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PREZIDENTAS ĮSAKE PATIKRINTI, AR NEREIKIA 
PADIDINTI AMERIKOS GYNYBĄ

Atsakymas j sovietų demobilizacijos atšaukimų ir karinio biudžeto didinimą
Prezidentas Kennedy įsakė 

skubiai patikrinti ir nustatyti, 
ar Jungtinėms Valstybėms 
reiktų padidinti savo karinę ga 
lią, jei tektų jėga atremti so
vietų grasinimus dėl Berlyno.

JAV karinės galios patikrini
mas, galįs iššaukti gynybos biud
žeto padidinimą, buvo nuspręstas 
praeitą savaitgalį' Hyannisporte, 
kai prezidentas tarėsi su valsty
bės sekretoriumi Dean Rusk, 
Baltųjų Rūmų kariniu patarėju 
gen. Maxwell Taylor ir gynybos 
sekretoriumi Robert McNama- 
ra.

Šią karinių jėgų reviziją, pir
moje eilėje diktuojamą Berlyno 
krizės, dar paskubino Chruš
čiovo pareiškimas, pagal kurį So- 
vietija atidedanti planuotą so
vietinės armijos sumažinimą mi
lijonu dviem šimtais tūkstančių 
vyrų ir trečdaliu padidinanti savo 
karines išlaidas.

Chruščiovas sekmadienį
Kremliuje kalbėjo keliems šim
tams karinių akademijų absol
ventų, kurie ten buvo sušaukti 
mokslo pabaigtuvių iškilmėms. 
Didžioji jo kalbos dalis buvo se
nos propagandos kartojimas apie 
sovietinę taikos meilę, norą nu
siginkluoti ir panašiai; ta proga 
jis pažadėjo atgaivinti eilę senų 
reikalavimų, kaip beatominės 
zonos sukūrimą Vidurio Europo
je, nepuolimo sutartį tarp NATO 
ir komunistinio Varšuvos pakto 
kraštų ir kt.

Priėjęs prie Berlyno temos, 
jis paskelbė kvietimą prezidentui 
Kennedžiui, prezidentui DeGaul- 
le ir premjerui Macmillanui, kad 
jie galimai greičiau sėstų su juo 
prie derybų stalo Vokietijos 
taikos sutarčiai pasirašyti. Prie
šingu atveju, jis pasirašysiąs 
separatinę taikos sutartį su 
komunistiniu Rytų Vokietijos re
žimu, perduodamas jam susisie
kimo su Berlynu kontrolę.

Po tų, jau kelintą kartą karto
jamų grasinimų, Chruščiovas pa
reiškė, kad daugelis iš salėje 
esančių karinių akademijų absol
ventų turėsią tarnauti Rytų Vo
kietijoje stovinčiuose sovieti
nės armijos daliniuose. "Tai 
reiškia, kad jūs turėsite duoti 
atkirtį toms jėgoms, kurios 
drįstų pažeisti Vokiečių Demok
ratinės Respublikos suverenu
mą," pabrėžė Chruščiovas.

Sis Chruščiovo pareiškimas 
taip pat išryškina, kad sovietų 
armija ir toliau pasiliks tariamo
je suvereninėje Rytų Vokietijos 
valstybėje, arba, dar aiškiau kal
bant, vadinamoji Rytų Vokietijos 
valstybė liks, kaip ir buvusi, 
sovietų armijų okupuota Vokie
tijos zona, tik tarptautinei įtam
pai didinti Chruščiovas iškiš ma
rionetinę vokiečių komunistų vy
riausybę" -- savo tarnų grupę. 

kuriai iš Vakarų reikalaus su
vereninės vyriausybės statuso 
pripažinimo. Pats likdamas oku
pantu, reikalaus, kad Vakarų val
stybės atsisakytų okupacinio sta
tuso, numatyto ankstesnėmis su
tartimis.

Po to Chruščiovas pareiškė: 
"Draugai, sovietų vyriausybė ati
džiai stebi ginklavimosi didini
mą Vakarų valstybėse. Tokioms 
sąlygoms esant, būtų klaidinga, 
kad sovietų vyriausybė stovėtų, 
nieko nedarydama. Štai kodėl so
vietų vyriausybė buvo priversta 
nurodyti gynybos ministerijai, 
kad būtų sustabdytas planuotas 
karinių pajėgų sumažinimas... 
Atsižvelgiant į faktą, kad NATo 
kraštų kariniai biudžetai auga, 
sovietų vyriausybė nutarė šiais 
metais padidinti savo gynybos 
išlaidas 3,144,000,000 rublių, kas 
bendras karines išlaidas pakels 
iki 12,399,000,000 rublių."

Sumos duotos naujaisiais rub
liais ir, palyginus su pastarai
siais trejais metais, jos reiš
kia sovietų karinio biudžeto padi
dinimą 25%. Šiemetiniamebiud- 
žete karinės išlaidos nuo 11.9% 
pakeliamos iki 16,6%, bet atsi- 
mintina, kad jos apima, tik tai 
kas oficialiai skelbiama, kokias 
sumas sudaro slaptosios išlaidos 
niekas nežino.

*
Tie Chruščiovo grasinimai, 

susieti su kiek vėliau Maskvoje 
atidaryta karo aviacijos švente 
--paroda, kaip atrodo, pirmiau
siai iššauks JAV ilgų distanci
jų bombonešių produkcijos pa
didinimą.

Kongresas jau anksčiau buvo 
pareiškęs nepasitenkinimą pre
zidento Kennedžio įsakymais 
sustabdyti bombonešių B-52 ir 
B-58 gamybą ateinančiais metais 
ir visai nubraukti nepaprastai 
greito (2000 mylių per valan
dą' bombonešio B-70 progra
mą. Artimiausiomis dienomis 
tenka laukti, kad iškils reika
lavimai tas programas vėl 
įtraukti į biudžetą.

Specialistai sako, kad tuo tar
pu JAV karinė aviacija esanti 
pranašesnė už Rusijos, ypač 
tolimųjų distancijų bombonešių 
kategorijoje. Chruščiovas nekar
tą yra gyręsis savo raketomis 
ir siūlęs lėktuvus padėti į mu
ziejus. Bet sekmadienį Maskvo
je pademonstruoti nauji bombo
nešiai ir naikintuvai parodė, 
kad jis tik dūmė pasauliui akis. 
Gal tų jo pasigyrimų, gal kitų 
priežasčių paskatintas, prezi
dentas viename iš pirmųjų savo 
sprendimų (kaip "Look" rašė, 
padarytų savo miegamajame, 
persirengiant iškilmingiems pie
tums) įsakė sumažinti bombo
nešių ir padidinti balistinių ra

Ginklavimasis su nusiginklavimo muzika...

ketų gamybą.
UPI skelbiamais duomenimis, 

Strateginė Oro Komanda dabar 
turinti 1465 ilgų distancijų bom
bonešius, apie 100 jų dar bus 
pagaminta, bet, jeigu gamybos 
planai nebus gražinti į senuo
sius rėmus ir B-47 bus išimti, 
kaip planuojama, iš apyvartos, 
1965 metais jų liks tik 710 (čia 
neminimi kitų karo aviacijos da
linių turimi lėktuvai). Todėl šios 
savaitės pradžioje Washingtone 
pradėjo vyrauti įsitikinimas, kad 
prez. Kennedy įsakys vėl tęsti 
tarpkontinentinių B-52 gamybą ir 
atnaujinti B-70 programą.

TROMPAI IŠ VISUR
* Washingtonan atvyko Pakis

tano prezidentas Ayub Khan, 
kuris nelaukdamas išdėstė pre
zidentui Kennedžiui priekaištus 
ir skundus dėl JAV politikos A- 
zijoje. Jis protestavo, kad JAV 
ieškanti atramos neutralistuose 
savo antikomunistinių sąjungi
ninkų sąskaitom Reikalas pir
moje eilėje liečia Indijos ir Pa
kistano santykius, kuriuos 
drumsčia ginčas dėl Kašmiro, 
į kurį JAV nenori kištis.

Bet iš Azijos sostinių ateinan
čiomis žiniomis, tie patys prie
kaištai girdimi ir lutuose anti
komunistiniuose kraštuose, kurie 
vis labiau pradeda nusivilti A- 
merikos politika, ypač jos ne
ryžtingumu ginti Aziją nuo ko
munizmo. Ne tik Pakistano, bet 
tautinės Kinijos ir net Filipinų 
vyriausybėse kylančios abejo
nės, ar yra prasmės priklausyti 
nuo JAV pažadų po to, kai Lao
sas praktiškai prarastas ir 
paskutinėje SEATO konferenci
joje nepasiekta jokio aiškaus 
sprendimo. Dabar įtemptai ste
bima Berlyno krizė, nuo kurios 
priklausys daugelio kraštų drau
gystė su JAV.

Midas III neiškilo erdvėn
Jungtinėms Amerikos Valsty

bėms nepasisekė išleisti erdvėn 
žemės satelitą -- šnipą Midas 
III, kuris nukrito sugedus ra
ketos motorui. Tai buvo pir
masis bandymas iššauti erdvėn 
raketinio pavojaus įspėjimo sa
telitą.

Jei trisdešimties pėdų ilgio 
Midas III būtų patekęs erdvėn, 
JAV karinės įstaigos būtų gavu
sios vaizdus iš Sovietijos gilumos 
maždaug už trijų valandų. Antro
ji jo dalis turėjo slaptus instru
mentus, kurie turi reaguoti į 
karštį, gaunamą iššaujant rake-

DAVĖTĄS DULAITIS, Dirvos skaitytojas ir rėmėjas, birželio 25 d. Detroite dalyvavęs Michigano val
stybės lėktuvų modelių varžybose, grupėje "Model toscale" laimėjo pirmąją vietą ir gavo "Detroit 
News" laikraščio dovaną. Nuotraukoje D. Dulaitis su lėktuvo modeliu, laimėjusiu jam pirmąją vietą. 
Dešinėje ant stalo sudėtos dovanos, kurias jis yra laimėjęs ankstyvesnėse varžybose.

J. Gaižučio nuotrauka

ARTĖJA PRIE MONGOLUOS PRIPAŽINIMO
Išorinė Mongolija painfor

mavo Jungtines Amerikos Val
stybes, kad ji esanti pasiruošusi 
užmegsti diplomatinius santy- " 
kius. Iniciatyva tiems santy
kiams užmegsti išėjo iš Wash- 
ingtono, JAV vyriausybei sie
kiant, kaip sakoma, nustatyti, 
ar Ulano Batoro vyriausybė e- 
santi "laisva ir kvalifikuota tap
ti Jungtinių Tautų nariu”.

Anksčiau JAV atsisakinėjo pri
pažinti tą vidurio Azijos komu
nistų valstybę, kuri oficialiai sa
ve vadina Mongolijos Liaudies 
Respublika. Dar praeitą gruodį 
JAV pasipriešino jos priėmimui 
į Jungtines Tautas.

Dabar Washingtone tikima, kad 
Išorinė Mongolija sudaranti So
vietijos ir komunistinės Kinijos 
varžybų objektą, ir, esą, jos 
atstovybės atidarymas JAV sos
tinėje leistų giliau įžvelgti So
vietijos ir komunistinės Kinijos 
santykius. Washingtone pabrė
žiama, kad JAV nusistatymas 
pripažinti Išorinę Mongoliją lig- 
šiol dar nebuvo paminėtas nei 
Sovietijos, nei komunistinės Ki
nijos spaudoje. Tik tautinė Kini
ja pareiškė karštus protestus 

tas. Tai būtų greičiausias įspė
jimas JAV gynybai apie sovietų 
pradėtą raketinę ataką.

Midas I, išleistas 1960 vasario 
26, nepasiekė orbitos. Midas II 
buvo išleistas orbiton 1960 gegu
žės 27, bet jo radijas nustojo 
veikti. Sekantis bandymas išleisti 
Midas satelitą erdvėn, būsiąs 
atliktas artimiausioje ateityje.

Midas ir jo "brolis" --ka
meras gabenąs Samos yra skirti 
pakeisti žvalgybos lėktuvams 
U-2, kurie jau ištisus metus 
neskraidą virš Rusijos, bet tebe
naudojami "pasižvalgymui" į ar
timąją Sovietijos teritoriją nuo 
jos pasienių. Samos satelitas bu
vo išleistas erdvėn šių metų sau
sio 31, bet karo aviacija nepaskel
bė, ar gerai jo fotografinė akis 
veikia.

Tuo tarpu JAV karo aviacija 
sėkmingai sugavo po dviejų die
nų skridimo erdvėje žemėn grą
žintą satelitą Discoverer XXVI, 
kuris iš Pacifiko atgabentas į 
Kaliforniją surinktoms žinioms 
analizuoti.

♦ Rytų Vokietijos komunistų 
režimas uždraudė parduoti va
dinamas "prabangos prekes", 
kaip televizijos aparatus, auto
mobilius, šaldytuvus ir panašius 
namų apvokos reikmenis; tiems 
asmenims, kurie gyvena sovieti
niame sektoriuje, o dirba Vaka
rų Berlyne. Tokių asmenų yra 
apie 50,000. Praeitą savaitę 
jiems buvo įsakyta registruo
tis komunistų įstaigose. Iš tų 
manevrų tenka spėti, kad komu
nistai ruošiasi uždaryti Rytų- 
Vakarų sieną apsuptajame mies
te.

prieš tokią JAV politiką.
Tautinės Kinijos vyriausybė 

pabrėžia, kad Išorinė Mongolija, 
kaip ir Vidinė Mongolija, yra 
buvusi Kinijos dalis, kol 1921 
metais ji pasiskelbė "nepriklau
soma", sovietų armijoms ją oku
pavus. Iki II Pasaulinio karo pa
baigos ji turėjo formalius diplo
matinius santykius vien tik su 
Sovietija, bet faktiškai buvo ad
ministruojama Kremliaus pasta
tytų agentų. Karo pabaigoje Sta
linas išspaudė iš Čiang Kaišeko 
vyriausybės Išorinės Mongoli
jos pripažinimą, bet, prasidėjus 
komunistų antplūdžiui Kinijoje, 
nacionalistai paneigė tą pripaži
nimą.

Pastaraisiais metais Išorinė 
Mongolija užmezgė diplomatinius 
santykius su visais komunistinio 
bloko satelitais ir kai kuriomis 
neapsisprendusiomis arba neu
traliomis Azijos valstybėmis, 
kaip Indija, Indonezija, Burma 
ir Ceilonu. Bet visa jos prekyba 
vyko vien tik su Sovietija ir 
komunistine Kinija. Pastaruoju 
metu kai kas ęradėjo įžiūrėti 
vis didėjančias varžybas tarp 

Solistė JONĖ PAULIUTE, šiomis dienomis baigusi Lietuvos 
operos solistės Elzbietos Kardelienės muziko.; .--rūdiją Monrea
lyje, Kanadoje, turi lygų visuose registruose, ... šilto bei 
malonaus tembro, lengvomis aukštosiomis g;, i -'uTms soprano -- 
našų ir pajėgų, kuris mokytojos įvc.tinimd y; a ... masto.
Jaunoji solistė jau daug kartų yra Loauei ta eisi Kammcįė ir visur 
yra turėjusi didelį pasisekimą. Baigiamajame koheerte publikos 
buvo šiltai priimta ir turėjo didelį pasisekimą.

abiejų komunistinių sostinių dėl 
įtakos Išorinėje Mongolijoje.

Tiesa, į praeitą savaitgalį ten 
vykusį komunistų partijos su
važiavimą tiek Chruščiovas, tiek 
Maocetungas pasiuntė aukšto 
rango įgaliotinius, bet ten pat 
Lenkijos komunistų bosas Go
mulka pabrėžė, kad Vakarų vil
tys dėl Pekino-Maskvos skilimo 
esančios tuščios, ir komunistų 
priešai tenesitikį, kad ideolo
ginės diskusijos galinčios su
silpninti komunistų vieningumą. 
Ir Kinijos komunistų delegatas, 
užs. reik. min. Chen Yi pareiš
kė, kad Pekinas laikąsis Mask
vos manifesto, kuris buvo pa
skelbtas praeitą rudenį Maskvo
je, Tas manifestas aprobavo 
Chru.ščiovo siūlytą "taikią koeg
zistenciją".

Tuo tarpu Washingtone valsty
bės sekretorius Dean Rusk į 
laikraštininkų klausimus atsa
kė, kad esama tvirtų įrodymų 
apie Sovietijos ir komunistinės 
Kinijos santykių įtampą, bet to
ji įtanjpa dar neduodanti "svei
ko pagrindo" Vakarų politikai 
formuoti.
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MALTOS VILKSTINE [12)

Sunkių kovų dieno
Bet laimė negalėjo amžinai ly

dėti vilkstinę. Vos tik spėjus 
atmušti paskutinį italų bombo
nešių puolimą, viršuje pasirodė 
20 vokiškų Stukų, kurie, įjungę 
savo sirenas, pradėjo smigti į 
britų laivus. Bombos švilpė pro 
šalį, ir šalia "Nelsono" pašoko 
aukšti vandens stulpai. Laivą su
krėtė sprogimai torpedų, kritusių 
arti jo liemens; ir "Rodney" 
bei kreiseris "Cairo" taip pat 
buvo vos nekliudyti. Šį kartą 
priešlėktuvinė gynyba nepajėgė 
visiškai uždengti vilkstinės.

Vėliavinio laivo radistas pri
ėmė pranešimą: "M. V. Deuca- 
lion eskadros F budėtojui: Be
veik pataikė. Stop. Sprogimai į- 
lenkė plienines plokštes. Stop. 
Krovinių patalpa Nr. 1 iki pusės 
pripildyta vandens. Stop. Kro
vinių patalpa Nr. 2 visai užlie
ta. Pranešimo galas."

"Deucalion" buvo jau pasviręs 
ant šono, kai netoli sporogo dar 
trys bombos, vandens kaska
domis užliedamos priekinį denį. 
Naikintojas "Bramham" nusku
bėjo gelbėti prekybinio laivo, ku
ris, naikintojo dengiamas, pa
mažu praslydo pro vilkstinę, at- 
sidurdamas vilkstinės gale, o jo 
įgula tuo tarpu visomis jėgomis 
bandė pašalinti nuostolius. Pas
kui "Deucalion" lėtai pasuko į 
prancūzų pakrantę. Vėliau 
"Branham" pranešė, kad gel
bėjimo akcija nepavykusi: per 
sekantį orinį puolimą "Deuca
lion" buvo kliudytas į patį vidu
rį; jis užsidegė ir sprogo.

Paskutiniesiems vokiečių lėk
tuvams atsitraukus, prie admi
rolo Lyster vėliavinio laivo " Vic- 
torious" artėjo du lėktuvai; jie 
atrodė, kaip "Hurricanes", ir 
niekas į juos nešaudė. Buvo gali
ma spėti, kad jie norį nusileisti 
ant lėktuvnešio. Tačiau jie stai
ga pakeitė kryptį, ir nukrito 
dvi bombos. Bet itališkųjų "Rag- 
gione" pilotai su savo drąsiu 
manevru nepasiekė tikslo: viena 
bomba nukrito į vandenį, kita 
į laivo lėktuvų patalpą, visai ne- 
sprogdama.

Dabar artilerištai turėjo laiko 
prakaitui nusišluostyti. "Nigeri
jos" denyje išlindo iš savo slėp
tuvės katė ir maitino savo tris 
kačiukus.

Kokia linksma kombinacija
DŽIAUGSMAS...DRAUGAI...IR UGNIM VIRTAS STROH’S

Vieną minutę ... štai Stroh’s! Visada mėgiamas, ar kada 
jūs padedate draugui sutvarkyti klasinį automobilį, ar 
norite užkasti prieš einant miegoti. Ką galima specialaus 
pasakyti apie Stroh’s? Jo skonis, žinomas. Tai yra Ame
rikos vienintelis ugnim verdamas alus, ir tas duoda skonį, 
su kuriuo negali lygintis joks kitas Amerikos alus. Pa
bandykite Stroh’s.

JUMS PATIKS

...YRA GERESNIS!

Bet naikintojams, dengusiems 
vilkstinę, nebuvo poilsio: sekan
čias dvi valandas be paliovos 
plaukė pranešimai apie arti slan
kiojančius priešo povandeninius 
laivus. Siekiant sukrėsti jų mora
lę, buvo nutarta kas pusę va
landos abiejose vilkstinės pusė
se išsprogdinti po povandeninę 
torpedą.

16:16 valandą "Pathfinder" ste
bėtojai pranešė, kad vienas po
vandeninis laivas ruošiasi puo
limui. Naikintojas nuskubėjo ton 
pusėn, dvi povandeninių torpedų 
salvės sprogo gelmėje, kaip 
atrodė, be rezultatų.

Bet po dvidešimties minučių 
prie pat naikintojo ’Tthuriel" iš
kilo į vandens paviršių sun
kiai sužalotas italų povandeninis 
"Cobalto". Savų patrankų dengia
mas naikintojas nuskubėjo ir ašt
riu priekiu pramušė povande
ninio šoną; įgula vos besuspėjo 
išbėgti, kol povandeninis laivas 
paniro paskutinį kartą. Belaisvėn 
pateko 3 italų karininkai ir 38 
jūreiviai. ’Tthuriel" su įlenktu 
priekiu pasuko atgal į Gibralta
rą.

18:30 valandą, flotilei pakei
tus kursą ir .artėjant prie Sker- 
kų sąsiaurio, buvo aišku, kad 
priešas ruošiasi naujam dide
liam aviacijos puolimui. Jis tu

Kartais ir N. Zelandijos lietuviai studentai pasidaro beatnikais 
(nors kaukių vakare)... Nuotraukoje G. Procuta ir D. Pečiulaitytė.

rėjo prasidėti iš Sicilijos aerod
romų, kurie dabar buvo pavo
jingai arti. Jau ištisą valandą 
radaro įrengimai ir žvalgybos 
lėktuvai buvo konstatavę priešo 
formacijas, besirupuojančias už 
25 mylių; atrodė, kad tai buvo 
daroma puolimui suderinti.

Penkiomis minutėmis vėliau 
Dadąngėje pasirodė trylika "Sa- 
vojos" bombonešių. Dar įkartą 
pašoko kryžminė ugnis, ir jie 
savo torpedas turėjo numesti, 
nepasiekę taikinio zonos.

Beveik tą pačią akimirką vėl 
pasigirdo vokiškųjų Stukų kau
kimas; kaip skėrių spiečiai, jie 
smigo bangomis iš šono, didžiuo
ju svoriu guldami vilkstinės prie
kį ir galą. Prasidėjo tikras pra
garas: sprogstančios bombos, 
patrankų dundėjimas, vandens 
stulpai. Į, naikintoją "Foresight" 
pataikė torpeda: jis suskilo į at
skiras dalis.

Bet pagrindinis taikinys buvo 
lėktuvnešiai. Keturiasdešimt 
Stukų puolė "Indomitable". Van
dens stulpai užtvėrė regimumą, 
paskui pasirodė oranžinė liepsna 
ir juodi dūmai, pro kuriuos ki
lo nesiliaujanti patrankų ugnis.

Laivo angarą užliejo liepsnos, 
degąs benzinas sklido į šalis, 
ugnies lietumi trykšdamas į jū
rą. Bet vis dėlto naikintojas 
"Lookout" prisikabino prie "In
domitable" šono, buvo sujungti 
vandens švirkštai, ir bendromis 
pastangomis pasisekė ugnį su
stabdyti. Priešo puolimas buvo 
atmuštas.

America’s only fire-brewecf beer
The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

Dabar admirolas Syfret turėjo 
padaryti lemiamą sprendimą. Di
diesiems laivams, vilkstinės 
palydovams, plaukimas pro Tu
niso sąsiaurį buvo perdaug rizi
kingas. Pagal ankstesnį planą, 
jie turėjo 19:15 valandą atsi
skirti nuo vilkstinės ir grįžti 
į Gibraltarą. Buvo jau lygiai 19 
valanda; jei admirolas Syfret 
duos įsakymą jiems grįžti, vilks
tinė dar dvi valandas turės plaukti 
dienos šviesoj be rimtos apsau
gos, o tos dvi valandos būtų pats 
dėkingiausias metas priešo avia
cijos puolimams.

Iš kitos pusės admirolas Syfret 
turėjo galvoti ir apie pavojus 
didiesiems laivams. Jau buvo 
gauta pranešimų, kad stipri prie
šo povandeninių laivų grupė ty
kojanti Tuniso sąsiauryje, kur di
diesiems karo laivams būtų labai 
sunku manevruoti, ir jie taptų 
lengvais taikiniais priešo tor
pedoms.

Bet ligšiolinių puolimų stipru
mas leido admirolui spėti, jog 
priešas tuo tarpu bus išsieikvo
jęs; neatrodė, kad jis spėtų su
telkti didelius lėktuvų kiekius, 
prieš nakčiai uždengiant vilks
tinę.

Palikti vilkstinės • apsaugai 
kreiserius? Ankstesnioji Maltos 
vilkstinė žlugo tik dėlto, kad ne
turėjo pakankamos apsaugos: ta
da tik du prekiniai laivai pasiekė 
Maltą. Iš kitos pusės adm. Sy
fret turėjo galvoti ir apie grįž

IŠ MASHINGTONO UŽKULISIIį

BLOGĖJA SANTYKIAI TARP BALTŲJŲ RŪMŲ
IR PENTAGONO

Gerai informuoti apie Wa- 
shingtono politinius užkulisius 
amerikiniai laikraščiai prade
da vis atviriau kalbėti apie blo
gėjančius santykius tarp Baltųjų 
Rūmų ir Pentagono. Esą, pre
zidento santykiai su aukštaisiais 
kariniais sluoksniais jau labai 
pasikeitę nuo sausio mėnesio, 
ir dar labiau jie pasikeisią atei
nančiais mėnesiais.

Naujausias ir stipriausias 
smūgis tiems santykiams buvo 
prezidento įsakyta FBI agentų 
invazija į Pentagoną dėl Ber
lyno karinių planų išryškinimo 
viešumai. Jau anksčiau prezi
dentui parodžius nepasitikėjimą 
vyriausiuoju jungtiniu štabu, pa
skiriant specialiu kariniu įgalio
tiniu gen. Taylorą, pastarasis 
žingsnis tiesiog įžeidęs karinę 
JAV vadovybę, nes FBI agen
tams pirmą kartą valstybės is
torijoje pavesta tardyti karinius 
sluoksnius. Tai pažeminą jų 
autoritetą, ypač kad tas "išsi- 
plepėjimas" negalįs būti prika
bintas uniformuotajam persona
lui, nes planai buvę diskutuoti 
prieš plačią auditoriją valsty
bės departamente ir jau plačiai 
žinomi eilei laikraštininkų.

Pranešimą, dėl kurio pradė
tas FBI tardymas, sudarė ne
ilgas straipsnis žurnale "News- 
week", kur buvo nurodytos vy
riausybės planuojamos priemo
nės Berlyno krizei atremti: a- 
merikiečių karių šeimų evakua
cija iš Prancūzijos ir Vokieti
jos, JAV karinių įgulų padidini
mai Europoje, paskelbimas ri
botos paruošties civiliniams gy
ventojams ir t.t.

Prezidento reakcija į tą 
straipsnį nustebinusi Pentagoną 
ir dėlto, kad jisai, perduodamas 
kvotą pravesti FBI agentams, 
iš dalies parodęs nepasitikėji
mą ir savo gynybos sekretoriu
mi Robertu McNamara. Panaši 
istorija dėl "išsiplepėjimo" bu
vo kilusi ir prieš keletą mėne
sių, kai spauda paskelbė val
stybės departamento ir Penta
gono projektą, liečiantį bran
duolinius ginklus. Tada tardy
mą pravesti byvo pavesta pačiam 
gynybos sekretoriui McNamarai, 
ir to tardymo pasėkoje buvo du 
aukšti karo aviacijos karininkai 
perkelti į kitus postus. Pasta
rasis FBI agentų pasiuntimas 
į Pentagoną, kaip amerikinė 
spauda nurodo, užgavęs.ir patį 
gynybos sekretorių.

Gynybos sekretoriaus McNa- 
maros ir prezidento Kennedžio 
nuomonių skirtumai pradėję di
dėti nuo gen. Tayloro pakvieti
mo specialioms pareigoms po 
nesėkmingos Kubos invazijos. 
Pats McNamara buvo jau susi- 
kėlęs prieš save opoziciją Pen
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Būrelis Dunedino (N. Zelandijos) lietuvių su neseniai grįžusiu 
iš Sibiro J. Jenčiu. Iš kairės: apyl. pirm. B. Kuzma, G. Kuzmaitė, 
J. Jenčys, M. Kuzmienė, A. Procutienė, Jenčienė, F. Jenčienė. 
Prieky A. Makauskienė su sūnais Algiu ir Gailiu.

tančios vilkstinės apsaugą, ypač 
atsimenant sužaloto lėktuvnešio 
"Indomitable" būklę -- jis da
bar tegalėjo plaukti tik 13 mazgų 
greičiu; be abejo, jam lėtai grįž
tant į Gibraltarą, dar prireiks 
kreiserių apsaugos.

Admirolas pagalvojo ir nu
sprendė padalinti. Lygiai 19 va
landą, penkiolika minučių anks
čiau, negu numatyta, sunkiųjų 
karo laivų eskadra su savo pa
lydovais pasisuko į vakarus.

tagone ir kongrese pirmaisiais 
savo tarnybos mėnesiais, bet, 
kai prezidentas numatė genero
lą Taylorą skirti JAV karinio 
planavimo viršininku vietoj gen. 
Lemnitzerio, tiek Pentagono,tiek 
gynybos sekretoriaus pasiprie
šinimas sutapo, ir McNamarai 
pasisekė prezidentą perkalbėti, 
kad gen. Lemnitzeris būtų pa
liktas.

Generolui Taylorui tada buvo 
sukurtas specialus postas, bet 
Pentagonas jaučia, kad tai ne
būsią naudinga bendram krašto 
labui. Esą, jis turėdamas įta
kingą postą, galįs prezidentui 
siūlyti priešingus planus tiems, 
kuriuos paruoš gen. Lemnitze
rio vadovaujamas štabas. Fak
tiškai jų būkštavimai yra iš da
lies jau ir pasiteisinę, kiek tas 
liečia karinės paruošties didi
nimą. Tayloras taip pat pasi
priešinęs divizijų reorganizavi
mui pagal McNamaros jau pa
tvirtintus planus.

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER 
ATOSTOGAS

GARSIAME CAPE COD — OSTERVILLE, MASS, KU
RORTE PRIE ATVIRO ATLANTO, LONG BEACH PLIA
ŽO, PUŠŲ PAVĖSYJE, GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE VA

SARVIETĖS VILOJE 

"AUDRONĖ“
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 

TEL. GA 8-8425

Ištaikinga vila, erdvūs kambariai • Gražus privatus 2 
akrų pušynas — parkas • šiltos Golfstromo sroves, atvi
ras jūros pliažas 5 min. pėsčiom • Rami aplinkuma, daug 
vietos poilsiui ir žaidimams • Geras lietuviškas maistas 

ir malonus patarnavimas.

VILA ATIDAROMA NUO BIRŽELIO MĖN. 10 IKI 
RUGSĖJO 15 D.

Lietuviai savininkai Dr. Eduardas ir Marija 
Jansonai visus maloniai kviečia atvykti.

AUDRONĖ JANSONAS,
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 

TeL GA 8-8425-

Admirolas Burrough, kuris tu
rėjo su kitais kreiseriais ir nai
kintojais toliau lydėti vilkstinę, 
gavo trumpą atsisveikinimo ra
diogramą: "Laimingos kelionės". 
Paskui sunkieji laivai, lydimi 
savo kreiserių ir naikintojų, 
dingo saulėlydy.

O priešinga kryptimi, sutemai 
krintant į jūrą, sunkiai ir at
kakliai pūškeno vilkstinė link 
Maltos.

(Bus daugiau)

Panaši trintis vyko ir valsty
bės departamente, kur jau pasi
traukė iš pareigų specialusis 
prezidento įgaliotinis Lotynų A- 
merikos reikalams AdolfA.Ber- 
le jr.

Kalbant apie pasiruošimus dėl 
Berlyno, "U.S. News and World 
Report" naujausiam numery nu
rodo, kad prezidento patarėjų 
nuomonės esančios nepaprastai 
pasidalinusios, kas sąjunginin
kams kelia didelį nerimą. Tokiai 
būklei esant, dalinės mobiliza
cijos nereikią laukti artimoje 
ateityje, gal tik būsiančios šiek 
tiek sustiprintos reguliariosios 
jėgos Europoje ir truputį padi
dinta karo aviacijos paruoštis.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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Vakariečiai vis dar aklumu serga
Užtenka tik žvilgerėti j Europos žemėlapį ir pasižiūrėti, kaip 

Berlynas iš visų pusių apsuptas komunistinių jėgų, tuoj kyla 
klausimas, kaip galėjo- atsirasti ši kvaila padėtis, kaip galėjo 
atsitikti, kad miestas su penkiais milijonais gyventojų liko atskirtas 
nuo laisvojo pasaulio, kuriam jis natūraliai priklausė.

Tai nėra paprastas klausimas. Nes kaip tik ši Berlyno izoliacija 
yra dabartinės krizės priežastimi ir pavojingiausiu ginklu Chruš
čiovo rankose.

Punsko apylinkės lietuviai amatininkai, baigę amatų kursus. Pirmoj eilėj trečias iš kairės kursų 
vedėjas Pajaujis, ketvirta mokyt. N. Jakimavičienė ir kiti mokytojai bei du egzaminuotojai iš Balsto
gės.

ŠYPSENOS
— ☆ ☆ ☆ —

Kaip galėjo atsitikti, kad vakariečiai, tikrumoje amerikiečiai 
ir anglai, sutiko, kad karas, kurį jie laimėjo, būtų užbaigtas tokiu 
kvailu aktu?

Atsakymas paprastas. Anglo-saksų kariškiai, turbūt labiau ame
rikiečiai negu anglai, buvo sujaudinti karo bičiulyste su sovietais 
ir savo jausmus perkėlė į politinį planą.

Ar prisimenate gen. Eisenhowerio pareiškimus, kai jis grįžo 
į Ameriką, kaip pergalės generolas? Rusai, sakė jis, nori taikos 
ir draugiškumo. Jūs turbūt prisimenate Pattono armijos staigų 
sulaikymą, kad leistų rusams, kaip išlaisvintojams, įžengti į Prahą. 
Ir atsitraukimą nuo Elbės. Ir rusų belaisvių, norėjusių pasilikti 
vakaruose, išdavimą Stalino budeliams. Ir visą eilę kitų pasitikėjimo 
faktų, kuriais degė amerikiečiai ir, gal būt su mažesniu naivumu, 
anglai.

♦

Sovietai niekad nebuvo normalūs sąjungininkai. Jie iš viso nebuvo 
sąjungininkais. Jie buvo priešais, priversti dėtis sąjungininkais, 
kad atsispirtų nuo hitlerinio pavojaus. Ir nugalėjus Hitlerį, sovietai 
nusimetė nuo savo veido kaukę.

Ispanų patarlė sako: "Iš vakarykščių dulkių atsiranda šiandieninis 
purvas". Iš anglo-saksų vakarykščio aklumo sovietiškam sąmokslui 
atsirado dabartinė Berlyno krizė.

Sovietai stengiasi vakariečius įstumti akligatvin, kur nebegalėtų 
išlaikyti savo teisių Berlyne. Jau kalbama, kad vakariečiai sutiksią 
pripažinti Penkow vyriausybę, jei Maskva garantuos jų teises 
Berlyne ir duos 40 km pločio koridorių prieiti prie Berlyno... 
Kalbama dar, kad vakariečiai bandys bizniauti mainydami Berlyno 
statutą už Oderio-Neise linijos pripažinimą...

Kur nuves antrojo aklumo banga, kuri dabar stumia vakariečius 
ieškoti naujo susitarimo? Ar dar neišku, kad Berlyno krizė atsirado 
dėl sovietų nesilaikymo sutarčių. Jei vakariečiai sutiks derėtis 
dėl naujos sutarties, kur garantija, kad sovietai laikysis šios 
sutarties ir nesųplėšys kaip pirmąją?

Iš viso istorijoje dar nėra nė vieno įrodymo, kad sovietai būtų 
laikęsi kurios nors sutarties. Bet vakariečiai aklai vis dar tiki 
sovietams...

DAROM TAI, KO NETURIM TEISĖS DARYTI
Viename Lietuvos kampelyje, 

netoli nuo tos vietos, kurioje 
ir man buvo lemta ateiti į šį 
pasaulį, buvo didokas kaimas.

Kaimo gyventojai, daugumoje 
vidutiniai ūkininkai, nuo 20 iki 
30 ha žemes savininkai. Vienas 
to kaimo ūkininkas, 30 ha žemės 
savininkas, paveldėjimo keliu 
dar gavo 60 ha žemės. Tokiu 
būdu jis tapo 90 ha savininku.

Iki to paveldėjimo jis buvo la
bai padorus žmogus — geras

JURGIS REKAŠIUS

PRINOKĘ RUGIAI
Reikalus svarstydami, 

taisykime išmuštų langų 
ratinkliais.

♦

Su lietuviška knyga, sako
ma, tiek bloga, kad net kuni
gai keikiasi.

♦

Išauklėta panelė tik pasa
kose pamyli neišauklėtą ber
ną.

ne- 
vo-

*
Kažin ko mūsų reikalams 

daugiau trūksta: pinigų ar dva
sios?

1956 m. Chicagoje įvykusi dai
nų šventė oficialiai vadinama 
"JAV ir Kanados lietuvių Pirmo
ji Dainų Šventė", šiemet įvyk
dytoji dainų šventė nuosekliai pa
vadinta antrąja — "JAV ir Ka
nados lietuvių Antroji Dainų 
Šventė".

Dirva pasisakė nežinanti, kodėl 
pastaroji dainų šventė "kai kieno 
vadinama antrąja dainų švente" 
(B. G. "Tegu skamba mūsų dai
nos!" 1961.VI.28 Nr. 74). Esą, 
Lietuvių Enciklopedijoj suminė
ta "eilė tokių ir panašių dainų 
švenčių". Dabar Vladas Bra
ziulis, davęs toj pačioj Dirvoj 
dainų šventės aprašymą, taip pat 
suabejoja: "Oficialiai ši šventė 
pavadinta antrąja JAV ir Kana
dos lietuvių dainų švente, bet tas 
skaičiavimas yra silpnokai pa
grįstas", nes dainų šventes ga
lime skaičiuoti jau dešimtimis 
(1961.VII.7 Nr. 77).

Lietuvių Enciklopedijos duo
menys mums yra taip pat pa
žįstami. Ten atskirai kal
bama apie dainų šventes ne
priklausomoje Lietuvoje, Jung
tinėse Amerikos Valstybėse ir 
Vokietijoje. Nepriklausomos 
Lietuvos dainų šventės nurody
tos pirmąja, antra irtre- 
čiaja. Amerikoje įvykusios dai
nų šventės buvo sritinės ir 
visuotinės (pvz. 1939 New 
Yorke įvykusioj dainų šventėj 
dalyvavo per 60 chorų iš JAV 
jr Kanados su apie 3,000 dai
nininkų), bet jos savo numera
cijos neturi. Be to, čia dainų 
šventes atskirai rengė vargo
nininkų vadovaujami parapiniai 
chorai ir vadinamieji progresy

vieji chorai, tad dainų šven
tės net nesiduotų sunumeruo
jamos. Atskirai stovi 1946 m. 
Vokietijoje įvykusi dainų šven
tė.

Štai tos priežastys, kodėl Lie
tuvių Bendruomenė pasirinko 
naują numeraciją. Šita numeraci
ja norima žymėti JAV ir Kana
dos lietuvių dainų šventes, pa
brėžiant jų visuotinumą ir ne
siejant jų nei su kuriuo vienu 
kraštu, nei su kuria nors at
skira vietove. Todėl visai be 
pagrindo taip pat Dirvos spėji
mas, kad "kai kas antrąja dai
nų švente ją vadina tik todėl, 
kad antroji jau toje pat Chica
goje" (Nr. ’74). Abi visuoti
nės JAV ir Kanados lietuvių 
dainų šventės įvyko Chicagoje, 
nes čia jas rengti geriausios 
sąlygos. Bet jei tokių sąlygų 
būtų, dainų šventės taip pat ga
lėtų būti rengiamos New Yorke, 
Toronte, Clevelande ir kitur.

Lietuvių Bendruomenė, pasi
rinkdama naują dainų švenčių nu
meraciją, taip pat turėjo gal
voje šių švenčių reguliaru
mą: jos turėtų vykti tam tik
rais pastoviais laiko tarpais, pvz. 
kas penkeri metai. Jei gi tai 
pasirodytų per dažna -- kassep- 
tyneri ar kas dešimt metų. Šitai 
teks dar aiškintis.

ST. BARZDUKAS, 
Cleveland

DAR IR APSIMOKĖS

Gera buvo Dainų šventė, bet 
rengėjai neteisybę skelbė, kad 
atvažiuos ir amerikoniškų "poli-

♦

Daugelis lietuvių serga nau
jais izmais: automobilizmu ir 
televizmu.

♦

Gudri lapė žino daug skylių, 
o nepaslankus kurmis tik vie
ną.

♦

Amerikiečiai noriai duoda 
milijoną už gerą raketą, bet 
nenori duoti tūkstančio už 
gerą profesorių.

*

Kadangi gamtoje nėra žmo
niškumo, tai ar verta žmogui 
gamtos įstatymais gyventi?

♦

Kai kurie straipsniai mūsų 
spaudoje, atrodo, ne galvos, 
bet rašalo prakaitu rašomi.

V.

tišenų". Man tai dar labiau pa
tiko, kad jų nebuvo, nes tų pra
kalbų ir poterių jau ir taip už
teko iki valiai. Bet, kai rengė
jai sakė, kad ten bus ir Robert 
Kennedy ir mėras Richard Da- 
ley, tai jų niekas nematė.

Teisybė, kai pabudau po il
gų pralotiškų poterių per banketą, 
tai išgirdau, kad besišnekan
čius kaži kas perYėkia angliškai. 
Dairiausi ir nemačiau iš kur. 
Užtatai, kai vėliau vienas lietu
viškai dar garsiau suriko: "Lė- 
tuvėėj, a žinot, kas buvo? Tai 
senatorius! Paplokite daugiau!" 
--tai pasidairęs pamačiau "dy- 
pukų senatorių" Paul Douglas. 
Tai jis vienas eina pas visus. 
O kiti --ko eis, kad ne rinki
mai.

Rengėjai turėtų šventę ruošti 
tais metais, kada rinkimai, tada 
tai neatsimuš nuo "politišenų", 
ir dar visi už įžangą apsimokės.

S.T., 
Chicago

lietuvis ir sugyvenamas kai
mynas. Bet tie paveldėtieji 60 
ha jį iškėlė į puikybę ir didy
bės maniją. Jis pasidarė iš
didus, nefeesugyvenamas kai
mynas ir pradėjo ieškoti drau
gystės dvarininkų tarpe.

Kadangi buvo tikras lietuvis 
ir jokios svetimos kalbos ne
mokėjo, o žinojo, kad tų laikų 
dvarininkai daugumoje vartoda
vo tik lenkų kalbą, tai kad 
lengviau būtų kopti į dvarininkų 
stoną ir su jais užmegsti drau
gystės ryšius, ūkininkas pradėjo 
stropiai mokytis lenkų kalbos.

Kiek pramokęs lenkų kalbos 
jis nuvažiavo pas artimiausią 
dvarininką į svečius ir pradėjo 
su juo kalbėti lenkiškai. Kad* 
angi dar nedaug buvo pramo
kęs, tai ir kalbėjo labai dar
kytai. Dvarininkas, laisvai var
tojęs lietuvių ir lenkų kalbas, 
kada jam pasidarė sunku klau
syti svečio dėstomų minčių lau
žyta lenkų kalba, todėl jis ir 
tarė ūkininkui:

--Žinai, mielas pone, matau, 
kad tamstai sunku su lenkų kal
ba, o aš moku lygiai gerai lie
tuviškai ir lenkiškai, tai gal ge
riau kalbėkime lietuviškai.

Ūkininkas, kiek patylėjęs, tarė 
dvarininkui:

--Gal ir tiesą ponas sakai, 
tikrai man dar sunkoka su len
kų kalba, tai kalbėkime lietu
viškai. Bet jeigu kada nors at
važiuosi pas mane, tęsė toliau 
ūkininkas, tai jau .susimilda
mas,, turėk kantrybės ir klausy
kis mano dėstomų minčių len
kų kalba. Ir nepadaryk man to
kios pastabos, mat aš nenoriu, 
kad mano mužikai (suprask, jo 
darbininkai) suprastų ką ponai 
kalba.

Tai buvo tada, kai Lietuva bu
vo dar rusų Caro priespaudoje. 
Nepaslaptis, jog tada rusai ne 
tik neleido lietuviams lietuviškai 
mokytis, bet ir darė apsunkini
mus, kad lietuviui mokslas būtų 
neprieinamas. Lietuvius laikė 
tamsoje, kad lengviau būtų juos 
valdyti ir išnaudoti.

Tai gal ir nenuostabu, kad ru
sų užguitas bemokslis ūkinin
kėlis bandė įrodyti savo moks
lingumą" kalbėdamas darkyta 
lenkų kalba. Bet kai po dvide
šimt nepriklausomo gyvenimo 
metų, turime dar tokių moks
linčių", kurie savo mokslingumą 
demonstruoja darkydami lietuvių 
kalbą, tai jau tikrai skaudu ir 
graudu.

Tokiam teigimui pavyzdžių ne
reikia toli ieškoti. Paimk tik 
laikraštį į rankas ir jau matai, 
kaip mirgėte mirga tokiais pa
puošalais:

Sumažėjo lėktuvųtrafikas, lėk
tuvas eksplodavo, pinigų kolek- 
cijonieriams, kvestionuoja, re- 
habilitacija, investigatorius, in- 
vestigacija, subversivinė veikla, 
sugestijonuoja, suredukuoti, tor- 
tūros, kontestas.

Vienas mūsų dienraštis vasa
rio 21 d. numery, straipsnyje 
apie Pabaltijo atstovybių likimą 
Brazilijoje, taip rašo: "aštriai 
pasisakė prieš užsienio politikos 
liniją San Paulo gubernatorius ir 
kitų valstijų deputatai"

Kas tie deputatai?, O atsipra
šau, tai tur būt tie, kurie mums 
Stalino saulę parvežė!..

Arba vėl, tas pats dienraštis 
1960 m. rugsėjo 19 d. straips
nyje. Kaip Nikitai Chruščiovui 
bus New Yorke, sako: "Lietuvių 
kaltinamajame pareiškime Vac. 
Sidzikauskas tarp išvardintų 
Chruščiovo nusikaltimų, kaip 
svarbiausią, mini lietuvių tau
tos genocidą, pradėtą Stalino, 
kurio darbus Chruščiovas indor-f 
savo ir šiandien tebetęsia.

Turiu prisirašęs pilną są
siuvinį tokių labai "moksliškų" 
žodžių iš mūsų lietuviškosios 
spaudos. Bet juos čia minėti 
nėra reikalo, o beto, ir neį
manoma, nes tai užimtų visą 
Dirvos numerį. Manau, kad 
pavyzdžiui pakaks paminėtų. Tie
sa, yra daiktų arba veiksmų, 
kuriems pavadinti trūksta lietu
viškų žodžių, ypač dabar, nau
joje technikoje. Bet čia jau kitas 
reikalas.

Atrodo, kad taip elgiantis gali 
atsitikti ir tai, kad kai kurių 
mūsų laikraščių bendradarbiai 
ar jų redaktoriai, ir kiti šau
nesni ''lietuvybės palaikytojai" 
nuspręs, kad ir duona nelabai

VIENAS berniukas buvo 
labai žiaurus. Jis mušdavo 
savo broliukus ir tampyda
vo už plaukų sesutes.

Kartą motina nusivedė į 
cirką, kur įvyko baisi nelai
mė. Liūtas prarijo dresiruo
toją. Berniukas nė kiek ne
susijaudino ir motina išsi
gando dėl tokio jo nejaut
rumo. Bet staiga jis pravir
ko.

Nudžiugusi motina paklau
sė, ko jis verkiąs.

—Štai anas liūtas kampe 
negavo nieko ėsti!..

♦

IZRAELIO žydai mėgsta 
didžiuotis pas save pada
rytu progresu. Vienas a- 
merikietis, kuris lankėsi Iz
raely buvo nustebintas jau
no žydo pasigirimais, kad 
jo tėvas pastatė tiltus, ban
kus, mokyklas.

Šiam vis besigiriant, jis 
paklausė:

—Ar tu girdėjai ką nors 
apie Mirusiąją jūrą?

--Aišku, kad taip.
--Bet turbūt nežinai, kad 

mano tėvas ją užmušė, -- 
pastebėjo amerikietis.

♦

VIENAS vaikinas giriasi 
savo draugams, kad lankėsi 
nudistų stovykloje, kur visi 
buvę mandagūs ir visiškai 
nuogi.

—Ar ten tikrai visi vaikš
to nuogi?

--Aišku. Net ir tarnas, ku
ris mane pasitiko, buvo vi
siškai nuogas.

--Bet jei ten visi vaikšto 
nuogi, tai iš ko tu pažinai, 
kad tai buvo tarnas? -- 
stebisi draugai.

--Nebijokit. Aš dar turiu 
akis ir galėjau atskirti, kad 
tai buvo ne tarnaitė.

poniškai skambantis žodis, ir 
pradės ją vadinti breda, o kiau
šinius --ėgais ir tt.. Kad iš di
delio rašto neišeitume iš krašto,

(Nukelta į 4 psL)

Los Angeles Lietuvių Kultūros Klubo susirinkimo programos vyk
dytojai. Sėdi: arch, E. Arbas, R. Apeikytė. Stovi: J. Gliaudą, J. 
Balčiūnas-Švaistas ir P. Armonas.

L. Briedžio nuotrauka

and pay yourself first every 
pay day — before you start 
spending. This regular habit 
will assure you of achieving 
your dreams of a new home, 
children's education, extra 
retirement funds, etc. And ... 
you will be secure against 
any unforseen emergencies 
in the future.

Current

Pay ypurseĮf

FIRST.

Ali Savings Deposited Through
JULY 17th

Earn

JULY lst f
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NAIVIAI RUOŠTOS DEŠRELĖS IR SALOTAI 
SANTYKIU NEPAGERINO...

Šiame krašte jau antrą kartą 
viešėjo sovietinė Igorio Mojseje- 
vo šokių trupė. Publikos dėme
sys nemažas, visi spektakliai 
praėjo didžiu pasisekimu. Re
gis, ėjo tie, kurie jau vieną 
kartą raudonuosius šokėjus ma
tė. Ėjo ir tie, kurie, pirmą kar
tą progą praleidę, jau neatsilai
kė pagundai antrą kartą ansamb
liui viešint.

Auditorija labai šiltai priėmė 
kiekvieną numerį ir tikrai, nepa
gailėdavo nuoširdžių aplodis
mentų. Mat, iš gastrolių po so
vietus grįžo Michigano univer
siteto orkestras, kurio nariai 
iš ten parsivežė itin puikius 
įspūdžius. Tai lietė ne ten ma
tytą aplinką, ne socialinę sis
temą, bet tiktai žmones, žiūro
vus, kurie gastroliuojančius
amerikiečius sutiko ir priėmė 
negirdėtu ir orkestro dalyviams 
iki šiol nepatirtu entuziasmu, 
pritarimu.

Apie tai gana plačiai buvo 
rašoma amerikinėje spaudoje, 
o grįžę orkestro griežikai ir 
patys daugiau ir plačiau pasi
pasakojo. Galimas dalykas, kad 
ir amerikinė auditorija, patyrusi 
apie gražų priėmimą ir dėmesį, 
kurį sovietų žmonės skyrė ame
rikiečiams, panūdo panašiai atsi
lyginti rusų baletininkams.

Dar daugiau. Atsirado įmantrių 
poniučių (kaip Southfield, Mich.) 
kurios, kaimynų padedamos, su
manė besilankančius sovietinius 
šokėjus pakviesti pas save ir 
pavaišinti juos ypatingu, ameri
kiniu būdu: "karštais šuniukais", 
"hamburgeriais", "papsu", o- 
buolių apkepu. Rengėjų buvo gal
vota, kad tokiomis vaišėmis ga
lima bus taip paveikti sovietus, 
kad tučtuojaus prasidės be galo 
darnus, tiesiog bičiuliškas su
gyvenimas su sovietais, galįs 
turėti net žymios įtakos tarp
tautiniuose santykiuose.

Dvi virtuvės politikės, išsiva
lė, išsipuošė savo prabangius ir 
erdvius priemiesčio namus, pri-

DAROM TAI, KO...
(Atkelta iš 3 psl.) 

žvilkterėkim ir į kitą medalio 
pusę. Sugadinti bet kokį daiktą 
nereikia jokio mokslo. Pav., vi
sai neraštingas žmogelis, vienu 
mažo plaktukėlio kaukštelėjimu 
į jautrią elektroninį įrengimų 
vietą, sugadins labai sudėtingą 
mašiną. O ją pataisyti turės gero
kai padirbėti žmogus, kelis arba 
net keliolika metų trynęs tos spe
cialybės mokyklos suolą.

Taip kalbą "tabulindami", ne
labai kokią atestaciją sau ra
šom. Darom tai, ko neturime 
teisės daryti. Kalba tai nėra vieno 
žmogaus nuosavybė. Ji priklauso 
visai bendruomenei arba tautai.

Tik atvažiavęs į šį kraštą tu
rėjau pirmą pasikalbėjimą su 
vienu mūsų senesnės kartos atei
viu. Jis labai maloniai ir daug 
man pasakojo, bet aš nedaug ką 
supratau. Ne viską dabar atsi
menu ko nesupratau, bet vienas 
jo sakinys pasiliko giliai atmin
tyje: Gavau inšiurinsą, nupenti- 
nau auzą. Iš to jo sakinio tada 
nė vieno žodžio nesupratau. Nei 
ką jis gavo, nei ką padarė. Da
bar jau ir aš tiek "mandras" 
esu, bet tada nieko nesupratau 
ką reiškia -: auza, inšiurinsas 
nupentinimas.

Jeigu ir ateityje mūsų "pa
žangioji" spauda taip lietuvybę 
palaikys, kaip iki šiol, tai ne
trukus ir mes, be vertėjų, nebe- 
susikalbėsime. "Pažangesnieji", 
jau ir dabar sako: paparkinauka
rą ant strito. Bet tai tik tie, 
kurie mokėsis Lietuvos mokyk
lose. O mes turime dar antrą 
ateivių klasę, tai tie, kuriems 
buvo lemta lankyti dar rusų mo
kyklas. Iš jų irgi "pažangiųjų" 
pasitaiko, o jiems, be abejojimo, 
arčiau prie širdies slavizmas. 
Taigi jie, nenorėdami "pažangu
mo" atžvilgiu nuo pirmųjų atsi
likti", sakys: Aš pastavlinau sa- 
mochodą ant ulicos.

Jeigu dabar parvažiuotume į 
Lietuvą tai dažnam, taip kal
bančiam būtų sunku su savai
siais susikalbėti. Ir būtų gėda, 
tokia didelė, kad ir ausų parau
dimas neišgelbėtų. Tat gal dabar 
rimtai susimąstykim ir tokios 
darkytos kalbos nesimokykim.

Jurgis Rekašius 

sipirko svarus dešrelių, pail
gųjų ir apvalių bandelių, mal
tos mėsos, įvairių prieskonių, 
prisigabeno raudonos spalvos 
vaisvandenių, pačios kepė ir dar 
dapirko obuolinio pyrago. Susi
siekė su Mojsejevo trupės va
dovybe ir oficialiai pakvietė į 
"open house" amerikiniu stiliu
mi. Pasibaigus spektakliui, apie 
40 trupės šokėjų, merginų ir vy
rų, su pačiu maestro prieky, 
vidurnakty, prisistatė prie pa- 
kvietusiųjų durų.

Bet, iš pat pirmos sekundės, 
visa kažkaip nesiklijavo, vyravo 
nejauki nuotaika, savotiškas į- 
tempimas. Svečiai aiškiai ir ne
slepiamai buvo nusivylę pasiū
lytomis dešrelėmis su ameriki

Kodėl POC ALUS skanesnis

Pienei 6>ewmi: Co Cle»eUnd Ohio

ALI) GAMINAME INSPEKTUODAMI
Bet kas gali pirkti pirmos rūšies alaus gaminimo įrengi
mus, gerus apynius, aukščiausios rūšites grūdus, lietaus 
švarumo vandenį, ir geriausias mieles. Mes taip pat. 
Bet kodėl gi POC vis yra skanesnis, negu koks kitas alus? 
Viena priežastis yra: mes gaminam alų inspektuodamiI 
Kiekviena alaus gaminimo fazė sekama įvairių tikrinimų 
rodyklėmis, aparatais ir ekspertais. Čia jūs matote 
Grant Inspekciją. (Pavadinimas k kubilo, ne generolo). 
Alus buvo nuplautas nuo visų grūdų dalelių su Lauter Tun. 
Dabar jis yra tikrinamas dėl šviesumo, spalvos ir, net 
putų tirštumo! Po šių patikrinimų, busimasis alus perpi
lamas į virinimo katilą, kur bus dadėti apyniai. Tada?

Daugiau bandymų’
Technologija toli pažengė POC gamyboje, bet ne per 
toli. Žmogus niekad nepraktikavo seno alaus gamini
mo meno su moderniausiais įrengimais. Bet POC ga
myboj, mokslas tarnauja alaus gamintojui - jis jo ne
pakeičia. Mes dar vis naudojame produktus, neran
damus jokioje kitoje laboratorijoje. Tradicija. Pali
kimas. Charakteris. Pasiaukojimas. Ir daugiausiai... 
Tikslas! Mūsų tikslas yra gaminti geriausią alų.Alus, 
kuris skanesnis už visus kitus. Mes didžiuo
jamės galėdami pasakyti, kad taip padarėme. 
POC yra skanesnis!

CLEVELANDO GARSUS PILSENER ALUS....!

nio skonio pupelių salotomis, ne
labai juos* žavėjo saldieji vais
vandeniai ir tik vienas kitas, 
daugiau iš mandagumo, prisi
vertė atsikąsti to "šuniuko" ar 
"hamburgo". Ryžtingąsias šei
mininkes, tai pastebėjus, vos ne
ištiko širdęs priepuolis, o aplin
kumoje visa įtampa dar augo, 
kilo, jautresnieji jau baiminosi, 
kad rusų-amerikiečių santykiai 
tuoj pat pasieks tą lygį, kuris buvo 
tuoj po U-2 incidento.

Pasirodo, išvargę šokėjai, gal
vojo, kad jie bus pavaišinti jau
tienos kepsniu ir troškulį nuplaus 
šampano taurėmis. Savojo nusi
vylimo jie visai ir nebandė slėp
ti. Radosi vienas ar du, kurie 
galėjo susijaudinusioms šeimi

ninkėms paaiškinti, kad šokėjai 
yra pripratę prie žymiai didesnių 
patalpų, kur jiems nereikia sto
vėti valgant ir, esą, būtų buvę 
geriau padaryta, kad į privatų 
namą būtų pakviesti kokie 12 
šokėjų, lyg trupės atstovų, o 
visi kiti galėję vakarienę val
gyti kur nors salėj, sėdėdami 
prie stalų, laisvai besišnekučiuo
dami, neieškodami vietos kur pri
sėsti. Šeimininkės ypač buvo pri
slėgtos, kai vadovams davus 
ženklą, visi grupės nariai nema
žu džiaugsmu paliko amerikinį 
"atdarą namą" ir nudardėjo į 
savo viešbutį, kurio valgomaja
me galėjo sukirsti sau patinka
mus naktipiečius.

O išradingosios amerikietės, 
norėjusios visu nuoširdumu pri
imti sovietinius svečius ir paro
dyti tipingą jankių priemiestinį 
gyvenimą, ir šiandien dar negali 
suprasti tikrųjų nepasisekimo 
priežasčių. AL_ GIMANTAS
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DABARTINĖS LIETUVIU JAUNIMO PROBLEMOS
Dabartinis lietuvių jaunimas 

didesnę savo gyvenimo dalį yra 
praleidęs svetimame krašte. Gy
venant lietuvių stovyklose Vo
kietijoje, jam nebuvo jokio pavo
jaus nutautėti. Tačiau, atvažia
vus Amerikon, kilo konfliktai ir 
problemos, kurių anksčiau ne
buvo.

Pirma problema, kuri užklupo 
jauną lietuvį, buvo nutautėjimo 
problema. O nutautėjimas yra 
savo tautos kultūros vertybių bei 
kalbos praradimas ir priėmimas 
naujos kultūros, naujos kalbos. Su 
nutautėjimu dažnai yra surištas 
ir kultūrinis konfliktas.

Kultūrinis konfliktas dažniau
siai pasireiškia tada, kai atsi
randa dvi skirtingos kultūrinės 
vertybės. Pavyzdžiui, mes ga
lime sakyti, kad lietuviai labai 
vertina mokslą. Bet pasitaiko 
jaunuolis, kuris pasiekęs 16 
metų, daugiau nebenori mokytis, 
o nori pradėti dirbti ir turėti 
daugiau pinigų. Materializmas 
yra viena iš Amerikos kultūri
nių vertybių. Konfliktas, kuris 
kyla tarp lietuviškos vertybės — 
mokslo ir amerikietiškos verty
bės --' materializmo, yra kul
tūrinis konfliktas.

Taip pat, galime sakyti, kad 
kartu su nutautėjimu ir kultūri
niu konfliktu, yra surištas ir tė
vynės konceptas. Tėvynės kon- 
ceptas yra individo pajutimas, 
kad nors ir jis negyvena savo 
gimtinėje, tačiau jis žino, kad 
kažkur yra kraštas, kur jis pri-

Bostono skautės akademikės klausosi Aloyzo MuČinsko paskai
tos. Iš kairės: Roma Juokšaitė, Danutė Venckutė, Aldona Bikne- 
vičiūtė, Milita Leimanaitė ir Birutė Banaitytė.

R. Bričkaus nuotrauka

NAUJAS PATARNAVIMAS EAST OHIO GAS COMPANY ŠILDYMO KLIJENTAMS

Štai kaip planas veikia: Jūsų mėnesinis mokestis yra nustatytas pa
gal visą jūsų praeito metų gazo sąskaitą, padalintą į 12 lygių mokėjimų. 
Pavyzdžiui, jei jūsų gazo sąskaitos praeitais metais buvo $120, jūsų biu
džetinis mokėjimas bus $1O mėnesiui. Jei jūsų gazo sąskaitos buvo $180 
jūsų mėnesinis mokėjimas bus $15. Atitaisymai bus padaryti vieną kartą 
per metus, atsižvelgiant į nedamokėjimą ar permokėjimą. Jūsų gazo 
saskaita parodys reguliarų mokestį už gazą ir jūsų mėnesi^ biudžetinį 
mokėjimą.

IŠTĘSKITE SAVO
GAZO SĄSKAITŲ MOKĖJIMUS
LYGIOMIS DALIMIS PER VISUS METUS
SU NAUIU BIUDŽETINIO MOKĖJIMO PLANU

I
Puikus patarnavimas planuojant jūsų biudžetą. Dabar jūs žinosite, 
kokie jūsų biudžetiniai mokėjimai bus kiekvieną mėnesį. Su East Ohio 
nauju Biudžetinio Mokėjimo Planu, jūs galite mokėti už jūsų sunaudotą 
gazą kiekvienais metais per 12 lygių mėnesiniųu mokėjimų. Šiuo būdu, 
jums nereikės mokėti aukštesnes gazo sąskaitas tuo laiku, kada atsiran
da Kalėdinės ir metų pabaigos sąskaitos.

Naujas Biudžetinio Mokėjimo Planas yra dar vienas East Ohio 
rezidencinio šildymo patarnavimas. Jei jūs įdomaujatės šiuo pla
nu, atsilankykite, rašykite ar skambinkite jūsų arčiausiai East 
Ohio Gas Company raštinei prieš 1961 m. rugpiūčio 1 d. ir papra
šykite Biudžetinio Mokėjimo. Biudžetinio Mokėjimo Planas pra
dės veiktf liepos mėnesį.

THE EAST OHIO GAS COMPANY
WATCH THE BARBARA STANVVYCK SHOW MONDAY, 10:00 P. M. KYW-TV. CHANNEL 3

Filisterių Skautų S-gos suvažiavimo dalyviai Linkų vasarvietėje 
klausosi J. Dainausko paskaitos. Jų tarpe svečiavosi ir J. Bačiūnas, 
V. Adamkavičius ir kt.

V. Germano nuotrauka
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ALOYZAS MUCINSKAS

ALOYZAS MUČINSKAS, šiais 
metais baigęs socialoginius 
mokslus Boston College.

klauso ir kurį jis gali pavadinti 
savo tėvyne.

Jaunuolis, kuris nebuvo gimęs 
Lietuvoje, bet kur nors kitur, ga
li pradėti abejoti, ar jam verta 
būti lietuviu, ar jam verta kal

bėti lietuviškai, ar jam verta 
draugauti su kitais lietuviais.

Jaunuolis, kuriam kyla tokie 
klausimai, nesupranta žodžio 
"tėvynė" reikšmės. Ir tas jaunuo
lis, kuris pradeda abejoti, ar 
apsimoka būti lietuviu, užmiršta, 
kad jis niekad negalės nebūti lie
tuviu. Jis gali suamerikonėti, jis 
gali užmiršti savo lietuvišką kal
bą, bet kai jo kas nors paklaus, 
kurios tautybės jis yra, jis vi
suomet atsakys --"Aš esu Ame
rikos lietuvis". Juk šiame kraš
te nėra tokio asmens ir jo nie
kad nebus, kuris galėtų pasi
vadinti grynu amerikiečiu.

Yra jaunuolių kurie nevisa- 
da tai supranta ir savo draugų 
tarpe jie pradeda klausinėti -- 
"kodėl aš turiu būti lietuviu?". 
Ir jaunuolis, kuris turi menką 
tėvynės supratimo jausmą, ne 
visada galės atsakyti į šį klausi
mą. Jei šis klausimas jam buvo 
anksčiau kilęs, tai jo abejonės 
gali padidėti, nes jis pridės rim
tai galvoti, kad jeigu jo draugams 
kyla panašūs klausimai, tai kas 
nors iš tikrųjų turi būti blogai. O 
juk jaunuoliai tarp 14 - 18 me
tų visada save skaito teisingais 
ir neklystančiais.

Penkiolikos ar šešiolikos me
tų jaunuolio sukilimas prieš seną 
tvarką, yra normalus dalykas. 
Ir vėliau, kai jaunuolis subręsta 
ir ateina į protą, jis šiuos klau
simus pradeda rimčiau svarstyti. 
Tėvynės konceptas šiuo atveju 
jam yra svarbus dėl to, kad jis 
gali nuspręsti tolimesnę jaunuo
lio galvoseną. O tėvynės koncepto 
suformavimas priklauso tėvams. 
Ir jeigu patys tėvai neatlieka 
savo pareigos, tai ar yra teisin
ga iš jaunuolio reikalauti, kad jis 
būtų geras lietuvis. O ypač, jei 
dar patys tėvai nejaučia jokio 
ryšio su Lietuva arba su lietu
vių tauta.

Visiems yra žinoma, kad mū
sų vyresniųjų akyse, Bostono ir 
kitų vietovių studentai, nėra per
daug užsidegę patriotizmo ir 
tautiškumo liepsna, kuria dega 
mūsų vyresnieji, nors ir jų pat
riotiškumas ir tautiškumas kar
tais gali būti tiktai paviršutiniš
kas reiškinys. Mūsų vyresnieji 
reikalauja, kad dabartinis jauni
mas darytų tą patį, ką jie patys 
darė, kai jie buvo mūsų amžiaus. 
Studentai yra puolami klausimais 
--kodėl jūs nesirūpinate Lietu
vos reikalais, kodėl jūs nenorite

Dalis publikos, susirinkusi į Bostono ALT S-gos namus pasiklausyti A. Mučinsko paskaitos.
R. Bričkaus nuotrauka

prisidėti prie bendros lietuvių 
veiklos, kodėl jūs esate visą 
laiką savyje užsidarę?

Jaunimo tarpe yra tam tikros 
apatijos bet reikia atsiminti vie
ną dalyką, kad jaunimo orientaci
ja yra vienokia, o vyresniųjų ki

Inž. J. Venckus diskutuoja su A, Mučinsku. Nuotraukoje iš kairės 
Kęstutis Mickevičius, inž. J. Venckus ir Aloyzas Mučinskas.

R. Bričkaus nuotrauka

tokia. Mūsų vyresnieji orien
tuojasi praeitimi, jie orientuo
jasi kultūrinėm vertybėm, ku
rios buvo Nepriklausomoj Lietu
voj. Jie tebeturi ir tą pati tau
tinį idealą, kurį turėjo begyven
dami Lietuvoje. O jaunimas, 
kuris yra užaugęs ir kuris bręs
ta kitoj kultūrinėj aplinkoj, jau jo 
kultūrinės vertybės nėra grynai 
mūsų vyresniųjų kultūrinės ver
tybės, bet yra mišinys tarp savo 
tėvų ir naujojo krašto kultūri
nių vertybių.

Mūsų vyresniųjų tautinio idealo 
sąvoka buvo glaudžiai surišta su 
kasdieniniu gyvenimu, o dabar
tinio jaunimotautos idealo sąvoka 
nėra surišta su kasdieniniu gyve
nimu, nes jaunuolio gyvenimas 
vyksta dviejose kultūrose. Tat 
nestebėtina, kad vyresnieji ir 
jaunimas domisi skirtingais da
lykais ir skirtingai galvoja. Mū
sų vyresnieji, išgirdę, kad dides
nė jaunimo dalis iš Amerikos ne
benorės grįžti Lietuvon, pradeda 
barti jaunimą, nė kiek nenorė
dami gilintis į elementus, kurie 
juos nuo jaunimo skiria. O taip 
pat dar abejotina, ar ir jie patys 
grįžtų Lietuvon, čia ilgiau pri
pratę prie Amerikos gyvenimo ir 
pergyvenę tam tikrą prisitaikymo 
procesą?

Kaip jaunimas žiūri Į savo 
pareigas savo tautai? Nors mū
sų vyresnieji kartais abejoja, 
ar jaunimas pats jaučia tam tik
rą pareigą savo tautai. Galima 
pasakyti, kad jaunimo tarpe yra 
ypatingas pareigos jausmas. Tie
sa jiems pareigos atlikimas ne
būtinai reiškia kad jas turi at

likti visų žmonių tarpe. O mū
sų vyresniųjų tarpe yra nema
žai tokių, kurie eina į kon
certus, minėjimus, kultūrinius 
susirinkimus tik dėl pasirodymo 
kitiems, kokie jie esą patrio
tai, muzikos mylėtojai, intelek

tualai.
Subrendęs jaunimas jaučia, kad 

jis turi tam tikras pareigas savo 
tautai. Bet tų pareigų atlikimas 
nereiškia, kad jaunimas turi ap
sirengti tautiniais drabužiais ir 
su vėliavom vaikščioti po gat
ves. O kai būna rimtas reikalas, 
jis nevengia prisidėti prie bend
ro protesto ar demonstracijos.

Lietuvoje, studentų korpora
cijų globoje, būdavo rengiami 
įvairūs kultūriniai parengimai. I, 
juos atvykdavo tėvai, pro
fesoriai, korporacijų mecenatai 
ir kiti. Tai skatindavo studentus 
pasirodyti su savo kūryba, rengti 
literatūros vakarus. Tačiau šia
me krašte yra kitaip. Bostono 
studentai Municipal Building 
salėje du kartus ruošė panašius 
literatūros vakarus, kuriuose 
buvo pasiruošę išpildyti savo kū
rybą. Jie laukė gausios publikos 
iš mūsų visuomenės, o ypač iš 
mūsų inteligentijos tarpo. Ta
čiau jie buvo apvilti. Ir po dvie
jų bandymų nusprendė daugiau 
tokių vakarų neberuošti, nes be
veik niekas neatėjo į jų sureng
tus vakarus.

Po tokių įvykių galime tvirtin
ti, kad mūsų visuomenė neįver
tina mūsų studentų bandymų ir 
darbų. Mes, studentai, liekame 
vieni, be jokios pagalbos. Ir tu
rime ieškoti lietuvybės taip, 
kaip mes išmanome. Ir jeigu 
jos ieškodami nueiname kažkur 
šunkeliais, tai ar mūsų visuo
menė turi teisės mus kaltinti, 
kad mes neatliekame savo pa
reigų tautai?

Mūsų vyresnieji dažnai mus, 

studentus, apšaukia visokiais 
vardais, pvz., "bytnikais" (to
dėl, kad prieš porą mėnesių buvo 
surengtas "Bohemų vakaras"), 
girtuokliais (todėl, kad per stu
dentų šokius dažnai atvyksta jau
nimas, gimnazistų amžiaus, 
kurie į šokius atsineša savobon- 
kas). Ar jaunuolio kaltė, kad jam 
vyresnieji parduoda stipriuosius 
gėrimus per piknikus, banketus 
ir t.t. Ar lietuviškoji bakūžė 
Brocktone pasidaro daugiau lie
tuviškesnė, jei prie jos veikia 
baras? Kieno kaltė, jeigu tėvai 
nemoka sukontroliuoti savo vai
kų? Ir mūsų vyresniųjų pareiga 
būtų mums pagalbos teikimas, o 
ne kaltinimas. Jie turėtų mums 
duoti moralinės ir materialinės 
paramos tiek, kiek jos reikia, kad 
galėtume augti geresni lietuviai.

Studentai sielojasi lietuvių kal
ba, Lietuvos istorija, lietuvių 
kultūra. Geras pavyzdys yra Li- 
tuanus žurnalo leidimas. Visi 
sako, kad dirbamas geras dar
bas, bet kai atsiranda įvairūs 
leidimo sunkumai dėl lėšų sto
kos, ne daug kas iš visuomenės 
tuoj atskuba paremti. Tada ir 
pasigendam, kur yra tie, kurie 
taip gražiai kalbėjo?

Viena iš didžiausių problemų 
studentijos tarpe yra intelektua
linio lygio kritimas. Reikia pri
sipažinti, kad mūsų tarpe inte
lektualinis lygis nėra toks, koks 
jis turėtų būti, Štai, nemažai 
baigiame universitetus, ir tokių, 
kurie galėtų paruošti gerą aka
deminę paskaitą, yra labai mažas 
skaičius. Mūsų temos dažnai ra
šomos taip, lyg kad jos būtų skir
tos gimnazistams. Mes galime 
ginčytis įvairiom filosofinėm bei 
teologinėm problemom, bet ar 
mūsų ginčai yra kiek verti, jei 
mes nesuprantame pagrindinių 
terminų, kuriuos vartojame mū
sų diskusijose. Siaura galvosena, 
tai reiškia -- inžinierius tik ži
no apie inžineriją, biologas tik 
apie biologiją, ateityje gali būti 
pavojingas dalykas mūsų tautos 
kultūriniam gyvenimui. Kai kurie 
studentai specializuojasi "bulio 
šaudymo" amato ir atrodo, kad 
kuris šį amatą geriausiai suge
ba, skaitomas intelektualu. Lie
tuviai studentai Amerikoje dau
giau domisi hedonistiškais už
siėmimais, negu intelektuali
niais. Studentai mielai važiuos 
100 mylių Į šokius, bet nesugebės 
nuvykti j kultūrinį parengimą, 
kuris vyksta jo gyvenamoje vie
toje.

Atvažiavus Į Ameriką buvo at
kurta daug organizacijų, kurios 
veikė Lietuvoje. Kartais tų or
ganizacijų tarpe kyla konfliktai, 
visai ne dėl pagrindinių reikalų, 
bet asmeninio pobūdžio. Kai ku
rios iš tų organizacijų įvairiose 
vietovėse yra mirties stadijoje, 
nes jos nesugeba iš jaunimo pri
traukti prieauglio. Jaunimas 
neis į tokias organizacijas, kur 
tarp vienos ir kitos vyksta as
meniniai ginčai, kurie kartais 
net labai toli nueina.

Jaunimas turi tam tikrą tėvy
nės konceptą ir visokia kritika 
bei šmeižtai jaunuolio ar jau
nuolės akyse nuvertina tą tėvy
nės jausmą. Jaunimas, nugirdęs 
iš tėvų, ir savo tarpe pradeda 
kritikuoti Nepriklausomybės lai
kus. Tada įvyksta tikra tragedi
ja, nes jaunimas pradeda kriti
kuoti tai, ko pats gerai nežino, 
bet tik buvo išgirdęs iš vyres
niųjų.

Jaunimo problemos yra visos 
tautos problemos. Nuo dabartinio 
jaunimo daug priklausys, kokia 
bus mūsų, lietuvių, ateitis. Ir 
visuomenės pareiga turėtų būti, 
bandyti jaunimą suprasti ir jam 
padėti.
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KA REIŠKIA GYVENTI BE SAVOS VALSTYBĖS
Apie tai lenkų rašytojas Tadeusz Nowakowski pasakoja vokiečiai laikraštyje
Ponios ir ponai -- nėra jokios 

prasmės toliau tylėti. Esu- pri
verstas šį prisipažinimą daryti, 
nors tai man ir labai nemalonu. 
Jei jūs mane vieną gražią dieną 
sutiksite gatvėje, arba kavinėje, 
ar geresnės draugijos pobūvy
je — jūs net nenujausite, koks 
asmuo jums šypsosi. Tai ne 
žmogus bet...

Žinau, tai skaudu. Skamba ne
simpatiškai. Apie tai mieste 
tuojaus pasklinda kalbos ir tik
ras džentelmenas damos aky- 
vaizdoj to nepadarys. Tačiau 
jums pasisakau: esu emigrantas. 
Mea felix culpa, mea maxima 
culpa? Dar žymiai blogiau: aš 
esu nuvalštybintasis. Neskonin
ga, bet tiesa.

Nemėginkite mane raminti. 
Pamėginkite geriau į mano būklę 
įsigyventi. įsivaizduokite šią 
kosminę gėdą: jūs neturite 
valstybės, jokio draugo nei gel
bėtojo! Žiauru. (Norintiems pla
čiau susipažinti patariu skaityti 
Wilhelm Hegel "Valstybė, kaip 
sąmoninga dorinė substancija").

Būti be tėvynės -- daugelis 
žmonių tai pažįsta iš savo paty
rimo. Jaunuomonė, laimingu su
puolimu, tai pažįsta tik iš dai
nininko Freddy Quinn. šlagerių. 
Bet būti be valstybės? Ne
įsivaizduojama!

Argi nesako padorūs piliečiai: 
buk atsargus, medžiaakiai, kos
mopolitai ar net esperantistai 
atslenka!? "Tėvynės netekę val
katos!" -- savo laiku sakė ru
dasis ministeris. "Baltieji žy
dai" -- dar ir šiandien sako 
mano mieloji buto valytoja. "Rau
donoji ranka" -- šnibžda mano 
kirpėjas, beskusdamas barzdą. 
O ponas diplomuotasis gimna
zijos mokytojas iš Passau, iro
niškai cituoja iš Tucholskio 
"Parc Monceau" (o, jūs žinote,kaip 
ponai mokytojai moka ironiškai 
cituoti): "Gyvenu visai ramiai, 
leidžiuosi pamokomas ir atsiilsiu 
nuo tėvynės!"

Nuoširdus dėkui už tokį po
ilsį svetimybėje. Pamėginkite jūs 
keliolika metų prasimušti užsie
ny be savo valstybės...

Bet tik prašau, savęs nesigai
lėk! Tu Tas voulu, George Dan- 
din, tu Tas voulu. Girtuoklį ne
sunkiai pažinsime: jis nemėgsta 
degtinės. Poniutę, kuri nori su
liesėti, kaip jau žinoma, lengva 
pažinti iš jos pamėgimo Princo 
Regento tortą valgyti. Bet kaip 
pažinti iš įpratimo neturintįjį 
valstybės? Iš jo nuduoto šalta-

CHICAGOS PARENGIMŲ 
_ _  KALENDORIUS _

LIEPOS 15 D. Lietuvos Vyčių 
Illinois-Indiana apskrities gol
fo turnyras Gleneagles Country 
klube, Orlando Park, III.

LIEPOS 16 D. Tėvų Marijonų 
seminarijos piknikas, MarianSe- 
minary, Clarendon Pilis, III.

LIEPOS 25 -- Rugpiūčio 10 
d. Tarptautinė prekybos paro
da McCormick Place. Lietuvių 
paviljonas organizuojamas Ame
rikos Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų Sąjungos Chicagos sky
riaus.

RUGPIŪČIO 3 D. Lietuvių 
Fronto Bičiulių gegužinė -- 
jaučio kepimas vasarvietėje 
"Gintaras", Union Pier, Mich.

RUGPIŪČIO 13 D. Žemaičių, 
Kultūros klubo rudeninis pikni
kas, Leppos sode, 82 nd & 
Kean Avė., Willow Springs.

RUGSĖJO 3 - 4 D. D. Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos su
važiavimas Jaunimo Centre.

SPALIO 1 D. Lietuvių rezis
tencijos grupių rengiamas lietu
vių tautos sukilimo, įvykusio 
1941 m., 20 metų sukakties mi
nėjimas,- Pariaus-Girėno Ame
rikos Legiono Posto salėje.

SPALIO 12 - 15 D.D. A.L.R.
K. Moterų Sąjungos seimas 
Nekalto prasidėjimo Panelės Švč. 
parapijos salėje, Brighton Parke.

SPALIO 14 D. Lietuvos Gai
lestingųjų Seserų Sąjungos balius 
Western Ballroom salėje.

LAPKRIČIO 11*D. BALFo Chi
cagos Apskrities balius -- vaka
rienė su koncertine dalimi Jau
nimo Centre.

KOVO 4 D. 1962 m. Chicagos 
Lietuvių Skautų Kaziuko Mugė 
Jaunimo Centro patalpose. 

kraujiškumo ir susivaldymo be
siartinant prie rubežiaus ir iš
girdus šaukiant "Vokiečių pasų 
kontrolė".

Jei jums, mano mielieji galu
tinai dar neįkyrėjo, norėčiau pa
sisakyti, kad kiekvienas rube- 
žius (ir be spygliuotų užtvarų) 
dvasiniai ir fiziniai mane apsarg
dina. Pradedu abejoti, ar dar bent 
kiek yra gėrio pas žmogų, ir 
mažiausiai vieneriais metais ka- 
lėjimiškai pasenstu.

"JŪS VISUOMET KRINTATE Į 
aki;

"Tave tikrai išsodins iš trau
kinio!" Ši baimė iš anų dienų 
įvykusiame Baden-Baden neuro
logų ir psichiatrų kongrese pa
reiškė, kad dvasiniai nuolatiniai 
sužalojimai buvusių kacetininkų, 
pasireiškia kritiškai didėjančiu 
baimės įsivaizdavimu ir ypatingu 
jautrumu. Jie kartojasi vėl net 
ir tada, nežiūrint, kad žmogus yra 
apsuptas gerumo ir meilės pri
pildytos aplinkos.

Bet kuris valdininkas atsimena 
profesorių? Tačiau yra pakan
kamai neturinčiųjų laimės, kurie 
dėl savo pabrėžto natūralaus el
gesio, prie kiekvieno sienos 
perėjimo punkto ir kontrolės, 
tuojau metasi į akis. Jau vien 
dėl šios priežasties nuo seno ven
giu traukiny ar lėktuve užmegsti 
pažintis su damomis. Perdidelė 
rizika: įsigilinama į nuduotą po
kalbį, mėginama sudaryti ge
riausią įspūdį, o štai, ateina be 
šypsenos ponas ir sugriauja vis
ką prozaišku reikalavimu: "Pa
sus, prašau!". Mano nuviltoji, be 
jausmo ir pasigailėjimo, už
sidengia rankomis veidą: "Tai 
toks jūs esate, be valstybės!" 
Baisu! Ir senasis Šopenhauer šia 
proga pasireiškia, kaip tikrasis 
aiškiaregis. Tikrai: moterys ne
turi teisingumo pajautimo.

Nieko neturima prieš šventą
ją vyresnybę. Nieko neturima 
prieš įstatymų ir potvarkių iš
mintį. Reikšti nepasitenkinimo 
netekusis valstybės neprivalo. 
Reikalinga gerbti laisvojo pasau
lio svetingumą. Pegasos, spar
nuotasis arklys, numetė savo 
poną Bellerophou kai jis norėjo 
prasiveržti iki dangaus buveinių 
ir į Dzeuso tarybą.

Seniai jau apsipratau su tuo, 
kad viešosios tvarkos įstaigos 
mano nuvalstybintąjį vardą įra
šė į slaptąją kartoteką, kad gy
ventojų registracijos biurai ma
no ypatingą anketą veda, kad 
mano apsigyvenimo leidimas (su 
pažymėjimu: "Draudžiama užsi
imti verslu") turi būti neati
dėliojant prailgintas, jam pasi
baigus, na, ir... Ištikrųjų, tai 
yra tik mokroskopinės smulkme
nos. Neverta apie jas ir kalbėti.

Taip pat nenusiskundžiumui
tininkais, kurie mano lagaminus 
ypatingai nuodugniai patikrina. 
Kiekvienas vaikas juk žino, kad 
nuvalstybintieji yra gimę speku
liantais ir atentatininkais. Jie, 
paprastai, nešiojasi ne tik gink
lus ir proklamacijas, bet ir dvi
gubus kokaino normas ar kokią 
papuošalų dėžutę su Kohinoorais, 
--tie nepataisomi Ahasver, O- 
vids, rytų Europos Mau-Mau ir 
kitoki broliai iš Odisėjos.

Rusijoje 19 šimtmetyje saky
davo, jog žmogus susideda iš 
trijų dalių: iš kūno, sielos ir 
paso. 1947 m. Žemuosiuose Rū

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas. 

muose ministeris Bevin pareiš
kė, jog toji diena, kai žmogus 
be paso ir vizos įsisės Londono 
Victoria stoty į traukinį aplink 
pasaulį apkeliauti, greitai artėja 
(kas savaime nebūtų jokia sen
sacinga pažanga, nes mano dėdė 
Henrikas iš Krokuvos, prieš pir
mąjį Pasaulinį karą galėjo be pa
so visą Europą apkeliauti). Pa
mėginkite šiandien Anno Domini 
1961, kaip "homo dipisiensis" iš
sirengti į kelionę...

Prancūzai ir italai reikalauja 
iš manęs vėl keturių fotografijų 
(greitai ten bus foto parodos). 
Ispanai, portugalai, turkai ir 
graikai sako, kad aš padariau 
klaidą gimdamas Rytų Europoje. 
O, jei mano tėvai būtų tai savo 
laiku žinoję! Aš nurodau į iš
mintingąjį Edward Gibbon (1737 
-1794) "The camp, and not the soil 
is the native country of the genui - 
ne Tartar" ir į Heinz Plitzer: 
"Ir vienok tai buvo expatriates, 
kurie Europą atrado" --tasnieko 
negelbsti. Priešingai: 
ma ar net pašiepiama. Var
gas tam, kuris konsulus pajuo
kia ! Bet aš suprantu valdininkus 
ir mielai jiems atleidžiu. Juk 
jau iš kartų į kartas žinoma, 
kad šnipai, agentai, perversmi
ninkai su ypatingu pamėgimu va
žinėja įtartinais dokumentais...

HERAKLIS NEGALI PADĖTI
Kai aš buvau dar visai jau

nas berniukas, labai daug svajo
davau apie Graikiją. Gal būt, 
per anksti skaičiau apie Nausikaa, 
Artemis, Ariadne, Nymfas ir Si
renas. Bet pasaulinė istorija tada 
buvo prieš mano kelionę.

Tik prieš kelias dienas ėjau 
virpančia širdimi į graikų kon
sulatą, kad įgyvendinus mano vai
kystės svajones. Bet ir šį kartą 
man nepasisekė. Simpatingasis
Heraklis už rašomojo stalo ne
galėjo man padėti. Jis turįs su 
ministerija Atėnuose susirišti, 
o tai visuomet- "kurį laiką" už
trunka. Jam begaliniai nemalo
nu, bet jis negalįs man vizos duo- sa, kad 
ti. Ar nenorėčiau aš savo kelio-
nės atidėti?

Gerasis vyras yra net teisus: 
kas dvidešimt • metų to laukė, 
gali turėti dar šiek tiek kantry
bės. Galvą aukštyn, pone konsu
le!’-- norėjau jam pasakyti -- 

Senas Cicero lietuvių kolonijos gyventojas Stasys Kontrimas, 
anksčiau turėjęs savo kirpyklą, dabar išėjęs pensijon, sulaukęs 
70 metų amžiaus sumanė atkurti savo gimtinės sodybą. Šis darbas 
jam užtruko apie 6 mėnesius.

E. Šulaičio nuotrauka 1447 S. 41 tlCOURT, CICERO SO, ILL./ll 2-1397,TO 3 1131

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.

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

NAMI KRAUTUVĖJE

tik nenusiminti, tai neturi būti 
jums nemalonu. Potvarkiai yra 
ne tam, kad žmonėms padėtų.

Orpheus, Apolono ir Mūzos 
nuostabusis sūnus, buvo garsus 
poetas iš Trakijos šalies. Jo 
giesmė, mielasis konsule, buvo 
tokia galinga, kad su ja jis lau
kinius žvėris prisijaukindavo ir 
net nepermaldaujamieji urvų šu
nys, užburti paskui jį sekdavo. 
Bet jis niekad nemėgino valdi
ninkų sušvelninti. Jei karo metu, 
kaip SS pulkininkas, būčiau per
sekiojęs graikų partizanus, tai 
šiandien, tikriausiai, jei ne su 
tikru, tai su suklastotu pasu, 
tuojaus galėčiau į Kretą keliau
ti be vizos ir be specialaus ka
rališkosios Athenų vyriausybės 
leidimo. Bet tuo metu aš buvau 
kartu su graikų patriotais kacete 
uždarytas. O dabar, sudiev pa
laimintoji Graikija...

TIK ŽUDIKO PASAS GALIOJA

Kilnūs svajotojai kai kada laik
raščių vedamuosiuose tvirtina 
(ypatingai pabėgėlių metais), jog 
narsieji emigrantai laisvajame 
pasaulyje turį svarbių misijų at
likti. Bet blaiviesiems valdinin
kams šios sentimentalios dėklą-

išjuokia- macijos nėra joks paskatinimas.
Kai prieš kelis metus nusilei
dau tarptautiniame Idlewild ae
rodrome, supuolimui norint, 
praėjo pro mano šalį milžinas, -- 
vienas tų svarbiųjų šimpanzių, 
kurie pas mus, Lenkijoje, laisvę 
ir demokratiją persekioja. Su 
didžiausia pagarba buvo jam pa
laisvinta vieta. After you, Sir. 
Mane, jo auką, be atodairos pri
bloškė prie sienos. Nes gi jis 
buvo specialistas naktinių tardy
mų ir ant savo sąžinės turi daug 
žmonių gyvybių. Kam gi šian
dien dar rūpi šitoki kosmetiniai 
trūkumai? Svarbiausia, jis kelia
vo su diplomatiniu pasu.

Ne, aš neturiu kartumo šir
dyje. Niekam nepavydžiu jo pa
so. Suum cuiąue. Bet aš nenorė
čiau, kad prieš mane... drebėtų. 
Taip, yra tiesa, kad praėjusiam 
šimtmety vienas lenkas (Be- 
rezovski) šovė Paryžiuje į 
carą. ("Absolutism moderatedby 
assassination"). Yra taipgi tie- 

vienas mano tautietis 
(Czolgosz) nušovė Amerikos pre
zidentą. Tačiau, neturėtų mane 
pervertinti, kaip potencialųaten- 
tatininką, Kai kukurūzų žinovas 
atvyksta į Paryžių, aš negaliu 
vykti į Prancūziją (kai kurie 
emigrantai tada išvežami net į 

Korsiką). Kai neseniai du ga
lingi ponai susitiko Vienoje, aš 
negavau net tranzitinės vizos per 
Austriją.

Galėčiau su tam tikru pasiten
kinimu pastebėti -- nepakanka 
daugybės policininkų, sargybinių 
ir sargų šunų. Būtinai reikalin
ga, kad specialiai aš, taikus žmo
gus, gėles mylintis literatas, 
nusistatęs prieš atominę mirtį 
ir kiekvieną rytą besimeldžian
tis už taiką, į Italiją galėjau 
keliauti ne per Austriją, bet 
via Šveicarija. Tik ši maža va
sarotojo Nowakowskio užuolan
ka suteikė absuliutinį saugumą 
abiems valstybininkams. Labai 
prašau. Pax et bonum. Gal, dar 
kuo galėčiau žmonijai patarnauti?

Taip, taip, emigrantai teikia 
rūpesčių!

Gerbiamieji, kokios nuomonės 
esate apie kino filmą "Nuvalsty
bintieji mūsų tarpe"!

REDAKCIJOS PASTABA
Tadeusz Nowakowski, lenkų 
rašytojas, gyvena Muenche- 
ne. Jis yra parašę knygą "Visų 
šventųjų Polonezai", kuri iš
versta į šešias kalbas. Tai ro
manas iš DP stovyklų gyvenimo.

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!

Paraginki  t savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

PADĖJUS $500.00 AR DAUGIAU
DUODAME Šllį DOVANI

KAS DU M£N. 
DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.

DARBO VALANDOS:

mokama už 
ilgalaikes 
taupmenas!

pirm. 9 iki 8 v. v.
antr. 9 iki 5 v. v.
trečiad. — uždaryta 
kctv. 9 iki 5 v. v.
penkt. 9 iki 5 v. v. 
AeSt. 9 iki ’ l v. p.p.

JOSEPH F. G R I B A U S K A S , v • d • j a •

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

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

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Prašau atsiųsti.......
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą: ..
Name

No. Street , City Statė

T. Nowakowskis, kaip filoso
fijos studentas, būdamas 20 me
tų, Gestapo buvo suimtas, nuteis
tas mirti, daugelį metų pralei
dęs kalėjimuose ir kacetuose. 
Jis priklauso prie tų egzilų ra
šytojų, kurie pirmuosius ir sun
kiausius rašytojo karjeros 
žingsnius padarė svetur gyven
damas.

Birželio 16 d. jis vokiečių sa
vaitraštyje "Die Zeit" atspaude 
rašinį "Nuvalstybintieji mūsų 
tarpe". Rašinys susilaukė ne
mažo dėmesio. Čia ir atpasakoja- 
me tą rašinį, jį kiek sutrum
pinę.

Puiki dovana bet 
kuria proga!

Naujai pagaminta 
PIRMOJI LIETUVIO 
KUMPOZITŪRIAUS 

ILGO GROJIMO 
PRAMOGINĖS MUZIKOS 

PLOKŠTELĖ

Lietuviškai įdainuota
10 šokių muzikos

HI-FI ir STEREO plokštelė 
gaunama visuose lietuviškos 

r spaudos ir dovanų parduotu
vėse.



1961 m. liepos 12 d. DIRVA

ČIURLIONIO ANSAMBLIS UŽBAIGĖ 21 DARBO METUS
Savo jaukiuose namuose Čiur

lionio ansamblio nariai, dar pilni 
gražių Dainų šventės Įspūdžių, 
liepos 8 d. susirinko jau ilgą ir 
turiningą ansamblio istoriją Įlip- 
dyti 21-jų darbo metų lapą.

Per praėjusius darbo metus 
ansamblis išleido "Mes padai
nuosim" 16 dainų plokštelę, in
tensyviai ruošėsi dainų šventei, 
kurioje pilnam sąstate ir daly
vavo. Ansamblis taip pat koncer
tavo Chicagoje Dainavos stovyk
lai remti komiteto surengtame 
koncerte. Nežiūrint intensyvaus 
ruošimosi dainų šventei, an
samblis dar rado laiko dalyvauti 
visoje eilėje lokalinių paren
gimų Clevelande. į čiurlioniečių 
eiles Įsijungę buv. Grandinėlės 
šokėjai labai pagyvino ir sustip
rino ansamblio veiklą. Šiuo metu 
ansamblis turi virš 80 aktyvių 
narių.

Tradicine Lietuva brangi... 
pradėtame akte ansambliečiai iš
klausė naujojo pirmininko Algio 
Penkausko ir meno vadovo Al
fonso Mikulskio žodžių. Į tikruo
sius narius buvo pakelti ir bron
zinius ženklelius gavo 17 naujų 
čiurlioniečių. Penkerius metus 
ansamblyje išbuvusiems Nijolei 
Jankutei ir Mindaugui Motiejū
nui buvo Įteikti sidabriniai ženk
leliai.

Stebint užbaigimo iškilmes žy
mėjo gilus susirūpinimas an
samblio vidaus problemomis, 
siekiančiomis pačias ansamblio 
vadovybės viršūnes. Bet stipriai 
nuskambėję Tautos himno garsai 
su tokiu užsidegimu sugiedoti 
visų ansamblio narių ir giliai pa
brėžtas ansamblio statuto nuo-

CHICAGO
ĮDOMIOS FUTBOLU 

RUNGTYNĖS
Jau seniai Chicaga neturėjo 

tokio masto tarptautinių futbolo 
rungtynių, kokios yra planuoja
mos liepos 28 d. (penktadienĮ) 
Solders Field didžiąjame sta- 
dijone. čia susitiks 2 aukštos 
klasės Europos profesionalų ko
mandos F. C. Rapid iš Viennos 
(Austrija) su C. D. Espaniol iš 
Barcelonos (Ispanija). Šios ko
mandos dabartiniu metu žaidžia 
Tarptautinėje futbolo lygoje, ku
rios žaidimai vyksta New Yor
ke ir Montrealyje.

Šios rungtynės prasidės 8:30 
vai. vakare ir bus žaidžiamos 
prie elektros šviesos. Prieš 
jas -- nuo 6:30 vai. bus kitos 
Įdomios rungtynės tarp Chica
gos futbolo rinktinės ir St. Louis 
geriausiųjų žaidėjų. Tai, iš tik
rųjų, futbolo mėgėjams bus reta 
proga pamatyti geras Europos 
futbolo komandas ir vienus iš 
stipriausiųjų futbolininkų Ame
rikoje.

Tikimasi, jog šios rungtynės 
sumuš 1926 m. futbolo rungtynių 
žiūrovų rekordą. Tada J Solders 
Field buvo suėję 41,000 žiūro
vų.

Liepos mėn. 28 d. programos 
Solders Field rengėjais yraMid- 
west Soccer Football Promotions 
Ass’n., kuri rizikuoja nemažą 
pinigų sumą, norėdama suteikti 
chicagiečiams progą pamatyti 
Įdomių žaidimų.

Praėjusią savaitę rengėjai bu
vo sukvietę Chicagoje išeinančių 
Įvairių laikraščių (kitomis kal
bomis ir amerikiečių) atstovus 
ir juos supažindino su šiomis 
rungtynėmis. Priėmime dalyvavo 
ir lietuvių atstovai. Vienu iš 
pagrindinių darbuotojų, rengiant 
minėtą futbolo programą, yra 
prisiekęs futbolo mėgėjas ir jo 
populiarintojas amerikiečių 
spaudoje — A. Korsover.

E.Š. 

statas, kad "ansamblio veikla 
negali nutrukti, kol nebus atsta
tyta Lietuvos nepriklausomybė" 
lyg ir laidavo sėkmingą an
samblio darbo tęsimą.

Rudens sezoną ansamblis yra 
numatęs pradėti koncertais Vy
čių seimui Clevelande ir Det
roite.

DETROIT
NAUJAME KABINETE

Kiek pavažiavęs nuo Grand Ri- 
ver Į vakarus Schoolcraft Avenue, 
dešinėje pusėje, prie geltonai 
dažyto nedidučio pastato, pažy
mėto 15200 numeriu, pastebėjau 
iškabą, kurioje vidutinio dydžio 
raidėmis Įrašyta "Dr. B. Gruz
dąs, dentist". Sustabdęs mašiną, 
be didelių sunkumų Įžings
niavau vidun. Viduje švelniai gro
ja radijo muzika ir sėdi trys 
jaunos ponios ar panelės. Visos, 
kaip susitarusios, metė Į mane 
žvilgsnį ir priplojo prie arčiau
sia stovinčios kėdės. Man atsi
sėdus nebekreipdamos dėme
sio, tęsė mano Įėjimu sutruk
dytą pokalbį, kuris, kiek supra
tau buvo vedamas apie daktarę 
B. Gruzdienę.

--She is nice, -- viena sako.
--O, she is very gentie, -- 

prideda antra.
--She works likę magic, -- 

pritaria trečioji.
Girdėdamas tokius malonius 

komplimentus savo tautietei, pa
sijutau lyg keltu Į aukštybes ke
liamas. Metęs žvilgsnį Į skonin
gai Įrengtą, naujais baldais 
apstatytą ir labai švariai užlai
komą laukiamąjį, išdidžiai pri
žingsniavau skaityti prie sienos 
kabančių gražiai Įrėmuotų diplo
mų. Viename pažymėta, kad B. 
Gruzdienė Iowos universitete 
baigė dantų gydytojų kolegiją ir 
gavo daktarės laipsnj. Antrame 
skaitau, kad Dr. B. Gruzdienė 
išlaikė atitinkamus egzaminus ir 
gauna teisę verstis dantų gydyto
jos praktika Iowos valstijoje. 
O trečiame tos pačios teisės 
jai suteikiamos Michigano val
stijoje. Šalia diplomų kabo bai
gusiųjų Iowos dantų gydytojų ko
legiją fotografija, kurioje tarp 
daugelio vyrų, pastebiu, lyg de
besuotą naktį tolumoje žibančią 
žvaigždelę, vienintelę moteriš
kąją lytį -- Dr. Gruzdienę. 
Pasigedau tik Lietuvos Vytauto 
Didžiojo Universiteto diplomo, 
kurį ji buvo Įsigijusi 1941 me
tais, gaudama teisę verstis dantų 
gydytojos praktika Lietuvoje.

Beskaitant diplomus, prasivė
rė kabineto durys, pro kurias iš
ėjo, lyg po malonaus pokalbio, 
besišypsąs vyras, o tarpdury pa
sirodė Dr. Gruzdienė tardama:

--Next please.
Neilgai trukus priėjo ir mano 

eilė. įėjau nedrąsiai, tartum ožys 
vedamas Į skerdyklą, o išėjau 
lyg iš malonaus pobūvio, vi
su lOO^o pritardamas anos jau
nos ir nepažĮstamos ponios pa
sakymui: "She works likę magic".

ŠOKIAI PRIE MOTINOS KAPO

Kaip pernai, taip ir šiemet 
Baisiojo birželio minėjimo išva
karėse Dainavos stovykloj e Įvyko 
kartūnų balius. Baliuje dalyvavo 
šimtai, o minėjime desėtkai.

Turint galvoje, kad birželio 
mėnesi sutrypta mūsų tautos 
laisvė ir tūkstančiai tautiečių 
ištremta Į tolimąjį Sibirą, 
tų skaudžiausių tautos tragedijos 
minėjimo išvakarėse keliami ba
liai primena šokius prie motinos 
kapo.

DU SPECIALISTAI

Dr. B. Kvietys, vidaus ligų 
specialistas, ir Dr. P. Žemai-

CLEVELĄNPE 
ir apylinkėse

LITHUANIAN VILLAGE BEND
ROVĖS DALININKAIS

gali būti visi lietuviai ir liet, 
organizacijos neatsižvelgiant Į 
gyvenamąją vietą. Paskelbus da
lininkų (šėrininkų) vajų, visuo
menės susidomėjimas yra ne
mažas. Dalininkų skaičius auga. 
Pirmoji šimtinė dalininkų bus 
skaitoma Lithuanian Village 
bendrovės pradininkais.

Šios bendrovės vienos akcijos 
(vieno šėro) nominali kaina 25 
doleriai. Lietuvių Salės bendro
vės dalininkai Lithuanian Vil
lage bendrovės akcijas gali Įsi
gyti: perkant naujas akcijas arba 
Įkeičiant LS b-vės akcijas bepri- 
mokėjimo (LS b-vės akcijos 
nominali kaina 10 dol.). Dalinin
kams už investuotą kapitalą Li
thuanian Village bendrovė atly- 

tis, vaikų ligų specialistas, ta
me pačiame pastate (27235 Joy 
Road) atidarė savo kabinetus ir 
priima ligonius pagal telefoninĮ 
susitarimą. Tel CR 4-3690. Pa
talpos naujos ir erdvios. Daug 
vietos automobiliams pasistaty
ti.

Pažymėtina, kad abu minimi 
daktarai specialybes Įsigijo gar
siojoje Fordo ligoninėje.

Malonu pastebėti, kad tiek Dr. 
B. Kvietys tiek ir Dr. P. Že
maitis visu nuoširdumu remia 
lietuvišką veiklą. TK. Jurgutis 

VANDENTEKIS IR ŠILDYMAS
ĮVEDIMAS IR PATAISYMAS

Vandeniu ir pečiais šildymas, vonios kamba
rių įrengimas. Pristatymas į jūsų namus ar pilnas 
įrengimas.

Nelaimei atsitikus skubus pataisymas. Nemokamas 
numatomų darbų įkainavimas.

Mes esame pertvarkę šildymą Dirvoje, atlikę nemažai 
patarnavimų lietuviams ir mūsų darbu visi patenkinti.

W. F. HANN t SOMS CO.
15533 EUCLID AVĖ. MU 1-4200

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

SAVINGS 
EARN OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

ACCOUNTS
INSURED TO

’IOOOO

SUPERIOR 
SAVINGS

UEPOSITS MARE BY IULY 20
EARN INTERESE FROM IULY 1

IN T0WN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST,

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

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

ginimą mokės iš nupirkto nekil
nojamojo turto gauto pelno.

Greta Lietuvių Salės bendro
vės Įsteigti naują bendrovę pri
vertė gyvenimas, nes žymi dalis 
Lietuvių Salės b-vės akcijų per 
eilę metų yra nesurandama, jų 
savininkams neatsiliepiant.

Lithuanian Village bendrovės 
akcijos garantuojamos jos nu
pirktu dideliu mūro namu 819 
—829 E. 185 St., (La Šalie kino 
teatras), naujoj lietuvių para
pijoj Clevelande.

Norintieji Įsigyti Lithuanian 
Village b-vės akcijų, pinigus 
prašoma siųsti čekiais adresuo
jant: Lithuanian Village, Ine., 
6835 Superior Avė., Cleveland 
3, Ohio, arba asmeniškai AL 
Piliečių Klube pas vedėją Po
vilą Šukį ir pas bendrovės di
rektorius: pirmininką Zenoną 
Dučmaną ir kitus. Smulkesnių 
informacijų reikalu kreiptis te
lefonais: EX 1-1143 (P. Šūkis) 
ir ER 1-4732 (E. Karnėnas).

RADIJO VAKARO PROGRAMA
ŠĮ šeštadienį, liepos 15 dieną, 

Lake Shore Country Club salė
je Įvykstančio Tėvynės Garsų ra
dijo vakaro programa:

7 vai. vak. pradžia, kokteiliai.
8 vai. vak. solisto Jono Vaz- 

nelio koncertas.
Nuo 9 vai. vak. iki 1 vai. nak

ties balius ir šokiai, grojant 
Lou Elgart pramoginiam orkest
rui.

Visi svečiai, kurie dar neturi 
rezervuotų vietų, prašom nedel
siant pranešti telef. UL 1-2426, 
kad norite dalyvauti radijo vaka
re. Lake Shore Country klubo 
adresas -- 11405 Lake Shore 
Blvd. (prie Eddy Rd.) Automobi
liams pastatyti daug vietos. Sve

čių patogumui baliui užimtos vi
sos klubo salės.

SOLISTAS JONAS VAZNELIS 
atvyksta Į Clevelandą šeštadie
nio rytą. Radijo vakare jis at
liks arijų ir dainų koncertą. Jo
nas Vaznelis yra Chicagos Ly- 
ric Operos solistas ir taip pat 
dainavo pagrindinius boso vaid
menis visuose Chicagos Lietuvių 
Operos pastatymuose. ŠĮ rudenį 
jis lankysis daugelyje lietuvių 
kolonijų su savo koncertais, o 
vėliau numato dainuoti New Yor
ke rečitalį.

SLA 136 KUOPOS GEGUŽINE
Kas dalyvaus, tikrai bus pa

tenkintas maloniu poilsiu bei Į- 
vairumais gražioje vietoje, ne- 
pertoli nuo Clevelando, liepos 
16 d.

Visi svečiai patys sudarys sau 
programą pagal savo skonį ar 
nuotaiką: pritiks meškerioji
mas, maudymasis, kitoks spor
tas, dainos, muzika, šokiai, vai
šės ir t.t. Maloniai laukiami 
ne tik savo ir kaimyninių kuo
pų nariai su šeimomis bei bi
čiuliais, bet ir visi gamtos mė
gėjai ar jaukaus pasižmonėjimo 
ieškotojai. Turime gyviau, są
moningiau praleisti SLA Dei
mantinės Sukakties metus. Toji 
gegužinė -- gera proga.

Važiuoti, nenukrypstant nuo 84 
kelio, pasiekus Painsville, leistis 
žemyn Grand upelio link, ir 
šiapus tilto kairėje pusėje bus 
atžymėtas Įvažiavimas Į gegu
žinės vietą.

Pradžia 1 v. pp.

J. E. BERNO, Pilsener Brew- 
ing Company generalinis vedė
jas, Dirvos skaitytojams atsiun- 
gė sekantį pranešimą:

"Clevelando garsus Pilsener 
alus -- POC yra Įpusėjęs nau
joje skelbimų kampanijoje Dir
voje. įvertindami lietuvių svar
bumą, ši bendrovė duoda skel
bimus Dirvai lietuvių kalba. Jau 
nuo 1892 m. POC pilsener alus 
savo Įmonėje turėjo ir turi lie
tuvių darbininkų. Dabartinė skel
bimų kampanija parodys naujau
sius POC alaus gaminimo meto
do pagerinimus bei sumodernini- 
mą. Ir tai parodys, kad ir to
liau POC alus turi būti populia
riausias šioje vietovėje".

INŽ. L. IZBICKAS 
su ponia Dirvos skaitytojai ir 
rėmėjai iš Bostono, Dr. V. Ra
manausko lydimi, lankėsi Dir
voje, apžiūrėjo spaustuvės Įren
gimus ir susipažino su darbu.

ARĖJAS J. NATKEVIČIUS, 
tarnaująs savanoriu JAV marinų 
korpe, šiomis dienomis tapo pa
keltas Į Private First Class 
(grandinio) laipsnį. Pagrindinio 
apmokymo metu jis už taiklų šau
dymą buvo apdovanotas Marks- 
manship Medai žymeniu. Pabai
goje vasaros jis su savo daliniu 
išplauks Į Viduržemio jūrą.

THE STROH BREWERY 
COMPANY

praneša apie vasaros pardavi
mo kampaniją -- Pirkite dėžė
mis" šūkiu visose savo Michi- 
gan, Ohio ir Indiana pardavimo 
vietovėse.

Kampanija bus vedama per te
leviziją, radiją, laikraščius ir 
lauko skelbimus.

PARDUODAMI DU NAMAI

Naujos parapijos rajone par
duodami 2 atskiri namai ant vie
no sklypo, išeinantieji Į atskiras 
gatves.

Teirautis: Telef. KE 1-7379 
(81)
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PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITĖ HARTFORDE
Liepos mėn. trečioji savaitė 

yra skirta pavergtosioms tau
toms. Lietuva yra viena iš tų 
pavergtųjų tautų.

Mūsų pareiga yra šią žiaurią 
mūsų tautos ir kitų pavergtųjų 
tautų padėtį nuolat kelti vie
šumon. Hartforde šį darbą sėk
mingai atlieka Pavergtųjų Tau
tų Komitetas, kuris atstovauja 
lietuvius, latvius, estus, lenkus, 
ukrainiečius ir vengrus.

Šis komitetas rengia iškilmin
gą Pavergtųjų tautų savaitės ati
darymo susirinkimą. Susirinki
mas Įvyks liepos mėn. 15 dieną 
8 vai. vakare Am. Lietuvių Pi
liečių Klube 227 Lawrence St. 
Hartforde. Kalbėtojais, be ofi
cialių valstijos ir miesto pa
reigūnų, bus prof. Kregelch ir 
buv. kongresmanas A. Sadlak. 
Programoje numatyta taut. šo
kiai, dainos ir solo dainos. Lie
tuvius atstovauja M. Simonaitis 
ir muzikė E. Miniukienė - Dva
rionaitė.

Reikia tikėtis, kad ne tik Hart
fordo bet ir apylinkių lietuviai 
šioje taip svarbioje demonstra
cijoje prieš pavergimą dalyvaus 
labai skaitlingai.

Pavergtųjų tautų savaitei pro
paguoti komitetas platina pla
katėlius su anglišku Įrašu: "For 
Freedom’s Sake Observe Cap- 
tive Nations* Week". Turėtume 
paremti tą darbą - Įsigyti pla
katėlį ir būtinai prikabinti jį 
prie automobilio, Įrodant, kad 
yra žmonių, kuriems tikrai rūpi 
šis reikalas.

Z. Strazdas

DIRVAI AUKOJU
2.00
1.00
5.00

10.00
1.00
5.00
3.00 

Rapids 
10.00
5.00 

12.00
5.00
1.00
2.00
1.00
2.00
5.00
1.00

K. Tuskenis, Detroit 
J. Ulevičius, Chicago 
Wm. Žiogas, Orefield
F. Mackevičius, Chicago 
A. Balys, Cleveland
A. Liskevičius, Chicago 
D. Liepas, Chicago 
Rev. J. Žvirblis,Grand

P. 
M. 
K. 
T. 
P. 
P. 
A.

Grigonis, Cleveland 
Manomaitis, Boston 
Nausėdas, Venezuela 
Cirkelis, Woodhaven 
Račkauskas, So. Boston 
Narvydas, Brooklyn 
Spirikaitis, Cleveland

Pr. Kašiuba, Reading 
V. Dabrila, Worcester

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

REIKALINGA STOVYKLAI

Pilėnų tunto vasaros stovyklai 
reikalingi: palaikis šaldytuvas ir 
dujinis virtuvės pečius. Jei kas 
iš clevelandiečių turėtų atlieka
mą kurį iš tų dviejų reikmenų, 
prašomi perleisti skautams. 
Skambinkite tuntininkui telefonu 
PO 1-2308.

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

atstovę 

PAULINA 
MOZURAITIS-BENNEn 

Hl 2 4450
842 Neadau Laie Br. 

Cleveland 24
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KAS IR KUR?
* LIETUVIAI INŽINIERIAI ir 

architektai, gyveną Adelaidėj, 
susiorganizavę Į Lietuvių inži
nierių ir architektų skyrių. Sky
riui priklauso 7 architektai, 1 
statybos inžinieriai, 7 mechani
kos, 3 geodezijos, 2 elektro
technikos ir 2 elektronikos in
žinieriai.

* BALFO CENTRE birželio 
mėnesyje gauta $7,012 pinigais. 
Įvairūs geradariai pristatė į 
centro sandėlius arti 1,200 sv. 
rūbų.

Stambiausios sumos gautos iš 
šių Balfo skyrių: 1. New Yorko 
$1,700. Philadelphijos $500. Pa- 
tersono, $194. Linden, N. J. 
$173.50, Detroito $106. Harri- 
son, N. J. -- $100.00, Tampa, 
Fla. $60. Los Angeles Birutie- 
tės -- $300.00. Nario mokesčio 
gauta 158 doleriai.

* BALFAS PERSIUNTĖ 1,255 
dolerius Vasario 16 gimnazijai 
ir 1,240 dolerių Saleziečių gim
nazijai. Saleziečių gimnazijai, 
vasaros stovyklų programai pa
remti, Balfo centro valdyba pa
skyrė tūkstantj dolerių, o 240 
dol. surinko kun. B. Sugintas.

Birželio mėn. išsiųsta laivu 
8,000 sv. aprangos siunta į V. 
Vokietiją. Taip pat atlikti for
malumai pasiųsti lietuviams Vo
kietijon 57,000 sv. pieno ir 80,000 
sv. kvietinių miltų. Tai bus pir
mas 1961-62 metų maisto davinys, 
kiek suvėlavęs ne dėl Balfo kal
tės.

* IEVA IR ALBINAS TREČIO
KAI, grįždami iš ALT seimo 
Chicagoje, sustojo pavasaroti 
pas J. M. Bačiūnus Tabor Far- 
moje.

INŽ. VL. IR B. ŠVIPAI su 
dukra Raminta . iš New Yorko 
atostogų išvyko į Los Angeles 
aplankyti giminių Šimkevičių ir 
apsidairyti gyvenimo sąlygų nuo
latiniam persikėlimui.

* LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
centrinė apylinkė, pirminin
kaujama Stepono Nasvyčio, Vasa
rio 16 Gimnazijai paremti pasiu
te $25.00 auką.

VASAROTOJAMS —

NIDA, prie Lobdell ežero, ra
miausia poilsio vieta. Pliažas, 
laiveliai, žuvavimas. Nuomuojam 
namelius ir kambarius su maistu. 
Kreiptis K. Kodaitis -- Nida, 
Linden, Mich. tel. PR. 4-2448.

Tėvynės Mylėtojų Draugijos Los Angeles, Calif., keletas narių 
po įvykusio susirinkimo. Sėdi iš kairės: O. Račkienė, pirm. Vyš
niauskas, P. Giraitienė, O. Švedienė. Stovi: Gediminienė, V. Sa- 
ladžius, Vyšniauskienė ir Jakubauskas.

L. Briedžio nuotrauka

A. A.
KAZIMIERUI NAVICKUI 

mirus, Jo žmonai Valerijai, dukterims-Nata
lijai Aukštuolienei ir Prudencijai Bičkienei 
bei jų šeimoms, gilaus liūdesio valandose reiš
kiame nuoširdžiausią užuojautą

Anita ir Vytautas Giedraičiai

DALYVAIIKIM PAVERGTŲJŲ 
SAVAITĖS APEIGOSE

New Yorke liepos 16 (sekma- 
deinĮ) 10 vai. Šv. Patriko ka
tedroje, dalyvaujant kardinolui 
F. Spelmanui, bus Pavergtųjų 
savaitės pamaldos. Prieš pamal
das tautinės grupės renkasi prie 
katedros aplink savo tautinę vė
liavą.

Po pamaldų prie Pavergtųjų 
Seimo patalpų (First Avenue, 
Manhattan) prieš JT rūmus į- 
vyks pavergtųjų tautų vėliavų pa
kėlimo apeigos. Žodį tars sena
torius Javits.

Liepos 17 (pirmadienį) 12 vai. 
prie City Hali New Yorko bur
mistras R. Wagneris viešai pa
skelbs Pavergtųjų Savaitę. Ta 
proga įvyks tautinių grupių meni
nis pasirodymas.

Didžiojo New Yorko lietuviai 
kviečiami ko gausiau Pavergtųjų 
Savaitės apeigose dalyvauti.

SAULIUS I. VAIČAITIS 
STUDIJUOS MEDICINĄ

Kiekvieną pavasarį JAV aukš
tosios mokyklos išleidžia į gy
venimą tūkstančius jaunų akade
mikų. Bostonas -- garsių mo
kyklų miestas--tuo požiūriu žy
giuoja prieky.

Tikrai malonu, kad aukštąsias 
mokyklas baigiančiųjų tarpe su
skamba ir lietuvių vardai. Štai, 
birželio vidury Bostono Univer
sitete gavo menų bakalaureatą 
cum Įaudė Saulius Jonas Vaičai
tis. Tas mokslo laipsnis, tai uo
laus darbo vainikas.

Saulius, J. Vaičaitis gimė Lie
tuvoj. Mokytis pradėjo trem
tinių stovyklose Vokietijoj, 
kurion buvo su tėvais pasitrau
kęs nuo rusų bolševikų. Bostone 
baigė Šv. Petro liet, parapi-

Dainų šventės metu susitikę prie Jaunimo Centro namų: poetas B. Brazdžionis, muzikas prof. J.
Žilevičius, Mažosios Lietuvos patriarcho Jankaus duktė. E. Jankutė, O. Mikulskienė, Jankutė ir Čiur
lionio ansamblio vadovas A. Mikulskis.

V. Noreikos nuotrauka

jos pradžios mokyklą ir aukš
tesniąją lituanistikos mokyklą. 
Besimokydamas senoj ir gar
bingoj Boston Latin School, buvo 
apdovanotas Approbation prizu, 
Fidelity prizu ir National Honor 
Society Scholarship. Bostono 
Universitete Saulius J. Vaičai
tis buvo Dekano sąraše (Dean’s 
List) ir, kaip sakyta, kolegi
ją baigė cum Įaudė.

Saulius J; Vaičaitis -- mie
las, simpatingas ir gabus vy
ras. Eidamas aukštuosius moks
lus, jis suspėjo dalyvauti J. Ka
činsko vadovaujamam parapijos 
chore ir Jul. Gaidelio Vad. Bos
tono Liet. Mišriame chore. 
Neblogai skambindamas forte- 
pionu, jis yra pastarojo choro 
akompaniatorius. Be to, jis gerai 
groja akordeonu ir skambina tė
vo Pijaus Vaičaičio padirbtomis 
kanklėmis.

Saulius J. Vaičaitis, baigęs 
pradinį aukštąjį mokslą nesi
rengia sustoti. Jis jau yra pri
imtas į Bostono Universiteto Me
dicinos mokyklą, kurią pradės 
lankyti ateinantį rudenį. Jo sva
jonė ir siekimų tikslas-- me
dicinos doktaratas. Pažindami jo 
gabumus ir uolumą negalim a- 
bejoti jo studijų sėkmingumu.

Geros sveikatos ir gero vėjo, 
mielas Sauliau. St s

DISKUTUOS VAKARU
STIPRYBĘ IR VIENINGUMU

Jau nuo 1949 metų vasaros Col- 
gate universitete, Hamilton, N. 
Y., prof. dr. C. R. Wilson ini
ciatyva kasmet įvyksta tarptau
tinės politikos konferencijos, 
į kurias kviečiami įvairių šalių 
valstybininkai, diplomatai, vals
tijų gubernatoriai, senatoriai, 
profesoriai ir šiaip visuomenės 
vadai. J. A. V-bių Valstybės 
Departamentas irgi atstovau
jamas svarių asmenybių. Anksty
vesnėse konferencijose kalbėto
jais yra buvę Valstybės sekre
torius John Foster Dulles, gu
bernatorius Averell Harriman, 
Norman Thomas ir visa eilė ki
tų žymių asmenybių.

Šiemet tokia konferencija į- 
vyksta nuo liepos 10 iki 14 die
nos. Pagrindinė diskusijų tezė 
—Vakarų pasaulio stiprybė ir 
vieningumas. Ryšium su tuo 
svarstomos šios temos: Naujos 
kryptys Rytų Europoje; Kelias į 
Europos vienybę; Rytai prieš 
Vakarus; Berlynas ir taikos su
tartis; Dabartinė Europos poli
tinė struktūra; Ekonominė Eu
ropos struktūra; Rytų ir Vakarų 
prekyba.

Diskusijoms vadovaus įvairių 
universitetų profesoriai ir vi
suomeninių bei biznio organiza
cijų vadai, tarp kurių paminėti
nas Christopher Emmst, Ame- 
rican Friends of the Captive 
Nations pirmininkas, Edward T. 
Dickinson, New York Business 
Development Corp. pirmininkas, 
profesoriaiThomas T.Hammond, 
William C. Askow ir Felix 
Hirsch.

Konferencijos konsultantų tar
pe minimi: Brutus Coste 
Pavergtųjų Europos Tautų gen. 
sekretorius, Bjdrn Blakstad - 
Norvegijos ambasados Washing- 
tone pirmasis sekretorius, mi-

LIETUVIŠKOJO GYVENIMO 
NUOTAIKOS

Neretai girdime net su pasi
piktinimu kalbant apie aukotojus 
lietuviškiems reikalams. Bet tais 
Dievo durneliais tauta gyva, -- 
skaitau L. Galinio pastabas birž. 
14 d. Drauge, baigiamas tais 
Aisčio žodžiais, kur jis piktinasi 
taip pat aukotojais kilniems tiks
lams, kurie garsinasi spaudoje. 
Jis giria tuos, kurie lietuvių 
reikalams skiria tūkstančius ir 
slepiasi, kad niekas nežinotų.

Čia jis iškelia chicagiečio J. 
Karvelio nuopelnus ir didį įnašą 
į išeivijos lietuvių kultūros lo
byną, O tai jau prieštarauja pa
ties L. Galinio kuklumui rekla
muotis. Pa v., J. Karvelis su vi
sais savo gerais darbais chica- 
giečiams be abejo, yra gerai ži
nomas. Tačiau, jei Galinis ne
būtų spaudoj išreklamavęs, tai 
daugeliui išeivijos lietuvių, gyve
nančių toli nuo Chicagos, jis bū
tų tik žinomas prekybininkas be 
jokių didesnių nuopelnų. Bet ir 
tai, tik iš spaudoj skaitomų skel
bimų.

Jei aukotojas skiria kilniems 
darbams savo prakaitu uždirbtus 
pinigus, tai kodėl jis turėtų bi
joti viešumos. Nei čia tuščias 
garsinimasis, nei tuščios garbės 
troškimas. Juk tai neišgalvota, 
o tikras faktas ir visai pelnyta 
garbė. O paskelbimas spaudoj, 
tai tik įrodymas ir suteikimas 
progos lietuvių visuomenei pasi
džiaugti, kad tokių jautrių patrio
tų dar turime. Dažnu atveju 
jie yra kitiems pavyzdys. Juk ir 
visa pedagogika grįsta posakiu, 
kad žodžiai paskatina, o pavyz
džiai patraukia.

nisteris Hans K. Frey atstovau
jąs Šveicarijos ambasadą, mi- 
nisteris Carlo Gasparini, Itali
jos Kultūros Instituto direktorius 
Paavo Laitinen, Suomijos am
basados Attache, Vilis Masens, 
atstovaująs Pavergtąsias Euro
pos Tautas, Anicetas Simutis, 
atstovaująs Lietuvos pasiun
tinybę Washingtone, LucSteysert 
Belgijos ambasados patarėjas ir 
daugelis kitų.

Ambasadų ir pasiuntinybių Wa- 
shingtone viršininkai konferen
cijoje dalyvauja.kaip garbės sve
čiai. Tarpe šių dalyvių minimi 
Estijos Charge d’Affaires Jo- 
hannes Kaiv ir Latvijos - dr. 
Arnolds Spekke.

L.G.K.

Liepos 1 - 2 d. Toronte įvyko Šiaulių valst. berniukų ir mergaičių gimnazijų 1941 m. abiturentų su
važiavimas. Nuotraukoje suvažiavusiųjų dalis banketo metu. Iš dešinės: Dr. V. Dargužas, Kaveckai, 
Kalendrienė, Gaurys, Klupšienė, kun. Pacevičius, Kalendra, Dr. Steponavičius, kun. Kaleckis, Stasiu- 
lienė ir kt. M. Pranevičiaus nuotrauka

Jei tie Aisčio vadinami "dur
neliai", savo tylius kuklius dar
bus ir nuopelnus Jtiek pagarsin
tų, būkime tikri, daugiau su
silauktų dėmesio, talkos ir pa
ramos.

♦
Ta proga pravartu prisiminti 

ir lietuvių gydytojų kuklumą, apie 
dosnumą spaudoj, deja, ne daž
nai skaitome, nors gerai žino
me, jie lietuviškiems tikslams 
nėra šykštūs. Į. juos, anot kun. 
S. Ylosatsiųstogydytojųsuvažia- 
vimui sveikinimo, kaip į pa
jėgiausią šių dienų lietuvių iš
eivijos profesinį veiksnį, kryps
ta mūsų visų akys ne vien 
sveikatos, bet ir lietuviškos kul
tūros.

Gražų pavyzdį rodo Clevelan
do gydytojai, nemažomis sumo
mis paremdami lietuvišką kultū
rą. Tačiau yra ir kitose vietose 
organizuotų ar paskirai gyvenan
čių ir tvirtai įsikūrusių gydy
tojų, kurie, gal būt, taip pat yra 
labai jautrūs patriotai lietuviai, 
bet aukojančių • sąrašuose vi
suomenė jų nemato.

--Lietuvis gydytojas privalo 
būti visuomenininkas ir jo šei
ma pavyzdys kitoms lietuvių šei
moms, -- griežtai užakcentavo 
dr. B. Matulionis, kalbėdamas 
gydytojų suvažiavime New Yor
ke.

Deja, taip nėra. Tenka labai ap
gailestauti, kad iš naujųjų lietuvių 
išeivijos gydytojų, tik maža da
lis dar eina savo garbingų pirm- 
takūnų, atgimimo laikų medicinos 
gydytojų pramintu keliu. Gal 
klystame, gal ir jų įnašas į mū
sų kultūros lobyną yra didelis, 
tik dėl aukščiau minėto kuklumo 
nežinomas?

*
Kalbant apie gydytojus, negali

ma pamiršti jų pacientų. Štai kar
tą aukų rinkėjas nusiskundė, kad 
net keli lietuviai gydytojai, pa
sirašydami į aukų lapą, primi
nė, jog tik pagerbdami aukų rin
kėją, šį kartą dar neatsisako, 
bet vėliau ateitis parodys.

Esą, mūsų visuomenės prieša
ky stovį vadovai, didieji veikė
jai, susirgę kreipiasi ne į lie
tuvį gydytoją, bet tik į buvusį 
Lietuvos "pilietį". O jei reikia 
operuoti, tai tik tuos palaikyda
mi, kviečiasi dar kitą "pilietį", 
nors turime jau nemažai ir savų 
specialistų. Tad sekantį kartą 
vertėtų aukų paprašyti ir iš tų

SKAUTAI
NAUJI LSB UNIFORMŲ 

NUOSTATAI
LSB Vadija prieš kurį laiką 

svarstė nuo aukščiau buvusius 
nebaigtus Brolijos uniformų rei
kalus ir šiuos nuostatus papildė 
bei padarė kai kuriuos pakei
timus. LSB uniformų detalių su
derinimui paskirta komisija, iš 
s. Br. Gurėno, s. Br. Juodelio 
ir j. s. Ed. Vengiausko, savo 
darbą atliko birželio mėn. ir 
nuostatus perdavė LSB vyriau
siam skautininkui.

LSB Vyriausias Skautininkas 
šiuos nuostatus patvirtino š. 
m. liepos mėn. 1 d. laikinam 
Brolijos narių naudojimui, iki 
nuostatų patvirtinimo LSS Ta
rybos Pirmijoje. Šiomis die
nomis uniformų nuostatai yra iš
siuntinėti LSB vienetams ir jų 
vadovams konkrečiam naudoji
mui.

Šiuose uniformų nuostatuose 
stengiamasi išlaikyti LSB sava
rankiškumas, organizacijos tęs
tinumas ir kartu duota galimybė 
naudotis gyvenamojo krašto pri
vilegijomis ir patogumais.

Po Dainų šventės Chicagoje į- 
vykusiame liepos mėn. 3 d. 
LSB vadovų sąskrydyje dalyvavo 
ir Amerikos Balso atstovas dr.
K. Jurgėla. Brolijos ir Sese
rijos sąskrydžio proga, buvo į- 
rašyti pasikalbėjimai su Sese
rijos vyriausia skautininke O. 
Zailskiene ir Brolijos vyriausiu 
skautininku E. Vilku, kurie per
transliuoti į Lietuvą.

Vyriausi Seserijos ir Brolijos 
vadovai, viso sąskrydžio dalyvių 
vardu, pasiuntė širdingiausius 
sveikinimus sesėms ir broliams 
į pavergtą Lietuvą.

Sąskrydį užbaigiant, arbatėlės 
metu, viso sąskrydžio dalyvių 
vardu buvo pasiųsti sveikinimai, 
per vyr. skaučių Gabijos dr-vės 
išleistus atvirukus, LSS įstei
gėjui v.s. P. Jurgėlai, buvusiems 
vyriausiems skautininkams - 
ėms: v.s. L. Čepienei, v.s. J. 
Vaičiūnienei, v.s. Vyt. Čepui, v. 
s. Stp. Kairiui, v.s. A. Mato- 
niui, ir vyriausiam Skautų Aido 
redaktoriui v.s. Č. Senkevičiui.

Visi sąskrydžio dalyviai išsi
skirstė su pasiryžimu ir toliau 
tvirtai eiti skautišku keliu, kad 
lietuviškoji skautybė būtų atgal 
parnešta į laisvą Lietuvą.

B.

buvusių Lietuvos piliečių, ku
riuos taip remia mūsų lietuviš
kieji vadovai, rodydami pavyz
dį pilkajai miniai, -- pabrėžė 
aukotojas.

EMILIJA ČEKIENt

Buvęs Šiaulių apskrities vir
šininkas K. Kalendra sveikina 
Šiaulių valst. gimnazijos 1941 m. 
abiturentų suvažiavimo dalyvius.
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