su paskaitomis 
ir nuotraukomis apie paslaptingą 
ir neištirtą Tasmanijos pietvaka
rių kraštą. Nenustebtume, kad 
vieną dieną kokia nors Tasmani
jos vietovė būtų pavadinta lietu
vio vardu, įvertinant tolimos 
šiaurės sūnų už drąsą ir pa
siryžimą betyrinėjant šią Aus
tralijos salą.

"M. Pastogė"

Po žiemos šalčių Chicagos lietuviai praėjusį šeštadienį linksmai praleido laiką ALT S-gos Chicagos 
skyriaus suruoštame tradiciniame Žibuoklių baliuje, kuris Įvyko puošniame Midwest viešbutyje. Nuo
traukoje grupė baliaus svečių prie vieno stalo. Iš kairės: Mečys Norkus, Stasė Balutienė, Petras 
Vėbra, Stasė Norkienė, Julius Balutis, dr. Leseckas, Kleopatra Leseckienė, Jonas Petrauskas, Regina 
Šrederienė, Jonas Ditkus ir Mirdza Račkauskienė. Vyt, Račkausko nuotrauka

LB TARYBOS RINKIMŲ 
TVARKA
Kandidatai

Kandidatų yra pasiūlyta 
109. Rinkiminėmis apygar
domis jie pasiskirsto šiaip: 
Los Angeles 11, Chicagos 
46, Vidurio 16, Nauj. Ang
lijos 16, Rytų 20.

Rinkikai

JAV LB Tarybą renka 
JAV lietuviai, ne jaunesni 
kaip 18 metų amžiaus ir 
registruoti LB apylinkėse.

Registravimo pagrindas
— tautinio solidarumo įna
šų mokėjimas bent už vie
nerius metus paskutiniųjų 
trejų metų (1959 — 1960
— 1961) laikotarpy.

Balsavimo būdas

Rinkikas balsuoja asme
niškai, kito įgalioti už jį 
balsuoti negali.

Balsuoja už kandidatus 
tos rinkiminės apygardos, 
kurios ribose jis gyvena.

Balsuoja pas irinktinai: 
arba nuvykdamas į savo

Žibuoklių baliaus dovanų laimėtoja DanguolėBartkuvienė.įvaržiusi 
pintinę iki 115 dol., tarp baliaus vyriausiojo rengėjo Jono Ilčiuko 
ir varžytines pravedusio Juliaus Balučio.

Vyt. Račkausko nuotrauka

VIRŠUJE: Bostono Lietuvių 
Mišrus choras, vadovaujamas 
komp. J. Gaidelio, legijonierių 
surengtame koncerte programos 
metu. Šis choras, liepos mėn. 
dalyvaus Antrojoje Lietuvių Dai
nų Šventėje, Chicagoje.

R. Bričkaus nuotrauka

apylinkės rinkimų komisi
jai pasiųsdamas paštu.

Rinkikai, įsiregistravę LB 
Centrinėje Apylinkėje, visi 
balsuoja paštu per Centr. 
Apylinkės Rinkimų Komisi
ją

Balsuodamas paštu, rin
kikas įsigyja du vokus. Į 
mažesnįjį voką deda užpil
dytą balsavimo kortelę ir jį 
užlipina. Mažesnysis vokas 
tada dedamas į didesnįjį, 
kuriame lipinamas pašto 
ženklas ir. įrašomi rinkiko 
bei rinkimų komisijos adre
sai.

Balsavimo kortelės
Balsavimo korteles paga

mina rinkiminių apygardų 
rinkimų komisijos. Rinki
kai jas gauna iš apylinkių 
rinkimų komisijų.

CV inf.
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