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Vakarai nusprendė griežtai 
ginti savo pozicijas 

Chruščiovo propagandos spektaklis suvienijo
laisvąjį pasauli

Sovietijos dikta torius 
Chruščiovas atnaujino "šal
tąjį karą” naujų grasinimų, 
insinuacijų ir šmeižtų ant
plūdžiu. Paryžiuje jis su
rengė spaudos konferenci
ją, ir dvi su puse valandos 
prieš 2000 susirinkusių iš 
viso pasaulio laikraštininkų 
atliko sovietinės propagan
dos spektaklį, kuris bendru 
įspūdžiu gyvai priminė Hit
lerio skėry čiojimus 1939 
metais ir prašoko anksty
vesniuosius Chruščiovo pa
sirodymus.

Stovėdamas tarp maršalo 
Malinovskio ir užs. reik, 
min. Gromyko, jis arogan
tiškai grasino "naikinančiai 
nupūsti” karines bazes, ku
rios naudojamos JAV špio
nažo lėktuvams, ir tuos, ku
rie jas įrengė ir "faktiškai 
valdo”. Esą, amerikinius 
agresorius reikią paimti "už 
sprando” ir "gerai pakra
tyti”.

Jis vis dar tebekalbėjo 
apie keturių didžiųjų susi
tikimą už 6 ar 8 mėnesių, 
bet jo kalbos tonas maža 
teteikė vilčių naujoms de
ryboms.

CHRUŠČIOVAS ŽLUNGA?
NEA korespondentas Leon 

Dennen iš Paryžiaus -praneša, 
kad viršūnių konferencijos su
griuvimas reiškiąs Chruščiovo 
politinės karjeros žlugimą ir jo 
asmeninę tragediją, nes tai jam 
eventualiai galį kaštuoti vado
vybės praradimą Kremliuje.

Leon Dennen, Chruščiovui lan
kant Ameriką, susipažinęs su 
vienu jo palydos nariu, kuris 
dabar Paryžiuje jam pareiškęs 
aukščiau minėtus samprotavimus. 
Esą, Chruščiovas savo karjerą 
buvo pagrindęs taikinga koegzis
tencija ir tarptautinės įtampos 
atoslūgiu, o dabar ji visiškai 
sugriuvusi. Vasarai paskutinius 
jo veiksmus galį laikyti jo stip
rumo ir drąsumo ženklu, ta
čiau nekartą Vakarai klaidingai 
interpretavę Rusijos įvykius. 
"Chruščiovas nėra Stalinas. Jis 
nėra Sovietijos valdovas; jam 
partijos prezidiumas buvo įsa
kęs torpeduoti viršūnių konfe
renciją. Net jeigu Eisenhoweris 
būtų atsiprašęs, konferencija bū
tų sugriuvusi," aiškinęs Chruš
čiovo palydos narys.

Ir prancūzų komunistų šalti
niai sako, kad Chruščiovo pozi
cijos Sovietijoje nesančios stip
rios. Jie atkreipė dėmesį į Tas-

Pagrindinis jo pašaipos ir 
puolimų objektas buvo prez. 
Eisenhoweris. Savo išve
džiojimuose Chrušč i o v a s 
pakartojo senus reikalavi
mus, kad Vakarų valstybių 
įgulos iš Berlyno turinčios 
būti atitrauktos ir Vakarų 
Berlynas paverstas laisvu 
miestu.

Jis vėl kalbėjo apie sepa- 
ratinės taikos sutarties su 
Rytų Vokietija pasirašy
mą, po ko "Vakarų valsty
bės praras savo okupacines 
teises”. Kada toji sutartis 
būsianti pasirašyta, tai "jo 
reikalas”.

Jis grasino atnaujinsiąs 
atominių ginklų bandymus, 
jeigu "Jungtinės Valsty
bės tai darys". Jis priekaiš
tavo Vakarams, kad jie nu
siginklavimo kontrolės pa
siūlymais labiau norį "rink
ti špionažinę' informaciją", 
negu tikrai nusiginkluoti.

Iš Chruščiovo pareiškimų 
paaiškėjo, kad jis tikėjęsis, 
jog JAV prezidentas jį atsi
prašys dėl U-2 lėktuvo in
cidento, nes ”jei JAV atsi
prašė Kubą dėl ten nušauto 
amerikinio lėktuvo, kodėl

so pranešimą, kad finansų mi- 
nisteris Zverevas rezignavęs 
"dėl sveikatos", Chruščiovui e- 
sant Paryžiuje jau trečią dieną. 
Kas gi galėjęs jį pakeisti, jei 
ne partijos prezidiumas, kuris 
esąs faktinis Sovietijos valdovas.

Galutinai Chruščiovo pozicijos 
turėsiančios paaiškėti liepos mė
nesį, kai ten susirinks posėdžio 
partijos centro komitetas.

Kiti šaltiniai, remdamiesi 
trumpais Pravdos ir Izvestijos 
pranešimais, sako, kad prieš pat 
Chruščiovui išvykstant Paryžiun, 
Maskvoje keturias dienas posė
džiavę "prie armijos priskirti 
partijos darbuotojai", kurie įsa
kę jam sugriauti viršūnių kon
ferenciją. Pagal sovietų spaudą, 
lemtingą vaidmenį tuose posė
džiuose vaidinę: maršalas Mali
novskis, partijos sekretorius L. 
Brežnevas bei prezidiumo nariai 
Ignatovas ir Suslovas.

Stebėtojai atkreipia dėmesį, 
kad ryšiuose su armija nuo pra
eito sausio vis svarbesnį vaidme
nį vaidinas Suslovas, pirmaująs 
stalinistas. Taip pat paskutiniu 
metu nepastebima pasireiškiant 
Mlkojano, kuris buvo "bizniavi- 
mo su JAV" šalininkas. 

jos neturėjo atsiprašyti So
vietijos" ?

"Pasiruošti netikėtumams”
Chruščiovo grasinimams 

ir šmeižtams pasklidus po 
pasaulį, Vakarų valstybės 
paskelbė trumpą komunika
tą, iš kurio paaiškėjo, kad 
prez. Eisenhoweris, premj. 
Macmillanas ir prez. De 
Gaulle buvo susitikę ap
svarstyti tarptautinei būk
lei, kuri susidarė po viršū
nių konferencijos sugriuvi
mo..

Trijų' Vakarų valstybių 
lyderiai nusprendę, kaip iš 
diplomatinių sluoksnių pa
tirta, jog, atsižvelgiant į 
Chruščiovo taktiką, reikią 
būti pasiruošusiems netikė
toms sovietų avantiūroms. 
Jie pripažinę, kad "pavojin
ga situacija” galinti išsi
vystyti Berlyne.

Bendra pasitarimų išva
da buvusi, kad Vakarai tu
rį būti pasiruošę užimti 
tvirtą, ir jei prireiks, griež
tą liniją,

JAV delegacijos nuomo
ne, paskutiniai Chruščiovo 
veiksmai atnešę "gryną 
naudą” Vakarams, nes 
JAV, Britanija ir Prancūzi
ja dabar esančios labiau 
vieningos, negu prieš savai
tę.

Planai išlaikyti Berlyną
Washingtone ginkluotųjų 

pajėgų jungtinis štabas pa
ruošė planus, kaip išlaikyti 
atvirus priėjimus į Berly
ną, jeigu iš komunistų pu
sės būtų pradėti nauji spau
dimai. JAV pasiruošimai 
tam atvejui buvo paspartin
ti po paskutiniųjų Chruš
čiovo grasinimų Paryžiuje. 
Planai būsią peržiūrėti 
prez. Eisenhowerio ir valst. 
sekr. Herterio, kai tik jie 
grįš iš Europos.

Planuose numatoma, kad 
JAV karinis personalas ne
pripažins jokių Rytų Vokie
tijos dokumentų, jeigu ten 
nebus nurodyta, kad Rytinė 
Vokietija veikianti, kaip 
Sovietijos agentas.

Jungtinės Valstybės tuo 
tarpu nenumatančios jokio 
orinio tilto, kaip tai yra bu
vę sovietinės blokados metu 
1948 metais. Berlynas yra 
aprūpintas kasdienio varto
jimo reikmenimis mažiau
siai dvejiems metams, ir

Čiurlionio ansamblis, įkurtas prieš dvidešimt metų Lietuvoje, birželio 4 d. Clevelande rengia ju
biliejinį koncertą ir balių. Nuotraukoje jaunosios čiurlionietės: (prieky) Laima Obelenytė, Rožė Nei- 
manaitė, (užpakaly) Ingrida Stasaitė ir Audronė Gelažytė. y. Pliodzinsko nuotrauka

KOMUNISTINIS BLOKAS STIPRINA PUOLIMUS
Raudonoji Kinija ruošiasi karo veiksmams

Viršūnių konferencijai Pa
ryžiuje suirus, komunistinė Ki
nija tuoj pat pradėjo naują pro
pagandinę ataką prieš JAV ir 
ruošti naują ginkluotą krizę To
limuosiuose Rytuose.

naujas oro tiltas šiuo metu 
galėtų būti interpretuoja
mas, kaip "desperacinė" 
priemonė.

Berlyno specialistai pri
duria, kad JAV įgulos Va
karų Vokietijoje esančios 
pakankamos atremti kiek
vieną Rytų Vokietijos armi
jos išsišokimą.

Berlynan penktadienį iš
skrenda JAV armijos ir 
aviacijos generolai, atsa
kingi už Vakarų Berlyno 
gynimą. Jų kelionė yra lai
koma pabrėžimu, kad JAV 
yra nusistačiusios ginti Va
karų Berlyną, kuris, kaip 
pabrėžiama, yra NATO 
partneris.

Bet valstybės departa
mento sluoksniai pastebi, 
kad Chruščiovas, kuris nu
mato Rytų Berlyne viešėti 
dvi dienas, greičiausiai "ge
rai apsigalvos", prieš dary
damas sekantį ėjimą Berly
no klausimu, ypač konstata
vęs, kokią neigiamą reakci
ją ir pasmerkimą visame

KAIRĖJE: Argentinos lietuvių 
visuomenės veikėjai neseniai 
buvo susirinkę J. Gilvydžio na
muose pasitarti veiklos rei
kalais. Sėdi iš kairės: Lietuvių 
Centro ižd. A. Misiūnas, Lie
tuvių organizacijų ir spaudos ta
rybos pirm. J. Čikštas, Lie
tuvos atstovybės tarnautojas iš 
Montivideo K. Čibiras, Lietuvių 
Bendruomenės ir Tautos Fondo 
pirm. Ig. Padvalskis, Liet. Iš
laisvinti Centro Argentinoje 
pirm. Z. Juknevičius. Stovi: Liet. 
Išlaisvinti Centro sekretorius 
ir Tautos Fondo ižd. J. Gilvy- 
dis, Liet. Centro sekr. L. Lem- 
beris, skautų vadas S. Babronis, 
Šv. Cicilijos choro vedėjas V. 
Rymavičius, Karių Sąjungos 
pirm. A. Balčiūnas.

Tautinės kini jos šaltiniai pra
neša, kad raudonieji telkią lai
vus ir lėktuvus priešais For- 
mozos tvirtovę, ginamą JAV sep
tintojo laivyno.

Pekino radijas pradėjo prez. 
Eisenhowerį vadinti "karokurs
tytoju. Jo pranešimuose sakoma, 
kad viceprez. Nixonas vartojąs 
"agresoriaus kalbą", gindamas 
JAV žvalgybinių lėktuvų skrai
dymus virš Sovietijos.

Pekino laikraščiai apkaltino 
JAV, kad toji sugriovusi viršū
nių konferenciją. Kinijos komu
nistai puolė JAV dar prieš pir
mutinį ir vienintelį viršūnių kon
ferencijos posėdį. MaoCe-tungas 
sekmadieniniuose laikraščiuose 
smerkė tuos, kurie prez. Eisen- 
howerį buvo vadinę "taikos vyru" 
(Chruščiovo pavardė tam straip
snyje nebuvo paminėta, nors 
tai buvo Jo išsireiškimas).

Kinijos nacionalistai tiki, kad 
raudonieji atnaujins Ouemoyar
ba kitų salų puolimus, siekdami 
įvelti Jungtines Valstybes į lo-

pasaulyje iššaukė viršūnių 
konferencijos sugriovimas.

Įdomu, kad Lenkijos ir 
Vengrijos radijo stotys tre
čiadienį paskelbė pranašys
tes, jog taika būsianti išlai
kyta, nepaisant "JAV agre
singos politikos ir arogan- 
cijosuo

Mitingas atidėtas
Chruščiovas Rytų Berly

nan iš Paryžiaus išskrido 
ketvirtadienio popietę. Iš 
karto buvo numatytas ma
sinis mitingas tuoj po jo 
atvykimo, bet vėliau jis bu
vo nukeltas į kitą dieną ir 
kitą vietą. Priežastis nenu
rodyta, bet tikima, kad 
Chruščiovas norįs daugiau 
laiko, kad geriau apsvars
čius sekantį nervų karo 
žingsnį.

Nuo sekmadienio, kada 
pasirodė pirmieji viršūnių 
konferencijos irimo ženklai, 
Vakarų Berlyne padvigubė
jo kasdieninis perbėgimų iš 
sovietinės zonos skaičius, 
dabar siekiąs po 900 pabė
gėlių per dieną.

kalinio masto karą. Tai derintų
si su Pekino šūkavimais apie 
"karo kurstytojus". Taip pat tai 
padėtų Pekino kampanijai, ku
rioje kaltinama, kad visų Azi
jos sunkumų priežastis yra JAV. 
Pekinas smarkiai prarado pres
tižą Azijoje po incidentų su In
dija ir Tibeto sukilimo numal
šinimo.

★

. Sovietijos užs. reik. min. Gro
myko pasiuntė kablegramą į 
Jungtines Tautas, kurioje kaltina, 
kad JAV kariniai lėktuvai "pa
kartotinai pažeidė" Sovietijos 
erdvę ir reikalauja, kad skubiai 
būtų sušauktas Saugumo Tarybos 
posėdis "negirdėtiems provo
kaciniams veiksmams, kelian
tiems grėsmę universalinei tai
kai, sustabdyti".

Norėdamas pabrėžti skundo 
svarbą, Gromyko skundą perdavė 
kablegramą, vietoj naudojęs į- 
prastinį kelią--jį įteikti per sa
vo ambasadorių prie Jungtinių 
Tautų. Tikima, kad pats Gro
myko iš Paryžiaus atvyks į New 
Yorką savo skundui paremti.

★

Čekoslovakijos vyriausybė pa
reikalavo valstybės sekretoriaus 
Herterio atsiprašymo už "įžei
džiančius teigimus".

Reikalavimas buvo išreikštas 
užsienių reikalų ministerijos no
toje, kuri buvo įteikta JAV pa
siuntinio pareigas Pragoję einan
čiam Thomas Dillon. Notoje kal
tinamas valst. sekr. Herter už 
gegužės 9 padarytą pareiškimą, 
kuriame buvo pasakyta, kad ko
munistai 1948 metais Čekoslova
kiją užgrobė jėga. Ceteka, ofi
ciali Čekoslovakijos žinių agen
tūra, sako, kad notoje JAV taip 
pat buvusi kaltinama "dviveidiš
ka politika" Čekoslovakijos at
žvilgiu.

Iš notos suredagavimo galima 
spręsti, kad Čekoslovakijos vy
riausybė yra pasiruošusi griebtis 
represijų, jei valst. sekr. Her
terio atsiprašymo nebus sulauk
ta.

Iš notos tono ir įteikimo lai
ko sprendžiama, kad satelitinės 
valstybės yra pasiruošusios at
naujinti politinius ir propagandi
nius šaltojo karo metodus.
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Svečiuotis sveika laike Velykų. 
Dėl margučių, žinoma; ir tokį 
margutį man padovanojo vienas 
tautietis. Teisybė, jis kiek su
plotas—margutis, be to, "Made 
in France", tamsioje kapitalo 
vergijoje. Jis beveik panašus į 
patefono plokštelę, turi numerį 
LDY 4159, priklauso serijai 
"Chant Du Monde” ir todėl visai 
tinka mano kolekcijai. Reiškia 
— plokštelė? Taip—o vistik 
"margutis", margas visai at
žvilgiais. Ją išmargino dai
lininkas Berberian (gal ir Bar- 
barian") ir nežinia: draugas jis, 
o gal ponas. Kiekvienu atveju 
jis mus pirmiausia moko geogra
fijos.

Lietuva raudona; širdies for
mos kraštas; joje auga trys ne
aiškūs krūmai, Klaipėdoj keli 
keltuvai, o Vilniuje senoviški mū
rai. Tarp Jų ir trijų laivų Bal
tijos jūroje, vaikinas ir mergu
žėlė šoka "Lenciūgėlį". Didžiai 
pamokantis anas žemėlapis, nes 
jis parodo, kad Lietuva rubežiuo- 
Jasi su Latvija, Gudija ir Len
kija. Nebūtų mažlietuviška Kali
ningrado sritis prirašyta prie 
Rusijos federacijos, vargšai lie
tuviai nei rubežiaus su didžią
ja rusų tauta neturėtų.

Šauniausias Lietuvos miestas 
yra "Chiaouliai", kas aiškiai ma
tyti iš kinietiškos rašybos. Už 
tai nėra Kauno. O velniam jo 
reikia? Ką jis veiktų prie tokios 
upės "Niėmen"—juk tai vardas 
ne kurios tai arabų valstybės!

Dail. Berberian išpaišė dvi 
tikrai gražias lėkštes su uk- 
rainietiškais ornamentais. Šalia 
padėjo išmargintą skrynią, kiek 
panašią J kankles. Visai be rei
kalo kitoje aplanko pusėje tvir
tinama, kad tos kanklės tik "pa
našios" į rusišką "gusli" instru
mentą. Jeigu omeny turėta toji 
išmarginta lašinių paltis, nėra 
reikalo savintis broliškos tautos 
dovaną.

Ko nepasako dailininkas, tai 
paaiškinama margo voko antro

Savininkai LŪŠIAI ir VEITAI

VILA MEŠKA
BEACH ST. 
MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS. 
TEL. BUZZARD BAY 
PLAZA 9-3251

PATS LAIKAS PAGALVOTI, KUR PRALEISTI 
ATEINANČIAS ATOSTOGAS

VILA MEŠKA yra saulėtam Cape Cod, Mass,, kurio kran* 
tus skalauja Golfo srovės šildomos Atlan
to bangos.

VILA MEŠKA tikram poilsiui be rūpesčių siūlo: 
O7 Ramią ir gražią aplinkumą. 
B' Erdvius ir patogius kambarius. 
B' Gerą ir sveiką maistą.
[vf Neaukštas kainas.

P. S. Užsisakiusieji iki birželio mėn. 15 dienos gauna 
10% nuolaidos.

Iki sezono pradžios galima užsisakyti ir šiuo adresu: 
St. Lūšys, 105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y. EV 7-5576.

je pusėje. Ana, "Lietuvos Ta
rybų Socialistinė Respublika" 
garsi "rugiais, avižom ir bul
vėm", na, ir --kas be ko— 
garsi dar ir gyvulininkyste (1*«- 
levage y ėst prospere).

Beveik ir gerai, kad hitlerinin
kai išgriovė Vilnių, nes jis 
dabar tapo miestu-sodu (ville- 
jardin). 1954 m. Lietuvos pramo
nė pagamino triskart daugiau gė
rybių, kaip 1940 m., kurie itin 
svarbūs tuo, kad jais "Lietuva 
sugrįžo į Sovietų Sąjungos su
dėtį". Iš ko seka, kad meluoja 
visi, kas sako, kad Sovietija ski
riasi nuo carų Rusijos.

Yra ko pasimokyti ir iš lie
tuvių liaudies meno žinovo Ros- 
tislav-Michel hofmaniškų pasa
kų. Taip, lietuvių ir latvių kalbos 
yra tikrai senos ir didžiai ver
tingos. Koki dyvai? Juk jos yra 
"baltosĮavĮškosj'! Lietuvių dai
nos, ten kur nesiremia pentatoni- 
ka bei graikų gamomis, atspindi 
rusų įtaką, ypač "dans les provin- 
ces de Dzoukie et de Souvalkie". 
Deja, ir vokiečiai savo "chora
lais" užteršė "Šiaurietiškas" 
dainas (dans ’le Nord), ypač 
"Jėmatie et Aoutchtaitie" provin
cijose.

Pasirėmus mokyto (dargi 
vyriškos giminės) lietuvių mu
zikologo J. Tchoulioutė (Fėrudit 
musicologue lithuanian) teigi
niais, kuris būk pirmas ištyręs 
krašto folklorą, hofmaniškose 
pasakose toliau aptariami liau
dies muzikos instrumentai. Štai 
pirmiausia instrumentas, vardu 
"skouduotchias", kuris yra"sor- 
tes de flutes de Pan". Vertėtų 
mūsų muzikams pagaliau susi
rūpinti tomis "paniškomis švil
pynėmis" ir nenusišvilpt ant to
kio rimto reikalo. Kitas instru
mentas ne tik vardu—"birbina", 
bet ir Išduoda gitarą primenantį 
balsą (la sonorite a la fois celle 
du luth). Todėl jo ir nevalia 
maišyti su birbyne, ana dūdele, 
išduodančia garsus, panašius 
į kapitalistinių saksofonų balsą!

Mokytis reikia, sako didžiosios 
rusų tautos patarlė—na, ir yra ko 
pasimokyti iš plokštelės "Chants 
de Lithuanie" aiškinimų. Ji aiš
kiai parodo, kad žodis "chant" 
artimai giminingas kitam pran
cūziškam žodžiui--"chantage".

Beje, prašomi atsiliepti daini
ninkai-- B. Grintzevitchutė, L. 
Kisielitė, taipogi muzikai--P. 
Tamochaitis, P. Stepoulis, K. 
Kaviatskas ir A. Baltchounas. 
Negražu geriems muzikams 
slapstytis po tokiais nešvankiais 
slapyvardžiais.

(vb)

GENEROLAS KASSEMAS
APSISUKO

Tyli revoliucija.- Nacionalistai, kurdai ir komunistai. 
- Kruvini mūšiai Bagdado centre.-

Mossulo apylinkėse, šiaurinia
me Irake, pakartotinai mačiau, 
kaip ūkininkai iškilmingai svei
kinasi pakeltais pirštais. Tai yra 
jų simboliškas pasisakymas už 
vienalytę panarabišką valstybę 
nuo Magrebo iki Persijos įlankos. 
Tačiau iš to pasisveikinimo ne
buvo aišku, ką jie nori turėti 
tos panarabiškos valstybės prie
kyje—Kassemą ar Nasserį. Bet 
iš jų pokalbių aiškėjo viena: jie 
pažino, kad komunistinė subver- 
sija yra šio momento pavojus. 
Galbūt "Ittihad ei Shaab", stipri 
komunistinė "Liaudies unija", 
pergreit įsivaizdavo pergalę ir 
peranksti paleido ateistinę katę 
iš raudonojo maišo. Tą prielai
dą patvirtintų faktas, kad visur, 
kur tik buvo nušalintos komu
nistinės vėliavos, sienose atsi
rado religiniai islamo šūkiai. 
Galbūt ir sovietinių prekių siun
tos buvo perblogos bei peršykš- 
čios. Irakiečiai per praeitus de
šimtmečius buvo pripratę prie 
vakarietiškos kokybės, ir tai ga
liojo visoms prekėms--nuo pra
bangių automobilių iki kišeninių 
peiliukų.

Ir kurdų separatistai, kuriems 
Kremlius pradžioje tiek daug 
gerovės (ir slaptų ginklų siun
tų) žadėjo, jaučiasi Sovietijos 
apvilti. Maskva staiga susidė
jo su Bagdado centrine, kuri nė
ra linkusi galvoti apie separatis
tinę kurdų valstybę (su visais 
naftos centrais joje). Tuo metu 
sovietiniai Artimųjų Rytų spe
cialistai galvojo, kad jie iš Kas - 
semo padarysią tam tikros rū
šies irakinį Kerenskį. Bet kaip 
tas generolas, kuris kadaise sa
vo karjerą pradėjo nuo kaimo 
mokytojo ir 1958 liepos 14 pasi
darė revoliucijos didvyriu, juos 
apvylė, paaiškėjo per pastarąjį 
pusmetį.

Monarchija, kurią Kassemas 
taip kruvinai sunaikino, šiandien 
jau beveik užmiršta. Tačiau me- 
zopotamiškas nacionalizmas iš
liko. Jis sudaro stiprią atramą 
prieš visas kitas politines sro
ves, kurios ligšiol stipriais sū
kuriais prasiverždavo viršun, bet 
vis nepajėgė paskandinti Kasse- 
mo režimo. Šalia panarabizmo 
ir kurdų sąjūdžio, vis stiprėjo 
komunistinė subversija, kuri pa
galiau įgavo tokią apimtį, 
jog Kassemas turėjo imtis prie
monių.

Ir tai jis darė labai apsukriai. 
Jo vienintelis patikimas talkinin-

Iš pasaulinės politikos užkulisiu

SAUKTI JAPONIJOS SOSTINĖJE
--Likusioji gyventojų dalis iŠ 

rytinės Vokietijos išbėgo, prieš 
raudonajai armijai ten įžengiant, 
—įtikinėja Stalinas Potsdamo 
konferencijos dalyvius.--Nėvie
no vokiečio neliko tose srity
se, kurios numatytos perleisti 
Lenkijai.

--Žinoma, neliko,--pašnibžda 
adm. LeahyprezidetuiTrumanui. 
—Bolševikai juos išžudė!

CHURCHILLĮ GRAUŽIA SĄŽINĖ

Rusų vertėjas Pavlovas pasi
žiūri į kitą stalo pusę. Neį
tikėtina, kad jis būtų nugirdęs 
admirolo pastabą, tačiau atrodo, 
kad jis gerai nujaučia, kokia ne
draugiška ji buvo.

—Vokiečiai tarp Oderio ir 
Vyslos,--tęsia Stalinas,--paliko 
savo laukus, ir lenkai juos ap
sėjo. Aš negaliu įsivaizduoti, kad 
lenkai sutiktų juos grąžinti vo
kiečiams.

Tuo metu vienas patarėjas at
neša britų premjerui lapelį su 
tiksliais rytinių sričių gyventojų 
skaičiais. Lapelį laikydamas 
rankoje, Churchillis sako:

--8,250,000 gyventojų perkel- 
dinimas toli pražengia tai, kam 
galėtų anglų tauta pritarti. Ir 
mes norime, kad Lenkijai būtų 
atsiteista už Sovietijai atiduo
tas rytines provincijas, bet rei
kia laikytis protingų ribų. Pra
šau šia proga prisiminti, kad 
Anglija 1939 metais dėl Lenki- 

kas buvo armija. Jam apsimo
kėjo, kad Irako karinės pajėgos, 
kurios laikomos geriausiomis 
Artimuosiuose Rytuose, išliktų 
ginkluotos tradiciniais britų ir 
amerikiečių kilmės ginklais, 
nors Maskva ir siūlinėjo labai 
palankias ginklų . siuntas. Taip 
Irako armija išsaugojo savo ne
priklausomumą nuo sovietinių 
tiekimo.

Pirmasis Kassemo smūgis 
prieš pradedančią įgauti pavo
jingas formas komunistinę sub- 
versiją buvo Daud ei Sayegh va
dovaujamos "Irako komunistų 
partijos" licensijavimas. Taip 
maža komunistinė sekta gavo 
visuotinį titulą, o tuo tarpu daug 
galingesnė Maskvai paklusni 
"Ittihad ei Shaab" optiškai at
sidūrė užnugaryje. Tiesa, toji 
Abdul Kader Ismail ei Bustani 
vadovaujama "Liaudies unija" ir 
toliau tebekontroliavo didžiąsias 
profesnines sąjungas kraštu- 
tiniškai kairias ūkininkų ir stu
dentų organizacijas bei gink
luotąjį "liaudies pasipriešinimo 
sąjūdį", bet ji jau nebegalėjo 
pasisavinti komunizmo atstova
vimo Irake monopolį. Tas atė
mimas galios iš maskvinių par
tizanų labai suerzino sovietinius 
Irako premjero draugus.

Tuo metu Kassemas pasiruo
šė antram smūgiui. Jis atlei
do žemės reformos ir naftos mi- 
nisterį dr. Ibrahim Kubba, ant
rąjį "Ittihad ei Shaab" vyrą. 
Komunistų partijos frakcijose 
Kubba buvo laikomas "raudonų
jų kiniečių" vadu.

Dramatiškiausią tuo tarpu 
punktą antikomunistinė banga 
pasiekė šių metų gegužės pir
mąją. Jau paskutinėmis baland
žio savaitėmis daugelyje vietų 
konstatuota antikomunistinės ak
cijos. Buvo užpulta "Ittihad ei 
Shaab" laikraščio spaustuvė, ap
suptos ir apdaužytos komunis
tinės mokyklos. Gegužės 1 ko
munistų vadovaujamų profesinių 
sąjungų demonstracijos prieša
kyje Bagdado gatvėse pasirodė, 
40 kareivių saugomas, pulk. Fad- 
hil Abbas ei Mahdavi, Kassemo 
giminaitis ir aukščiausiojo 
teismo pirmininkas.

Dviem savaitėm anksčiau 
spaudoje buvo pasirodę smarkių 
puolimų prieš pik. FadhiL Juose 
jis buvo kaltinamas peržengęs 
savo galią. Kai sekančiomis die
nomis jis nebeatvyko Į tarnybą 

jos pakėlė ginklą. Bet tai tau
tai nebus jokios naudos, jei ji 
pasisavins tokius didelius pa
pildomus plotus. Jei vokiečiai 
tikrai visi išbėgo, tai tereikia 
tik jiems leisti grįžti...

Stalino veide pasirodo nepa
sitenkinimas.

Tačiau Chruchillis nėra nusi
statęs baigti temą.

--Lenkija neturi teisės,--sako 
jis,—Vokietiją išstatyti bado ka
tastrofai, ir mes neturime nė 
mažiausio noro gyventojais per
pildytą Vokietijos branduolį dar 
labiau apsunkinti. Jei mes ne
turėsime pakankamai maisto 
Ruhro srities gyventojams, tai 
susidarys sąlygos, panašios į 
vokiečių koncentracijos stovyk
las.

lenkų apgyventos ir ap- 
ir mes negalime jų 
kad savo užaugin- 

jie padovanotų vo-

neateina mintis, kad

"GERIAU TEKENČIA 
VOKIEČIAI..."

Staliną tai nė trupučio ne
jaudina.

—Vokietija visą laiką įsivel
davo maisto produktus,--ty
čiojasi jis.--Ji galės jų nusi
pirkti iš Lenkijos. Tos sritys 

“ yra
dirbamos, 
priversti, 
tus javus 
kiečiams.

Niekam
rytinės Vokietijos sritys tais me
tais dar negalėjo būti apsėtos. 
Karas pasibaigė tada, kai sėti 
jau buvo pervėlu. Be to, praė
jus dviem mėnesiam nuo karo 
pabaigos, ten tebuvo Įsikėlę ir 
apsigyvenę labai nedaug lenkų.

Sovietinis generalisimas me
ta ant stalo savo paskutinę kor
tą:

—Aš pripažįstu, kad tie rei
kalavimai Vokietijai yra labai 
skaudūs. Bet ar svarbu, jei sun
kumai ruošiami Vokietijai? Tai 
juos sulaikys nuo naujo karo! 
Geriau tekenčia vokiečiai, negu 
lenkai! Ir juo mažiau Vokietija 
turės pramonės, juo didesnės 
rinkos liks Didžiajai Britanijai.

"TAI BUVO DALYKAS!"

Prezidentas Trumanas, prieš 
eidamas į priėmimą, kurį ruo
šia britų premjeras, prieš iš
vykdamas į Angliją, rašo laišką 
žmonai ir motinai:

Miela Mama ir Mary,
"... nuo septynioliktosios kas

dien turėjome po posėdį. Daug 
nutarimų jau po stogu, bet daug, 
kas jau seniai turėjo būti su
tvarkyta, dar tebėra neatlikta. 
Tačiau mes turime laiko, kad 
rastume šiokius ar tokius pa
siūlymus taikos konferencijai.

Stalinas vakar suruošė vals
tybinį banketą—tai buvo daly
kas, turiu pasakyti! Ikrą ir vod-

buvo spėliojama, kad ir tas pro
komunistinis politikas esąs at
leistas. Dabar jis pasirodė ko
munistų demonstracijos prieša
kyje. Mieste prasidėjo demons
trantų barniai ir muštynės su 
antikomunistinėmis grupėmis. Iš 
muštynių išsivystė tikros kau
tynės, ir trejetą valandų atrodė, 
kad prasidėjęs pilietinis karas 
mieste, kurio vardas mūsiškai 
reiškia "Dievo dovaną".

Kariuomenė pagaliau apsupo 
miesto centrą. Vakare tvarka bu
vo atstatyta ir suskaičiuotos kru
vino incidento aukos: 12 žuvusių 
ir 60 sužeistų. Kivirčo tarp na
cionalistų irakiečių ir komunistų 
pabaigos dar reikia laukti. Bet 
Kassemas, atrodo, bus suvokęs, 
kad artimesnė bičiulystė su 
Maskva gali Jo kraštą paversti 
viena iš "liaudies demokratijų". 
Tačiau jam nėra lengva, dėl dau
gybės vidinių srovių ir Jų pra
siveržimų, anksčiau padarytą
sias klaidas taip skubiai ati
taisyti. Bet per paskutiniąsias 
savaites 400 komunistų agitatorių 
uždaryta už grotų, ir "Liaudies 
unija" kaltina vyriausybę, kad 
toji paskatinusi iŠ darbo atleisti 
2000 prokomunistinių darbininkų.

Kiekvienu atveju, irakinės-so
vietinės bičiulystės "rožių mė
nuo" yra praėjęs, o visi "sū- 
puoklinės politikos" šalininkai 
pažino, kad "sovietinė pagalba 
be sąlygų" ūkiškai atsilikusiam 
kraštui tarp Tigro ir Eufrato yra 
ir nepatenkinama ir politiškai 
pavojinga. . (tp)

ka buvo pradėta, arbūzai ir Šam
panas sudarė pabaigą. Buvo švie
žių ir rūkytų žuvų, žvėrienos, 
vištienos, antienos ir visų rūšių 
daržovių. Kas penkias minutes 
tostas, viso--mažiausiai dvide
šimt penki. Aš visai mažai val
giau ir dar mažiau gėriau. Bet 
tai buvo spalvinga ir linksma 
šventė...

Harry".
Tą patį vakarą jis pėsčias kartu 

su Byrnes ir adm. Leahy eina 
į Ring gatvę. Abu sargybi
niai ties britų premjero laikinės 
rezidencijos durimis pagerbia 
juos šautuvais. Churchillis savo 
aukštuosius svečius pasveikina 
itin nuoširdžiai ir tuojau veda 
Į vietas prie stalo: dešinėje 
premjero pusėje.

Churchillio kairėje sėdi gene
ralisimas Stalinas. Kadangi čia 
"kapitalistinis banketas", tai ir 
valgių pasirinkimas kuklesnis, 
negu pas rusus. Anglija turi tau
pyti, be to, vyriausybės išlaidas 
kontroliuoja parlamentas, ne
kalbant apie tai, kad prie stalo 
sėdi ir opozicijos vadas Clement 
Attlee.

į jį Churchillis nukreipia savo 
tostą:

--Aš keliu stiklą už opozicijos 
vado sveikatą!

Attlee atsako į tą prielanku
mo gestą, tačiau ir jis ir dau
gelis kitų dalyvių nustemba, kai 
premjeras priduria:

--... į opozicijos vadą, kad 
jis bebūtų.

Niekas, o juo labiau jis pats, 
nenujaučia, kad Churchillis geria 
į savo paties sveikatą.

Pradžioje buvusi kiek nejauki 
atmosfera truputį pragiedrėja. 
Vienoje kalboje Stalinas pasiūlo 
sekančią konferenciją ruošti Ja
ponijos sostinėje. Tuo netiesio
giniai leidžia suprasti, kad So- 
vietija Įstos į karą su Japoniją.

Pokyliui tęsiantis, formalumai 
atsipalaiduoja. Keičiamasi vieto
mis, geriama grupėmis, ir Sta
linas pradeda pokalbį su 
Churchilliu apie pasiruošimus 
karui su japonais.

—Didžioji problema yra trans
portas,--pareiškia jis.—Mes tu
rime tik vieną geležinkelio liniją, 
bet kariuomenės perkėlimas iš 
vakarų jau pradėtas. Mūsų pa
sirengimai tuoj bus baigti.

NEI TRUMANAS, NEI 
CHURCHILLIS NENUJAUČIA

Rusų vertėjas Pavlovas kažką 
pašnibžda į Stalino ausį, tas 
linkteli galva ir atsistojęs prade
da ant valgių sąrašo kortelės 
rinkti dalyvių parašus.

—Nuo kada Stalinas pasidarė 
autografų rinkėju? -- klausa 
Chruchillis.--Jei kas man būtų 
pasakęs, kad...

Premjeras nutraukia sakinį, 
nes Stalinas prieina prie jo 
ir paprašo parašo. Jis mirkčio
ja lyg mažas vaikas, kam nors 
krėsdamas pokštą.

Žinoma, jis nerenka autogra
fų, bet nori pasirodyti, kad ir 
bolševikas gali turėti "buržujiš
kų" papročių. O kas buržujiš
kai elgiasi, tas negalįs būti blo
gas žmogus.

(Bus daugiau)

Šimtai naujų skaitytojų, 
pradėję skaityti Dirvą ir ja 
džiaugiasi. Pasiteiraukit, 
ar Dirvą skaito jūsų pažįs
tami ir kaimynai. Jei ne— 
atsiųskit jų adresus. Jie 
Dirvą gaus dvi savaites 
nemokamai.
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--Pildydami visuotinį jūsų no
rą,--pareiškė draugė Petrovna, 
--dabar aplankysime Lenino 
mauzoliejų. »

Don CamiTlo nužingsniavo 
drauge su kitais link viešbučio 
durų, tačiau, vos tik atsidūręs 
ant šaligatvio, paslydo ir niks
telėjo koją.

Nepaisydamas nelaimės, jis 
vis dėlto bandė eiti kartu, ta
čiau, jeigu ne Peppones pagalba, 
seniai būtų parpuolęs.

--Grįžkite atgal ir paprašyki
te pakviesti viešbučio gydytoją, 
—pasakė draugė Nadia.--Ti
kiuos, kad neatsitiko nieko bloga.

Don Camillo buvo taip nusimi
nęs dėl savo nesėkmės, kad net 
draugas Oregovas rado reikalo 
per vertėją pasakyti jam ilgą, 
paguodžiančią kalbą.

—O mauzoliejų tu galėsi ap
lankyti, kai vėl būsi Sovietų Są
jungoje,--pasakė jis baigdamas.

Tai ir nuramino Don Camillo 
aimanavimus ir apgailestavimus. 
Jis šlubuodamas grįžo viešbučio 
vestibiulin, į savo kėdę.

Jis lengvai pamasažavo koją 
ir, kadangi nikstelėjimas buvo 
tik suvaidintas, tuoj pasijuto 
sveikas. Po to iš kišenės išsi
traukė garsiąją knygelę su Leni
no mintimis ir įsigilino į lektū
rą. ♦

Taip praėjo geras pusvalandis, 
ir Don Camillo su savo mintimis 
buvo taip nutolęs nuo tikrovės, 
kad akimirką užsimiršo esąs 
draugas Tarocci.

Kai tik tą akimirką šalia jo 
pasigirdo balsas:

—Kilnybe...
Jis staigiai atsisuko ir taip 

atsidūrė spąstuose. Fotelyje, nuo 
kurio neseniai pakilo Peppone, 
dabar sėdėjo liesas, rudaplaukis 
vyras apie keturiasdešimties 
metų. Jo veidas buvo gerai pa
žįstamas, ir Don Camillo nesą
moningai sušuko jo pavardę: 

--Comassi!
Vyras buvo prieš save išsklei

dęs Pravdą. Jis pasilenkė prie 
Don Camillo ir vaizdavo, kad jam 
verčiąs ir aiškinąs vedamąjį. Jis 
tai atliko gerai nuduotu natūra
lumu, ir Don Camillo taip pat 
gabiai prisijungė prie jo.

--Aš tamstą, vos tik įėjęs 
pro duris pažinau, nors tamsta 
ir dėvi civilinius drabužius,— 
pasakė vyras.

--Ir aš norėjau Maskvą pa
matyti .--mikčiojo Don Camillo. 
--Sutanuotas gi negalėjau.

--Taip?--sumurmėjo vyras.-- 
Tamsta vis dar tebesi kunigas?

--Na, žinoma! Kas gi daugiau?
--Na, pastaruoju metu dauge

lis išvertė apsiaustėlius.
—Mano apsiaustėlis yra iš me

džiagos, kuri neperneša išver
timo. O ką tu čia veiki?

—Aš tik laikinai Maskvoje. 
Aš lydžiu Čekoslovakijos par
tiečių delegaciją. Aš dirbu Pra
goję. Rytoj turiu grįžti.

--Bet prieš tai mane apskųsi, 
kaip Vatikano šnipą?

Vyras papurtė galvą.
—Aš esu garbinąs žmogus, 

Don Camillo, ir tamsta žinai 
tai!

Comassiai iš Castelletto buvo 
puikūs žmonės ir visi pamaldūs. 
Tik vienas, jaunasis Athos, nu
šoko nuo bėgių.

Šio jaunojo Comassi istorija 
buvo panaši į tūkstančius kitų: 
1943 rugsėjo 8 jis apsivilko uni
formą ir išėjo iš namų. Jis 
buvo 22 metų amžiaus, ir, kai 
buvo paskelbta mobilizaęija, jis 
persimetė į partizanus.

Ilgą laiką nebuvo nieko girdėti 
apie jį. Tik 1945 balandį jis vėl 
pasirodė, kai partizanų nusilei
do nuo kalnų. Daugelis tų, kurie 
buvo pasilikę lygumose, tačiau 
uoliai augino barzdas, tuoj pat 
prisijungė prie jų. Jaunasis Co
massi, grįžęs į sodžių, ant 
kaklo turėjo raudoną skarelę. 
Būdamas iškilęs į vadus, jis per
ėmė operacijų komandą, kurios 
uždaviniai susidėjo iš to, kad 

jie lankydavo ūkininkus ir apdė
davo juos dviem-trim tūks
tančiais lirų už hektarą.

Vienur kitur kildavo muštynių, 
bet, kaip per stebuklą, jam neat
sitiko nieko bloga. Iki vieną kar
tą...

Senoje, apleistoje viloje, kuri 
stovėjo vieniša Castelletto pa
kraštyje, gyveno grafai Mossoni. 
Daug metų jie išgyveno at
sitraukę, nepalaikydami ryšimų su 
kaimynais: 75 metų grafas, 70 
metų grafienė, 50 metų tarnas 
ir nežinomo amžiaus šuniukas.
Vieną rytą nuomininkas, at

gabenęs įprastinį pieno bidoną 
prie durų, veltui tampė varpo 
grandinę. Kadangi durys tebuvo 
tik užsklęstos, jis lengvai įėjo 
vidun. Namas buvo tuščias.

Vienoje didžiosios virtuvės 
kertėje vizgino uodega Šune
lis, kuris nesileido iš tos ker
tės išvaromas. Atėjo daugiau 
žmonių, ir paaiškėjo, kad šune
lis saugojo, po virtuve buvusios 
senos cisternos suveriamąjį, 
dangtį.

Begalinėje eilėje stovėjo žmonės prie Lenino mauzoliejaus.

Sibiro tremtinio atsiminimai (5) A. Valasevičius

Mums perskaito partizanų įsakymus 
ir prisiekiam

Pasirodė jaunas vyras, 
uniformuotas ir su vokišku 
šalmu. Mes paspaudžiam 
rankas. Stasio perspėti ne
sakom pavardžių. Jis pasi-, 
sako savo slapyvardį-Liepa.

Mus veda j štabą. Jie iš
sidėstę visai pakrašty miš
ko. Vežimai stovi miške, o 
arkliai ganosi. Mus nuveda 
pas būrio vadą Siaubą. Ne- 
siteirauja nei iš kur, nei 
kaip atvykom. Matyt, vis
kas painformuota.

Perskaito partizanų įsa
kymus. Jie trumpi ir aiš
kūs. Pats svarbiausias: 
mirt, bet neišduot savo bro
lių. Pakeldami ranką pri
imam priesaiką. Pakrikšti
ja slapyvardžiais ir po to 
siunčia į poilsį.

Prikelia tik pietų. Gau
nam žirninės sriubos su ga
baliukais mėsos ir duonos 
kiek norim. Vyrai linksmi, 
juokauja. Mus naujokus su
pažindina su visų rūšių tu
rimais ginklais. Išaiškina 
kautynių taisykles, o svar
biausia, kada jos vyksta iš 
arti.

— Mes į tolimo atstumo 
kautynes neštoj ame, — sa
ko aiškintojas.

Taip vadinamieji seni 
partizanai, nors visi jauni, 
tik virėjas kiek senesnis, 
siunčiami uždaviniui. Ryšio 
srityje dirba mergaitės. 
Ateina jaunuolių iš gimna
zijos suolo. Juos būrio va
das, švelniai aiškindamas, 
siunčia atgal. Sargyba kei
čiasi kas keturios valandos.

Po kelių dienų grįžta vy
rai iš uždavinio. Juos Siau
bas pasveikina, kaip gerai 
įvykdžiusius. Iš jų sužinom, 
kad buvo išprovokuota Lei-

Grafas, grafienė ir tarnas gu
lėjo cisternoje^ Nežinomi pikta
dariai buvo išplėšę salone, už 
vięno paveikslo, paslėptą kasą 
ir tuo pat metu nužudę grafus ir 
tarną.

Mažiausiai- dešimt žmonių 
matė tą vąkarą jaunąjį Comassi 
išvykstant iš kaimo. Jis, trijų 
savo bulių lydimas, važiavo juodu 
1100, kurį vairavo nepažįstamas 
svetimasis.

Kiti liudininkai matė įsilaužė
lius išlipančius ties grafų Mos
soni vila: trys buliai pasiliko sar
gyboje, ir tik jaunasis Comassi 
su svetimuoju šoferiu įėjo vidun.

Kitą rytą jie atrado aukščiau 
minėtą radinį.

Tuo metu Po žemumose vieš
patavo labai tvankus oras ir kiek
vienas norėjo kuo skubiausiai už
miršti tai, ką matęs. Ir taip 
liūdna istorija apsitraukė žole. 
Bet 1948 sausį, prasidėjus pro
pagandai dėl naujų rinkimų, 
kaime staiga atsirado dideli 
plakatai, kuriuose buvo labai 
tiksliai aprašyta grafų Mossoni 
istorija. Buvo išvardintos dalyvių 
pavardės ir parodyta, kokio 
plauko yra raudonieji, kurie sie
kia valdžios.

Trys buliai gynėsi nieko neži
ną ir surado liudininkus, kurie 
užtikrino, kad jie vilon neįėję. 
Niekas nepažinojo svetimojo šo
ferio. Mažojo būrio vadas buvo 
žinomas, bet jo nebuvo galima 
surasti, kad ir kaip ieškota.

Jis buvo dingęs, tartum nušluo
tas nuo žemės veido!

Ir dabar, vienuolika metų vė
liau, jis sėdėjo fotelyje, už pusės 
žingsnio nuo Don Camillo.

(Bus daugiau)

palingio milicija. Trumpai 
sakant, viena moterėlė nu
ėjusi į milicija pranešė, kad 
ten ir ten mačiusi partiza
nus. Tiems, netoli išvažia
vus nuo Leipalingio, kryž
mine ugnimi buvo beveik 
visi sunaikinti. Dauguma 
pagiria vyrus, nes Leipa
lingio milicija buvo žvėriš
kai žiauri.

Aplanko mus svečiai iš 
štabo. Trumpai supažindina 
su padėtimis. Mažai vilties, 
kad valstybių vedama poli
tika kryptų į mums pagei
daujama pusę. Paskui per
skaito laišką, kurį išsiųs 
Veisėjų milicijos viršinin
kui "Pamotei”. Parašytas 
rusų kalba. Rašo protingai. 
Tiesiog įsako, kad jis netu
ri taip žiauriai elgtis su 
Lietuvos patriotais. Gra
žiai, įstatymiškai, žmoniš
kai įrodinėja mūsų teises 
savo tėvynėj ir,kad jie yra 
tikrieji banditai, vedantys 
kova net su seneliais ir vai
kais. Išskaičiuoja, kiek jis, 
betardydamas, padarė inva
lidais. Pabaigoj pagrasina.

— Reikia visokiais bū
dais kariauti, — priduria 
perskaitęs laišką.

Naktį keičiam vietą. Vėl 
apsistojam netoli kažin ko
kio miško. Siaubas prane
ša, kad turimomis žiniomis, 
riuošiamas rusų didelis va
lymas. Jeigu kas nori, artė
jant tokiam valymo pavo
jui, gali išsiskirstyti.

Neatsirado nė vieno. Įsa
ko pasiruošti naktiniam žy
giui.

Vėlai vakare ateina dvi 
lenkų partizanės. Vėliau su
žinom, kad jos siūlo susi-
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Brazilijos lietuviai menininkai, dalyvaują San Paulo miesto savivaldybės operos pastatymuose. 
Iš kairės: choro artistas Vladas Jurgutis (tenoras), orkestro narys Jonas Kaseliūnas (fagotistas) ir 
choro artistas Vaclovas Laurinaities (baritonas).

LIETUVIŠKU GRŪDU DUGNĄ TO1LlonTI1NO
Ši apyskaitė laimėjo pir

mąją vietą konkurse "Duo
na pasaulio gyvybei--kaip aš 
pats tai išgyvenau". Konkur
są buvo surengęs 1960 pa
saulio Eucharistinio Kongreso 
generalinis sekretoriatas.

1945 metų Kalėdų pirmąją die
ną pirmą kartą nuo epidemijos 
pradžios prasivėrė vartai spyg
liuotos vielos užtvaroje, kuri su

jungti bendram pavojui. 
Mes nenorim.

Visą naktį žygiuojam. Ap
sistojam miške, netoli Ne
muno. Turbūt tąsa Augus
tavo miškų. Jokių laužų, jo
kio trukšmo.

Skraido žvalgybiniai lėk
tuvai. Sargybos sustiprin
tos. Dar viena naktis praei
na ramiai. Ryte mano sar
gybos eilė. Valgom pietus 
juokaudami iš virėjo. Neži
nau nė kodėl, bet įtemtai 
stebiu jo veidą. Negaliu ap
sakyti, bet jo veido spalva 
turi lyg žemės spalvą, lyg 
veido bruožai negyvi. Jis 
plauna indus melsdamasis. 
Vyrai po pietų ilsis šneku- 
čiuodamieii.

Pasigirsta šūviai. Visi be 
žodžių pašokam ir tvarko- 
mės mūšiui. Atbėgęs sargy
binis sušunka: rusai! Mums 
jau ir be jo aišku, nes kale
na sargybinių automatiniai 
ginklai.

— Pirma grandis, išsi
dėstyti per 20 metrų vy
ras nuo vyro kairėj! Antra 
grandis ... trečia ...

Automatiškai, nieko ne
galvodami, vykdom įsaky
mus. Papuola man nebloga 
vieta už medžio, duobelėj, 
ir nereikia nė pasikasti. Čia 
ne milicininkai, o karui pri
tyrę fronto daliniai, vado
vaujami politruku. Su jais 
juokų nėra.

Užvirė žvėriškos kauty
nės. Kulkos braižo medžio 
kamienus. Priešai šaukia —- 
urrra! — Metam granatas. 
Netoli mūsų atbėgęs kren
ta peršautas rusas.

— Pasiduot į dešinį spar
ną — girdim komandą.

Matau, kaip pašokęs vie- 

po karantino rajoną. Otonas 
Baumgartner’is, Westfalijos ūki
ninkaitis, trumpai stabtelėjo ties 
didžiule iškaba prievartų, kurio
je buvo parašyta: "Esi svei
kas? Jei taip--šiam rajone nesi
rodyk! Čia tavęs laukia mir
tis".

--Dabar iškabą galės nuimti... 
--pratarė mano draugas, Sunkiais 
žingsniais mums klampojant per 
gilų sniegą stovyklos kelyje.-- 
Mirtis jau persikėlė į gretimus 
namus...

Ant aukštos tvoros tupėjo dvi 
varnos, du juodi taškai baltoje, 
bekraštėje lygumoje po pilku, 
švininiu dangumi.

--Jie gražiai sutvarkė val
gyklos baraką; o miško dar
bų komanda parnešė eglių, 
—tęsė pokalbį mano bičiu
lis.--Kapelionas, sargybinio ly
dimas, mieste aplankė lietuvį 
kleboną ir Šį tą pasiskolino; sako 
žmogelis ir pats jau nedaug ką 
beturėjęs paskolinti... Iš viso— 
ar nesistebi kad majoras leido? 
Sako, pirmą kartą...

nas partizanas kurį laiką 
stovi. Paskui paleidžia au
tomatą ir krenta aukštiel
ninkas.

Granatai sprogus pasi
žiūriu į priekį. .Jie, pilkai 
rudi, šliaužioja. Nėra laiko 
taikyti,

— Kairys sparnas trauk
tis! — vėl mus kamanduo- 
ja.

Vieni perbėga ir ugnimi 
pridengia kitų peršliauži- 
mus.

— Kodėl turim pasiduoti 
į dešinę ir trauktis? — gal
voju. Aa, jei čia neatlaikys, 
tai nebus kur trauktis. Bet 
prie -pat Nemunas. Neatsi- 
laikysim, bet mes nesam ap
supti. Ir džiaugsmo banga 
užlieja krūtinę.

Čia pat sprogsta granata. 
Aš vėl metu į spėjamą tai
kinį. Kautynės tęsiasi ir, at
rodo, niekad nebus pabai
gos. Gal naktį persitvarky- 
sim? Kaip lėtai eina laikas?

Dešiniam sparne, kaip 
katile. Traukiamės. Trupu
tį lynoja. Prieblanda. Rake
tos apšviečia medžių viršū
nes. Mus priešas nespau
džia, tik dešinėj kautynės. 
Sutemo. Pavieniai šūviai.

Dar traukėmės neskubė
dami ir pagaliau įsako sky
riui susirinkti. Girdim nu
tarimą:

— Siaubas įsakė išsiskir
styti, mes kovoj neatsilai- 
kysim.

Mus Vėl veda, atrodo, į 
Nemuno pusę. Tamsu. Mus 
sunku pastebėti, bet ir mes 
prieakyje nieko nematom. 
Nuo įtempimo skauda akis. 
Pasigirsta šlamėjimas. Mes 
dar daugiau išsiskleidę 
krentam. Sutartinis švilpte
lėjimas. Atsiliepė savi. Gir
dėt rusų mašinų ūžimai. 
Prieinam Nemuną. Viena 
valtis su partizanais iriasi 
per Nemuną, antron lipa 
vyrai. Be galo norisi rūkyti.

(Bus daugiau)

Valgyklos barake buvo pilna 
kareivių, galva prie galvos, pli
kai nukirpti nudėvėtomis milinė
mis. Kitame gale, tarp žalių eg
lišakių, stovėjo baltutėliai ap
dengtas stalas su dviem de
gančiom žvakėm; prieš jį—mu- 
sų "lauko kapelionas"--taipvadi
nome jį, jaunutį kunigą.

Vyrai stovėjo tylūs,^sustingę, 
nejudėdami. Pasigirdo seni mal
dos žodžiai: "Introibo ad altare 
Dei..." Taip, belaisviai klausėsi 
tų žodžių, išbalę, iškankintais 
veidais, prisimindami, kad juos 
yra kadaise girdėję--geresniais 
laikais.

Vienas pusbalsiu užgiedojo: 
"Pražydo mums žiedelis..." tuoj 
prisidėjo kiti, pradžioje nedrą
siai. Bet netrukus senosios Kalė
dų giesmės garsai galingai kilo 
dangun su pilkšvais giedančiųjų 
kvapo debesėliais. Kapelionas at
sigręžė evangelijai ir pasakė 
mums trumpą žodį:

--Mieli mano draugai. Neside
rina linksmų Kalėdų giesmės 
garsai prie mūsų būklės, bet 
vis dėlto iŠ širdies gelmių siųs- 
kime Dievui savo 'Gloria in 
excelsis Deo...* Juk jis gyvena 
ir virš rusiško dangaus. Žinau, 
jūs nenorit manimi tikėti, jūs 
manot, kad Jisai jus užmiršo...

Otonas Baumgertneris stovėjo 
šalia manęs. Ar ne ta mintis 
kankino ir jį?

Šeši buvo barakai; viename iš 
jų--mudu. Vakarais abu, Otonas 
ir aš, turėdavome sunešioti mer- 
dinčiuosius.

O vistiek sakau jums: 
Jis matė visus jūsų vargus...

Paskui tas, kuriam tekdavo 
tą naktį budėti, kaišiodavo gal
vą prie tamsiame barako kampe 
stovinčių narų patikrinti, ar dar 
kas kvėpuoja.

--...ir jus klausiate save, kodėl, 
dėl ko gi? Ak, klauskite ėdžiose 
šąlanti Kūdikėlį, klauskite Jį, Ka
lėdomis pradedantį kryžiaus ke
lią--paklauskite ir Jį: kodėl?"

Rytais numirusius išnešda- 
vome iš tamsaus kampo ir pa
dėdavome ant neštuvų lauke. 
Paskui ateidavo laidojimo ko
manda ir nunešdavo juos pakasti 
stovyklos kapuose, rajono gale, 
kartu su kitais iš likusių pen
kių barakų.

--... o vis dėlto, mano mie
lieji, tarkim: Gloria in Excel- 
sis Deo...

Geras buvo pamokslas mums, 
šiltinės - giltinės paliestiems 
mirtininkams. Nejudėdami^ be
laisviai klausėsi balso, kalbančio 
jų sielos gelmėse.

Tęsėsi Mišios. Kapelionas pa
kelia baltąją plotkelę, lietuviškų 
dirvų išaugintą; pakelia sidabru 
žibančią taurę. Suklupo kareiviai 
prieš Dievą, kuris kentėjo, kaip 
ir jie patys, kuris juos aplankė 
Šaltam barake, kad čia būtų pri
imtas.

Pabaigoje, atsisukęs ir "Ite, 
missa ėst" pasakęs, kapelionas 
dar kartą prabilo:

—Jūs, kurie išlikote, jūs gy
vieji, vargšai mano broliai... 
O vis dėlto, Gloria in Excelsis 
Deo...

Ir nusisukęs veidu į altorių 
pravirko. Visi matėm, jis verkė. 
Trūkčiojo jo jauni, siauri pečiai 
po pilka palaidine...

Tylėdami, kaip sustingę, sto
vėjo vyrai, kol jų kapelionas pa
jėgė sulaikyti ašaras.
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Dirvos 45 metu sukaktis
šie metai Dirvai sukaktuviniai. Sukanka 45 metai, 

kada Clevelande, 1915 metų lapkričio 25 d. išėjo lietu
viškas laikraštis „Santaika”. Ir po nepilnų metų pakeitė 
vardą Į ”Dirvą”. Tai įvyko kitų metų rugpiūčio 26 d.

Ką lietuviškam laikraščiui reiškia toks metų skai
čius, o dar ypatingai gyvenant svetimam krašte, kiekvie
nas iš skaitytojų numanot. Tai reiškia nepaprastai dide
les pastangas laikraštį kurti ir jį išlaikyti. Tai reiškia, 
kad visą laiką buvo ir jį mylinčių skaitytojų, jį remiančių 
metine prenumerata ir aukomis. Tai reiškia, kad per tą 
metų skaičių buvo sukurta ir išauginta Dirvos skaityto
jų, bendradarbių, talkininkų ir rėmėjų šeima.

Ilgą laiką Dirva ėjo savaitiniu laikraščiu. Ir kai kas 
teisingai sako, visiškai netikėtai ir nelauktai, kada kiti 
laikraščiai pradėjo trauktis, Dirva pašoko plėstis ir daž- 
nėti. Skeptikai traukė pečiais, o bičiuliai iš džiaugsmo 
trynė rankas. Ir per tą laiką buvo nugalėta labai daug 
tokių kliūčių, kurios iš pirmo pažvelgimo atrodė nenu
galimos. Bet rimtai paruošti planai davė tikėtą vaisių. 
Per daugel metų auginta Dirvos šeima parodė, kad ji ne 
tik gyva, bet gražiai išaugusi, sugebanti ir taip pasi
spausti, kad rytdiena būtų naujais užsimojimais palai
minta.

Dirva dabar pilnai įsirikiavusi į tokių laikraščių ei
les, kurie stovi vadovaujančiose eilėse. Laiku pakeista, 
spaudos technika davė tokių galimybių, kurių kiti lietu
viškieji laikraščiai dar neturi. Laiku sutelkti gausesni 
būriai bendradarbių davė ir patrauklesnį turinį. Ir visa 
tai Dirvai davė daug naujų draugų, naujų skaitytojų, 
naujų bičiulių, žisoma, visa šioji ekspansija ir pažanga 
pareikalavo ir nemažų jėgų įtempimo. Ypač, kad tai rei
kėjo visiems atlikti šalia kitų, būtinų kasdienos įsipa
reigojimų.

Įėjus į tokį naujovišką Dirvos leidimo kelią, tame 
kelyje jau ir pradėjus įsitvirtinti, prasmingesnė darosi 
ir 45 metų sukaktis. Joje jau yra kuo pasidžiaugti, yra 
nemažai galimybių ir apie naujus ateities planus pakal
bėti. O sutelktinėmis jėgomis, kada į darbą įsijungia ne 
vienas ir ne du, bet daug jėgų, galima dar daug pada
ryti ir šiose, nelabai dėkingose sąlygose. O daryti reikia. 
Visi žinom, kad kiekvienas stovėjimas vietoje neša mirtį. 
Veržimasis pirmyn žada gyvybę ir kūrybą. O mes norime 
ir gyventi ir kurti. Norime atiduoti pačią reikalingiausią 
duoklę savo tautai ir svetimų smaugiamai mūsų valstybei.

Dirvos leidėjai, neseniai posėdžiavę Clevelande, nu
tarė, kad Dirvos 45 metų sukaktis būtų iškilmingai pa
minėta rugsėjo 24 d. Tos iškilmės įvyks Slovenias Audi
torium, kuri tam reikalui jau senokai paimta. Iškilmės 
dabar jau planuojamos, į jas norima įjungti visus Dirvos 
skaitytojus ir bičiulius. Bet apie tai dar turėsime progos 
vėliau pakalbėti. O dabar visus kviečiame minėtą datą 
skirti Dirvai ir visus įsijungti į prasmingesnį Dirvos 45 
metų atšventimą. B. G.

VISIŠKAI NEPATINKA

Yra laikraščių bendradarbių, 
kurie parašę kokį rašinį, jį tuoj 
išsiuntinėja keliems laikraš
čiams, Ir pasitaiko, jei tas ra
šinys kiek geresnis, kad jį visi 
laikraščiai vienu laiku iratspau- 
džia.

Jau Dirvoje buvo rašyta, kad

redakcija tokių bendradarbių ne
mėgsta. Prisimenu ir prašymą, 
kad jei tą rašinį siunčia ir ki
toms redakcijoms, tai kad nors 
pažymėtų. Tada jau redakcija 
žinos ką su tokiu rašiniu reikia 
daryti. Bet atrodo, kad bendra
darbiai tai neišgirdo.

Tokie bendradarbiai, kurie sa
vo raštus, o svarbiausia tuos 
pačius, siuntinėja iŠ karto ke
lioms redakcijoms, verti geros 
pylos. Tai didieji musų laikraš
čių susintojai. Redakcija, paste
bėjusi, kad bendradarbiai taip 
elgiasi, juos turėtų sudrausti ir 
paprašyti, kad ateity taip ne
sielgtų. O jei dar pasikartotų, 
juos visiškai iŠ bedradarbių iš-

San Paulo (Brazilijoje) lietuvių choras su choro garbės pirmininku prel. P. Ragažinsku (vidury), 
S; Paulo vyskupu Dom Paulo, misijonierium Tėv. J. Bružiku ir kun. J. Šeškevičių. Dešinėj stovi cho
ro dirigentas F. Girdauskas.

KA SAKO VOKIEČIAI APIE 
SVETIMŠALIUS PABĖGĖLIUS

DAR VIENA,MUZIEJINĖ RETENYBĖ

Prof. Dr. H. Harmsen ir Dr. 
K. H. Weber atliko tyrinėjimus, 
kurių davinius 1958 m. rude
nį paskelbė Vokiečių Nanseno 

, Draugijos leidinyje "Benamių 
svetimšalių integracija ir pa
bėgėliai nevokiečiai Vakarų Vo
kietijoje". Tai liečia tik tuos be
namius svetimšalius, kurių įkur
dinimo problema tuo metu ne
buvo išspręsta. Ar ji dabar iš
spręsta? Deja, dar ne.

Iš to leidinio duomenų matyti, 
kad pagal tautybes atskirų gru
pių buvo: lenkų - 40%, ukrainie
čių - 12.9%, latvių - 11.9%, rusų 
- 6.9%, jugoslavų - 5.8%, lietu
vių - 4.1%. Kai kurios tautybės 
priešinosi įkurdinimui. Didžiau
sias pasipriešinimas integracijai 
buvo sutiktas lenkų grupėje. 
Kai kurie baltai buvo pasiryžę 
integraciją priimti.

Labiausiai pabėgėliai nenorėjo 
įsikurdinti politiniais sumeti
mais. Vietomis pasitaikė ne
susipratimų su vokiečių tarnau
tojo personalu stovyklose. Tai 
įvyko, turbūt, dėl integracijos 
klausimo nesupratimo. Kai kurie 
svetimšaliai galvojo, kad įkur
dinant bus vykdoma asimiliacija.

Vokiečiai nevykdė jokios "ger
manizacijos", kaip tai galbūt Hit
lerio laikais buvo daroma. 
Intergracija buvo tik ūkinių ir 
socialinių teisių požiūriu nu
matyta. Atvirkščiai, Federalinė 
Vokietijos vyriausybė yra užin- 
teresuota atskirų tautybių tauti
nės kultūros puoselėjimu. Tam 
tikri sunkumai įkurdinimo atžvil
giu glūdi, kad daugis benamitj 
svetimšalių jaučiasi esą dviejų 

brau’ktų. Kitaip sakant jų rastų 
nespausdintų.

Kaz. Pranulis, 
Chicago

AR SPORTO VADOVAI GERAI 
SAVO PAREIGAS SUPRANTA?

Dirvoje skaičiau du laiškus, 
o sporto skyriuje gerą K. Ba
rono pasisakymą dėl netaiku ren
giamų sporto varžybų.

Pilnai pritariu tai minčiai, kad 
sporto vadovai rimčiau ap
svarstytų, kada didesnio masto 
žaidynes rengti, ir kaip pilypai 
iš kanapių, nėiššoktų tada, kada 
dėl jų rengimo nukenčia spor
tininkų mokslo reikalai. Man vi
siškai keistai atrodo A.V. pasi
sakymas laiškuose, iš kurio su
sidaro įspūdis, kad mūsų kai 
kurie sporto vadovai, ir šiose 
sąlygose žiūriu kad sportuojama 
tik dėl sporto. Jei taip, tai kam 
dar keliauti tokius didelius atstu
mus, kam telktis į lietuviškus 
sporto klubus? Pakankamai spor
to klubų, ir dar gerų, yra kiek
vienam mieste. Einant ta min
timi, tereikia tik į juos įsijungti 
ir tokie sportiniai užsimojimai 
bus pilnai patenkinti.

Iš to laiško man atrodo, kad 
kai kuriems sporto vadovams 
dar reikia gerai įsisąmoninti, 
kad šiame krašte gyvenant, ir 
norint tautiniai išlikti gyviems, 
kiekvienoj lietuviškoj organiza
cijoj reikia tokios politikos, kuri 
vestų į tą didįjį tikslą, kurio kiek
vienas sąmoningas lietuvis sie
kia. O be tokios politikos, dažnais 
atvejais, tik laikas gaišinamas, 
tik didelės išlaidos daromos, 
o lietuvybei tik aguonos grūdu 
patarnaujama.

B. Springis, 
Verox 

kultūrų ir tarp jų svyruoja. 
Pirmaisiais šio pokario me
tais benamių svetimšalių kri
minaliniai nusikaltimai buvo daž
nesni negu vokiečių. (Tai ginčy
tinas klausimas. Red.)

Kalbų mokėjimo požiūriu šie 
benamiai svetimšaliai taip skir
stėsi: 21.5% iš jų kalbėjo tik sa
vo gimtąja kalba, gi senesnio 
amžiaus asmenų tarpe svetimų 
kalbų mokėjimas dar že
mesnis, iš jų 56.2% kalbėjo tik 
gimtąja kalba, vaikų tarp 3 ir 6 
m.--34.3%.

Benamių svetimšalių amžiaus 
struktūra yra skirtinga nuo 
vokiečių, būtent, reliatyviai 
didelis skaičius jaunesnių ir 
reliatyviai mažesnis senesnių 
žmonių. Pvz. nuo 0 iki 14 m. 
svetimšalių - 31 iš šimto, vokie
čių - 23.6 iš šimto, nuo 15 iki 
64 m., svetimšalių - 63.2, vo
kiečių — 67.1., per 65 m., sve
timšalių - 5.8, vokiečių - 9.3. 
Ypač daug svetimšalių viengungių 
--44.8, tuo tarpu vokiečių 18.6.

Tyrimai rodo, kad tautinis kai 
kurių grupių vieningumas yra ma
žas. Svetimšaliai laikosi labiau 
užsidarę šeimose. Kai kurietau- 
tiniai komitetai yra nusistatę 
prieš įkurdinimą. Taip pat yra 
nemaža suskilusių ir vienas ša
lia antro veikiančių tautinių ko
mitetų.

Tenka iškelti kai kuriuos pabė
gėlių stovyklinio gyvenimo šešė
lius. Ilgalaikė prievartinė ar 
savanoriška bedarbėprivedėprie 
dvasinio ir kūninio neaktyvumo 
ir darbo noro smukimo. Į. pašal
pą žiūrima kaip į rentą. Ma
noma, kad tai yra teisėta preten
zija ir vadinama tai "algos ,ga
vimu". Nemažas benamių sve
timšalių skaičius vaizduojasi esą 
"valstybės pensininkai", ne
žiūrint tai, kad apie pensijas 
ir rentą negali būti ir kalbos.

Pačios pašalpos nėra didelės, 
tačiau kartu su aukomis ir at
sitiktiniu slaptu pašaliniu darbu 
kai kuriose apygardose svetim
šaliai daugiau gauna negu vo
kiečių darbininkas. Paprastas 
darbininkas, kaip šeimos galva, 
su 6 vaikais uždirba mažiau, negu 
tokia pat bedarbė šeima gauna 
pašalpos.

Pažymėtina, kad iš tyrinėtų 
grupių 45.3% gyvena iš pašalpų, 
tuo tarpu kai vokiečių iš tokio 
skaičiaus gauna tik 2.13% pašal
pos. Pašalpomis čia vadinama ne 
tik viešoji globa "Fursorge", 
bet ir bedarbės pašalpa. Bedar
bės dydis ten, kur yra darbo 
galimybių, rodo kad darbo no
ras yra mažas.

Aukos yra pikto Šaltinis. Kai 
kurios svetimšalių grupės gauna 
didelius aukų kiekius iš įvairių 
tautinių pašalpos organizacijų iš 
užsienių. Kai kuriems visai ne
svarbu: jie šiandien keičia re- 
ligiją--iš katalikų bėga į or
todoksus--rytoj keičia tautybę, 
jeigu tik gauna daugiau materia
linių gėrybių. Jie pasidarė labai 
pretenzingi. Pvz., panešiotus 
drabužius meta į šalį ir laiko 
"skarmalais". Užsieninės aukos, 
papildoma vokiečių pašalpa ir 
slapto darbo uždarbis jiems su
daro aukštesnį gyvenimo stan
dartą negu jų buvusioje tėvynėje 
normaliose darbo sąlygose.

Aukos juos demoralizuoja. 
Pvz., Jas gaunantieji įsigyja mo
tociklą ar televizijos aparatą, 
visai nesirūpindami užmokėti ke
lis šimtus markių nuomos skolų. 
Kartais reikia išieškoti skolas 
net teismo keliu. Dažnai yra ir 
aukos nuvertinamos, nes jų per
daug, kaip pvz. sviestas ir cuk
rus. Kai kuriose žemės ūkio 
vietovėse vasaros mėnesiais bū
na didelė ūkinių darbo j ėgi; pa
klausa, tačiau čia būna ir dide
lis benamių svetimšalių bedar
bių skaičius, kurie nenori dirbti, 
nes patogiau yra gauti bedarbio 
paramą.

Galų gale dar klausimas, ar 
galima laikyti benamius svetim
šalius jau įsijungusiais į vo
kiečių bendruomenę, jei jie gy
vena šalia stovyklų ir tarp vo
kiečių. Tyrinėjimai, kurie buvo 
padaryti tarp "įkurdintųjų", rodo, 
kad miestuose ir kaimuose lais
vai gyvenantieji ir savo darbą 
dirbantieji svetimšaliai toli gra
žu nelaikytini "Įsikurdinę". Tik 
vienas šeštadalis ar ketvirta
dalis jų uždirba vien pragyveni
mo minimumą. Buto nuomos iš
laidos sudaro paprastai 1/4 visų 
pajamų. Tačiau buto sąlygos yra 
gersnės negu stovyklose ir ba-

Chicagoje plačiai žinomas veikėjas J. Kreivėnas, dirbęs daugelyje 
organizacijų, pasirodė pabendravęs ir su komunistiniu laikraščiu 
Vilnim, padėdamas surengti knygų parodą...

rakuose. Vis tiek arti 255 jų 
gyvena nepatenkinamuose arba 
bloguose butuose.

Kaip ypatinga slegianti bėda 
yra atsiskyra ir vienišumas, 
kuris apninka laisvai gyvenan
čius svetimšalius pabėgėlius, kai 
jie pasitraukia iš stovyklų ir 
barakų bendruomenių.

RED. PRIERAŠAS: Kai ku
riuose lietuvių spaudos organuo
se užtinkame skiltį "Kiti apie 
mus", kur paprastai duodamos 
paimtos iš svetimtaučių spau
dos pagyros lietuviams. Naudinga 
bus susipažinti ir su kitoniška 
nuomone, ne specialiai apie lie
tuvius, bet apskritai' apie pabė
gėlius svetimšalius. Nelaikome 
tos nuomonės objektyvia, ji yra 
šališka ir sutirštinta. Tačiau ne
būtų prasminga tos nuomonės 
neminėti ar nutylėti. Mums svar
bu žinoti, kaip iš tikrųjų esame 
vertinami, kaip mūsų laikysena 
ir poelgiai atidžiai yra stebi
mi. Neturime galimumų atremti 
šią nuomonę savais tyrinėjimais 
ir statistikos daviniais, tačiau 
privalome priminti plačiai žino
mą ir neginčijamą faktą, kad 
kiekvienas vokietis pabėgėlis ap
rūpinamas butu ir darbu vėliau
sia per metus laiko, tuo tarpu 
kai dešimtys tūkstančių svetim
šalių laukia socialinės statybos 
butų nuo pat karo pabaigos, t.y. 
per 14 metų. O gyvenimas sto
vyklose ne vien tik svetimša
lių, bet ir aplamai moralinį lygį 
veikia. Ir vokiečių stovyklose 
toks pat vaizdas ir nuotaika, tik 
apie tai tyrinėtojai nieko neuž
siminė. Inf.

Chicagos ASK Lituanicos-Gintaro jaunių krepšinio komanda. Klu
po iš kairės: J. Degutis, komandos globėjas, P. Nalis, J. Gydąs. 
Stovi: J. Nalis, A. Vingelis, A. Gelažius, A. Čepulionis ir J. Šalčius. 
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Motinos Dienos
minėjimas

Vasario 16
Gimnazijoje

Mokytojų Tarybos išrinkta ko
misija: A. Krivickas, H. Motga- 
bienė ir Stp. Vykintas suruošė 
Motinos Dienos minėjimą, kuris 
įvyko gegužės 8 d. 11 vai. gim
nazijos salėje.

Gyvą ir įdomią paskaitą apie 
Motinos Dienos prasmę laikė dr.
J. Deveikė. Ji kvietė jaunimą 
suprasti ir mylėti motinas, kaip 
Tumas-Vaižgantas. Taip pat ji 
iškėlė motinų didvyriškas au
kas, kurias jos sukrauna tautai 
sūnų ir dukterų žygiais ir dar
bais.

Po to dail. A. Krivicko me
niškai dekoruotose ovalio for
mose moksleiviai ir moksleivės 
pasakė eilėraščių. Suoka ir Ven
ckus L. Žitkevičiaus "Dainuok, 
Motule", Lukšaitytė, V. Ališo 
"Motinai", Mačiulytė P. Vaičiūno 
"Motinai" ir Baliulis J. Aisčio 
"Našlaitis". R. Čepulevičius pa
skaitė fragmentą iš N. Mazalai- 
tės "Neatsisveikintų Motinų".

Žibutė Vykintaitė paskambino 
pianinu Chopino "Valsą" Mokyt.
K. Motgabio vad. mergaičių cho
ras gražiai padainavo keletą dai
nų, pritaikintų motinoms pa
gerbti.

Baigiamąjį žodį pasakė dir. 
dr. J. Grinius. Motinos buvo ap
dovanotos gėlėmis.
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Akimirksnių kronikos Bronys Raila

"Apakintas kai kuriu iliuzijų”..1.'1
"Kai tatai įvyks (Rusi

ja taps pirmąja "socialis
tine valstybe" nuo pasaulio 
pradžios) mes ilgą laiką 
būsime kaip apsvaigę. Kai 
mes atsimosime, būsime 
nustoję savo atminties. Da
lį mūsų praeities būsime 
užmiršę ir neieškosime 
paaiškinimų tam, ko nebe
suprantame. Naujoji tvarka 
mums bus taip įprasta, kaip 
miškas horizonte. Ji mus 
apsups iš visų pusių, nieko 
daugiau nebus"...

Boris Pasternak, "Dr. 
Živago".

Žinomasis anglų romanistas 
G. Orwell 1949 m. trumpą laiką 
prieš savo mirtį parašė roma
ną, vardu "1984". Turėdamas gal
voje komunizmo įsigalėjimą, jis 
ten pavaizdavo, kaip totalistinis 
pasaulis ir jo žmonės atrodys po 
25 metų. Rašytojo genialumas 
ir ateities pramatymo tikslumas 
buvo toks, kad tiek ilgai laukti 
nė nereikia. Orwellinė pasaka 
bolševikinės Rusijos imperijoje 
jau dabar galutinai įsigyveno ir 
virto tikrove.

Pagal Orwellį, tasai "ateities 
pasaulis" gyveris ir vadovausis 
šiais ideologijos ir moralės prin
cipais: vergija yra laisvė, ka
ras yra taika, neapykanta yra 
meilė, melas yra tiesa, kančia 
yra laimė, pasityčiojimas ir pa
nieka yra pagarba, pavergimas 
yra išlaisvinimas...

Komunistinio gyvenimo prak
tika Rusijoje ir Lietuvoje, ir vi
sur kitur, tai jau patvirtino ir 
įgyvendino. Jono Deksnio enka- 
yedistinių tardymų prisipažini
mai ir pareiškimai yra vienas 
iš daugelio tųjų 1984 metų atei
ties atodūsių. Atrodo, kad ko
munistinis mentalitetas tiekper- 
gimė ir subrendo, kad pats vi
sai nė nebejaučia, jog nuošir
džiausiai gyvena ir vykdo anuos 
principus.

Sustokime ties keliais būdin- 
gesniais pavyzdžiais...

O
Apie 1940-41 m. laikotarpį, t. 

y. apie pirmąjį bolševikmetį, ka
da J. Deksnys įstojo į Lietu
vių Aktyvistų Fontą, NKVD tar
dytojai surašė: "Šiandien apgai
lestaudamas galiu pasakyti, jog 
aš tada nepajėgiau suprasti, kad 
Lietuvos liaudies pasirinktasis 
tarybinio socialistinio gyvenimo 
kelias buvo teisingas. Deja, aš 
tada nesugebėjau įvertinti "akty
vistų" polititikos apgaulingumo ir 
nusikalstamumo"...

Be abejo, įvertinti tarybinio 
gyvenimo kelią nebuvo labai leng
va, nes tada J. Deksnys bolše
vikų buvo jau areštuotas ir sė
dėjo jų kalėjime, taigi, jam "Lie
tuvos liaudis" parinko gana ne
švelnų kelią. Kalėjime įstojus 
į aktyvistų tarpą, jam buvo kliu
doma įvertinti jų politikos apgau
lingumą, nes, kaip vėliau jis 
pats pasakojosi, NKVD tardytojai 
beveik per kiekvieną tardymo se
ansą jam su nagaika kirsdavo 
į klyną...

Reikalai dar keisčiau susiklos
tė nuo 1941 m. rudens, per 1942- 
43 ir 44 metus. NKVD tardytojai 
brėžte pabrėžia Kremliaus ir 
Lietuvos kompartijos vis plačiau 
skleidžiamą tvirtinimą, kad nacių 
okupacijos laikotarpiu lietuvių 
rezistencinės organizacijos ir 
politinės grupės nerodė jokio pa
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sipriešinimo Trečiojo Reicho po
litikai Lietuvos atžvilgiu. Prie
šingai, rašo čia pat tardytojai: 
"lietuvių nacionalistinių organi
zacijų pogrindiniškumas bei pa
sipriešinimas tebuvo prasi
manymas" (!). Jos visos dirbo 
ranka rankon tik su naciais ir 
tik hitlerinių žvėrių naudai! 
Ir į J. Deksnio lūpas sudeda
mi žodžiai: "Su Širdgėla šian
dien turiu pasakyti, jog apakin
tas ir suklaidintas kai kurių iliu
zijų, stojau į aktyvią veiklą bur
žuaziniame politiniame gyvenime 
vokiečių okupacijos metu"...

To laikotarpio "buržuazinis po
litinis gyvenimas" Deksniui 
tačiau buvo nelabai buržuaziš- 
kas, nes jis turėjo gyventi ne
legaliai, slapstydamasis pogrin
dyje nuo Gestapo akių, apakin
tas iliuzijos, kad pavyks taip 
išsilaikyti ligi nacizmo galo. 
Bet nepavyko: Laisvės Kovotojų 
Sąjungos atstovas Vlike, J. Deks
nys pagaliau buvo nacių suimtas, 
uždarytas į kacetą visiems me
tams ir nusmerktas tikrai bado 
mirčiai, iš kurios leisgyvis iš
sigelbėjo, tik amerikiečiams atė
jus į Beyreuthą.

Pareiškime taip ir trūksta bet 
kokio paaiškinimo, kodėl naciai 
jį suėmė ir kankino, jeigu jo 
veiklos pogrindiniškumas tebuvo 
tik "prasimanymas" ir jis drauge 
su kitais tedirbo tik hitlerinių 
žvėrių naudai...

O
B.. Pasternako herojus Dr. Ži

vago, kaip atrodo, klydo sakyda
mas, kad sovietinis žmogus iš 
visų pusių jį apsupusioje naujo
joje tvarkoje užmirš dalį pra

Kur| laiką jau buiaaiis pilnateisiu Tarybų Lietuvos plltė5 

t žiu, aa turėjau, jąlisnybėš įsitikinti, kad mito bprendims buvo

' iftiaingatf. až aiatiu žydinčią Tėvynę, kuri, plačiai iaekleiduel 

visas kūrykiues $avo aallaa, broliĄku TarybiaiiĮ tautų Šėtrosj s 

užtikrintai žėiigia šlovingu nocialicmo xeliu į mūsji epochos 

didįjį tiksle ~ kamtnžsarąį , . '

:<■? •- žydėk ir klestėk •mar.o brangi Tėvyne Tarybų Lietuva ,

"Tiesoje" įdėta J. Deksnio "parodymų" paskutinio lapo apačios 
faksimilė ir parašas (tikras). Paskutiniame sakiny nėra būtinai 
reikalingo kablelio ir žodis "Tarybinių" be reikalo rašomas iŠ 
didžiosios raidės. Deksnys NKVD raštininkų klaidų nė netaisė....

eities ir nebeieškos paaiškini
mų tam, ko jis nebesupranta. 
Sovietinis žmogus privalo turė
ti atsakymus į viską, net ir į 
tokius dalykus, kurių jis nesu
pranta ir niekados nematė.

Štai vėl pora atvejų, kai naujas 
"tarybinis pilietis" J. Deksnys 
duoda atsakymus ir išaiškina ne
suprantamas mįsles... 1944 me
tų rudenį Lietuvoje, Plateliųmiš- 
ke, susirinko su vokiškais fa
šistais pasitarti "Špionažo ir di
versijos reikalais" žudikas ka
pitonas Vilius, prof. Z. Ivinskis 
ir Dr. J. Pajaujis... Kitų nei 
nebeminima, nors jie buvo išmi
nėti tokios pat rūšies kapitono 
Viliaus - Velavičiaus parody
muose, "Tiesoje" paskelbtais 
dar praėjusiais metais. Deksnys 
čia "liudija" apie įvykius, ku
riuose jis nedalyvavo ir nematė, 
--vien dėl to paprastos priežas
ties, kad tų "diversinių pasita
rimų" metu jis buvo Vokietijoje 
ir sėdėjo nacių kacete.

Bet antras J. Deksnio liūdi- 

jimas mane nuteikė smagiausiai 
iš visų kitų jo laiško liudijimų. 
Tai pavyzdinga enkavedistinė 
klasika! Tardytojai įrašo, kad 
1944 m. vasarą ar rudenį įvyko 
toks pažymėtinas dalykas: "Ka
da Tarybinės Armijos mušami 
vokiečiai iš Tarybų Lietuvos 
traukėsi į savo reichą, Jurkūnas, 
pulk. M. Naujokas ir Algirdas 
Greimas suėjo į kontaktą su vo
kiečių žvalgybos karininkais, per 
kuriuos išgavo stambius ginklų 
ir šaudmenų kiekius besiformuo
jančioms buržuazinių nacionalis
tų gaujoms apginkluoti"...

Deksnys tai matė ir žinojo, 
vis tebesėdėdamas Vokietijoje 
nacių kacete. Štai kas taip pui
kiai apginklavo tas gaujas -- 
tūkstančius Lietuvos partizanų 
ginklais ir. šaudmenimis! Jeigu 
inžinierius Jurkūnas ir pulkinin
kas Naujokas iš profesijos, kaip 
savaime suprantama, tikrai gali 
būti specialistai apginklavimo 
reikalais, tai man buvo viena iš 
maloniausių staigmenų patirti, 
kad mūsų švelnusis draugas Al
girdas Greimas, toks jau neprak
tiškas filologas, prancūzų lite
ratūros ir poezijos žinovas, to
kios jau nemilitaristiškos išvaiz
dos ir ideologijos atstovas,-- 
pasirodo, irgi buvo ginklų 
pirklys! Mano nuomonė apie 
Greimą nuo šiol dar aukščiau 
pakilo. Reiškia, tik paskusk gi
liau po oda šį mūsų Egipto ir 
dabar Turkijos universiteto 
prancūzų kalbos ir liteatūros 
profesorių--ir atrasi, kad iš tik
rųjų tai žudikų žudikas, ginklų 
pirklys, šaudmenų urmininkas, 
tarsi anas armėnas Gulben- 
kianas. Oho, Greimas,--štaikaip 

jis įregistruotas Vilniaus NKVD 
archyvuose!

O
Bet nebe taip mandagiai ir pa

garbiai atsiliepiama apie kitą 
laisvės kovų draugą--Juozą- 
Skrajūną - Daumantą, žinomos 
knygos apie Lietuvos partizanų, 
veiklą autorių.

Apie jį rašoma: "Kada 1948 
m. iš Lietuvos užsienyje atsi
rado žiaurus banditas Juozas 
Lukša, neseniai aprašytas "Tie
sos" puslapiuose, apie kurio 
kraupius krūvinius darbus Lie
tuvoje man buvo gerai žinoma, 
aš tada įspėjau "vilkinius" vei
kėjus--Krupavičių, Kairį, Sid
zikauską ir kt. daryti viską, kad 
šis politiškai neatsakingas, mo
rališkai išsigimęs ir sužvėrėjęs 
tipas negalėtų grįžti į Lietuvą... 
Krupavičiaus, Karvelio, Sidzi
kausko pastangomis Lukša buvo 
įpirštas prancūzų, o vėliau ame
rikiečių žvalgyboms. ..Jis buvo

3216 Sunset Elvd. 
LOS ANGELES 26, Cal, 
Tel. NOrmandy p-9887

J. Gaižučio nuotraukaDetroito lietuvių tautinių šokių grupės "Šilainė" šokėjos,

apmokytas šnipo ir žudiko "ama
to". Po to, tų pačių buržuazi
nių politikanų jis buvo pa
laimintas ir pasiųstas į Lie
tuvą žudyti ramių valstiečių ir 
plačiu mastu vystyti šnipinėji- 
mą ...

Taip, Lukša buvo gerai pažįs
tamas Deksniui ir tik jo paruoš
tomis aplinkybėmis galėjo "atsi
rasti užsienyje". Jie abu Baden 
Badeno pasitarimuose su Vliku 
atstovavo Lietuvos partizanus ir 
tėvynės rezistenciją. Tiesa, kad 
būta nuomonių skirtumų dėl par
tizaninės veiklos pobūdžio Lie
tuvoje ir kad Deksnys pradėjo vis 
daugiau nemėgti Lukšos dėl jo 
kaikurių fantastinių pažiūriu į 
partizaninio sąjūdžio ateitį (apie 
tai, užsiminsime sekančioje kro
nikoje). Bet visdėlto jie abu su
tiko daryti kompromisą ir 
suteikti Vlikui tuojau pat net 
"egzilinės vyriausybės" teisę, 
jeigu tatai vėliau vyriausioji Lie
tuvos rezistencinio pogrindžio 
vadovybė patvirtins (dėl ko 
Deksnys iš karto abejojo).

Apie tai dabar neužsimenama 
NKVD raporte, o įsipainiojama į 
komiškiausią nesąmonę. Smul
kus redaktorių' paslydimas, bet 
be galo naivus. Juk jei Lukša 
buvo toks "žiaurus banditas", 
toks "morališkai išsigimęs" ir 
taip "sužvėrėjęs tipas", tai kaip 
ir kiek jį begalėjo dar daugiau 
apmokyti žudiko amato prancūzų 
ir amerikiečių žvalgybos! Jau 
greičiau jis jas galėjo ko dar 
pamokyti. Štai kas reiškia dur
nai persūdyti liudijimą. Būtų dau
giau patikėtina, jei raportas, pa
vyzdžiui, paliudytų, kad Lukša 
buvo apmokytas dar įmantriau 
žudyti ramius tarybinius valstie
čius kokioje anuometinio visos 
Rusijos NKVD viršininko Beri jos 
užsienyje įsteigtoje imperialis
tinėje, antitarybinėje, diversan- 
tinėje mokykloje. Tada gal ir 
patikėtum žmogus...

Bet sovietinė logika yra kito
kia. Pvz., po 1948 metų Vlikui 
nusistačius remti Lietuvos parti
zanų veiklą ir kitokiais būdais 
sustiprinti vadinamąją laisvi
nimo akciją, raporte Deksnio lū
pomis pareiškiama: "Tada aš vis 
labiau ėmiau įsitikinti, kad bur
žuazinių nacionalistų politinė 
veikla emigracijoje yra ne tik 
tuščia ir kvaila, bet tautos at
žvilgiu žalinga ir pražūtinga" 
...Galima buvo ir taip įsitikinti, 
bet argumentavimas labai keis
tas. Deksnys taip absurdiškai 
nemokėjo galvoti, jo minties ei
ga visada būdavo logiška. O 
"buržuazinė" logika yra papras
ta: jeigu politinė veikla emigra
cijoje yra ne tik tuščia, bet ir 
kvaila,--tai jokia tuščia ir kvai
la veikla niekam nebebūna nei 
žymiau žalinga, nei juo labiau 
pragaištinga.

Jeigu tačiau Lietuvos okupantui 
atrodo, kad užsienio lietuvių po
litinė veikla ir pastangos teikti 
talką tėvynės tautinei rezisten
cijai vis tebėra žalingos ir pra
gaištingos, tai matyt, kad 
okupanto atžvilgiu jos nėra vi
siškai tuščios, ne taip jau bai
siai kvailos.

O
Kad Deksnio raportui būtų 

suteiktas pilnas patikimumas, 
NKVD pavartoja dvi priemo
nes. Pirmoji,--labai jau rū
pestingas tokiu atveju tardomo
jo atsargumas suminėti nors ir 
daugybę pavardžių, bet tik tokių 
asmenų, kurie arba bolševikų jau

LIETUVIŠKŲ FILMŲ PREMJERA 
WATERBURY

Gegužės 29 dieną, 2:30 
po pietų, šv. Juozapo para
pijos salėje, pirmą sykį vie
šai bus rodomi du lietuviš
ki garsiniai filmai. Apie tai, 
kad niauji dokumentiniai 
filmai ruošiami viešumai, 
teko' jau seniau nugirsti. 
Galiausia jie jau pagaminti, 
ir lietuviškoji visuomenė 
pati galės juos pamatyti ir 
įvertinti. Pirmasis filmas 
p a v a dintas TREMT I E S 
MOKYKLA, o antrasis — 
LIETUVA — EUROPOS 
NUGALĖTOJA.

Pirmasis filmas doku
mentuoja Vasario 16-sios 
gimnazijos Vokietijoje gy
venimą. Patiekęs gimnazi
jos rūmų ir parko vaizdus, 
filmas nukelia žiūrovus ir į 
pačias patalpas. Rodomas

nužudyti ar sėdi jų kalėjimuo
se, arba gyvena užsieniuose. Va
dinasi, patikėkite, suimtasis buvo 
atsargus ir padorus ir tik apie 
tokius tekalbėjo.

Antroji,--pabaigai "Tiesoje" 
Įdėta Deksnio raporto faksimi
lė, kelios mašinraščio eilutės ir. 
jo parašas. Reiškia, tokį "laišką" 
laikraštis tikrai gavo, štai ir 
jo paskutinių eilučių fotografija... 
Tiesa, Deksnio parašas tei
singas, jo paties ranka pasira
šytas. Bet vistiek, ir su tomis 
keliomis eilutėmis vėl bėda, 
vėl NKVD redaktorių neapsižiū
rėjimas. Laikraščio korektoriai 
tekstą teisingai ištaisė, bet rank
raštyje paliktos rašybos ir sky
rybos klaidos. Tardytojai ar kiti 
raporto redaktoriai parašė apie 
tarybines tautas iš didžiosios 
raidės (sakinio viduryje--"Tary
binių tautų šeimoje"...) o pasku
tiniame sakinyje prieš žodžius 
"mano brangi Tėvyne" pamiršo 
Čia būtinai reikalingą kablelį.

Ot to, mažo kablelio nebuvi
mas ir pražudo visą "autentiš
kumą". Jonas Deksnys gerai 
moka lietuvių kalbos rašybą ir 
skyrybą, tokių klaidų jis pats 
nebūtų padaręs. Bet jis pasira
šė raštininkų jam jau surašytą 
laišką, netaisydamas paruošto 
teksto rašybos ar skyrybos trū
kumų.

Prakeiktas kablelis, sudarkęs 
visą muziką!

Sekančioje kronikoje: —Kas 
nutraukė santykius? 

TREČIOKAS AGENCY

Kur Lik bcsiruoštumėt keliauti, tuoj susiriškit su musų Įstaiga

SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA

Kelionių bilietų parūpinimac ir pinigų pertiuntimas j visut kraštus 

TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA

ALBINAS IR KAZYS TREČIOKAI 
311 Walnut Street, Newark 5, N. Jersey 

Telefonas; MArket 2*4867

mokytojų kambarys su tos 
gimnazijos mokytojais, dar
bas atskirose klasėse, dai
nuoja gimnazijos choras, 
mokiniai laisvalaikiu run
giasi su vokiečių futbolo 
komanda ir galiausia tos 
gimnazijos buvęs ir dabar
tinis direktoriai, mokytojai 
bei a. a. vysk. Padolskis ap
taria gimsazijos praeitį, 
ateitį ir kitokius reikalus. 
Filmas paruoštas ir įkalbė
tas P. Jasiukonio bei įdai
nuotas rodomos gimnazijos 
choro.

Antrasis filmas — Lietu
va — Europos nugalėtoja 
•— gamintas Litu-Filmo pa
čioje pasaulio filmų sostinė
je Hollywoode, turbūt, to
dėl ir vardas baisiai praš
matnus. Filmo centre, at
rodo, yra 1939 metų Euro
pos krepšinio pirmenybės, 
"kuriose Lietuva nugalėjo 
visą Europą, šalia to, rodo
ma 1938 metų Olimpijada 
Kaune ir grafiški istorijos 
vaizdai, siekią gana anksty
vus mūsų tautos praeities 
laikus, šiame filme telpa ir 
Prano Lubino bei dr. O. No- 
rem’o filmuoti anų įvykių 
vaizdai. Užfiksuota dauge
lis ano meto veikėjų bei 
sportininkų veidų, kalbų ir 
vaizdų. Filmas įkalbėtas Br. 
Railos ir A. Dundzilos. Fil
mai yra 45 min. ilgio kiek
vienas.

Filmų premjera Water7 
būry įvyksta Lietuvių Tau
tinės Sąjungos skyriaus pa
stangomis. Teko patirti, 
kad filmai bus rodomi vė
liau ir kitose vietovėse. Tuo 
reikalu besidomintieji turė
tų kreiptis į p. Povilą Ja- 
siukonį, 269 Norton St., 
New Jlaveių Conn. V. V.

Kas Dirvos neskaito
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Naujiems skaityto
jams prenumerata 
metams tik 8 doleriai
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SPORTAS

Iš LIETUVOS
Karaliaučiaus stalo teniso at

virose pirmenybėse dalyvavo 
Lietuvos atstovai, užimdami pir
mas vietas: šiaulietis J. Marke
vičius baigmėje nugalėjo Vedro- 
vą, mišrus dvejetas baigėsi J. 
Markevičiaus ir N. Visockaitės 
laimėjimu, dvejetai taip pat 
šiauliečių J. Markevičiaus — A, 
Jonėno, moterų vienetas — N. 
Visockaitės.

*

Šachmatininkui V. Mikėnui 

sukako penkiasdešimt metų. Ta 
proga, vilniškis "Sportas” at
spaude platų straipsnį, kuriame 
rašoma, kad TSRS nusipelnęs 
sporto meistras, Lietuvoje pirmą 
kartą pasirodė 1931 m, Klaipė
dos turnyre (jis gimęs Estijoje) 
ir nuo to laiko apsigyveno Lie
tuvoje. Būdamas Lietuvos meis
teriu, jis vadovavo Lietuvos 
rinktinei, žaidė pasaulinėse 
Olimpijadėse Pragoję, Folstone, 
Varšuvoje, Miunchene, Stockhol- 
me, Buenos Aires. Antrojo karo 
metu V. Mikėnas gyveno SS ir 
1944 m. dalyvaudamas pirmeny
bėse, pasidalino V-VI vieta. 1952 
m. V. Mikėnas įstojo į komunis
tų partiją. Prie didžiausių jo lai
mėjimų reikia priskaityti per

gales prieš dabartinį pasaulio 
meisterį Latvijos žydą M. Talį, 
Keresą, Štalbergą, Botvininką, 
Florą. Jis yra įnešęs nemažą in
dėlį į šachmatų teoriją (Alio- 
chino gynyba, angliškoji parti
jos pradžia) ir sukūręs vadina
mąją lietuviškąją gynybą (d 4, 
Žc6). Jis parašė pirmą lietuviš
ką knygą apie šachmatus./ *

Rygos KN futbolo komandoje 
žaidžia net šeši lietuviai. Mat, 
KN komanda yra kariškių, o 
mūsų broliai Rygoje atlieka ka
rinę tarnybą^

♦

Jugoslavijos Lagrebe pasibai
gė Europos stalo pirmenybės. 
Už S. S-gą dalyvavo A. Sauno- 

ris, R. Paškevičius, N. Rama
nauskaitė, estė Palserv, gruzi
nė Zacharian ir keli ruseliai. 
Daug vilties patekti į baigmę 
nebuvo, tačiau moterys pasirodė 
neblogai, užimdamos savo gru
pėje (po stiprių vengrių ir če-_ 
įūų) trečią vietą, o ”SS vyrai’’
(paėmiau į kabutes, kadangi Ru
sijos imperiją atstovavo paverg
tos tautos) savo grupėje buvo 
penkti. Iš vyrų geriausiai pasi
rodė A. Saunoris (R. Paškevi
čius žaidė labai silpnai) ir pas 
moteris — gruzinė Lacharian. 
Komandiniu meisteriu vyrų ir 
moterų grupėse liko vengrai.

Stebėtina, kad į stalo teniso 
tvirtovę, smarkiai pretenduoja 
švedai, kurie vyrų grupėje už

ėmė antrą vietą.
Reikia pažymėti, kad N. Lie

tuvos rinktinė, pasaulinėse (ma
no pabraukta — K. B.) pirme
nybėse Kairo .mieste užėmė ket
virtą vietą, o pirmenybėse Lon
done, populiariausiu pirmenybių 
žaidėjų žiūrovų ir dalyvių tarpe 
buvo lietuvis Dziudziliauskas ... 
dėl savo skambios pavardės, su
trumpintai vadinamas "Dziu- 
dži”.

*

Tik dabar paskelbtos pasaulio 
jaunių lengvosios atletikos ge
riausios pasekmės. Disko meti
me V. Jaras užima pirmą vietą. 
Jo pasekmė 50,28 m. Be to, kau
nietė A. Stančiūtė ieties metime 
yra trečia (49,81 m.). Į dešim

tuką dar patenka Patamsyte ir 
Maskoliūnaitė.

♦

Kiekvienais metais, lenkai ruo
šia J. Kusociskio garbei (žymus 
Lenkijos lengvaatletis, laimėjęs 
Los Angeles olimpijadėje 10 km. 
bėgime aukso medalį, žuvęs ka
re- su vokiečiais — K. B.) dide
les lengvosios atletikos rungty
nes. šiemet jos įvyks birželio 
11-12 d.d. Varšuvoje. Į jas nu
matoma pakviesti geriausius pa
saulio lengvaatlečius, jų tarpe ir 
mūsų B. Zalagaitytę-Kalėdienę.

*
Septyniolikametis B. Jakšto- 

nis 200 m. krūtine pasiekė nau
ją Lietuvos rekordą — 2:42,3 
min. K. B.

DIRVAI AUKOJO
Prenumeratą pratęsiant 

Dirvą aukomis parėmė:

Girčys B., Chicago ....$2.00
Diržys A., Brooklyn 10.00
Gavorskas H.,

Venezuela ............. 5.00
Kregždė J., Cincinnati 2.00 
Meiliūnas M., Toronto 5.00 
Paltus S. J.,

Los Angeles .........  5.00
Rutkauskas V., Clev. 1.00 
Tveras A., Chicago .... 5.00 
Ginčauskas B.,

Hammond ............. 2.00
Aukštuolis V., E. Chic. 2.00 
Gešventas A., Chicago 2.00 
Budrys K., Brunswick 2.00 
Čepukaitis V., Clev.....  1.00
Gaigalas P., Chicago .. 2.00 
Mažeika M., St. Joseph 2.00 
Paskųs P., Detroit .... 2.00 
Pleakis A., Cleveland 5.00 
Patt R., M. D., Clev. 5.00 
Vilutis J., Chicago .... 2.00 
Vėbra P., Chicago .... 5.00 
Janulaitis V., Chicago 5.00 
Rėklaitis A., Chicago 2.00

Visiems aukotojams šir
dingai dėkojame.

DAUGIAUSIA RUSU
YRA LATVIJOJE

1959 m. sausio mėn. Centri
nis Sovietų Rusijos Statistikos 
Biuras pravedė bendrą gyven
tojų surašymą. Mums labai įdo
mūs statistikos daviniai, kurie 
liečia Lietuvą, Estiją ir Latviją. 
Pagal šią statistiką Lietuvoje) 
yra 2,326,000 gyventojų, kurių 
97.8% per surašymą pareiškė, 
kad jų gimtoji kalba yra lietu
vių. Latvijoje yra 1,400,000 gyv., 
latvių gimtoji kalba 95.1%. Es
tai priskirti prie ugro--finų. Jų 
gyventojų esą 969,000. Gimtoji 
kalba 95.1%l Iš viso lietuvių es
tų ir latvių esą 4.7 mil. Rusų 
gyveną Lietuvoje 231,000., t.y. 
8.5% Lietuvos gyventojų skai
čiaus. Daugiausiai rusų gyveną 
Latvijoje: 556.00., t.y. Estijoje 
esą 260.000 rusų, t.y. 21.7%. Žy
dų Lietuvoje esą 25,000, Latvi
joje 37,000 ir Estijoje 5,000. Lie
tuvoje gyveną dar 230,000 
lenkų, Latvijoje jų 60.000.

Iš šios statistikos matyti, kad 
Sovietų imperijoje, įskaitant po 
antrojo Didžiojo Karo pavergtas 
tautas, yra 114,6 mil. rusų ar
ba 37,4% visų gyventojų skai
čiaus, kolonizuotų tautų yra 187.5 
mil. arba 61,1%. Imigravusiųjų 
ir atvykėlių yra 4.7 mil. arba 
1.5%.

Taigi, dabartinė Sovietų Ru
sijos imperija yra kolonizacinė 
valstybė, nes rusų mažuma, ko
munistų partijos diktatūros for
ma, valdo daugumą.

WHEN BUYING 
OR SELUNG 
AHOUSE

Ūse our Escrow Service
Protect both parties 

in the deal
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NIEKO PIRKTI! NE KONKURSAS! JOKIO REGISTRAVIMOSI!
TIKTAI PATIKRINKIT SAVO AUTOMOBILIO NUMERĮ PAS SOHIO KAS SAVAITĘ

VIENA IŠ Šllį SVAJOTU DOVANŲ DUODAMA KAS SAVAITE!

KELIONĖ APLINK PASAULI DVIEM ŽMONĖMS! Trijų 
savaičių kelionė aplink pasaulį. Jūs pamatysit Didž. Bri
taniją, Prancūziją, Italiją, Lebaną, Indiją, Honkongą, 
Japoniją, Havajus.

LIUKSUSINIS PARENGTAS KRUZER1S! 23 pėdų užda
ras kruzeris su V-8, 185 HP motoras, sulenkiamas sto
gas, vandens pompa, kilnojama lempa ir kiti priedai.

DAUGIAU KAIP 15,000 KITŲ SVAJOTŲ 
DOVANŲ IKI SI,000 VERTĖS

NAUJAS 1960 AUTOMOBILIS 
KIEKVIENA SAVAITE!

Visai nauji 1960 modeliai. Kiekvieną savaitę 
laimėtojas pasirenka iš trijų rūšių, tą savaitę 
duodamų.

KIEKVIENĄ SEKMADIENI PASKELBIAMAS 
NAUJAS SĄRAŠAS!

Kiekvienas :i: Ohio automobilio numeris automatiškai daly- 
uja. Kiekvieną savaitę nauji laimėtoj.11 iškabinami Sohio 

gaso stotyse-. Laimėjau t iej i numeriai buvo surinkti 
nepriklausomos statistikos organizacijos, garantuojant 
lygų padalinimą visam Ohio. Laimėtos dovanos turi 
būti praneštos kiekvieną savaitę.
iGRATIS NUMERIAI NEJSKAITOMI.

Jei laimintis numeris yra registruotas bendrovės vardu, 
o ne pavienio žmogaus, Sohio pasilieka teisę nustatyti, 
kuris to automobilio vairuotojas gaus dovaną.

(SOHIO6«4«“5 Y NSįz

$4,000 apmokėti kolegi
jos mokslą. Laimėtojas 

pasirenka bet kokią 
kolegiją ar universitetą.

$1,000 COLLEGE 
STŲPENDIJA!

3 DALIŲ MINK 
APSIAUSTAS!
Pasirinkimas iš 
liuksusinių pilno ilgio 
paltų, tikrojo mink, 
puikiausios rūšies ir 
klasiško stiliaus.
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CLEVELANDE 
Ir apylinkėse

• Lietuvių Moterų Rate
lis minėjo savo 35 metų gy
vavimo sukaktį, gražia va
kariene Bowen’s restorane. 
Dalyvavo dar kelios narės, 
kurios ratelį steigė. Malonu 
buvo, kad čia gimusios ra
telio valdybos narės progra
mą pravedė tik lietuvių kal
ba. Parengimui vadovavo 
vicepirmin inkė Elena 
Schneider (Baltrukonytė).

Apie ratelio įsisteigimą ir 
veiklą kalbėjo dabartinė 
pirmininkė Marė Mišeikie
nė ir K. S. Karpius, kuriam 
pirmininkė, viena pirmuti
nių narių, priskyrė ratelio 
įsteigimą 1925 metais. Kal
bėjo ir E. Noreikienė, spe
cialiai su vyru atvykusi į 
-iškilmes iš Miami, Floridos.

Moterų ratelis susidėjo iš 
tautinės srovės moterų vei
kėjų, talkinusių tautinės 
srovės veikloje: Dirvos, 
Lietuvių salės parengimuo
se, SLA, Tėvynės Mylėtojų 
ir kitose organizacijose. 
Daug dirbo steigiant Lietu
vių Kultūrinį Darželį, trem
tiniams rūbus renkant, 
Čiurlionio ansamblį į Cleve- 
landą parkviečiant ir t.t.

Dabartinės valdybos se
kretorė Ona Baltrukonienė, 
sekretoriaujanti 30 metų, 
ir kasininkė S. Praškevičie- 
nė, šia proga apdovanotos 
už jų nuoširdų darbą.

• Genovaitės Jasukynai- 
tės ir Henriko Pikturnos 
sutuoktuvės įvyksta šį šeš
tadienį, gegūžės 21 d., 9:30 
vai. Naujosios parapijos 
bažnyčioje. Abu jaunieji 
aktyvūs lietuviškųjų orga
nizacijų nariai.

• Mirė Jonas Polteris, vy
resniosios kartos ateivis ir 
lietuviškųjų organizacijų 
rėmėjas, aktyviai veikęs 
SLA 14 kuopoj. Mirė gegu
žės 16 d. W.R.U. ligoninėje, 
ilgesnį laiką sirgęs. Buvo 
pirmojo pasaulinio karo ve
teranas. Paliko žmoną Jo- 
sephine, sūnų Joną ir duk
terį Frances.

• Moteris, savo namuose, 
sutinka saugoti vaiką. Am
žius nesvarbu. Kreiptis: 
945 E. 78 St., telef.: UT 
1-9359, (61)

Parduodamas namas
E. 120 St. ir St. Clair. Vie
nas prie kito, po 6 kamb. 
Kilimai. Dviejų mašinų ga
ražas. Taip pat po 3 kamb. 
trečiam aukšte pajamoms. 
Kaina $19,500. šaukti: 
MU 1-5231. LI 1-4390 

(56, 59)

Čiurlionio ansamblio bosai J. Citulis, A. Bielskus, I. Verbyla, H. Johansonas, P. Lėlys ir V. Rau- 
linaitis jus kviečia į ansamblio jubiliejinį koncertą--balių, kuris įvyks birželio 4 d. Clevelande.

Dirvos nuotrauka

BUVUSIEMS CIURLION
Jau 20 metų prabėgo nuo 

atmintinos dienos, kai Vil
niuje gimė L. T. M., čiurlio-

Parduoda
Pigiai, geram stovy, par

duodami šie dalykai: vaikų 
vežimėlis (mažai vartotas), 
skalbimo mašina (su volais 
arba automatinė), virtuvi
nis gazo pečius. Skambinti 
6-9 vai. vak. tel. LI 1-0476.

(61)

GERI NAMAI
Plytinis, 4 šeimų. East 71 

St. Po 4-6 kamb. Naujai de
koruotą. Nauji gaso pečiai. 
Variniai vamzdžiai. $280.00 
pajamų per mėnesį. Kaina 
$31,800.

Netoli St. Vitus. Plytinis 
6 šeimų su naujais porcinis. 
Po 4 kamb. Pajamų $4,140 
per metus. Kaina $35,900.

Oakcrest Realty
764 East 185 St.

EX 1-0631 IV 6-4996

VILLA RŪTA
prie Pymatuning ežero 

vasarojimo sezoną pradeda bir
želio 15 d. Taigi jau pats laikas 
rezervuoti vietas poilsiui, žvejy
bai, maudimuisi.-

Norintieji jau dabar savaitga
lius praleisti ar iškylas sureng
ti, susitarkite iš anksto su V. 
Nagevičiene — WH 2-4500.

Vilią Rūta pasiekiama važiuo
jant 6 keliui iki Andover. Paskui 
85 iki Lake Rd. Pasukus į kairę 
už 14 mylios ir yra Vilią Rūta.

0 ANSAMBLIO NARIAMS
nio ansamblis. Tada neatro
dė, kad šio meno sambūrio 
kelias nusidrieks per karo 
nuteriotą Europą ligi Ame
rikos ir visur ras galimybės 
plačiai pasireikšti;

Šimtai balsingų vyrų ir 
merginų per tą laiką gar
bingai dirbo, aukojosi ir 
skyrė geriausias savo jėgas 
ansamblio užsibrė ž t i e m s 
tikslams siekti. Bet įvairios 
sąlygos daugelį privertė pa
sitraukti iš aktyviųjų an
samblio narių tarpo.

Č i u rlionio a n s a mblis, 
jausdamas, kad buvusieji 
aktyvūs čiurlioniečiai vis 
dar gyvai seka ir bent min
timis dalyvauja ansamblio 
darbe, norėdamas vėl drau
gėn susibūrus kartu pami

SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS 22 D., 6 VAK
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE ĮVYKS

16 VASARIO GIMNAZIJAI REMTI

VAKARAS
Meninę dalį išpildys jaunimas.

šokiams gros Neolithuanų orkestras.
Turtingas bufetas, laimėjimai. -

Visuomenę kviečiame gausiai dalyvauti ir paremti 
gimnaziją. Įėjimas 1 doleris, moksleiviams 50 c. *

Rengia rėmėjų būrelių vadovai

nėti savo dvidešimtmetį, 
kviečia visus buvusius čiur- 
lioniečius dalyvauti ansam
blio dvidešimtmečio koncer
te ir iškilmėse birželio 4-5 
d.d. Clevelande. Nežinodami 
visų adresų, visus buvusius 
čiurlioniečius šį pranešimą 
prašome laikyti ir pakvieti
mu.

Apie savo dalyvavimą 
prašome pranešti iki gegu
žės 29 d.: Čiurlionio Ansam
blis, 10908 Magnolia Drive, 
Cleveland 6, Ohio, U.S.A.

L. M. T. Čiurlionio 
Ansamblio Taryba

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

Kas tas Montessori metodas?
Paskutiniu laiku mūsų 

spaudoje vis dažniau pasi
rodo žinių apie Chicagoje 
atkurtą Amerikos Lietuvių 
Montessori Draugiją ir jos 
veiklą. Atrodo, kad šeimos, 
ypač turinčios priešmokyk
linio amžiaus vaikų, yra pa
rodžiusios nemažai susido
mėjimo. Gaila, kad ligi šiol 
pas mus pasirodė tik labai 
nedaug žinių apie pačią 
daktarę Mariją Montessori, 
šio sąjūdžio pradininkę bei 
apie patį Montessori auk
lėjimo metodą.

Bes įdomintiems tėvams 
pravartu būtų paskaityti 
Lietuvių Enciklopedijos 19- 
tąjį tomą, kuriame M. Var
nienė ir D. Petrutytė duoda 
Dr. Montessori biografinę 
santrauką, išryškina pa
grindinius montes orinio 
auklėjimo principus ir in
formuoja apie tarptautinį 
Montessori sąjūdį bei nu
veiktus darbus Lietuvoje.

Nežiūrint, kad šis prieš
mokyklinio auklėjimo meto
das rado labai platų atgarsį 
ir buvo pritaikintas nėrt 
gimnazijos lygyje visame 
civilizuotame pasaulyje, bet 
Amerikoje jis nebuvo popu
liarus.

The Catholic Universe 
Bulletin, gegužės 13 nume
ryje informuoja, kad Ame
rikos Montessori Sąjunga 
yra užplanavusi pastatyti 
pusės milijono vertės mo
kyklą Whitby vardu, Brid- 
geporte, Connecticut valsti
joje, kuri taps pirmuoju 
Montessori Sąjungos cent
ru Amerikoje.

SCHWAB RADIO & T. V.
Sačct dfcd Sevučct

‘11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2. OhioSandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių modelių

LAkevvood 1-4669

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

Lig šiol mokykla veikė be 
savo nuosavų patalpų dve
jus metus. Joje mokėsi 65 
mokiniai nuo 3-12 metų 
amžiaus. Per tą trumpą lai
ką, vadovaujantis Montes
sori metodu, 4 metų am
žiaus vaikai rašo, 5 metų 
skaito, 7-9 metų sprendžia 
lengvus algebros ir geomet
rijos uždavinius, 10 metų 
gali kalbėti viena svetima 
kalba ir rašyti lotyniškai.

Nors Whitby centras yra 
Amerikos katalikų pasau
liečių pionieriškas užsimoji
mas, Montessori metodas 
buvo naudojamas visokiau
sių tikybų auklėtojų. Pa
vyzdžiu yra paimta savo 
dienoraščiu išgarsėjusi žy
džiuke Anne Frank, kuri 
lankė Montessori metodo 
mokyklą.

Ateinantį šeštadienį, ge
gužės 21 d., 8:15 vakare, 
visi clevelandiečiai yra 
kviečiami susipažinti su 
Montessori metodu. Eliza- 
beth Stephenson, Tarptau
tinės Montessori Sąjungos 
atstovė ir Whitby mokyklos 
mokytoja, skaitys paskaitą 
Our Lady of Angels mo
kykloje, apatinėje salėje. 
Adresas: 3644 Rocky Rivcr 
Drive. Įėjimas, greičiausia, 
laisvas, bet nepažymėta.

Kas iš mūsų lietuvių no
rėtų rasti daugiau medžia
gos apie Montessori meto
dą, tesikreipia į Cleveland' 
Centrinės Bibliotekos So
ciologijos Depart a m e n t o 
Švietimo skyrių.

Janina Puškorienė

20 metų tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TELEFUNKIN

Authorizad Factory Sarvic*

TELEFUNKEN HI-FI STEREO SETS

L.T.M. ČIURLIONIO ANSAMBLIO

20 METŲ JUBILIEJINIS KONCERTAS 
IR BALIUS

ŠEŠTADIENĮ. BIRŽELIO 4 B. Pradžia 7 «.«.

SLUVENIAN AUDITORIUM, 6417 St. Clair Avė., Cleveland

PROGRAMĄ IŠPILDYS; VYRŲ, MOTERŲ IR MIŠRUS CHORAS, 
LIAUDIES INSTRUMENTŲ ORKESTRAS.

f

DIRIGUOJA ALFONSAS MIKULSKIS DALYVAUJA SOLISTĖ ALDONA STEMPUŽIENĖ

ŠOKIAMS GROS CHICAGOS LIETUVIŲ ORKESTRAS, VADOVAUJAMAS L. BICHNEVIČIAUS

Kvietimai nuo $1.00 iki 4.00 gaunami Dirvnje, Spaudos Kioske, Prekybos Namuose ir pas čiurlioniečius.

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN

4%
ACCOUNTS

INSUREO TO
*10.000

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNO LOANS

CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

JAKUOS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VVilliam 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
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KAS IR KUR
• Punsko lietuviu ansamb
lis gegužės 10 d. turėjo lie
tuvių dainų ir tautinių šo
kių koncertą Varšuvos di
džiajam teatre — TeaU Na- 
rodowy.
• Pasiuntinybės patarėjas 
prof. J. Baltrušaitis buvo 
atskridęs iš Paryžiaus į Ro
mą, kur tarėsi su min. S. 
Lozoraičiu tolimesnio Lietu
vos atstovavimo Paryžiuje 
reikalais.
• Akademinio Skautų Sąjū
džio pasaulinio steigiamojo 
fili sterių suvažia v i m o, 
įvyksiančio gegužės 28-30 
d.d., Christiana Lodge, Mi
chigan, rengimo komisija 
prašo savo narius paskubė
ti registruotis. Kaina suva
žiavimo dalyviams $7.00 pa
rai.

Visi ASS filisteriai ir stu
dijas nutraukę korp. Vytis 
senjorai bei ASD tikrosios 
narės registracijos žinias 
neatidėliojant siųskite fil.
J. Karkliui, 3330 W. 66 PI., 
Chicago 29, III.

Dėl platesnių informacijų 
susisiekimo iš Chicagos į 
Christiana Lodge reikalais 
prašome kreiptis į t. n. R. 
Gustaitienę — 6016 South 
Campbell Avė., Chicago 29, 
III. Tel. HE 6-1704.
• Dr. R. O. Patt, mokėda
mas metinę prenumeratą 
atsiuntė ir $5.00 auką.

JUSTINAS STRIMAITIS, kank
lių muzikos populiarintojas, mi
ręs š.m. vasario 15 d., Lietuvoje, 
sulaukęs 65 m. amž., visą savo 
gyvenimą buvo pašventęs lietuvių 
liaudies muzikai, nesigailėdamas 
darbo ir lėšų. Kada Vilniuj kū
rėsi liaudies meno ansamblis, 
jis jį aprūpino kanklėmis ir visą 
laiką dirbo kanklių instrumentų 
patobulinimui.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

Lietuvių Rašytojų Draugijos premijos įteikimo iškilmėse Hamiltone (Kanadoje) dalyvavusieji sve
čiai. Iš kairės Kanados Lietuvių Dienos rengimo komiteto vicepirm. K. Baronas, Nepriklausomos 
Lietuvos red. J. Kardelis, V. Kralikauskienė, komiteto pirm. J. Varanavičius, P. Alšėnas, kun. dr. 
J. Tadarauskas, Toronto LB pirm. J. Simanavičius, adv. Liudžius ir kiti.

A. Juraičio nuotrauka

ARGENTINOS LIETUVIŲ* 
VEIKĖJŲ PASITARIMAS

Rašytojui ir -veikėjui K. 
Čibirui, Lietuvos Atstovy
bės tarnautojui iš Urugva
jaus apsilankius Buenos Ai
res, P. J. Gilvydžio namuo
se buvo sušauktas lietuvių 
visuomenės veikėjų susirin
kimas. Susirinkime plačiai 
buvo pasikalbėta su P. K. 
Čibiru apie lietuvių kultūri
nį ir visuomeninį veikimą 
Pietų Amerikoj. Svarstyti 
šie reikalai:

A. a. gen. T. Daukantui 
paminklo pastatymo klausi
mas.

Lietuvos okupacijos 20 
metų paminėjimas.

Žalgirio mūšio 550 metų 
sukakties paminėjimas.

Pasiųsti Argentinos lie
tuvių atstovą į ruošiamą 
Pietų Amerikoje lietuvių 
kongresą Brazilijoje, kuris 
įvyks Sao Paulo ateinantį 
pavasarį. Į kongresą, visų 
s u s i r inkusiųjų nuomone, 
vykti buvo pasiūlyta P. J. 
Gilvydžiui su lietuviškomis 
f Ūmomis. Vykti galės ir ki
ti, kurie pajėgs apsimokėti 
kelionės išlaidas.

Baigiantis posėdžiui Da
nutė Gilvydienė visus pa
vaišino užkandžiais ir gėri- 
iriais. Dalyvis

KUR ATOSTO
GAUTI?

Kiekvieno žmogaus jėgos me- 
„tų bėgyje išsenka ir joms at
gauti reikalingas ramus poilsis, 
malonios atostogos. Mūsų va
sarvietėje — Ostervjlln 
sarvietėje — Osterville Manor 
— Jūs rasite ramų, malonų po
ilsį ir tikrai atgausite visas per 
paskutinius metus išeikvotas 
jėgas.

Osterville Manor yra gražia
me pušynais apaugusiame Cape 
Codo pusiasalyje prie Atlanto, 
kur šiltosios srovės vandens 
temperatūra 70-80 laipsnių. Vi
si mūsų vasarvietės svečiai nau
dojasi uždaru (privatiškų) pa
plūdimiu, kurio švarus smėlis 
dar po kelis kartus valomas ir 
sijojamas, todėl į šį paplūdimį 
tegalima įeiti tik su atskirais 
leidimais, kuriuos parūpiname 
visiems svečiams. Prie paplūdi
mio yra automobiliams saugoti 
vieta, už kurių atskirai mokėti 
nereikia. Mūsų vasarvietės kai
nos yra labai žemos, jas lygi
nant su kitomis panašiomis va
sarvietėmis, todėl tikime, kad 
Jūs apsispręsite savo atostogas 
praleisti pas mus — Cape Code 
Osterville Manor vasarvietėje.

Mes būsime labai laimingi, jei 
apsisprendę atostogauti susi
sieksite su mumis ir pranešite, 
kuriuo metu žadate atvykti, kad 
galėtume Jums rezervuoti kam
barius, kad atvykę nebeturėtu
mėte jokio rūpesčio ir galėtumė
te visą atostogų metą skirti po-
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Detroito lietuvių tautinių šokių grupė "Šilainė" neseniai atšventė 10 metų jubiliejų. Grupei vadovauja 
Galina Gobienė. J. Gaižučio nuotrauka

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
Malonumas ir pareiga 
gamtos prieglobstyje

Pasitaikius gražiam orui 
sezono atidarymas Nidos 
vasarvietėje puikiai pavy
ko. Suvažiavo gražus būrys 
iš Detroito, Ans Arbor, 
Flinto ir Saginaw lietuvių, 
jų tarpe: gen. J, Černius su 
ponia, prof. dr. A. Damušis 
su šeima, kun. J. Kluonius 
ir daug kitų mielų svečių. 
Nemaža buvo ir gražaus 
jaunimo. Jūros skautų tėvų 
komiteto pirm. dr. K. Kar
velio ir jūros skautų-čių va
dovų A. Pesio ir Ir. Lauri
navičienės pastangomis or
ganizuotai buvo atvažiavę 
ir jūros skautai - skautės, 
kurie čia gražiai praleido 
laiką irkluodami ir lenkty
niaudami laiveliais, o taip 
pat aktyviai reikšdamiesi 
šaudyme ir dainose. Nema
ža buvo ir skautų tėvelių.

Kai kurios organizacijos 
malonumą suderino ir su 
pareigomis. Saginaw ir 
Flinto Balfo skyrius čia pat 
pravedė savo susirinkimą ir 
išrinko naują valdybą. De
troito Liet. Kultūros Klu
bas ir Detroito šaulių Kuo
pos valdyba aptarė savo rei
kalus. Gražioje pavasario 
gamtoje viskas lengviau iš
sprendžiama.

ilsiui ir malonumams.
Laukiame Tamstų pranešimų 

ir prašome klausti, jei dar kiltų 
kokių nors neaiškumų. Mus gali
te pasiekti šiais adresais: 

Osterville Manor, Ine.
Osterville — Cape Cod, Mass. 

Telefonas: GArden 8-6991 
arba Bostone:

265 C Street
So. Boston 27, Mass.

Telefonas: ANdrew 8-7730
Jūsų J. Kapočius

J. Zalenso iš Saginaw pa
stangomis visą dieną pa
ežere skambėjo lietuviškų 
plokštelių muzika. K.

VykstanČiyjų į rekolekcijas 
dėmesiui

Visos studentės ir moks
leivės, vykstančios į reko
lekcijas, renkasi 20 d. — 
ateinantį penktadienį, 5:45 
vai. p. p. prie šv. Antano 
parapijos bažnyčios. Iš te
nai lygiai 6 vai. išeina au
tobusas į Oxfordą.

Sekmadienį iš Oxfordo 
autobusu išvažiuojama 4

Baltimorės - Philadelphijos 
jaunimo vakaras

Tautinių šokių šokėjai yra vie
nintelis patvariausias per pasta
rąjį dešimtmetį Baltimorės lie
tuvių kultūrinį gyvumą reiškian
tis sambūris ne tik savųjų tar
pe, bet ir iškildamas kartkar
tėmis viešumon, pašokdamas 
vietos Gwynn Oak parko kasme
tinėje tautų pasirodymo dieno
je ir televizijos programoje. Vie
na ar kita proga sambūris bu
vo jau ne kartą kviestas ir 
sostinėn--Washingtonan. Gi bal- 
timoriečių jaunimo ir senimo pa
rengimai, nesant kam kitam už
pildyti programos, mielai naudo
jasi tautiniais šokiais.

Bet ir besikaitaliojančių šokė
jų būrelis, kaip dabar ir visa 
kita lietuvybės srityje, jau turi 
mažakraujystės ženklų: 10 me
tų tarpe sudėtis keitėsi jau 4 
kartus. Pamaina ilgiau neišsi
laiko, kaip 2 ar 2 1/2 metus. 
Nuolat stoka vyriškos giminės 
šokėjų. Ypač tokiu negalavi
mu skundžiasi Philadelphios lie
tuvių tautinių Šokių būrelis, su
mažėjęs iki 2 vyriškų šokėjų, 
nors merginų dar turi daugiau. 
Kaip sužinojom iš vakaro prane
šėjo, to priežastis esanti patys 
tėvai, ypač "mamės", kurios ne
leidžiančios savo vaikams įsto
ti į sambūrį. Iš publikos kažin- 
kas pusgarsiai atsiliepė: "Tai 
ne motinos, bet "močiakos--ra- 
ganos".

Gerai dar, kad baltimoriečiai 
turi atkaklų ir atsidėjusį vado
vą Balį Brazauską, kuris pa
krikusį būrelį vėl sulipdo iš nau
jo. Jei ne jis, šioje lietuvių gy- 
venvietėjej nesant nei choro nei 
vaidintojų būrelio, nustotume 
paskutinio tautinės dvasios pra
mogų tiekėjo.

Balandžio 30 d. Baltimorės 
Lietuvių Salėje susirinkusius 
džiugino sudėtinė abiejų miestų 
liet, jaunimo programa. Kiekvie
nas būrelis pašoko po 4 taut. 
šokius, o svečių philadelphiečių 
įnašas buvo dar sustiprintas ke
liomis smuikininkėmis ir viena 
lyg ir balerina. Baltimoriečių šo
kėjų tėvai buvo sudarę komitetą, 
kuris rūpinosi visa tvarka ir sve
čių priėmimu. Pirmutinis naujų
jų ateivių bendruomenės pir
mininkas Matas Brazauskas, be
veik po 10 metų visuom. neveik
ios vėl pasirodęs scenoje, pra
nešinėjo vakaro eigą.

Iš visų lietuvybės apraiškų šiuo 

vai. p. p. Kelionė į abi pu
ses kainuoja $2.00.

Dalyvės kviečiamos ne
vėluoti.

Kviečiami į Šiaulių Kuopos 
išvyką

Detroito šaulių Kuopa, 
gražiai užsirekomendavusi 
savo parengimais, gegužės 
29 d. ruošia išvyką į Koda- 
čių vasarvietę Nidą, prie 
Lobdel ežero. Kviečia visus 
Detroito ir kt. apylinkių 
lietuvius pas juos atvažiuo
ti. Valgio vežtis nereikia, 
šeimininkės čia pat paga
mins visiems skanius pie
tus. Visi turės progos pa
šaudyti, nes šauliai praves 
prizinį šaudymą.

metu jaunimas atrodo labiausiai 
domisi taut. šokiais, nes čia įei
na spalvos, judesiai, muzika, o 
šalia to jaunuolių ambiciją pa
kutena publikos dėmesys bei 
ne karta foto aparatų bei tele
vizijos kamerų švysčiojimas.

Scenoje sušvito Pabalti jos tau
tos ariškas baltumas ir taurus 
grožis. Sužibėjo merginų švie
sių garbanų aureolės, suspindo 
rugiagėlių akys, pražydo tautinių 
apdarų spalvų gėlynas, kaip 
didžiulė puokšte, kaip atskirų 
Lietuvos dalių--Sudavijos, Dai
navos šalies, žemaičių ir aukš
taičių--senovinių audinių ir mez
ginių raštuose įkūnytos svajonės. 
Mikliai sustraksėjo berniukų O- 
želio šokis, plevėsuodamas juos
tomis ir pakaklių raikšteliais. 
Pagaliau nepaprastu grakštumu 
ir klasišku Mozarto žavesiu iš

Cicero Aukšt. Lituanistinės Mokyklos dvi gabios VII klasės mo- 
idnės—Saulenė Venclovaitė ir Aldona Zailskaitė. Mokyklos direkto
riumi yra kun. P. Patlaba. Ed. Šulaičio nuotrauka

LIETUVIŠKA VASARVIETĖ

"BANGA”
Cape Cod, Massachusetts

Būdama prie šilto Craigville Beach pajūrio, garsi savo 
pušynais, sodu, geru lietuvišku maistu bei patarnavimu, 
"Banga" kasmet 'sulaukia daugumą joje anksčiau vasarojusių. 
Norintieji puikiai paatostogauti, prašomi nedelsiant kreiptis 
šiuo adresu iki birželio 15 d.

A. Pakštienė, 15 Wendover St., Boston 25, Mass. 
AVenue 2-8046, o vėliau, tiesiai į ”Bangą”, 
Box 188, Centerville, Mass. Tel. SPring 5-4633

plaukė į sceną philadelphiečių 
merginų šokama Sadutė, kurio
je lėtu ir liūdnu išsidėstymu pa
sireiškia tautos lyriškumas ir 
gilus susikaupimas. Tik visiškas 
apakėlis, miesčioniškumo ap
kvaišintas ir pigių svetimybių 
suvedžiotas galėtų to nejausti.

Šalia Sadutės kitas stipriau
sias programos dalykas buvo 
smuikininkė Brigita Pumpolytė, 
Jos atlikti gana keblūs dalykai 
parodė jos suaugimą su instru
mentu, jos išlavėjusią, lengvą 
techniką, pasigėrėtiną stilingumą 
ir ypač įsijautimą į grojamą kū
rinį ir jo pobūdį. Ji gali išaugti 
į savotišką lietuvišką ZinoFran- 
cescati. Jos tonas platus, įspū
dingai frazuojamas, netgi paly
ginamai smuikui didelis, o tai 
kaip tik smuikininkių tarpe labai 
retai pasitaikanti ypatybė.

Gaila, kad B. Pumpolytė ne
buvo įterpusi nė vieno lietu
viško kūrinio. Tatai čia ne
primenama dėlto, kad iš kiek
vieno lietuviams koncertuojančio 
laukiama, kad jis ar ji pa
tenkintų suaugusiųjų jausmus jų 
paliktai tėvynei ir atgaivintų jų 
prisiminimus, bet kad lietuviška 
muzika yra taip pat vertinga mu
zika. Ir netgi galima ateities 
muzika, nes dar neišnaudotos jos 
temos ir melodijų turtingumas 
nei gilus tautinis muzikalumas. 
Taip kaip tik jaunųjų mūsų ta
lentų uždavinys. Taipgi jų rei
kalas per muziką susipažinti su 
tautos dvasia ir genijumi.

Philadelphiečių šokėjų vadovė 
P. Karalienė nusiskundė, kad jos 
būrelis neturi savo muzikos. O 
Baltimorės šauni akordeonų tri
julė (Šilgalis, Vilčinskaitėir Pet
ruševičius) kiekvieną kartą že
ria iš peties, žymiai pakeldami 
savo sambūrio dvasią ir publikos 
nuotaiką.

Čia išskirtinai paminėtina E. 
Vilčinskaitė, čiagimių tėvų lietu
vaitė, kuri, tautiškai apsirengusi, 
dar ir viena atskirai pagrojo. 
Jeigu apskritai solistės mano 
kad už tautinius drabužius 
esančios geresnės išpūstos suk
nelės, nes prisidedančios prie 
jų iškilumo,--labai apsirinka, 
nes tautinis apdaras jau yra dalis 
pasisekimo. Tokio apsirengimo 
spalvų derinys—tai lyg dalis mu
zikos, lyg upelio čiurlenimas per 
žydinčią pievą; taip pat dažnai 
nejaukios, niūrios scenos papuo
šimas ir publikos akių nušvieti
mas.

J. Paukštaitis

WELLAND
Du lietuviški parengimai

Gražioje ir didžiulėje St. 
Stephens salėje gegužės 21 
d. įvyksta Niagaros pusia
salio lietuviškos parapijos 
ir birželio 18 d. LTS Wel- 
lando skyr. parengimai. 
Rengėjai jau iš anksto yra 
pasiruošę gražiai sutikti ir 
priimti svečius, kurių ne
maža tikisi atvyksiant iš 
kaimyninių kolonijų.

.L V.,
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