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šios vasaros pabaigoje pačiame 
JAV prezidentinių rinkimų kam
panijos įkarštyje.

Pastarosiomis savaitėmis 
Chruščiovas gana dažnai gra
sino Vakarams karu. Balandžio 
25 Sovietijos diktatorius pareiškė 
naudosiąs jėgą, jei jam nebus 
leista įgyvendinti jo plano Ber
lyne. Gegužės 1 sovietai, kaip 
patys skelbia, numušę JAV žval
gybinį lėktuvą. Gegužės 5 jis 
grasino tiems kraštams, kuriuo
se yra JAV raketų bazės. Pra
eitą savaitę grasinimus dar la
biau sutirštino skelbdamas, kad 
"į tolimesnę agresiją" per ke
lias minutes atsakysiąs atomi
nėmis bombomis.

Diplomatiniuose sluoksniuose 
kalbama, kad Chruščiovas savo 
triukšmavimais norįs nukreipti 
dėmesį nuo sunkumų, kurie vis 
didėją Rusijoje.

1959 metais derlius buvęs blo
gas. Vidurinėje Rusijoje praeitą 
rudenį buvo kilęs darbininkų su
kilimas, kurį reikėjo numalšinti 
kariuomenės pagalba. Gyventojai 
vis labiau skundžiasi kasdienio 
vartojimo prekių stoka ir gauna
mųjų daiktų kokybe. Žadėtas pro
dukcijos pakėlimas vyksta daug 
lėčiau, negu planuojama.

Gegužės 5 netikėtai paskelbtas 
Chruščiovo pagelbininkų pergru
pavimas, kaip tikima, yra tų 
sunkumų atspindys. Diktatorius 
bandąs sustiprinti savo pozicijas 
sovietinės hierarchijos viršūnė
se ir taip pat norįs laimėti laiko, 
parodant žmonėms, kad jis sten
giąsis reaguoti į jų nusiskundi
mus.

Tam pačiam tikslui turį tar
nauti ir jo grasinimai karu Va
karams.

Prez. Eisenhoweris, premje
ras Macmillanas ir prez. De 
Gaulle sutaria, kad Chruščiovo 
grasinimai esą tušti, ir jis iŠr 
tikrųjų norįs baigti arba sušvel-
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ninti "šaltąjį karą".
Tačiau Vak. Vokietijos kancle

ris Adenaueris, kaip ir daugelis 
Vakarų valstybių vadovaujančių 
sovietinės politikos ekspertų,yra 
skirtingos nuomonės.

Jų įsitikinimu, Chruščiovo ko- 
egzistencinės politika paskuti
niuoju metu susilaukusi smarkios 
kritikos pačiame Kremliuje, Dar 
labiau ji puolama Mao Ce-tungo 
ir Kinijos komunistų (per šie
metines gegužės pirmosios iš
kilmes nebuvo matyti Chruščio
vo paveikslų, tik Lenino, Stali
no ir Mao Ce-tungo). Praeitą 
vasarą labai aštriai buvęs kri
tikuotas Chruščiovo nusistaty
mas vykti Amerikon, ir vizitas 
tik per plauką nebuvęs atšauktas.

Gegužės 5 įvykdytas aukštųjų 
pareigūnų pergrupavimas reiš - 
kęs Chruščiovo pastangas nu
šalinti priešus, bet dar daug kri
tikų likę aukštosiose vietose.

Chruščiovo ateitis, kaip so
vietinės politikos ekspertai sa
ko, priklausanti nuo viršūnių kon
ferencijos. Chruščiovas iš jos 
turįs grįžti su kokiu nors di
desnio masto laimėjimu, kad sa
vo priešus galėtų įtikinti, jog 
koegzistencinė politika esanti 
naudinga.

Jei jis negautų jokių koncesijų 
viršūnių konferencijos arba 
prez. Eisenhowerio vizito metu, 
Chruščiovo pozicijos, kaip spe
cialistai sako, susilpnėtų. Tuo 
atveju jis būtų priverstas pa
sirašyti separatinę taikos su
tartį su Rytų Vokietija. Ir tai 
sukeltų tikrą pavojų taikai, 
dabar esančiai ginkluotai taikai.

Vak. Vokietijos kanclerio 
Adenauerio nuomone, Chruščio
vas tą karo grėsmę galįs iškelti

PARYŽIUJE prasidėjo seniai 
lauktoji viršūnių konferencija. 
Vakarų Europos sostinėse ji ne
sutinkama su dideliu optimizmu, 
ypač kad ją, anot N Y Times, 
slegia penktojo vyro šešėlis -- 
prieš porą savaičių numuštojo 
JAV piloto incidentas.

Chruščiovas atvyko į Paryžių 
dviem dienom anksčiau ir turėjo 
atskirą pasitarimą su prez. De 
Gaulle, tačiau pasikalbėjimas pa
sibaigęs nesėkmingai, nors pra
džioje Chruščiovas bandęs kiek 
sušvelninti praeitą savaitę rody
tą griežtą toną.

Viršūnių konferencijos išvaka
rėse sovietai iššovė erdvėn nau
ją, didesnį už visus ligšiolinius 
satelitą, sveriantį per 4 tonas.

SOVIETUA išsiuntinėjo pro
testo notas į Oslo, Karači ir 
Ankarą, kaltindama dalyvavimu 
"agresijoje", kuri pasireiškusi 
numuštojo JAV žvalgybos lėktuvo 
įskridimu Sovietijon.

Kitą protestą sovietai pasiuntė 
Iranui dėl leidimo Vakarų kraš
tams naudoti savo orinę erdvę 
CENTO kariniams manevrams.

Sovietiją taip pat apkaltino 
Šveicariją, kad ji dviejų sovietų 
diplomatų areštavimu ir ištrė
mimu bandanti nukreipti dėmesį 
nuo U-2 lėktuvo incidento.
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Iš pasaulinės politikos užkulisiu

POTSDAME DAR NIEKAS NEŽINOIO SLAPTŲJŲ 
HITLERIO - STALINO PROTOKOLŲ

Kautynės Libijos dykumoje tarp vokiečių ir anglį] tankų...

II Pasaulinio karo klaidos

VIENOS KLAIDOS KAINA... ki
Graikijoje anglai pergyveno naują ”Dunkerque”

Hitleris nepaklausė adm. Ra- 
ederio patarimo pulti anglų ba
zes Viduržemy ir tai buvo tik
ras Anglijos išsigelbėjimas, sa
ko anglų karinis kritikas Liddell 
Hart, nes, Italijai įstojus į 
karą 1940 birželio mėnesį, ir Ja
ponijai grasinant Tolimuose Ry
tuose, anglų bazės buvo atsidū- 
rusios sunkiai apginamoje pa
dėty.

Churchillis italų įstojime įką
rą įžiūrėjo galimybę anglų laivy
nui suvaidinti rolę, sukeliant 
kontrataką. Nežiūrėdamas Ang
lijos vyriausiojo štabo baimini- 
mosi, jis pasiuntė į Afriką silp
nus, bet gerai ginkluotus rezer
vus, kai pati Anglija drebėjo nuo 
invazijos pavojaus.

Šis drąsus žingsnis buvo tei
sinamas tuo, kad gen. Wavellio 
armija, nors ir negausi, bet ge
rai mechanizuota, greit sutriuš
kins italų armiją šiaurinėje Af
rikoje ir atsiims rytinę Afriką. 
Ji, tiesa, būtų laimėjusi ir už
ėmusi Tripolį, jei Churchillis 
nebūtų iš čia pareikalavęs ka
reivių į Graikiją.

Ir Churchillis įstrigo į savo 
įgimtą klaidą, norą daryti daug 
dalykų iŠ karto. Jis svajojo ati
daryti naują frontą Balkanuose, 
visus tuos kraštus pietiniame 
sparne sukeliant prieš Vokieti
ją. Wavellio štabas nusileido ir

pritarė šiam pavojingam planui.
Vokiečiai į tai atsakė, užim

dami Jugoslaviją ir Graikiją, pri
versdami anglų kariuomenę per
gyventi naują "Dunkerąue", ku
rią, jai dar nepersigrupavus, iš
metė iš Kretos salos.

Anglai taip pat turėjo brangiai 
sumokėti ir už savo nuotykį Afri
koje. Šis jų pralaimėjimas lei
do Hitleriui pasiųsti kariuome
nę į Tripolį, palaikyti besi
traukiančius italus. Rommelio 
vadovaujami šarvuočiai, nors 
skaičiumi buvo mažiau gausūs už 
anglų, savo žaibine ofenzyva ats
tūmė anglus iki Egipto sienos. 
Churchillis liepė Wavelliui ban
dyti iš naujo pulti, bet jo puo
limui nepasisekus, jį pakeitė 
Auchinlecku.

★
Rommelio vardas Churchilliui 

nustelbė visus kitus. Norėdamas 
jį nugalėti, jis metė Afrikon be
veik visas jėgas. Pagaliau 1941 
m. Rommelis buvo priverstas nuo 
skaičiumi didesnio priešo trauk
tis, bet jis dar nebuvo sutriuš
kintas, ir nauja kontrataka leido 
jam dar kartą anglus sumušti 
ir priversti juos trauktis.

Šis bereikšmis bandymas 
Rommelį nugalėti anglams bran
giai atsiėjo ir sukompromitavo
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jų pozicijas Singapūre, kurios 
buvo paaukotos tam, kad išgel
bėjus pozicijas Afrikoje.

Toks Chruchillio aklumas yra 
tiesiog nesuprantamas, sako Lid
dell Hart.

Vienintelis pozityvas šiame 
reikale, kad įsitvirtinę Singa
pūre, japonai išdrįso pulti ame
rikiečių bazes Pacifike ir tuo 
įtraukė Ameriką į karą. Šitas 
Amerikos įsijungimas karantapo 
fatališku ne tik Japonijai, bet 
ir Hitleriui.

★
Amerikos įstojimas į karą 1941 

m. gruodžio mėnesį ir faktas, 
kad Rusija išliko nesumušta pir
miausiais vokiečių puolimais, 
leido numatyti ašies valstybių 
(Vokietijos - Italijos - Japonijos) 
pralaimėjimą, nes jos negalėjo 
atsilaikyti prieš sąjungininkų 
karinį potencialą.

Viena, ko galėjo agresoriai' 
tikėtis, tai uždelsti karą, deran
tis dėl taikos, belaukiant, kada 
didieji tarpusavy susipyks.

Karo prieš Japoniją posūkis 
yra pažymėtinas Koralų mūšiu 
1942 m. gegužės mėnesį ir už 
kelių mėnesių Midway mūšiu. 
Tai buvo du pirmieji jūriniai 
mūšiai laivyno istorijoje, kuriuo
se jūrininkai nematė priešo lai
vų ir neiššovė nė vieno 
šūvio iš parankos. Tie mūšiai 
vyko tolimoj distancijoje su a- 
viacijos pagalba. Japonai čia ne
teko penkių lėktuvnešių, kas su
silpnino jų orinį pajėgumą. Bet 
dar daug mėnesių turėjo pra
bėgti, kad šių mūšių rezultatai 
buvo tikrai pajusti.

Kovoje prieš Vokietiją, galuti
nis posūkis įvyko daug vėliau, 
bet jis davė daug greitesnius 
rezultatus. Jis įvyko rusų fronte 
1942 m. lapkričio mėnesį. Hit
leris metėsi naujon ofenzyvon 
vasarą, bet daug šiauresniame 
fronte, nes jo rezervai pradėjo 
mažėti. Nužygiavę iki Stalingra
do ir iki Kaukazo, vokiečiai stai
ga buvo sulaikyti šiame greita
me žygyje. Išvarginti išsitiesu- 
siose linijose, jie negalėjo pasi
priešinti rusų kontratakai, kurioj 
jie panaudojo dar neišvargusius 
karius, spausdami vokiečius iš 
šonų ir paimdami į žnyples. Vo
kiečių armija, kuri puolė Stalin
gradą, buvo apsupta ir priversta 
pasiduoti.

Vokiečiai pakartojo naują 
bandymą 1943 m. liepos mėne
sį, bet buvo atmušti. Jie atsi
dūrė ilgame fronte, kurį jau ne
begalėjo aprūpinti rezervais. 
Priešingai, rusams šis frontas 
buvo palankus, nes jų jėga augo, 
ir jie turėjo plačias galimybes 
manevruoti.

Bet Rusijos išgelbėjimas ir 
jų galutinės kontraofenzyvos pa
sisekimas priklausė nuo to, kad 
didžioji vokiečių jėgų dalis, gra
sinant sąjungininkams, buvo per
mesta iš Rytų fronto į Vakarus, 
kur anglai ir amerikiečiai ruošė
si išlipti. Šio grasinimo pase
kmė yra žymiai didesnė, negu 
buvo visų bendrai tikėta.

Kitame numeryje: Invazijos 
grasinimas...

--Aš nesuprantu, ko tie žmo
nės nori!--piktai pareiškia Sta
linas, niūriu žvilgsniu apžvelg
damas būrį politikų ir minis
terių, susirinkusių į Potsdamo 
konferenciją.

Britų premjeras Chruchillis 
neseniai pareikalavo įsileisti į 
posėdžius 140 sąjungininkų spau
dos atstovų, kurie ligi šiol ne
buvo įsileidžiami.

JAV prezidentas Trumanas, 
kilęs iš to krašto, kur spaudos 
laisvė sudaro vieną iš demok
ratijos pagrindų, taip pat nenori 
pritarti:

--Karas dar nepasibaigė, Ra
miajame vandenyne tebekovoja- 
ma prieš Japoniją. Todėl negali
me viešai nagrinėti problemas, 
kurios karo labui turi likti slap
tos.

--Na, aš tik pasisiūliau aukos 
avinėliu,--nusijuokia Churchil
lis. Tačiau jo bendradarbiai jau
čia, kad tas juokas yra iš pa
reigos. Jie žino, kad premje
ras nejuokais buvo pasiūlymą 
iškėlęs.

Konferencijai pasibaigus, jis 
savo bendradarbiams pareikš:

--Aš nusileidau, bet manau, 
kad tai buvo klaida. Visa eilė 
problemų turėjo pirma būti iš
diskutuota viešai, prieš pa
siekiant bet kurių nutarimų. Bi
jausi, kad ateityje mums prie
kaištaus, jog mes viską darėme 
klaidingai...

O
Stalinui paniekinančiu rankos 

mostu nustūmus šalin klausimą, 
ar nereikėtų į pasitarimus pri
traukti ir mažesnes valstybes, 
pradedama kalbėti apie Vokieti
ją: valstybės sekretorius Byrnes 
pareikalauja išsiaiškinti politinę 
Vokietijos sąvoką.

Tartum norėdamas ypač pa
brėžti šios problemos svarbą, 
atsistoja Churchillis. Jo stambi 
figūra už apvaliojo stalo atrodo 
atletiškai, ir su grūmojančiu to
nu balse jis paklausia:

--Ką jūs suprantate žodžiu Vo
kietija?

Rusų vertėjas Pavlovas išver
čia tą pastabą. Jau sekančią se
kundę Stalinas atkerta:

—Vokietija yra tai, kas su
sidarė per karą. Kitos Vokie

tijos nėra. Austrija nepriklau
so Vokietijai.

Prezidentas Trumanas mano, 
kad. reikėtų kalbėti apie 1937 
metų Vokietiją, bet ir jam Sta
linas atkerta, nė sekundės ne
galvodamas:

—Atmetus tai, ką Vokietija 
prarado 1945 metais.

Joks anglosaksų delegacijos 
narys nesuvokia užkulisinės to 
pasiūlymo prasmės. Niekam į 
akis nekrinta, kaip puikiai So
vietijos diktatorius pasiruošęs. 
Tik Trumanas prasitaria:

--Vokietija 1945 metais viską 
prarado.

Suerzintas Stalinas atkerta:

--Mes gi negalime ignoruoti 
karo. Vokiečių valstybė nebeeg
zistuoja, ji neturi apibrėžtų sie
nų, neturi kariuomenės, pasienio 
policijos. Yra tik keturios oku
pacinės zonos. Ar jūs norite 
sudėtų sritis, kurios 1938 metais 
buvo atplėštos nuo Čekoslovaki
jos, taip pat laikyti Vokietijos 
dalimi? Sovietų Sąjunga nieka
da tos sutarties nepripažino.

O
Paskutinis sakinys yra be

gėdiškas melas. Tačiau niekas 
nedrįsta Stalinui atvirai priešta
rauti, kad nesukėlus jo pykčio.

Hitlerio ministeris Ribbentropas 1939 m. pasirašo Vokietijos 
Sovietijos paktą. Užpakaly stovi Molotovas ir Stalinas.
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Teisinga tik tai, kad Sovietija ne
buvo atstovaujama 1938 m. spa
lio mėn. įvykusioje konferenci
joje. Tačiau tos konferencijos 
išdavas ji neprieštaraudama pri
pažino.

Čekoslovakijos pasiuntiniui 
Maskvoje jau 1939 metais buvo 
atimtas diplomatinio statuso pri
pažinimas tų pačių meti] rugsėjo 
16 Sovietija sankcionavo Čekos
lovakijos žlugimą, pripažinda
ma naują Slovakijos valstybę.

Ir Lenkijos, Jugoslavijos bei 
Graikijos pasiuntiniai Maskvoje 
neteko diplomatinio statuso, kaip 
tik jų kraštai buvo Vokietijos oku
puoti, kad tik Adolfo Hitlerio 
trečiajam Reichui įrodžius sa
vo draugiškumą...

Ir šio fakto niekas nedrįsta 
priminti: Lenkiją užpuolė ne tik 
Hitlerio armijos, bet ir Stalino 
raudonoji armija. Tačiau, "trims 
didiesiems" pradėjus kalbėti apie 
Lenkiją, visiems konferencijos 
dalyviams prieš akis iškyla 1939 
metų rugsėjo įvykiai.

Tas karas, prasidėjęs Lenkijos 
užpuolimu, tebuvo galimas tik 
po vokiečių-rusų nepuolimo pakto 
pasirašymo 1939 rugpiūčio 23.

Potsdamo konferencijoje dar 
nė vienas anglosaksų delegaci
jų narys nieko nežinojo apie va
dinamuosius "slaptus papildomus 
protokolus", prie Kremliuje, Sta
linui asistuojant, vokiečių užs, 
reik, ministerio Ribbentropo ir 
Sovietijos užs. reik, komisaro 
Molotovo pasirašytojo nepuolimo 
pakto.

Ribbentropas už tai, kaip ka
ro nusikaltėlis, bus teisiamas 
tarptautinio tribunolo, o Moloto
vas sėdi šalia generalisimo Sta
lino prie apvaliojo stalo Pots
damo konferencijoje,

Tų papildomų klauzulių pag
rindu Adolfas Hitleris Sovietijai 
atidavė ne tik Pabalti jos valsty
bes Lietuvą, Latviją, Estiją, bet 
ir rytines Lenkijos provincijas.

(Bus daugiau)
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DraugasDon Camillo;

Gfovąnni Guai-eschi
ATVIRUKAS IŠ MASKVOS

Pagaliau atėjo Peppones di
džioji diena.

Jie buvo apžiūrėję milžinišką 
traktorių fabriką ir puikiai su
tvarkytą kolchozą, paskui dvide
šimtį valandų važiavę traukiniu 
per derlingus, begalinius, gerai 
įdirbtus laukus. Taip jie galė
jo susidaryti vaizdą apie Sovie
tijos neišmatuojamas ūkines at
sargas ir didelius organizatori
nius laimėjimus. Nors iš tikrų
jų toji Rusija negalėjo Vaka
rams sukelti ypatingo įspūdžio.

Ligi tol, įvairiems atsitikti
numams begėdiškai padedant, 
Vakarams buvo lengva. Bet dabar 
jų dienelės baigėsi, ir jiems 
nebeliko nieko kita, kaip tik at
merkti akis nuostabiems stebuk
lams ir burnas, prakeiktąsias 
burnas, pagaliau užčiaupti.

Moderniame, prabangiame ir 
impozantiškame turistiniame 
autobuse, kuris gana artimai pri
minė tą dėžę, kurioje jie buvo 
gabenami per Ukrainos purvy
nus, jie važiavo plačiomis, bliz
gančiai švariomis Maskvos gat
vėmis ir pro kristališkai švarius 
langus dabar stebėjo ne Šiau
dais dengtas kaimiečių lūšneles, 
bet milžiniškus dangoraižius 
šimto penkiasdešimties, taip.net 
dviejų šimtų metrų aukščio.

Vakarai stebėjosi, įspūdis už
gniaužė jų kalbą, jie tylomis 
rijo seiles.

"Tik nepasiduokite įspūdžiui!" 
šnibždėjo Peppone Vakarams į 
ausį. "Visa tai tik propaganda I 
Jei norite pakvėpuoti grynu oru, 
jums pakanka pasivaikščioti ap
linkui Kremlių. Tik penki kilo
metrai kelio!"

Peppone buvo praradęs pus
iausvyrą iŠ susižavėjimo. Jis 
kartojo draugės Nadios Petrov- 
nos aiškinimus ir plėtė Don Ca
millo akiratį su tokia ekstaze, 
su tokiu iš pasididžiavimo dre
bančiu balsu, kad galėjai pagalvo
ti. jog jis, pats vienas Maskvą 
sukūrė.

Po kiekvieno Pepponės ir jo 
bendrakeleivių susižavėjimo
šūksnio draugas Jenka Oregovas 
džiaugsmingai krūptelėdavo.
Draugas Oregovas nebuvo šal
tas, abejingas biurokratas. At- 
virkščiai--už tūkstantį rublių 
mėnesiui, kuriuos gaudavo iš 
valstybės, jis grąžino įsitikinimo 
susižavėjimo mažiausiai už de
šimtį tūkstančių. Jį pripildė džiu
gi savijauta, kad jis esąs, tegul 
nedidelė, bet esminė dalis, lygiai 
kaip tos dešimtys tūkstančių 
akmenų, iš kurių sudėtos masy
vinės tų majestotiškų pastatų sie
nos.

"Reikia šimto kapeikų, kad ga
vus rublį, ir tūkstantį kartų 
po tūkstantį rublių, kad būtų mi
lijonas; taigi, kapeika yra šim
tamilijoninė milijono dalis. Ta
čiau jei truks mano kapeikos, 
milijoną rublių nesudarysi."

Todėl draugė Kapeika vos nes
progo iš pagrįsto pasididžiavimo, 
kai tik Peppone ir jo būrys 
iššaudavo minėtą susižavėjimo 
šūksnį, ir tik tada, kai jo sve 
čiai, pavargę ir beveik pritrenkti 

Kai du muzikai susitinka, ir prie alaus stiklo kalbasi tik apie 
muziką... Nuotraukoje Dainavos ir Čiurlionio ansamblių dirigentai 
Šimkus ir Mikulskis, susitikę Clevelande, Čiulionio namuose.

V. Pliodzinsko nuotrauka

nuo tokios gausybės grožybių jis 
per draugę Nadią pranešė, 
kad pirmoji miesto apžiū
rėjimo dalis esanti baigta.

--Draugas Oregovas,--prabi
lo Petrovna,--mano, kad geriau
sia būtų sustingusius sąnarius 
kiek pramiklinti ir viešbutin 

--Tai mūsų požeminio traukinio stotis!

grįžti pėsčiomis. Nuo čia tik ke
letas šimtų metrų.

Majestotiškų pastatų apsuptos 
aikštės vidury jie išlipo iš pra
bangaus autobuso.

Tartum paskutinę akimirką at
siminusi kažkokią smulkmeną, 
draugė "Kapeika" staiga sušuko 
"A"!, apsisuko ir įėjo aikštėje 
pakilusio, plataus, bet žemo kios- 
kio angą.

Kiti pasekė jį. Riedą laiptai 
paėmė juos ir nunešė į žemės vi
durius.

--Tai yra mūsų požeminis 
traukinys!--pareiškė draugėNa- 
dia, kai jie visi nulipo nuo bė
gančių laiptų.

Maskvos požeminis traukinys 
yra Sovietijos pasididžiavimas. 
Norint susidaryti jo vaizdą, rei
kia įkūnyti siriškai babilonišką 
slogutį: marmorą, kristalą, por- 
celaną, mozaikas, stukatūras, 
freskas, iškeltąjį reljefą,plokš
čiąjį relijefą, statulas, paveiks-

Sibiro tremtinio atsiminimai A. Valasevičius

TA PAČIA NAKTĮ IŠKASAM DVI SLĖPTUVES m
— Nebūk tu durnas, 

klausyk ką jis pataria. Tu 
mūsų nebijok. Paskui mus 
eina kolchozai ir kita tvar
ka, o mums tas visai nerūpi.

Kalba greit ir įtikinan
čiai, neduodamas man į kal
bą įsikišti. Palinkėjęs viso 
gero, greit nueina.

Aš aparatą įkišu į spintą, 
bet slėpti bijau ir išeinu 
lauk. Prieangyje netikėtai 
atšoksta nuo manęs karei
vis. Kurį laiką viens į kitą 
žiūrim.

— Šeimininke, gal duosi 
duonos. — Maisto spinta 

lūs, bronzą, sidabrą, auksą... 
tenka stebėtis, kad ten dar nenu
tapyta ir pora dabitų.

Peppone ir draugai stovėjo, 
<it žaibo kliudyti, ir draugė Ka
peika spinduliavo laime.

Pirmasis, kuris iš nustebimo 
atsigavo, buvo draugas Scamog
gia.

--Drauge, -- pašnibždėjo jis 
Petrovnai į ausį,--tai yra gra
žiausia, ką šalia tavęs mačiau 
Sovietų Sąjungoje.

Taip netikėtai pagarbinta, 
draugė Petrovna akimirką sto
vėjo apstulbusi, tačiau netru
kus susigriebė:

--Drauge,--atsakė ji įspėda
ma,--kaip tu gali juokauti šio 
kolosališko sovietinio darbo ir 
sovietinio meno paminklo aki
vaizdoje?

--Drauge,--mirtinai rimtai 
atsakė Scamoggia,--aš nejuo
kauju.

Iš jo tono buvo galima supras
ti, kad jis tikrai kalbėjo tiesą 
ir buvo giliai sujaudintas; taigi, 

tą akimirką draugė Petrovna 
užmiršo griežtas partijos valdi
ninkės pareigas ir laimingai nu
sišypsojo, kaip kokia buržujiš
ka mergina.

Peppone priartėjo prie Don 
Camillo.

--Na, drauge?--pašaipiai nu
sišypsojo.--Ką į tai pasakytų tū
las mūsų pažįstamas dvasiškis?

Požeminę stotį tuo metu už
plūdo žmonės: įprastiniai vyrai 
ir moterys, apsivilkę įprastiniais 
skurdžiais ir blogai pasiūtais 
drabužiais. Tie patys įprastiniai 
prislėgti veidai.

—Jei jis čia būtų,--atsakė Don 
Camillo,--jis sakytų, kad kepsnis 
paprastame dubenyje jam labiau 
patinkąs, negu svogūnas auksinė
je lėkštėje.

--Tai yra koktus materializ
mas,--nusivylęs atsakė Peppo
ne. Tačiau kepsnio paminėjimas 
jį vis dėlto sujaudino.

(Bus daugiau)

jam atidaryta. Aš išimu 
duoną.

— Ar galima daugiau ir 
mano draugams?

Aš išimu dar kepalą, gal
vodamas, kad tikrai nėra 
blogas žmogus, jei ir savo 
draugų nepamiršta.

Netrukus parveža sužeis
tą tą patį karininką, kuris 
norėjo pasiimti radiją. Ir 
dar vieną eilinį kareivį. Aš 
juos aplankau klausdamas, 
ar skauda.

Karininkas peršautas per 
šlaunį, kareivis per koją že
miau riešo. Jis ne tiek su
sirūpinęs žaizda, kaip gai
lisi sugadinto, naujo vokiš
ko bato.

Prisimenu, kad neperkil- 
notos karvės. Einu į laukus. 
Prie galo tvarto, žolėse, iš
mėtytos rusiškos granatos. 
Mane stebina, kodėl be tiks
lo, neišnaudotas išmėtė. 
Greit surenku ir paslepiu, 
kad radę vaikai nesusižeis- 
tų.

Karvės žiūri manęs lauk
damos, o juodmargė laižo 
neseniai gimusį veršiuką. 
Tai mane maloniai nuteikia, 
akimirką užsimiršta pra
ūžęs frontas, lyg skatina į 
taikų, ramų gyvenimą.

Svečiams padedant dir
bam užsilikusius ūkio dar
bus.

Buvo sekmadienis. Sėdė
jau pas kaimyną prie adaro

VASAROS STOVYKLOS 
JAU LAUKIA 

MŪSŲ JAUNIMO
Jeigu skautų stovykloje 

tebūtų vienas rytinis švil
pukas, po kurio pasigirsta 
rūsti stovyklos budėtojo ko
manda "stovykla keeelk!”, 
tai vien tik dėlto būtų ver
ta siųsti savo prieauglį. Ji -iš 
karto pastato juos ant ko- 
jė. O tas gyvenimas stovyk
loje toks įvairus ir įdomus, 
kad po daugelio metų sto
vykliniai vaizdai, kaip gyvi 
atgimsta vaizduotėje.

Bet skautų stovyklas ne
sudaro vien tik švilpukas. 
Čia visa eilė auklėjamųjų 
priemonių, taip įmantriai 
sudarytų ir paslėptų, kad 
net ir apsukriam pedagogui 
reikia pagalvoti, kur bai
giasi žaidimas ir kur prasi
deda auklėjimas. Tos dvi ar 
trys stovyklinės savaitės 
gali tiek daug duoti jaunuo
liui, kad tėvai nebepažįsta 
grįžusių savo įpėdinių. Sa
koma, išleidžiant vaikus į 
skautišką stovyklą reikia 
paimti pirštų nuospaudas, 
kad sugrįžus galima būtų 
tiksliai juos atpažinti.. .
Viena iš svarbių aplinkybių, 

dėl kurių skautiškos sto
vyklos yra beveik būteny- 
bė, tai jų lietuviška dvasia. 
Vargu ar per visus metus 
jaunuolis gali gauti tiek lie- 

lango ir šnekučiavom apie 
savus pergyvenimus. Vieš
keliu ėjo kolonos. Iš šalių 
ginkluoti ir uniformuoti, su 
žaliomis kepurėmis karei
viai, o viduryje einančių 
sunku pažinti — kareiviai 
ar civiliai. Vėliau sužinom, 
kad rusų nepatikimieji, ku
riems prieš pat frontą įduo
dami ginklai ir jie panau
dojami pralaužimui priešo 
linijų. Sako, jie krauju turi 
atpirkti savo kaltes.

Netrukus grįžta šeimi
ninkė. Ji buvo bažnyčioj. 
Pasakoja, kad žmonių buvę 
daug, tik jaunimo mažai. 
Kunigas sakęs gražų pa
mokslą ir prašęs melstis už 
taiką.

— Bet už ką melstis, ka
da du velniai pešas? — nu
traukia jos kalbą šeiminin
kas.

— Jau ir valdžia yra, — 
tęsė toliau šeimininkė. — 
Yra skelbimai, kad tarnau
tojai grįžtų į savo, senas 
vietas, o jauni vyrai regis
truotus į karinius komisa- 
rijatus, ar paduotų prašy
mus stoti į miliciją. Sako, 
ieško buvusio viršaičio ir 
daug kitų.

Aš skubu į namus papa
sakoti naujienų. Dauguma 
mano svečių išvažinėja, 
kviesdami ir mane, bet aš 
mieste nedirbęs, nutariu pa
silikti kaime.

Pasilieka kol kas ir bro-

I

Blizginam batus...

tuviškos dvasios, kiek jis 
gauna per tas porą savai
čių. Vien tik tas faktas, kad 
jis visą parą gyvena lietu
vių tarpe ir lietuviškoje ap
linkoje, ar jau ne daug pa
sako?

Visa tai, kas čia parašy
ta, skambėtų kaip tikra pro- 
poganda, jeigu nebūtų tei
sybė. Jeigu jūs patys ne- 

lio žmona su sūneliu, nes 
atrodo, kad ir naujų šeimi
ninkų maisto kortelės bus 
liesos. Aš apsidžiaugiu, kad 
bus šeimininkė, nes sesuo 
išeina pas uošvius.

Sekančią dieną ateina ir 
naujai paskirtas seniūnas. 
Atneša grūdų prievolės la
pelius, kur nurodytas labai 
trumpas pristatymo termi
nas. Pakartoja mums jau 
žinomus potvarkius ir pri
duria, kad vakaruškos lei
džiamos, jaunimas tegul 
linksminasi.

Jis kalba daug ir gana 
protingai. Paskui praneša, 
kad valsčiuje, tai yra vyk
domam komitete, teiravosi 
ir apie mane. Jis sakęs, kad 
nežinąs, turbūt pasitraukęs 
su vokiečiais. Pataria sau
gotis, gal vėliau aprims. 
Esą ir jo sūnų liečia kariuor 
menė, tai ir jis kol kas ne- 
sirodysiąs.

Vakare ateina Juozas ir 
Stasys. Juos abu liečia ka
riuomenė į kurią nenori eiti.

— Kodėl mums kariauti ? 
— klausia Stasys. — Vokie
čiai taip prievarta neėmė, o 
šitie susigalvojo. Ir kas blo
giausia, kad neapmokytus, 
sako, tiesiai siunčia į fron
tą.

Mano padėtis aiškiausia. 
Kaip buožės sūnui (tėvai 
turėjo 31 ha.) — kalėjimas.

— Vyrai, jeigu nutariam 
kol kas slapstytis, tai tam 
reikia ir pasiruošti, — sako 
Juozas.

Tą pačią naktį iškasam 
mano trobesiuose dvi slėp
tuves.

VLADAS
VIJEIKIS

stovy klavote skautiškoje 
stovykloje, paklauskite ten 
buvusių, ir galima garan
tuoti visu savo judomu ir 
nejudomu turtu, ir net tuo 
ko namie nepalikai, kad jie 
blogo žodžio nepasakys.

1958 metų Tautinėje sto
vykloje, kai didelę aikštę 
pripildė būriai lietuviškojo 
jaunimo ir kai jų darnios 
gretos ėmė žygiuoti pro 
gausų būrį fotografų ir sve
čių, tai vyrai vengė vienas 
kitam į akis pažiūrėti. Ir 
kaip tu žiūrėsi, jeigu jos 
blizga nuo besirenkančių 
džiaugsmo ašarų. Juk tai 
tik moterims silpnuolėms 
tinka, bet ne atšiauriems 
vyrų būdams. Bet taip bu
vo ...

šių metų stovyklos jau 
laukia lietuviško jaunimo. 
Kiekvieno tėvo pareiga at
siliepti į skautų-čių vadų 
kvietimą ir ne tik pasiųsti 
savo vaikus, bet taip pat 
darbu prisidėti prie tų sto
vyklų pasisekimo. Kreipki
tės į skautų vadovus ne
laukdami atskiro paragini
mo ir pasiūlykite savo pa
galbą. Tuo jūs tikrai atlik
site lietuvišką darbą.

Virtuvėj buvo nekilnoja
ma, trikampė maisto spin
ta. Išpiaunam grindyse tri
kampę skylę ir pritaikom 
uždarymą. Pačią slėptuvę 
iškasam po prięangiu ir že
mes išvežiojam gana toli, 
kad nebūtų jokio įtarimo.

Antrą slėptuvę įrengiam 
kluone, nepamiršdami spe
cialios angos, kad galėtume 
išlysti gaisro atveju.

— Bet didžiausia klaida, 
sakau, kad jas rengiam pas 
mus. čia gali daugiausia 
krėsti.

Sekančioms naktims įren
giam slėptuves pas Juozą ir 
Stasį. Vėliau dar vieną ši
lainių pušynėly.

. Parėjus namo jau pasa
koja brolienė, kaip rusai, su 
vietos miliciją (į miliciją 
daugiausia stojo vietiniai 
rusai vadinami "kacapais’’ 
ir save skaitančiais lenkais) 
buvo apsupę trobesius ir 
manęs ieškojo.

— Ar rado slėptuves ? — 
buvo mano pirmasis klausi
mas. Pasirodo, kad slėptu
vių nerado. Ji sakiusi, kad 
aš pabėgęs su vokiečiais.

— Kaip jiems grūdus ati- 
duosim? — klausia brolie
nė.

— Tegul ima patys,kaip 
tik nori, tik svarbiausia, 
kad mes maisto turėtume. 
Matyt, viskas eis per nieką.

Namuose nuobodu ir ne
ramu. Nueinu pas Juozą. 
Jis gyvena toliau nuo vieš
kelio. Jo tėvai pasenę. Aš 
suprantu, kaip jie gailis sa
vo sūnaus. Jo sesuo visuo
met saugo po langais. Mes 
apie šį tą kalbamės.

— Gal greit pasibaigs ka
ras ir tada rusai negaudys 
vyrų, sako jo tėvas.

Lauke pasigirsta toli šū
viai. Pro langus nieko nesi
mato ir mes su Juozu išei
nam laukan.

—■ Einam, užlipsim ant 
tvarto lubų, — sako Juozas. 
— Pro stogo langelius toli 
matosi, o jei bėda, tai į slėp
tuvę.

(Bus daugiau)

taip.net


Nr. 57 —4 DIRVA 1960 m. gegužės 16 d.

DIRVA
— THE FIELD —

Established in 1915
6907 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio 
HEnderson 1-6344

Prenumerata metams: $10.00 • Laikraštis išeina tris 
kartus savaitėje: pirmadieniais, trečiadieniais it penkta
dieniais, išskyrus šventes.

Redaguoja: B. Gaidžiūnas, V. Gedgaudas ir J. Palukaitis 
• Redakcinę kolegiją sudaro: P. Bastys, E. Čekienė, 
R. Mieželis, J. Paplėnas, V. Rastenis ir St. Santvaras.

Jaunimas padeda jaunimui
Tokį gražų šūkį iškėlė Vasario 16 Gimnazijos rėmėjų 

būrelių vadovai Clevelande. Ir ne tik iškėlė, bet jį ruošiasi 
ir įgyvendinti, pavesdami jaunimui rinkti aukas, rengia
mo vakaro programą išpildyti, šokiams groti ir kitaip 
talkinti, kad toje gimnazijoje besimokantiems būtų ge
riau. Kitaip sakant, būrelių vadovai sugebėjo mūsų jau
nuosius įkinkyti į tokio pat amžiaus jaunuolių rėmimą, 
kurie tebegyvena skurdų, labai netikrą, bet mokslo sie
kiantį gyvenimą.

Sumanymas ne tik girtinas, bet ir remtinas, čia gy
venantieji mūsų jaunuoliai ne visi gerai žino, kaip sunku, 
kada kišenėj nėra nė vieno reikalingo cento. Ir kada mama 
ar tėtis tų centų taip pat negali duoti, nes jų neturi. O 
ką jau kalbėti apie pasivažinėjimus savo automobiliais, 
vakarais "big-boy” ar ”king size” dešrelių valgymą, lau
ko kino filmų žiūrėjimą ir šimtus kitokių pramogų, gali
mų tik tada, kada kišenė netuščia.

Ten gyvenantieji tų visų pramogų ne tik neturi, bet 
ir apie jas galvoti negali. Pagaliau, dėl to ir sielotis nerei
kia. Tokios pramogos prie tvirto jaunuolio charakterio 
išaugino ir ryžtingumo gyvenimą imti už ragų nieku ir 
neprisideda. Bet jie turi teisės laukti paramos, kad besi
mokydami sėdėtų mokykliniuose suoluose, kad mokyklos 
patalpos būtų pakankamai šiltos, kad nereikėtų galvoti 
apie valgį ir jo mokyklos virtuvėje pakaktų, kad moky
tojai nevaikščiotų susirūpinusiais veidais, mokyklos ka
sai ištuštėjus, žodžiu, kad būtų galima gyventi ir dirbti 
normaliai.

Mūsų pareiga, kurie gyvename geresnėse sąlygose; 
jiems padėti. Ir taip nemažai kas iš mūsų darome: savo 
centą pastoviai tos gimnazijos išlaikymui atiduodame. 
Bet būrelių vadovai, kurie tų centų ar dolerių surinkimu 
rūpinasi, taip pat pastebi, kad nuolat besikartojantis rin
kimas, ir dar vis iš tų pačių rėmėjų, patenka į nuovargio 
kelią. O kai nuvargsta ne vienas, bet keli ar keliolika bū
relių, tai iš gimnazijos vadovybės ir vėl pasigirsta nauji 
pagalbos šauksmai.

Tokie, stipresni pagalbos šauksmai, buvo praėjusių 
metų pabaigoje. Tada gimnazijos kasa buvo pavojingai 
ištuštėjusi, o nesumokėtos skolos už maistą, mokyklos 
aptarnavimo reikmenis, labai sunkiai spaudė. Bet atsirado 
geradarių, kurie šokosi gelbėti. Į pagalbą labai stipriai 
įsijungė mūsų spauda ir daugumą jautresniųjų išsijudi
no. Kas doleriu, kas dešimtine, o kas ir stambesne suma 
tas būtinąsias bėdas išlygino. Bet tik išlygino, jokio at
sargos kapitalo nesudarė.

Gimnazijos dešimtmetį švenčiant paaiškėjo, kad, no
rint normalesnių mokymosi ir gyvenimo sąlygų, būtinai 
reikia padaryti kai kuriuos praplėtimus. O tai jau surišta 
vėl su centais ir doleriais, be kurių niekas nepasidaro; 
Taigi ir šiuo atveju vėl reikia naujos talkos.

šiais, o taip pat ir kitais gimnazijos rėmimo moty
vais, ir buvo mestas šūkis, kad tegul ir mūsų jaunimas į 
tą paramą įsijungia. O įsijungdamas tegul nors kiek pa
junta, kad ne visur taip gerai, kaip pas mus, kad reikia 
savųjų pagalbai ir padirbėti. O jei padirbės, daviniai bus 
džiuginantieji, ir Vasario 16 Gimnazijoj besimokantieji 
tai neužmirš.

Tuo pačiu gimnazijos rėmimo tikslu praėjus vieno 
dolerio vajus davė neblogus davinius. Reikia manyti, kad 
ir pradėtas vajus — jaunimas padeda jaunimui — ras 
atgarsį įvairiose lietuvių kolonijose. O radęs palengvins 
ten likusiems gyventi ir mokytis. B. G.

TĖVYNĖS APSAUGOS RINKTINE

DIRVOS 51 Nr., laiškų skil
tyje, buvo minėtas tautiečio V 
(inco) Tamošiūno, iš Detroito 
laiškas, kuriame kalbama apie 
"Lietuviškus Pulkus Žemaitijo
je".

Tautietis V. Tamošiūnas, bu
vęs Zarasų policijos vadas, 
vėliau 1-jo Savanorių pulko ūkio 
viršininkas turėtų žinoti jo mi
nimą reikalą ir tiksliau rašyti. 
Tai nebuvo "Lietuviški Pulkai 
Žemaitijoje", o Viekšniuose gi
musi Tėvynės Apsaugos Rinkti
nė, iŠ kurios išsivystė 1-mas 
Savanorių pulkas, vėliau 2-s 
ir, kai iš vermachto buvo at
gauti Lietuvos kariuomenės ka
rininkai, buvo suprojektuotas 3-s 
Savanorių pulkas. Visuose išli
kusiuose dokumentuose bei jų 
antspauduose yra (rašyta Tėvy
nės Apsaugos Rinktinė, 1 

Savanorių Pulkas ir t,t., bet ne
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"Lietuviški Pulkai Žemaitijoje".
Jonas D. Cėsna, 

Chicago

KLAIDA PAAIŠKINAME

Po buvusių Vytauto Didžiojo 
Universiteto rūmų nuotrauka 
(Dirva, gegužės 9 d., No. 54) 
paaiškinimo pabaiga ("kuriuose 
dabar įrengta centrinė bib
lioteka") yra klaidinga. Tuose 
rūmuose dabar yra Kauno Polite- 
technikos Instituto mechanikos 
fakultetas. Centrinė Valstybinė 
Biblioteka (dabar vadiname Res
publikinė Biblioteka) yra įkur
dinta toje pačioje gatvėje, kiek 
toliau, būtent, Donelaičio g. 2 b, 
buvusiuose Prekybos Rūmų na
muose,

V.R., 
N.Y.

VALTORNĖ IR ANGLŲ RAGAS

B.G. Dirvos 52-ajame numery
je visai pagrįstai stengiasi ap
ginti tuos mūsų kultūrinių įvykių 
aprašinėtojus bei vertinto jus, ku
rie nori būti nuoširdūs ir bando 
atsisakyti bereikalingų pasaldi
nimų.

Tai jau šviesus ir sveikintinas 
reiškinys.

Vienok klausimas, ar pati Re
dakcija tikrai stengiasi žengti 
B.G. paminėtuoju "kietesnio, bet

/
KOMUNISTŲ SPAUDA KIŠASI Į GIMINIŲ

SUSIRAŠINĖJIMĄ
Rausva teta apskundė savo giminaitę

Vienas vilniškės "Tiesos" ko
respondentas neseniai piktinosi 
perdideliu žmonių domėjimusi 
siuntiniais iš Amerikos. Pir
miausia užkliuvo už "ameri
koniško raištelio". Mat, kaž
kokia močiutė Vilniaus pašte ga
vusi siuntinį ir ten pat jį neva iš 
smalsumo atrišusi (čia kores
pondentas jau "riečia", nes 
siuntinius paštuose prieš išduo
dami visada atidaro ir tikrina 
pagal sąrašą, ar viskas yra). 
O paskui pasigedusi "ameriko
niško raištelio", tai yra, vir
vutės, kuria siuntinys buvęs 
surištas. Štai, girdi, kokia žmo
nių tamsybė! Net virvutė iš 
Amerikos dar atrodo kažkoks 
stebuklas! Tai, esą, "buržuazi
jos valdymo metais įvairiausi 
biznieriai ir liežuvautojai kalė 
į galvą, kad gera tik tai, kas 
užsienietiška, amerikoniška".

Gerai "įkalė", kad net ir po 
dvidešimties metų amerikinę 
virvutę tebegerbia!

Gali būti ir kita virvučių ger
bimo priežastis. Nors Ameri
koj siuntinių Įstaigos, rodos, 
ne pačias geriausias virvutes 
vartoja, bet galimas dalykas, kad 
jos visdėlto gali atrodyti gana 
vertingos, palyginus su "so
cialistinėmis". Mums čia yra te
kę matyti Vilniuje vartojamas 
virvutes: jie net laikraščius siun
čia virvutėmis perrištus. Jeigu 
tenai tik tokios yra apyvartoj, 
tai be reikalo korespondentas 
juokiasi iš tos močiutės, kuri 
amerikinės virvutės nenorėjo nu
mesti. Skirtumas yra, ir ji gali 
matyti kiekvienas, be jokio "ka
limo".

"TETULE NEBUVO DOSNI",

Toliau korespondentas piktina
si Onos Dočkuvienės (iš Gaideliš
kių kaimo, Daugėliškiu apylinkės, 
apie 5-6 kilometrai nuo Vilki
jos) laišku, rašytu tetai Annai 
Peters į Ameriką. Teta sena 
amerikietė (tą ir pavardė liudija). 
Be to, atrodo, iš "rausvųjų". 
Anot korespondento, "tetulė ne
buvo dosni": atsiųsdavusi duk
terėčiai tik "visokių blizgučių, 
niekniekių", todėl Dočkuvienė 
bandžiusi tetą sugraudinti. Pa
rašiusi, kaip jai bloga gyventi. 
Bet teta kieta. Nepatikėjo, kad 
"socialistiniam rojuj" galėtų bū
ti bloga. Nusiuntė laišką "dva
sios vadui", o tas, padaręs nuo
rašą,--partijai, patikrinti! Re
zultatas—sušaukė kaime susi
rinkimą, sušaukė žvėrininkys
tės sovchozo darbininkų susi
rinkimą (ten Dočkai dirba), 
viešai išbarė ir parašė dar pa
mokslus vietiniame rajono laik
raštyje ir net "Tiesoj".

Ką gi Dočkuvienė parašė? (Ko
respondentas vadina ją Docku- 
viene, nes "dvasios vadas" 
skundą rašė, turbūt, ameri
kine mašinėle, be lietuviškų 
ženklų). Ji rašiusi, kad "Nieko 

vertinimo

rodo, kad 
"kietesni"

patirtis 
bei 

kartais palaidojami

drauge nuoširdesnio 
keliu."

Gyvenimo 
nuoširdesni 
straipsniai 
stalčiuose, o panaudojami tokie, 
kuriuose gausu ne tiktai tuščių 
pasaldinimų, bet net ir nesąmo
nių. Išeitų, kad kai kada straips
nio likimą nulemia ne jojo turi
nys, bet autoriaus pavardė.

Laimingų išrinktųjų pavyzdžiu 
laikau veiklųjį St. S., kuris mi
nėtame Dirvos numeryje visai 
be jokio vargo anglų ragą su
tapatino su valtorne,ir nuolankus 
skaitytojas vistiek turėjo patikė
ti jo paaiškinimais apie kompozi
toriaus J. Gaidelio kūrinį.

J.N-s, 
Cleveland

ŽODELIS IŠ BRAZILUOS

Nors Dirvą gauname mėnesiu 
vėliau, bet vistiek ji yra visu 
kuo patraukli, įdomi.

P. Kazakas, 
Sao Paulo

TAIP PAT "DIRVOS" DRAUGAS...

Gavome iš vieno bandomo skai
tytojo tokį įdomų laišką: "Nuošir
džiai dėkojame už Dirvą. Pre
numeratos neužsakom. Naudo
jamės Jūsų laikraščiu iš savo 
kaimyno".

mes neturime, nei karvės, nei 
kiaulės, nei paukščio, toks da
bar suvaržymas. Dirbti reikia už 
dyką..." Ir paskui dar pridėjusi: 
"Pas mus taip blogai, kad dau
gumas apanka... Tik dviejuose 
kaimuose apako 20 žmonių... Jau
ni buvo žmonės, sveiki..."

Pagal korespondentą, ji priva- 
lėjusi pradžiuginti tetą štai ko
kiomis žiniomis: reikėjo pasi
džiaugti, kad kasdien geriau ir 
geriau gyvena jinai ir jos šei
ma. Kad jos vyras dirba Vilki
jos žvėrininkystės (sidabriniųla
pių) ūkyje. Kad ir ji pati tenai 
dirbanti. Kad uždirbą gerai. 
(Neliepė, tačiau, parašyti, kiek 
uždirba, kiek laiko dirba, kiek 
laiko eina į darbą iš savo kaimo). 
Dar reikėję parašyti, kad ji, 
Dočkuvienė, vis rečiau beeinanti 
į darbą, nes jai nebesą reika
lo eiti, kadangi "namie visko už
tenka. Tvarte karvė, dvi kiau
lės, pulkas paukščių".

Korespondentas kažkaip ne
tvirtino, kad Dočkai iš tiesų pui
kiai gyvena. Jis tik piktinasi, 
kodėl Dočkuvienė neparašė, 
kad viskas labai gerai ir dar 
eina geryn. Be to, kores
pondentas, naujos klasės atsto
vas, pats gaudamas gerą ho
norarą, gana idiliškai žiūri į 
kitų žmonių gyvenimą. Anot jo, 
jeigu šeima turiI<arvę, porą kiau
lių ir "pulką" paukščių, tai jau 
reiškia, kad "namie visko 
užtenka", kad jau yra toks pertek
lius, jog net ir į darbą nebėra 
reikalo eiti!

Žinoma, yra žmonių, kaip sa
koma, "prašnių", įsivaizduojan
čių, kad iŠ Amerikos siunti
nius siųsti yra maždaug kaip 
švilpterėti. Yra tokių, kurie sa
vo padėtį papiešia sutirštintomis

Skautų Sąjungos Filisterių suvažiavimas
ASS centro valdyba ge

gužės 28-30 d. šaukia Filis
terių Skautų Sąjungos su
važiavimą. Suvažiav imas 
įvyks J. P. Linkų vasarvie
tėje ”Christianą Lodge”. 
Suvažiavimo metu visa va
sarvietė bus rezervuota, tik 
suvažiavimo dalyviams ir 
jų šeimų nariams, ši vasar
vietė yra ant Christiana 
ežero kranto, apie 1 mylias 
nuo Adamsville, Mich., apie 
100 mylių į rytus nuo Chi
cagos. Vieta lengvai pasie
kiama važiuojant Indiana 
Toolroad. Dėl platesnių in
formacijų bei susisiekimo 
ir Chicagos reikalais kreip
tis į Rimgailę Gustaitienę, 
6016 So. Campbell Avė., 
Chicago 29, III. Tel. HEm- 
lock 6-1701.

Sėkmingam suvažiavimo 
pravedimui yra sudarytos 
programos ir rengimo ko
misijos, kurios jau nuo sau
sio mėn. darbuojasi, tikė
damos šį suvažiavimą pada
ryti patrauklų ir naudingą 
kiekvienam dalyviui. Pro
gramos komisiją sudaro 
inž. L. Maskaliūnas (pirmi
ninkas), dr. M. Budrienė, 
N. Maskaliūnienė, T. Re- 
meikis, D. Tallat-Kelpšaitė, 
inž. A. Avižienis, dr. E. Ka
minskas, inž. E. Korzonas ir 
A. Stepaitis. Į suvažiavimo 
rengimo komisiją įeina J. 
Karklys (pirm.), R. Gustai- 
tienė, A. Sidzikauskaitė, R. 
Stravinskaitė, inž. A. Ba
kaitis, inž. L. Maskaliūnas, 
inž. V. Minkūnas, D. Tijū
nėlis ir J. Vazbys.

Suvažiavimo darbai bus 
atliekami atskiruose rate
liuose. Kiekvienam rateliui 
yra paskirta po vieną refe
rentą ir kelis koreferentus, 
kurie iš jiems paskirtos sri
ties padarys pranešimus ir 
vėliau praves diskusijas. 
Referentais ir koreferentais 
yra pakviesti filisteriai iš 
įvairių JAV ir Kanados vie
tovių.

Tokiu būdu bus išdisku
tuota ir padaryti sprendi
mai, kurie saistys visus 

spalvomis. Galimas dalykas, kad 
Dočkuvienė ir pamelavo, rašy
dama neturinti nei karvės, nei 
jokio kito gyvulio. Jos nelai
mė, kad jos teta užuojautos jai 
vistiek neturi. Jeigu turėtų, tai 
suprastų, kad net ir karvę bei 
kiaulę turėdami žmonės dar nė
ra visko pertekę, nes tai tik 
parama maistui. Gera teta tokiu 
atveju arba kiek galėdama padė
tų, arba atvirai pasisakytų, kad 
pati netvirčiausiai laikosi ir at
siprašytų negalinti padėti. Bet 
tetai Peters, matyt, kiti dalykai 
labiau rūpi. Jai rūpi užkirsti ke
lią laiškams, kuriuose nėra pa
sigyrimų. Todėl ji savo gimi
naitę įskundė!

"Kaimynai ir sovchozo darbi
ninkai" irgi barė Dočkuvienę par
torgo žodžiais:

"Ar tu užmiršai, kad tavo vai
kai lanko mokyklą ir už mokslą 
mokėti nereikia? Kad tu ir tavo 
šeima naudojasi nemokama me
dicinine pagalba... O kodėl ne- tik nebus tas Dočkuvienės pa- 
papasakojai, jog statote naują 
namą, tvartai pilni gyvulių, kad 
tarybinis ūkis aprūpina jūsų 
nuosavus gyvulius pašarais?" 
Irgi labai įsidėmėtinas pabari
mas: "kodėl nepapasakojai"! Ką 
tai reiškia? Ar kodėl nepapasa
kojai, kad iš tikrųjų taip yra, 
ar tik kodėl nepamelavai, kodėl 
nesigyrei? Ar jeigu darbo žmo
gus statosi sau naują namą (ko
kį namą?), tai tas jau reiškia, 
kad pas jį visko perdaug? Argi 
ne atvirkščiai, argi kaip tik 
ne daugiau trūkumų juntama, 
kai reikia statydintis trobą? Ir 
ar Dočkai tikrai statosi nau
ją trobą, ar gal iš jų reikalau
ja, kad jie tik tetai rašytų, jog 
statosi? Ką reiškia "tvartai pil-

FSS narius, čia bus sunor- 
muojami santykiai tarp 
FSS ir kitų politinių, kul
tūrinių ir visuomeninių pa- 
junginių; bus apibrėžti FSS 
tikslai; išdiskutuotos FSS 
pareigos sąryšyje su lietu
vių ir kitataučių visuome
ninių ir, kt.

Įdomu pastebėti, kad FSS 
ryžtasi reikštis ir politinėje 
veikloje, kas iki šiol buvo 
laikoma griežtai nepriimti
na bet kokiai skautišką at
spalvį turinčiai organizaci
jai. Šis FSS interesavima- 
sis politine veikla yra visai 
suprantamas ir pateisina
mas, nes jos narius sudarys 
ne mokyklinio amžiaus ber
niukai ir mergaitės, bet 
akademikai, baigę aukštuo
sius mokslus. Tokiai orga
nizacijai efektingi ausiai 
įgyvendinti skautų šūkio 
antrąją dalį — tarnauti tė
vynei — galima tik dirbant 
tiesioginį darbą Lietuvos 
laisvinimo kryptimi, kas 
reiškia dirbti politinėje 
plotmėje. Tokiu būdu tiki
masi, kad skautiškų pažiū
rų filisteriai, kurių eilės au
ga, bus įtraukiami į efek
tingą Lietuvos laisvinimo 
darbą, ko iki šiol buvo pasi
gesta ne vien iš skautiškos 
a k a d e minės visuomenės, 
bet ir iš kitų akademinių 
organizacijų.

Cicero jaunimas, dalyvavęs vaizdelio apie motiną vaidinime 
gegužės 7 d.,šv. Antano parapijos salėje.

E, Šulaičio nuotrauka

ni gyvulių"? Ar nori pasakyti, 
kad sovchozo bernai turi išti
sas bandas gyvulių? Dočkuvie- 
nė nerašė tetai, kad ji serga, 
ar kad jos šeimoj kas nors ser
ga, tai medicinos pagalba jai 
nei neteko naudotis. Ji, tiesa, 
būtų nemokama, bet vaistai— 
tie tai mokami, jeigu iš viso 
jų pasiseka gauti. Mokslas ne
mokamas, bet mokiniui valgy
ti reikia, jį aprengti reikia, 
knygas ir rašomąsias priemo
nes pirkti reikia,--o juk tai ir 
yra pačios didžiosios mokymosi 
išlaidos. Jei Dočkų vaikai mo
kosi septynmetėj, tai jie ne
turi jokių didesnių privilegijų, 
kaip ir betkur kitur, nes pra
dinis mokslas visur nemoka
mas, ir tik mokinio išlaikymas 
bei aprūpinimas mokymosi reik
menimis visur sudaro tėvams 
panašaus rūpesčio.

Įdomus tas 20-ties jaunų žmo
nių apakimo atvejis. Jeigu Doč- 
kuvienė būtų tą dalyką prasima
niusi tyčia, tik tetai sugraudin
ti, tai, žinoma, ji būtų padariu
si labai neišmintingai. Bet dide
lis klausimas, toji pikta teta 
ir jos "dvasios vadas"—skundė
jas tikrai pakartojo, arba ar tik
rai suprato, ką Dočkuvienė no
rėjo pasakyti. Šiaip jau, nei iš 
šio nei iš to, jauni sveiki žmo
nės neapanka taip masiškai. Ar 

sakymas simboliškas? Gal toje 
apylinkėje, pavyzdžiui, dvide
šimts jaunuolių įstojo "komso- 
molan" ir atitinkamai "apako", 
tai yra nebemato (ar dedasi ne
matą) tikrosios dalykų padėties, 
o viską tik giria taip, kaip Vil
kijos rajono komiteto sekre
torius liepia...

Kiekvienu atveju, dabar Onai 
Dočkuvienei iš Gaideliškių turi 
būti jau aišku, kad su teta Anna 
Peters Amerikoje geriau būtų 
visai nesusirašinėti.

P. S. Kitame numeryje apie tai 
kaip "Tiesa" gina nuo giminai
čių išnaudojimo Rūtą Giršienę 
(ar Girčienę) iš Toronto.

Reikia tikėti, kad Filiste
rių Skautų Sąjunga ap
jungs ne vien Korp! Vytis 
ir Akademikių Skaučių 
Draugovės filisterius^bet vi
sus skautiškų pažiūrų filis
terius. Į FSS rėmus turėtų 
tilpti visi skautiški "židi
niai”, "Ramovės” Korp! 
Gintaras filisteriai ir kito
kie organizuoti vyresnių 
skautų junginiai ir pavie
niai, kurie dėl vienokių ar 
kitokių priežasčių netilpo 
dabar egzistuojančiose fi
listerių organizacijose.

Linkėtina, kad FSS suva
žiavimo užsibrėžti darbai ir 
veiklos metodai būtų malo
nūs ir prasmingi FSS sąmo
ningiems nariams, ir atneš
tų naudos bei garbės mūsų 
tėvynei Lietuvai. K. M.

Visais apdraudos 
reikalais, 

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

atstovę 
Paulina 

Mozuraitis-Bennett, 
H1 2-4450
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Iš skaučių suruošto Motinos Dienos minėjimo Clevelande. Prie 
stalų sėdi: Gelažienė, Kižienė, Peckienė, Vizgirdienė ir Koklienė. 

V. Bacevičiaus nuotrauka

CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Clevelando Neringos 
Tuntas Motinos dieną at
šventė gegužės 8 d. Čiurlio
nio namuose. Susirinko virš 
šimtas motinėlių, tėvelių ir 
dukrelių. Gražiai paruošti 
stalai, gėlėmis pagerbtos 
mamytės iš karto sudarė 
šventišką nuotaiką. Skau
tės linkėjo mamytėms Die
vo palaimos, sveikatos. To
liau sekė B. Augino gražūs 
žodžiai, kurie sugraudino ne 
vieną mamytę.

Eilėraščius deki a m a v o 
skautės — N. Garlaitė, R. 
Jokubaitytė, D. Čiurlionytė 
ir Grigonytė. Skambėjo la
bai nuoširdžiai ir naujai. J. 
Gailiušytė perskaitė savo 
rašinėlį „Motinai”. B. Au- 
gustinavičiūtė gražiai pa
skambino pianinu Mendelso- 
no kūrinį. Jaunesnės skau
tės pašoko ir padainavo ma
mytei, o šokėjos Jokubaity- 
tės ir Varekaitė pradžiugi
no visus savo menu.

Pabaigai visos skautės 
dar padainavo, o kun. Dze- 
goraitis Visų vardu padėko
jo tuntininkei už tokią gra
žią šventę, už vaišes ir pa
sveikino ją vardadienio pro
ga. Visi nuoširdžiai daina

Grupė Jaunų Clevelando lietuvaičių, dalyvavusių Motinos Dienos 
minėjime Čiurlionio namuose.

J. Garlos nuotrauka

Announcing A New 
SPECIAL

PIZZA and SPAGHETTI 
(I)sdw&)uį

OUR MODERN RESTAURANT FEATURES A DEUCIOUS 
MENU OF PIZZAS, SPAGHETTI AND RAVIOLI . 

JUST CALL SW 1-3452 
Delivary fvary Hour From 6:30 PJW.

OI BELLA PIZZA
12718 WOODLAND gW 1.3452

SAVINGS 
EARN

ACCOUNTS 
iNSUREO TO 

»1O ooo

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

►
 HOME AND J

REMODEUNG LOANS 1

CORNER 68TH-»SUPERIOR AVENUE

JAKUBS A SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 14763 KE 1-7770

vo „ilgiausių metų” tunti
ninkei — p. Mockuvienei, 
kuri įdeda daug darbo ir 
pastangų. Jos padėjėjomis 
yra: M. švarcienė, M. Lek- 
nickaitė, J. Laikūnaitė ir
kt.

Bažnyčioj iš ryto buvo 
Neringos tunto užpirktos 
mišios už motinas, o 5 vai. 
per radiją praskambėjo 
sktn. Juškevičienės rašytas, 
o neringiečių gražiai išpil
dytas montažėlis.

Išnuomojamas 6 k. butas
Gaso šildymas. Teirautis 

1386 E. 65 St. (Pats Cafe). 
Telef. E Nl-9394. (57)

DIRVA

Savininkas parduoda namą
Dvigubas, po 5 ir 5 kamb. 

Gaso šildymas. Netoli šv. 
Jurgio bažnyčios — 1326 
Giddings Rd. (61)

Parengimu kalendorius

Gegužės 22 d. Vasario 16 Gim
nazijai1 paremti vakaras. Rengia 
būrelių vadovai,

*
Birželio 4 d. Čiurlionio an

samblio dvidešimtmečio koncer
tas.

♦

Birželio 12^ d. Lituanistinių 
Mokyklų šventė Neurų ūkyje.

«
Birželio 19 d. L.V.S. Ramovės 

rengiama gegužinė.*
Birželio 26 LBClevelando Pir

mosios ir Antrosios Apylinkių 
bendrai ruošiamoji Clevelando 
Lietuvių Diena.

AKRONE

Birželio 12 d. Trumpicko so
dyboje Akrono lietuvių susitiki
mas. Rengia ALTo skyrius ir 
socialistų kuopa.

♦
Liepos 3 d. Stanley Lucas so

dyboje SLA 198-354 kuopos ge
gužinė.

♦
Liepos 24 d. Roma Park Ame

rikos Lietuvių Piliečių klubo ge
gužinė.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME ĮVAIRIUS RE- 
ZIDENCIN I U S, MEDICI
NOS IR PREKYBOS TIKS
LAMS SKIRTUS PASTA- 

TUS.
ARCHITEKTAS ATLIEKA 
PLANAVIMĄ PAGAL JŪ

SŲ PAGEIDAVIMĄ.

REpublic 7-8949 
6350 S. ALBANY AVĖ. 

CHICAGO, ILL.

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

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

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemies
čiuose, kreipkitės j mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit 
patarnavimą įvairiuose apdraudos-insurancc reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgiėio. Patarnavimas ir iš
pildymas garantuojama. Kreipkitės' į mane telefonu arba 
asmeniškai.

I. J. SAMAS JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai. 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

Komunistų partija Australijoje NEVI/ YORK

Australijos komunistų partija 
buvo įkurta, susijungus keletai 
kraštutinių socialistinių sektų 
1920 m. Sydnėjuje, Išskyrus ši 
miestą, partija turėjo labai ma
ža reikšmės ligi 1930 m., kada 
kilusi depresija smarkiai page
rino jos pozicijų unijose. Šitai 
iš dalies įvyko dėl didoko kovin
gumo nepasitikėjimo ortodoksi
ne darbiečių vadovybe unijose. 
Gale 1930 m. komunistai turėjo 
pilnai savo kontrolėje keletą 
svarbių unijų.

Nors Rusijos-Vokietijos pak
tas 1939 m. laikinai sutrukdė jų 
pažangą, paskutinė karo pusė vis 
dėlto išplėtė jų įtaką. Girdamie
si tariamu rusų karo laimėji
mu ir entuziastiškai įsijungdami 
patriotinėn Australijos veiklon, 
jie sugebėjo paimti, kontrolėn A. 
C.T.U. (vieną iš -didžiausių 
unijų Australijoje). Po karo jų 
įtaka pradėjo mažėti.

Darbiečių partija ir prieš ko
munistus nusistatę unijistai (daug 
iš jų katalikų) darė viską, ką 
galėjo, kad perimtų unijų kont
rolę iš jų rankų. Šitas kovos 
laikotarpis buvo labai šiurkštus 
unijų politikoje, ir šios peštynės 

■ buvo plačiai spaudos išreklamuo
tos.

Liberalų partija kaltino komu
nistus dėl pramoninių nesusipra
timų ir atsiliekančios produkci
jos, taip pat dėl mėginimų sa
botuoti valstybės apsiginklavimo 
programą. Šita kova pasiekė kul
minacinį punktą per nepasiseku
sį mėginimą 1951 m. teisiniupro- 
cedūros keliu deklaruoti komu
nistų partiją nelegalia organiza
cija.

*
Komunistai visada laimi labai 

menką skaičių balsų rinkimuose 
ir jų kandidatai monotinišku re
guliarumu pralaimi savo pozici
jas (visoje Australijos politinė
je istorijoje tik vieną kartą 
komunistas buvo lairr- .■ . \ą 
parlamente. Tai buvoQ?.. sns? .n- 
de). Ši partija veikia siekia 
savo tikslų šiais dviem būdais: 
tiesioginiai savo įtaka unijose, 
stengdamosi paveikti darbiečių 
partijos pažiūras, o netiesiogi
niai--propaguodama Australijos 
bendruomenės vienybę, nesi
varžydama svaidytis net tauti
niais šūkiais.

Po karo Australijos komunistų 
partija smarkiai susmuko ne tik 
narių skaičiumi, bet ir presti
žu. Dabartiniu metu komunistai 
turi tik 5000 narių (lyginant su 
25,000 narių tuoj po karo). Toks 
didelis smukimas įvyko dėl dau
gelio faktorių. Svarbesnieji buvo: 
Chruščiovas pasmerkė Staliną, 
Vengrų revoliucija ir tolydinis 
žmonių ideologinio nusiteikimo 
keitimasis.

Finansiškai partija irgi yra 
gana silpna. Oficialios paja
mos yra gaunamos iš dviejų šal
tinių, būtent: unijų ir narių mo
kesčių. Konkrečią Šių pajamų 
sumą yra sunku nustatyti, bet 
spėjama, kad surenkama apie 
16,000 (apie $45,000) į metus. 
Tai yra tikrai bėdinos sumos, 
ir partija neišsilaikytų be pa
ramos iš Pekino ar Maskvos. 
Verta paminėti, kad kom. parti
ja turi keletą pastatų Sydnėje ir 
Melbourne, kurie yra maždaug 
250,000 vertės.

Pagrindinis komunistų laik
raštis yra "Tribūne", kurio skai
tytojų skaičius kasmet mažėja. 
Pereitais metais jį skaitė apie 
16,000 ir turėjo apie 10,000 
nuostolių per metus.

Šiuo metu komunistų partija 
laiko savo kontrolėje angliaka

sių unijas, daugumą metalo ap
dirbimo unijų, dalį susisiekimo 
unijų ir keletą statybos unijų. 
Ji taip pat turi tris narius A. 
C.T.U. vykdomoje valdyboje. Be
veik visas unijas komunistai įta
koja, nors jie ir neturi pilnos 
galios jose. Pav. ji negali pri
versti unijas streikuoti dėl 
absurdiškų priežasčių, ką galė
jo daryti tuojau po karo.

Didžiausia vertė komunistams 
iš šių unijų yra gerai atlygi
namos pozicijos, kurias gauna 
partijos nariai. Visos unijos turi 
personalą didesnį, negu faktiškai 
būtų reikalinga ir šiuo būdu daug 
komunistų valgo duoną iš unijų 
administravimo.

♦
Nors komunistų partija Aus

tralijoje yra silpna, ji yra paly
ginti, vis dėlto stipresnė už tą 
pačią partiją Anglijoje ar Ame
rikoje.

Didžiausia jos išsilaikymo 
priežastis yra silpnumas ir trū
kumas iniciatyvos pačioje dar
biečių partijoje.

Didelį smūgį komunistai gautų, 
jei darbiečių partijos programa 
būtų reorganizuota tokiais pa
grindais, kurie daugiau patiktų 
darbininkams, ir atsirastų naur 
jų vadų, kurie nurodytų komunis
tų partijos žalingumą Australijos 
gyvenimui ir rimtai nuspręstų 
iš unijų išvalyti tą raudonąją 
srovę.

"M. P"

BOSTON
Pavasario gėlių vainikas 

motinai
Gegužės 7 d. vakare Bos

tono Tautinės S-gos namuo
se supintas pavasario gėlių 
vainikas motinai: lietuvei 
motinai, išsaugojusiai tau
tinę mokyklą, herojiškai 
kovojusiai už krašto laisvę, 
didvyriškai tremtinei Sibi
ro taigose, kenčiančiai kraš
te okupanto replėse ir už- 
jūriuos tęsiančiai garbin
gas lietuvės motinos tradi
cijas.

Lietuvių Tautinės S-gos 
skyriaus p-kas A. Matijoš- 
ka trumpu atidaromuoju 
žodžiu pasveikino motinas, 
o jo sveikinimą palydėjo 
jaunojo Karoso virkdomas 
smuikas. Jautrų mamytei 
sveikinimo žiedą įpynė R. 
Adomavičiūtė. Nele n g v a 
buvo patikėti, kad ji sako 
išmoktus žodžius, o ne ty
ros širdies ir meilės padik
tuotus.

Rašyt. St. Santvaras jau
triu žodžiu iškėlė lietuvės 
motinos geruosius privalu
mus. Pasidžiaugė, kad di
džioji dalis motinų yra ide
alios motinos, pelniusios ne 
vien pagarbą ir padėką, bet 
ir heroizmą. Tik nežymus 
motinų skaičius smilksta 
karčiamų tvaike, ir alpsta 
gašlumo purve atidavusios 
vaikus gatvei.

Įdomi ir daugeliui nauja 
buvo St. Santvaro surinkta 
medžiaga apie amerikietę 
Jarvis, kurį pusę savo am
žiaus ir visus turtus pa
šventė motinos dienos mi
nėjimo įgyvendinimui.

Čia pat Bostono jaunimas 
Įpynė savuosius talento žie
dus: Dačytė skambino pia
ninu, Jakutis ir Vakauzaitė 
deklamavo, Venckutė ir Ku- 
biliūtė paskaitė poezijos. 
Pabaigai sol. Adomavičienė, 
akomponuojant vyrui, pa
dainavo keturias motinai 
skirtas dainas. Viena iš jų 
„čiūčia Liūlia” komponuo
ta VI. Adomavičiaus.

Pasibaigus meninei da
liai visi susirinkusieji šei
mininkų (Tautinės S-gos) 
pavaišinti kavute ir pyra
gaičiais.

Maloniu sutapimu gegu
žės 8-toji yra ir šv. Stanis
lovo diena. Todėl buvo su
giedota ilgiausių metų Sta
siui Santvarui, kuris yra 
Tautinės Sąjungos rengia
mų subatvakarių tikroji 
siela. Bostoniečiai subatva- 
kariais vis labiau susidomi.

Sekančiam subatvakariui 
tikimasi turėti aktorių Sta
sį Pilka, Z.
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Lietuvių respublikonų ly
gos posėdis įvyko bal. 4 d, 
P. Bručo svetainėj, Wood- 
havene. Posėdyje buvo dis
kutuojami įvairūs pradiniai 
organizacijos reikalai, nu
statyta deklaracija lietuvių 
ir anglų kalbom, įtraukiant 
į ją keletą specialių lietuvių 
pageidavimų.

Politinis lyderis Vyt. Ab
raitis siūlė remti tik R. 
Nixono kandidatūrą į pre
zidentus, o valdybos pirm.
V. BarČiauskas siūlė iš ank
sto nenusistatyti.

Artimiausiu laiku nutar
ta užmegsti kontaktą su 
amerikiečių New Yorko res
publikonų atstovais.

♦

Linksmai ir nuotaikingai 
praėjo Korp! Neo-Lithua
nia finis semestri, kuris 
Įvyko bal. 7 d., Festival res
torano jaukioje salėj, vado
vaujant korporacijos pirmi
ninkei Daliai Maurukaitei. .

*
Inž. Karolis Prekeris mi

rė balandžio 5 d., tarnybos 
metu. Velionis buvo akty
vus visuomenės narys, vi
sų tautinių darbų rėmėjas, 
turėjo 59 metus amžiaus.

Paliko žmoną, sūnų, bro
lį Feliksą Stampforde ir gi
mines Lietuvoj. Atsisvei
kinti buvo susirinkęs gau
sus būrys jo bendradarbių, 
draugų ir pažįstamų.

TORONTO
Dirvos bendradarbis Juo

zas Rūbelis gegužės 25 d. 
apleidžia Torosto ir išvyks
ta nuolatiniam apsigyveni
mui į JAV. Pirmoj eilėj yra 
numatęs aplankyti Cleve
landą, Chicagą ir kitas di
desnes lietuvių kolonijas.♦

Korp! Neo Lithuania pa
starojoj savo sueigoj valdy
bos sudėtį praplėtė išrink
dami du naujus narius. Pir
masis persitvarkiusios val
dybos posėdis įvyko gegu
žės 4 d., kuriame buvo ap
tarta metinės šventės ruo
šimo ir kiti aktualūs orga
nizaciniai reikalai.

Aiuo metu, pasiskirsčius 
pareigomis, valdyba yra 
šios sudėties: A. Kiršonis
— pirm., D. Skrinskaitė — 
pirm, pavad., P. Kvedaras
— sekretorius, E. Stepaitie- 
nė — ižd. ir V. Keciorius ~ 
narys. *

Marijos Nek. Pr. seselių 
parengimas, įvykęs gegužės 
7 d. Prisikėlimo parapijos 
salėje, su laimėjimais ir šo
kiais susilaukė nuoširdaus 
lietuvių visuomenės pritari
mo ir davė virš 1000 dole
rių pelno, kuris yra skiria
mas Toronto vaikų namų 
įsigijimui*

SPORTAS
Kanados futbolo komandą 

vyks j S. S-gą, kur sužais eilę 
draugiškų rungtynių. Vienos nu
matomos ir pavergtoje mūsų 
Tėvynėje, greičiausiai rugpiūčio 
18 d. Vilniuje. Įdomu, kaip pa
sielgs keli ukrainiečių kilmės 
žaidėjai: ar nepabijos vykti kar. 
tu su kanadiečiais į buv. ”ro-
jų •••

♦

Amerikietis U. Nideris atsie
kė naują pasaulio rutulio stū
mimo rekordą. Pasekmė fantas
tiška — 19,99 m. Mūsiškis A. 
Varanauskas, geriausių pasaulio 
metikų tarpe, savo pasekme 
17,99 m., užima šešioliktą vietą.

4>

Tarpvalstybinėse futbolo rung
tynėse gautos šios pasekmės: 
Čekija — Austrija 4:0, V. Vo
kietija — Portugalija 2:1. Įvar
čius vokiečiams pelnė Rahn ir 
Seeler.

Europos futbolo taurės pu- 
siaubaigmi n i a m e susitikime, 
Eintracht Frankfurt Glasgove 
nugalėjo vietos Rangers 6:3. 
Tuo būdu, vokiečiai pateko į 
baigmę, nes ir pirmas rungty
nes jie laimėjo 6:1. K. B.
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KAS IR KUR?
• Lietuviški filmai: Lietu
va — Europos nugalėtoja ir 
Tremties mokykla jau už
baigti ir laukia pasirodymo 
Įvairiose lietuvių kolonijo
se.

Filmai garsiniai. Rodant 
užtrunka pusantros valan
dos.

Filmų pirmasis rodymas 
įvyksta gegužės 29 d., sek
madienį, 2:30 vai. šv. Juo
zapo parapijos salėje, Wa- 
terbury, Conn. Rengia Tau
tinės Sąjungos Waterburio 
skyrius.

Dėl filmų rodymo kitose 
lietuvių kolonijose reikia 
rašyti: P. Jasiukonis — 269 
Norton St., New Haven, 
Conn. Greitesniam susiriši
mui šaukti telefonu: LO- 
cust 2-4460.
• Dr. Juozas - Rimvydas 
Vaišnys ir Elona - Marija 
Marijosiūtė gegužės 28 d. 
sukuria lietuvišką šeimą šv. 
A n d r iejaus bažny či o j e, 
New Britain, Conn. Jaunie
ji veiklūs lietuviškoje veik
loje, baigę aukštuosius 
mokslus.

OTTO TOLISHUS, kilęs iš Ma 
žosios Lietuvos, yra vienas iš 
New YorkTimes redaktorių, daž
nai parašąs vedamuosius ak
tualiais lietuvių klausimais.

V. Maželio nuotrauka

• Čiurlionio ansamblio kon
certas Brooklyne įvyksta 
gegužės 21 d., 7:30 vai. vak. 
Academy of Music, Opera 
House salėje — 30 Lafa- 
yette Avė. Rengia Mairo
nio mokyklos tėvu komite
tas*

Lietuvių moterų aktyviausios veikėjos New Yorke V. Jonuškaitė- 
Leskaitienė ir L. Bieliukienė. B. Rozitis nuotrauka

NEJPRASTU LAIKU RENKAME 
MOKYKLOS TĖVU KOMITETĄ 

<• c

Chicagiškiai lietuviai dažnai 
didžiuojasi savo Aukštesniąja Li
tuanistikos Mokykla, ko čia kitų 
ir gausesnių tautybių sambūriai 
neturi. Ji baigianti 11-tus savo 
gyvavimo metus, kuriai ilgesnį 
laiką vadovauja su visa siela 
tam darbui atsidavusi dir. A. 
Rūgytė. Ji turinti gražų patyru
sių pedagogų būrelį,kurie su 
nemažesniu atsidavimu ir pasi
šventimu, kaip ir pati direktorė 
lavina mūsų jaunimą. Toji mo
kykla yra buvusi kelerius me
tus įname įvairiose parapijų 
pr. mokyklų patalpose. Tėvai Jė
zuitai, vertindami jos darbą ir 
matydami sunkų kelią už pasa
kiškai žemą atlyginimą leidžia 
jais naudotis. Čia mokiniai ir 
mokytojai nesijaučia esą įna
miais ir tuo pačiu mokyklos 
mokslo lygis ir jos autoritetas 
metai iš metų kyla.

Gegužės 8 d. Įvyko visuotinis 
tėvų susirinkimas rinkti 12-jį 
tėvų komitetą. Susirinkimo nuo
taika buvo labai įtempta ir aud
ringa. Buvo ir tokių, kurie ap
leido susirinkimą, sakydami,kad 
nervai neperneš.

Labiau įsigilinus į visus pa
darytus pranešimus, diskusijas 
ir asmeniškai pasikalbėjus su 
reikiamais žmonėmis, susidarė 
įspūdis, kad mokykla šiais pa
skutiniais metais turėjo nepap
rastą staigmeną. Buvęs tėvų k- 
tas per savo kadenciją reiškėsi 
mokyklos gyvenime gana ener
gingai įvesdamas tam tikrų gerų 
naujovių. Tai puiku. Tik K-to 
galva žengė tokiu keliu ir pasi
rinko tokius būdus, jog susidaro 
toks vaizdas: kas per 10 m. 
buvo padaryta ir taisyklės, ir 
statutas, ir tradicijos, ir viskas 
yra bloga; dabar visi pakluskite 
man, o aš, lyg mygtuku spau
dimu, kaip robotus, valdysiu ir

• Australijos lietuviams 
studentams dabar vado
vaus: D. Labutytė — pirm.,
K. Protas — sekret., S. 
Grincevičius — ižd. ir D. 
Katauskas.
• Australioje, Adelaidėj, 
aukštuosius mokslus baigė: 
Antanas Gavelis — germa
nistika. Antanas Galatiltis 
— elektroninė inžinerija, 
Stasė Pacevičienė — odon
tologija, Kristina Varnaitė 
—mokyklų mokytoja.

• S. J. Paltus, iš Los An
geles, mokėdamas metinę 
prenumeratą, atsiuntė it 
$5.00 auką.

Detroito Dramos Mėgėjų Sambūris neseniai suvaidino T. Beandono komediją "Karolio teta". Reži
savo Z. Mikšienė. Nuotraukoje aktoriai: I. Šulcaitė, I. Laurinavičienė, K. Gricius, S. Geldauskas, 
A. Gladkauskas, R. Lišauskaitė ir L. Mingėlaitė. J, Gaižučio nuotrauka

kursime "mes" naują, tobulą 
mokyklą.

Tikimės, kad naujai išrinktas 
Tėvų Komitetas eis mokyklos 
gerinimo keliu, jo galva pasi
rinks nuoširdaus bendradarbia
vimo būdą su m-jų taryba ir 
jos direktore, su tėvais ir visuo
mene ir Tėvais Jėzuitais.

Dalyvis

CHICAGOJE PAGERBTAS 
ŠACHMATU MEISTERIS 
POVILAS TAUTVAIŠAS

Gegužės 8 d. Chicagos Jau
nimo Namuose buvo pagerbtas 
daugkartinis Chicagos ir Illinois 
šachmatų meisteris Povilas 
Tautvaišas. Šia proga įvyko šach
matų žaibo turnyras, kuriame 
dalyvavo žymesnieji Chicagos 
šachmatininkai. Ir vakarienė sut
raukusi apie 40 meisterio ger
bėjų.

Vakarienės metu P. Tautvaišai 
buvo pasakyta nemaža gražių 
sveikinimo žodžių, Lietuvos kon
sulas Chicagoje dr. P. Dauzvar- 
dis čia pasidžiaugė dideliais 
meisterio laimėjimais, nešan
čiais garbę ne tik jam pačiam, 
bet ir visiems lietuviams. Todėl 
jis linkėjo šio vakaro "kalti
ninkui" ir toliau skinti perga
les.

Sveikinimo kalbas pasakė ir 
Chicagos kitataučių šachmatų 
klubų atstovai: Gutmanis, V. 
Tums, Angelo Sandrin ir Grum- 
bacher. Visi Šie kalbėtojai, kurie 
jau nekartą buvo susitikę su Taut- 
vaiša prie šachmatų lentos, iš

Jaunimo Centro namuose Chicagoje buvo pagerbtas šachmatų 
meisteris P. Tautvaiša. Nuotraukoje P. Tautvaiša dėkoja susi
rinkusiems. Prie stalo, tarp svečių matyti dail. A. Varnas ir prof. 
Šmulkštys. Z. Degučio nuotrauka

kėlė nemažus jo gabumus bei 
sumanumą.

Į. sveikinimus atsakydamas 
kiek ilgesnę kalbą pasakė pats 
Tautvaišas, kuris padėkojo už 
vakaro surengimą, o taip pat ir 
už visus gražius linkėjimus. 
Jis pabrėžė, jog dalyvaudamas 
įvairiose varžybose jaučia di
delę atsakomybę ne vien tik prieš 
savo sąžinę, bet ir prieš visus 
lietuvius.

Įyykusiame žaibo turnyre di
džioji dalyvių dalis pasirodė apy
lygio pajėgumo. Čia I-IV vie
tas pasidalino: K. Jankauskas, 
J. Ramašauskas, P. Tautvai
šas ir V. Tums, surinkę po 7 
taškus. Toliau sekė A. Zujus su 
6 1/2 tšk. ir kt.

1-----------------------------------------------------------------------

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

Po įvykusio "Šilainės" jubiliejinio koncerto Detroite, G. Gobienė, 
tautinių šokių grupės vadovė, ir solistė L. Jodytė, buvo apdovano
tos gėlėmis. J, Gaižučio nuotrauka

E. CHICAGO

Turnyrą ir pobūvį suorga
nizavo LSK Neris, kurio nariu 
yra meisteris P. Tautvaišas.

E.Š.

Lietuvių Tautinio Akademinio Sambūrio akademikų grupė Chica
goje. Sėdi: A. Siliūnas, M. Valiukėnas, J. Našliūnas, K. Kirvai
tis. Stovi: J. Pročkys, J. Pavilonis, S. Trinkauskas ir J. Juodikis. 

V. Noreikos nuotrauka

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

East Chicagos Bendruome
nės apylinkes valdybos pastan
gomis suruoštas Motinos Die
nos minėjimas įvyko gegužės 8 
d. 4 vai. p.p. Švento Pranciš
kaus lietuvių parapijos salėje, 
Harbor, Indiana.

Minėjimą atidarė Bendruome
nės pirmin. Zigmas Moliejus, 
kuris pakvietė kun. Petrą Celie- 
Šių sukalbėti maldą iš Sibiro 
maldaknygės. Pagrindiniu minė
jimo paskaitininku buvo pakvies
tas iš Chicagos agr. Alfonsas
Indreika, kuris patriotiškoje sa
vo paskaitoje, iškėlė motinos 
reikšmę šeimoje, sulygindamas 
su Tėvyne motina.

Meninę programą išpildė East 
Chicagos Lituanistinės mokyklos 
mokiniai: Saulutė GirdžiŪnaitė, 
Rūta Nainytė, Aldona Indreikai- 
tė, Pacevičiūtė ir Ričardas Ho-

BALTIMORE
Nauja Tautinės Sąjungos 

skyriaus valdyba
ALT S -gos skyrius balan

džio 30 d. turėjo metinį su
sirinkimą. Po metinės apy
skaitos priėmimo vyko nau
jos valdybos rinkimai. Į 
valdybą išrinkti nauji, 
anksčiau valdybose nebuvę 
nariai: Antanas česonis — 
pirmininku, Bronius Mede
liais — sekretorium ir Jo
nas Galinaitis — iždininku. 
Spaudos reikalams išrink
tas Motiejus Karaša. Susi
rinkime apsvarstyti veiklos 
pagyvinimo ir naujų narių 
pritraukimo galimumai.

Gražus jaunimo 
bendravimas

Tautinių šokių grupė ba
landžio 30 d. surengė nuo
taikingą pobūvį su įvairia 
programa, kurią išpildė jau
nimėlis. Džiugu, kad tarp 
Baltimorės ir Philadelphi- 
jos jaunimo tebesitęsia ben
dravimas. Ir šį kartą pro
gramos išpildyme talkino 
Thiladelphijos tautinių šo
kių grupė, p. Karalienės va
dovaujama. Pirmą kartą 
Baltimorėje teko grožėtis 
"Sadutės” šokių.

Jauna smuikininkė B. 
pumpolytė vykusiai išpildė 
keletą kūrinių. Jos laikyse
na scenoje ir gana tobulas, 
pagal jos jauną amžių išpil
dymas, labai šiltai nuteikė 
klausytojus.

Po viešnių — A. Kauliny- 
tės charakteringo šokio ir
I. ir B. Banevičių smuikų 
dueto, vietiniai šokėjai taip 
pat pasirodė su tautiniais 
šokiais, o E. Višinskaitė pa
grojo akordeonu.

Baltimorės šokių grupės 
tėvai rūpestingai atliko pa
siruošimo ir pobūvio tvar
kymo darbą, o mamytės 
prigamino skanių užkan
džių ir skanėstų. Jos skai
drioje nuotaikoje savo ga
miniais vaišino svečius, ži
noma, ir už svečių pinigus.

Vakarą nuotaikingai pra
vedė Matas Brazauskas, 
programos protarpiais įpin
damas humoristinių pasa
kojimų. Būtų pravartu mū
sų tautinių šokių grupei 
panašius viešus parengimus 
ruošti kas metai, kad jie 
pasidarytų tradiciniai.

Baisiojo birželio minėjimas

Bendruomenės apylinkė, 
susitariusi su B. Lietuvių 
taryba, baisiojo birželio mi
nėjimą rengia birželio 19 d., 
bet ne Baltimorėje, o Ana- 
polyje, Marylando sostinė
je, kuri nuo Baltimorės yra 
už 30 mylių.

LVS Ramovė Baltimorės 
skyrius 1958 m. kariuome
nės atkūrimo 40 metii mi
nėjimą pradėjo prie ąžuolo 
Anapolyje. šiais metais AB 
apylinkės valdyba išvyką 
prie ąžuolo surišo su baisio
jo birželio minėjimo iškil
mėmis.

Girtina, kad senosioms 
tradicijoms neduodama vi- 

’ gai išblėsti. M. K-a

lišas padeklamavę eilėraščius. 
Laima Nainytė paskaitė ištrauką 
iš Tamulaičio novėlės (Smuiki
ninkas).

Savo amžiumi labai jaunas, tik 
8 metų Mičiulis, pianinu išpildė 
Paderevskio minuetą ir Šope
no mazurką. Tautinių šokių gru
pė, kuriai vadovauja p. Marke
vičienė, pašoko tautinius šokius: 
(Sukčių ir Sadutę).

Pabaigoj meninės programos 
solistė N. Aukštuolienė padaina
vo Šopeno lietuvišką dainą ir Bud- 
riūno Šauksmas. Akompanavo 
Antanas Rimkus.

Visas minėjime dalyvavusias 
mamytes jūrų skautės papuošė 
gėlėmis: prisegė po geltoną ro
žytę.

Minėjimas buvo gausus ir įs
pūdingas.

Pakenė
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