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Suslovas buvo atvykęs į Vilnių 
dalyvauti grobio šventėje

Vietoj Dekanozovo, kuris 
prieš 20 metų vadovavo Lie
tuvos pagrobimui, į sukak
tuvių iškilmes Vilniun iš 
Maskvos buvo atvykęs vie
nas iš Kremliaus "princų" 
—■ Suslovas. .(Dekanozovas 
buvo sušaudytas 1953 me
tais, kai Kremliuje vyko 
grumtynės dėl įpėdinystės 
po Stalino). Jis pasakė pa
grindinę iškilmių kalbą res
publikinio sovieto posėdyje 
ir išaiškino, kokia Lietuva 
esanti laiminga, būdama 
valdoma Maskvos Kremliu
je susimetusių rusų komu
nistų. Tarp ko kita, Suslo
vas pareiškė pasipiktinimą, 
kad "Jungtinėse Amerikos 
Valstijose organizuoj a m a 
vadinamoji 'pavergtų šalių 
savaitė’. 'Pavergtųjų’ tarpe 
yra minimos Lietuva, Lat
vija ir Estija".

Po Suslovo, tą patį, tik 
labiau išplėstai, kartojo 
Sniečkus, pridėdamas, kad 
"Už visus šiuos laimėjimus 
lietuvių tauta giliai dėkinga 
brangiajai Tarybų Sąjun
gos Komunistų partijai, jos 
lenininiam Centro Komite
tui ir asmeniškai draugui 
Chruščiovui”.

Čia pat Sniečkus paskel
bė, esą Tarybų šalis jau ap
lenkė Jungtines Amerikos 
Valstijas pagal kviečių, pie
no, cukrinių runkelių, vilnos 
gamybą, o pagal sviesto ga
mybą aplenkė Jungtines 
Valstijas ir skaičiuojant vi
dutiniškai vienam gyvento
jui". ..

Sniečkaus kalba buvo ko
ne dukart ilgesnė už Suslovo 
ypač todėl, kad didelę jos 
dalį Sniečkus skyrė įtikinė
jimams, esą, "Lietuvių tau
ta niekam neleis pažeisti 
draugystės su rusų tauta"... 
"Lietuvių tauta puikiai su
pranta, kokią svarbią reikš

Nebraskos sostinėje Llncoln buvo suruoštas iškilmingas Pa
vergtųjų Tautų minėjimas, kuriame jautrias kalbas pasakė gu
bernatorius Ralph G. Brooks, šen. Carl T. Curtis ir Lincoln miesto 
burmistras Bartlet E. Boyles. Lietuvius atstovavo Omahos bendruo
menės valdybos suorganizuota delegacija. Nuotraukoje: lietuvių vė
liava, nešama Z. Vingelytės, A. Pocevičiaus ir A. Burzdžiūtės, 
artėja prie Llnkolno paminklo. Užpakaly matyti Nebraskos guber
natoriaus rezidencija. A. Praičio nuotrauka

mę jai turi neišardoma 
draugystė su didžiąja rusų 
tauta"... "Mes turime ir 
toliau visokeriopai stiprinti 
lietuvių tautos draugystę 
su didžiąja rusų tauta".... 
ir t.t.

Sniečkus (taip pat ir Sus
lovas) nepamiršo ir vienos 
iš skaudžiųjų temų — lietu
vių "buržuazinių nacionalis
tų". šia proga jis surado 
jiems net ir tokį kaltinimą:

"L i e tuviškieji buržuazi
niai nacionalistai, tarnauda
mi imperialistams agreso
riams, nenori minėti Žalgi
rio mūšio sukakties, jie 
stengiasi sumenkinti Žalgi
rio mūšio reikšmę"... (LNA 
jau pranešė, kaip Žalgirio 
mūšio sukaktis paminėta ir 
"iškelta" Vilniuje. Ten Žal
girio mūšis išėjo lyg tai bū
tų įžanga į rusų komparti
jos ir Chruščiovo politinę li
niją...).

Priešingai prieš 20 metų 
vaidintam spektakliui, šia
me sukakties minėjime ne 
tik nebuvo ano spektaklio 
vadovų — Dekanozovo ir 
Pozdniakovo (šis jau anks
čiau ir už Dekanozovą dingo 
iš horizonto) — bet nebuvo 
ir svarbiausio tų dienų šū
kio: tautų tėvo ir mokytojo 
Stalino ir jo saulės garbini
mo. Nei Stalino vardas, nei 
Stalino konstitucija, kuriais 
prieš dvidešimtį metų pra
sidėjo ir baigėsi visos pra
kalbos, dabar nebuvo pami
nėti nei vieną kartą. Dabar 
tik Chruščiovo vardas buvo 
minimas beveik kiekvienoje 
prakalboje, tik dažniausia 
vidury kalbos, o ne užbai
giamuosiuose šūkiuose, kaip 
tai būdavo daroma Stalinui 
pašlovinti.

Suslovas teikėsi apsilan
kyti ir dainų šventės kon

certe, kuri savo mastu buvo 
didelis įvykis Vilniaus mies
tui ir visai Lietuvai (per 
30,000 dainininkų ir apie 
5,000 šokėjų). Nors progra
ma buvo perkrauta politinė
mis dainomis (dalis savų, 
dalis rusų kompozitorių) ir 
nors Preikšas, valdžios skir
tas dainų šventės komiteto 
pirmininkas, savo ilgoje 
prakalboje ir stengėsi pa
skirti tą šventę Suslovo at
stovaujamiems interesams, 
dainininkų masė buvo aki
vaizdus liudijimas, kad nau
ja lietuvių tautos karta lie
tuviškai gyva. Jungtiniam 
chorui dirigavo K. Kavec- 
kas (sovietinius himnus di
rigavo Dvarionas), orkes
trui — V. Žilius.

BUS NAUJŲ GATVIŲ 
VARDŲ

K o m p arti jos komitetas 
Vilniuje nutarė paraginti 
vietinius kai kurių miestų 
organus pavadinti įmones 
bei gatves Lietuvos nepri
klausomybės laikais pogrin
dyje veikusių rusų kompar
tijos agentų vardais. Kon
krečiai nurodyta, kuriame 
mieste koks vardas turi bū
ti taip pagerbtas. Skuodo 
rajone iškunigio Liudo Ado- 
mausko vardu turės būti 
pavadintas vienas kolchozas 
(dabar "švytury^", Trump- 
laukės apylinkėj). Šiauliuo
se viena gatvė turės būti 
pavadinta Alterio Kleinerio 
vardu. Ukmergėje viena 
įmonė, o Kaune viena gatvė 
— Iciko Meskupo vardu (to 
paties Meskupo, kurs prieš 
20 metų Kaune, Valstybės 
teatre, pasibaigus "įsijun
gimo" spektakliui, pirmas 
sušuko "Da zdravstvujet 
russkaja semja narodov", t. 
y., "Tegyvuoja rusiška tau
tų šeima"). LNA

AMERIKA RUOŠIA 
PAGALBI KDN6UI

Laikinuosiuose Baltuosiuose 
Rūmuose Newporte, R. I., prez. 
Eisenhoweris dvi valandas tarė
si Tautine Saugumo Tąryba. 
Nors, kaip oficialiai skelbiama, 
posėdis nelaikomas nepaprastu, 
bet jame dalyvavo daugiau, negu 
paprastai asmenų, įskaitant JAV 
gynybos ir žvalgybos viršūnes 
bei JAV ambasadorių KongeCla- 
re M. Timberlake, ir jame 
daugiausiai svarstyti Kongo į- 
vykiai.

Washingtone paskubomis ruo
šiama techninės ir ekonominės 
pagalbos Kongui programa, ku
rios metmenys buvo patiekti mi
nėtame posėdyje. Pagalba bū
sianti tiekiama per Jungtines 
Tautas, tačiau, kol dar neturi
ma JT gen. sekr. Hammarskjold 
pranešimo apie tai, kas pirmoje 
eilėje reikalinga, planai bazuo- 
jami Washingtone vykusių pasi
tarimų su premjeru Lumumba 
duomenimis.

JT gen. sekr. Hammarskjold 
Konge tariasi su vyriausybe apie 
karinę ir ekonominę pagalbą nau
jajai Afrikos valstybei. Tačiau 
pastaroji pirmoje eilėje triukš
mingai reikalauja, kad Jungtinių 
Tautų Komandos daliniai būtų 
pasiųsti ir Į Katangą, nepaisant 
belgų priešinimosi. Kongo vy
riausybė taip pat skundžiasi, kad 
JT Komanda nuginkluojanti 
kongiečius, tačiau neatimanti 
ginklų iš belgų. Krašte vėl įvesti 
gyventojų judėjimo varžymai, 
seką naujų peramumų ženklus. 

Premjeras Lumumba, prieš 
išvykdamas į Kongą, JT Saugumo 
Tarybos nariams įteikė griežtą

Jau antrą savaitę Trakų stovykloje prie Pymatuning ežero stovyklauja Clevelando skautės ir skau
tai, kurie šį šeštadienį, rugpiūčio 6 d. vakare užkurs baigiamąjį laužą. I4 laužą kviečiami atsilankyti 
visi lietuviai. Nuotraukoje Neringos tunto vadovybė, kurios rūpesčiu Trakuose stovyklauja 38 skautės. 
Iš kairės: tuntininkės pavaduotoja M. Švarcienė, tuntininkė N. Mockuvienė ir adjutantė M. Leknickaitė. 
Daugiau nuotraukų iš Trakų stovyklos gyvenimo kituose puslapiuose. Dirvos nuotrauka

NAUJA KOMUNISTINES PROPAGANDOS UFENZYVA
Sovietija pareikalavo visuotinės viršūnių konferencijos Jungtinėse Tautose.- Kinija 

nori "taikos pakto" su JAV ir heatominės zonos Pacifike.
Sovietija pasiūlė, kad prez. 

Eisenhoweris, premjeras Chruš
čiovas ir kitų vyriausybių šefai 
atvyktų į sekančią JungtiniųTau- 
tų plenumo sesiją išdiskutuoti 
nusiginklavimo klausimą. Pasiū
lyme sakoma, kad "plačiose ir 
išsamiose" diskusijose turėtų 
dalyvauti visų 82' Jungt, Tautų 
narių vyriausybių šefai, tačiau 
"valstybės, turinčios didžiau
sią karinę jėgą", turėtų būti "spe
cialiai" pakviestos į viršūnių dis- 
kucijas. Pastaruoju pareiškimu 
greičiausiai norima į diskusijas 
įvesti komunistinę Kiniją, kuri 
nėra Jungtinių Tautų narys.

Sovietų kalbėtojas pareiškė, 
kad Chruščiovas norįs daly
vauti diskucijose su prez. Ei- 
senhoweriu, nepaisant ankstesnių 
jo pareiškimų, kad jis nebekal
bėsiąs su Jungtinėmis Valsty
bėmis tol, kol prez. Eisenhoweris 
bus prezidento pareigose.

protestą prieš Belgiją ir Ka
tangos vyriausybę, nurodydamas, 
kad jis reikalausiąs nepaprasto 
Saugumo Tarybos posėdžio, jeigu 
Jungtinių Tautų Komanda tuoj 
pat nepakeis belgų kariuomenės 
Katangoje.

Sovietija paskelbė naujus gra
sinimus, kad ji griebsis "griež
tų priemonių prieš agresorius", 
jeigu belgų kariuomenė nebus tuoj 
pat atitraukta. Sovietai taip pat 
painformavo Kongo vyriausybę, 
kad jie esą pasiruošę teikti eko
nominę ir techninę pagalbą "be 
jokių politinių ir karinių sąlygų".

JAV valstybės departamentas 
pareiškė, kad rusų grasinimai 
įsikišti į Kongo vidaus reika
lus ardą bandymus atstatyti tvar
ką pakrikusioje Afrikos valstybė
je.

Belgai pradėjo iš Kongo ati
traukti dalį savo kariuomenės, 
kai 1500 kareivių iš ten esančių 
10,000 buvo išskraidinti į Briu
selį. Tačiau nepastebima jokių 
ženklų, kad belgų kariuomenė 
būtų pradėta atitraukti iš Ka
tangos.

♦ KUBOS premjero Fidel 
Castro gydytojai pareiškė, kad 
revoliucionierių vadui esanti rei
kalinga "visišką fizinė ir dvasi
nė ramybė", nors jis patenkina
mai sveikstąs po plaučių užde
gimo komplikacijų. Tai sustip
rino spekuliacijas, kad jo vietą 
užimsiąs jaunesnysis brolis 
Raul, kuris tik grįžo iš kelionės 
po komunistinius kraštus.

♦ JAV lėktuvnešis Saratoga su 
90 lėktuvų išplaukia Į Vidurže
mio jūrą sustiprinti JAV šeštojo 
laivyno. Jis bus trečiasis JAV 
lėktuvnešis Viduržemio jūroje. 
Gynybos departamentas nenuro
dė to žygio priežasčių savo ne
tikėtame pranešime.

Nusiginklavimas ir Berlynas 
buvo pagrindiniai klausimai vir
šūnių konferencijoje, kurią 
Chruščiovas išardė gegužės mė
nesį Paryžiuje. Dabar siūlomu 
projektu sovietai griauja JAV 
pasiūlymą, pagal kurį Jungt. Tau
tų Nusiginklavimo Komisija tu
rėjo susirinkti posėdžio rugpjū
čio 15. Jungtinių Tautų plenumo 
sesija prasidės rugsėjo 20.

Morozovas, sovietų delega
cijos Jungt. Tautose laikinis pir
mininkas, pareiškė Nusiginkla
vimo Komisijos pirmininkui Luis 
Padilla Nervo, kad minimos ko
misijos posėdžiai JT plenumo 
sesijos išvakarėse tik "pasun
kintų situaciją". Iš kitų šaltinių 
patiriama, kad devyni sovietinio 
bloko nariai tuos posėdžius boi
kotuotų, jeigu jie prasidėtų rug
piūčio 15.

Eilė delegacijų po šio so
vietinio manevro painformavo 
Nusiginklavimo Komisijos pir
mininką Nervo, kad naujos būk
lės akivaizdoje jie negalėsią pa
reikšti savo nuomonės dėl rug
piūčio 15 numatytų Nusiginkla
vimo Komisijos posėdžių, pirma 
nepasitarę su savo vyriau
sybėmis.

Tikima, kad kai kurie Azijos 
ir Afrikos neutralieji gali apsi
spręsti juose nedalyvauti, jeigu 
nedalyvaus sovietinis blokas.

Sovietinis blokas, kaip atsi
mename, nutraukė 10 valstybių 
nusiginklavimo derybas Žene
voje. Dabar Sovietija pareiškė, 
kad tikrasis forumas tiems klau
simams diskutuoti esanti JT ple
numo sesija, o ne Nusiginklavimo 
Komisija. Ryšium su tuo sovietų 
manevru pastebėtina, kad 14 Afri

SKRAIDANTI LĖKŠTĖ JAU REALYBĖ...

JAV gynybos departamentas viešumai paskelbė pirmąją nuotrauką 
lėkštės pavidalo skraidančio disko, kurį bando JAV karo aviacija ir 
armija. Jis vadinamas Avrocar ir buvo vystomas Avro Aircraft 
bendrovės Kanadoje. JAV karo aviacija šiuo naujo tipo lėktuvu, 
galinčiu statmenai pakilti ir nusileisti, susidomėjo ir pasirašė 
sutartį 1955 metais, o trejais metais vėliau prie jos prisijungė 
ir JAV armija. Smulkesnių duomenų apie jo greitį ir kt. neskelbiama. 
Ši nuotrauka esanti daryta prieš "kelioliką mėnesių".

kos tautų tampa nepriklausomo
mis valstybėmis šiais metais. 
Kai kurios jų, įskaitant Kongą, 
bus jau Jungtinių Tautų nariais, 
kai plenumo sesijon bus įneštas 
ar net pradėtas svarstyti so
vietų pasiūlymas nusiginklavimo 
klausimais.

Komunistinės Kinijos prem
jeras Ču Enlai pareiškė, kad 
Kinija norėtų sudaryti "taikos 
paktą" su Jungtinėmis Amerikos 
Valstybėmis. Ton sutartin, esą, 
turėtų būti įtrauktas beatominės 
zonos įsteigimas Azijoje ir Va
karų Pacifike.

Premjero Ču Enlai pareiški
mas buvo padarytas šveicarų am
basados šventėje Pekine, kur Ču 
Enlai nurodė, kad santykiai tarp 
Šveicarijos ir komunistinės Ki
nijos esą "geru pavyzdžiu vi
sam pasauliui".

"Šiandien yra pasaulyje karinių 
blokų, kaip SEATO, kurieyra nu
kreipti prieš Kiniją, bandydami 
apsupti mūsų kraštą ir suda
rydami grėsmę jai. Bet mes 
esame už taikią koegzistenciją," 
--aiškino Ču Enlai.

Nors kai kurie stebėtojai iš to 
pareiškimo daro išvadą, kad ko
munistinė Kinija esanti linkusi 
sušvelninti savo liniją JAV at
žvilgiu, tačiau greičiausiai, kaip 
valstybės departamento kalbėto
jas pastebėjo, tai yra "naujas 
tuščios propagandos gestas". 
Jis pastebėjo, kad komunistinė 
Kinija, jei ji iš tikrųjų yra lin
kusi ieškoti santykių gerinimo su 
JAV, galėjo tai atlikti per esantį 
ryšio kanalą Varšuvoj e (tarp JA V 
ir komunistinės Kinijos amba
sadorių).
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Iš pasauliais politikos užkulisių

Nesibaigianti sauvalė
Meluose susipainioję propagandistai

Komunistai Lietuvoje giriasi daug pagaminę, o žmonės negauna prekių.

Graikijos kalnai aidi kruvino 
pilietinio karo patrankų dundesiu. 
Komunistinis pogrindis iš II Pa
saulinio karo laikų, remiamas 
Albanijos, Jugoslavijos ir Bulga
rijos, bando pasigrobti krašto 
valdžią.

Irane atsisakinėja sovietai pa
sitraukti iš jiems II Pasaulinio 
karo metu pavestų administruoti 
šiaurinių provincijų. Iraną 1941 
metais užėmė britų ir sovietų 
kariuomenės, kad užtikrinus 
laisvą kelią Rusijon.

Iš Bulgarijos ir Rumunijos 
ateina žinios apie komunisti
nių režimų stiprinimą.

Baltuosiuose Rūmuose Wash- 
ingtone 1946 metųpradžioje vieš
patauja audros atmosfera. Pre
zidentas Trumanas blogai nusi
teikęs. FBI jam patiekė naujus 
duomenis apie sovietų špionažinę 
veiklą Jungtinėse Valstybėse. Ir 
užsienių reikalų ministerių 
Byrnes jis nėra patenkintas. 
Jo nuomone, Byrnes praeitoje 
užsienių reikalų ministerių kon
ferencijoje buvęs "perminkš- 
tas". Byrnes apatiškai truktelia 
pečiais.

--Aš tikiu, Jim,--tempera
mentingai dėsto Trumanas,--kad 
mums jau laikas baigti kompro
misus. Rusai mums tik naujus 
galvosūkius organizuoja. Jeigu 
jiems neparodysime geležinio 
kumščio ir neprabilsime gru
biais žodžiais, reikės pergyventi 
naują karą. Yra tik viena kalba, 
kurią rusai supranta, būtent: Kiek 
divizijų turite?

—Aš manau, kad Maskvoje mes 
vis dėlto pasiekėme šiokios to
kios pažangos,--pastebi Byrnes.

--Pažangos? — tyčiojasi Tru
manas. -- Tie susitarimai ge
riausiu atveju yra tik ban
dymas apdumti mūsų akis. Man 
jau gana!—ir Trumanas trenkia 
kumščiu Į stalą, kad net pieštu
kai pašoka.--Man jau užtenka tą 
viską Į vatą vynioti.

♦

Alyvinės spalvos kariniai ame
rikiečių sunkvežimiai sustojo 
ties viena kepykla amerikinia
me Berlyno sektoriuje. Iš jų 
iššoko pora vokiečių darbininkų. 
Svyruojančiais žingsniais jie 
dingsta už plačių vartų, ant 
sulinkusių pečių tempdami dvi- 

The Stroh Rrewery Company. Detroit 26. Michigan

Mes verdame Stroh’s dėl skonio. Jis verdamas prie 
2000°. Tokia stipri kaitra išgauna geriausią skonį 
iš geriausių produktų... suteikia puikų atsigaivi
nimą, kurio nerasite jokiame kitame Amerikos alu
je. Pabandykite vienintelį Amerikoje ugnimi virtą 
alų šiandieną, ir jūs pasakysite, kad tai maloniau
sias, švelniausias alus, kokį esate bet kada ragavę!

jums patiks Švelnesnis;
DABAR VIETINĖMIS KAINOMIS!

centnerinius miltų maišus.
Žinia, kad "Amis" atgabeno 

miltų, žaibu greitumu apskrieja 
apylinkę. Ties kepykla nusitiesia 
ilga eilė: suvargusios moterys 
su tuščiais krepšiais, skurdžiai 
apsirengę perdažytų karinių uni
formų likučiais vyrai ir vaikai. 
Skurdas atsispindi iš akių tų 
žmonių, kurie "gyvena" sugriautų 
namų rūsiuose, pusiau subom
barduotuose butuose ir bun
keriuose.

Okupacinės įstaigos yra ofi
cialiai nustačiusios 1500 kalo
rijų davinį "normaliam varto
tojui", tačiau 1946 metų pa
vasarį jis nusmuko iki 1200 ka
lorijų dienai, nors visur skai
čiuojama, kad žmogui per dieną 
reikia mažiausiai 2000 kalorijų.

Tiesa, berlyniečiai dar gali 
išvažiuoti į sovietinę zoną ir 
kaimuose, pas ūkininkus, savo 
drabužius, ar kitus vertesnius 
daiktus išsimainyti į keletą bul
vių, kiaušinį ar sviesto gabaliu
ką, tačiau tos kelionės ant trau
kinio pakopų kasdien virsta vis 
rizikingesnėmis avantiūromis. 
Jau dažnai berlyniečiai grįžta 
namo tuščiomis rankomis. Rusų 
kareiviai juos apiplėšė, vokie
čių policija konfiskavo "juodo
sios rinkos prekes". Ir dabar 
jie vėl stovi ties kepykla, lauk
dami karšto duonos kepaliuko, 
kurį nešis namo, kaip didžiau
sią skanėstą.

Staiga laukiančiųjų minią api
ma baisus išgąstis.

—Rusai...— šnibžda jie vie
nas kitam,--rusai...

Vėl ties kepykla atsiranda aly
vinės spalvos kariniai sunkveži
miai, tačiau nuo jų atsispindi 
raudonos sovietinės žvaigždės, 
ir iš jų iššoka ne vokiečiai dar
bininkai, bet raudonarmiečiai. 
Garsiai šūkaudami, jie įsiveržia 
į kepyklą. "Davai, davai," girdisi 
į sovietinius sunkvežimius. Ru
sai su automatais rankose pri
žiūri juos.

--Kiaulės!—sušunka kažkas iš 
eilės galo.

--Kur tas fašistinis banditas? 
Mes visus likviduosime.

Sunkvežimio motoras suūžia, 
sovietų kareivis įšoka vidun. Už 
kelių sekundžių vaiduoklis din

VIRTAS 
DĖL

SKONIO 

gęs. Įniršę žmonės 'keiksmais 
lydi pabėgusius plėšikus.

Generolas Clay, amerikinės 
zonos karinis gubernatorius, 
pranešimą apie miltų pagrobimą 
iš amerikiečių sektoriaus Ber
lyne piktai numeta į bylą, kuri 
jau pilna pranešimų apie panašius 
įvykius.

*
Berlyno — Tempelbofo ligo

ninės budintis gydytojas su
sirūpinęs stebi mažąjį pacientą, 
paguldytą ant operacinio stalo.

--Jo amžius?
--Devyni mėnesiai, pone dak

tare.
—Baisu! Kada gi pagaliau 

liausis ta barbariška sau
valė?

--Motina pasakojo, kad rusų 
kareiviai šaudė į tuščią degtinės 
bonką, pastatytą gretimo namo 
griuvėsiuose... Staiga kulipka 
pramušė sieną ir kliudė kū
dikį,—aiškina vyresnioji sesuo.

Po pusvalandžio iš kambario 
išnešamas kūdikis aprišta galva. 
Jis jau miręs.

--Bet jūs turite areštuoti 
mano kūdikio žudikus,--sako mo
tina policijos valdininkui, kuris 
surašo įvykio protokolą--Turi 
gi būti teisingumas šiamepasau- 
lyje...--jos žodžiai uždūsta be
viltiškame kūkčiojime.

Amerikinio sektoriaus poli
cijos valdininkas liūdnai purto 
galvą:

—Mes neturime teisės į- 
sikišti. Nusikaltėliai buvo sovietų 
okupacinių jėgų nariai...

(Bus daugiau)

KAS DIRVOS NESKAITO
- DAOG NUSTOJA!

Šimtai naujų skaitytojų, 
pradėję skaityti Dirvą ir ja 
džiaugiasi. Pasiteiraukit, 
ar Dirvą skaito jūsų pažįs
tami ir kaimynai. Jei nę— 
atsiųskit jų adresus. Jie 
Dirvą gaus dvi savaites 
nemokamai.

1960 m. liepos mėnesio 19 dieną 
vilniškė TIESA įdėjo straipsnį, 
pavadintą "Lietuva — pramonės 
kraštas". Jame tarp kita ko pasi
sako ir Liaudies Ūkio Tarybos 
pirmininkas Ksaveras Kairys. 
Ten pirmą kartą oficialiai nuro
doma, kiek plačios apyvartos pre
kių kiekvienam gyventojui per
nai pagamino Lietuvos pramonė. 
Duodami 1940 m. skaičiai, drg. 
Kairys juos lygina su 1959 m. 
skaičiais, tarsi duodamas at
sakymą į nepastatytą klausimą: 
kada žmonėms teko daugiau 
prekių anksčiau ar dabar?

Klausimas visai vietoje. Jis 
senai iškeltas užsienio lietuvių 
spaudoje. Neginčijamas faktas, 
kad šiuo metu Lietuvos pramo
nė prekių gamina daugiau kaip 
prieš karą. Bet kaip išaiškinti 
darbo žmonėms, kad tų prekių 
vis dar trūksta, kad jų kokybė 
prasta, kad kainos tokios 
aukštos?

Netiesioginį atsakymą davė 
ta pati TIESA, skaitytojų laiškų 
pagalba atskleisdama, kad pra
monės įmonės gamina perdidelį 
nuošimtį blogų prekių, broko. 
Štai, kai kurios avalynės ga
myklos broko prigamina net 37% 
visos gamybos, nekalbant apie 
netikusius asortimentus. Svar
stant klausimą dėl prekių trū
kumo, čia netiesioginiai duoda
ma suprasti: jeigu trūksta pre
kių, kalti patys lietuviai—treč
dalis smarkiai padidintos gamy
bos niekam netinka: tai brokas, 
kuri tenka nurašyti.

Tačiau tai ne atsakymas. Gerai 
žinoma, kad visa Sovietų Sąjun
gos pramonė broko pagamina 
apie 30 procentų. Kodėl valdžia, 
įmonių savininkė, nekaip nesuge
ba sumažinti tą broko nuošimtį? 
O visiškas skandalas, kad ji nė 
nemano tos brokines gamybos 
nurašyti į nuostolius. Netikusios 
prekės pardavinėjamos,--ir per
kamos nes trūksta prekių. Jeigu 
jos neperkamos vienur, nuveža
mos ten, kur prekių trūkumas 
yra toks didelis, jog žmonės per
ka viską.

Valdžios didžiausios pajamos 
eina iš netiesioginių mokesčių, 
kuriais apdedamos prekės; val
džia nė nemano ne tik nuo to 
pelno atsisakyti, bet ir nuo bro- 
kinės produkcijos. Jeigu taip elg
tųsi privatus kapitalistas, jis tuoj 
pat subankrutuotų, nes niekas 
tokių prekių nepirktų. Pirktų pas 
kitą, nes kapitalistiniam ūkyje, 
kaip teisingai pastebėjo Karolis 
Marksas, viešpatauja ne prekių 
trukumas, bet perteklius.

Ksavero Kairio skaičiai apie 
prieškarinę produkciją, žinoma, 
yra melagingi. Tai ne jo asmeni
nis, bet kolektyvinis melas, įsi
viešpatavęs visame viešamegy- 
venime. Visi produkcijos skai
čiai iš 1940 m. pirmiausia neapi
ma Klaipėdos krašto; antra, jie 
remiasi ne visu 1940 metų, o 
tik pusmečio, tiksliau sakant, 
penkių mėnesių produkcija. 
Lyginti pusmečio ir mažesnės 
teritorijos produkciją su pilnų 
metų ir didesnės teritorijos ga
myba yra matematiška nesąmo
nė. Tik kažkodėl matematikos 
dėsniai agitpropo ir sovietinių 
nesaisto.

Manija juodinti Lietuvos pra
eitį įgavo psichopatinius bruo
žus. Teisingai apie tokį reiškinį 
yra pasakęs žinomas anglų 
valstybininkas Sir WinstonChur- 
chill: kas nuolat dergia praeitį, 
norėdamas pagražinti dabartį-- 
tas tikrai praras ateitį.

Vistiek drg. Kairio skaičiai 
apie dabartinę Lietuvos pra
monės gamybą kiekvienam gy
ventojui verti dėmesio. Tik norė
tųsi, kad Lietuvos darbo 
žmonėms—neišskyrus vaikų bei 
senelių--tikrai tektų kasmet nu
sipirkti po tris kostiumus (ar 
sukneles) septynis su puse vie
neto trikotažo; dvylika porų ko
jinių ir dvi tris poras batų, 
nekalbant apie maistą. Ar tiek 
per metus gali nusipirkti Lietu
vos darbo žmogus? Draugas Kai
rys atsakymo neduoda-jis patie
kia palyginamuosius skaičius, 
kurių 1940 m. duomenys, be to, 
yra melagingi, ir diplomatiškai 
baigia: "skaičiai’ aiškiai kalba, 
kad galėjo sočiau valgyti, geriau 
rengtis darbo žmogus".

Ksaveras Kairys tame pačia
me straipsnyje sako daug ne
aiškinsiąs: "patieksiu keletą pa
lyginimų, iš kurių patys skaity
tojai tegu apie tai sprendžia". 
Taip mes ir padarėm: ieškojome 

atsakymo ir kituose Tiesos nu
meriuose. Štai, Lietuvos statisti
kos valdybos pranešime iš liepos 
20 d. su nustebimu skaitome: 
kai kurių baldų, kultūrinių-buiti- 
nių reikmenių, vilnonių audinių 
bei chemijos dirbinių paklau
sa patenkinama nepilnutėliai. 
Kaip tai gali būti, kai Lietuvos 
pramonė anot drg. Kairio, to

TARĖSI AMERIKIEČIĮJ IR VOKIEČIŲ SLAPTOSIOS 
ŽVALGYBOS VADOVAI

Tėviškės Žiburiai atspaude ra
šinį, kuriame .kiek daugiau žinių 
apie Vakarų Vokietijos dabarti
nės žvalgybos būklę. Jame ra
šoma:

Kažkur V. Vokietijoj susitiko 
JAV ir V. Vokietijos žvalgybos 
vadovai--Alien Dulles ir Rein- 
hard Gehlen. Niekas nežino jų 
susitikimo tikslo, tačiau jaučia
ma, kad tai vienas iš eilės su
sitikimų derinti bendram darbui. 
Jei A. Dulles savo darbe įkliu
vo su U-2 lėktuvu, tai R. Gehlen 
per 20 metų šioj tarnyboj išven
gė visų pinklių, nors nekartą 
buvo patekęs pavojun. 1953 m. 
prie Miuncheno būtų buvęs per
vertas kulipkos, jei ne specialus 
automobilio lango stiklas. Sovietų 
agentai nekartą bandė pagrobti 
jo žmoną su 4 vaikais. Jis pats 
keliauja įvairiom pavardėm bei 
pasais. Sovietai yra apšaukę jį 
nacizmo atgaivintoju, nors niekad 
nėra buvęs nacionalsocialistų 
partijos nariu. Jie dabar kaltina 
jį organizuojant A. Eichmanno 
išvadavimą iš Izraelio kalėjimų. 
Ir visa tai dėl to, kad R. Geh
len yra didelė rakštis sovietams. 
Jo suorganizuota žvalgybos tar
nyba yra geriausiai informuota 
įstaiga apie sovietų slaptus pla
nus bei pajudėjimus Pvz. jos dėka 
buvo 1948 m. likviduotas čekų 
šnipų tinklas V. Vokietijoj. Iš
tisus dvejus metus jos agentas 
sėdėjo R. Vokietijos kompartijos 
šefo W. Ulbricht kabinete. Ir kai 
pastarasis pajuto, anas spruko į 
vakarus.

R. Gehlen savo karjerą pradė
jo vokiečių kariuomenėje. 1944 
m. jam buvo pavestas žvalgyti 
rytų frontas. Tais pačiais me
tais jis pranešė, kad sovietai 
rengia didelį žiemos puolimą, 
kuris galįs sutriuškinti rytines 
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kių prekių kiekvienam gyvento
jui pagamina tiek, kiek dažna 
Vakarų valstybė.

Taip ir lieka neatsakyta į aiškų 
ir visiems lietuviams rūpimą 
klausimą: kodėl trūksta prekių, 
kodėl jos tokios brangios, kai 
Lietuvos pramonė jų pagamina 
tiek daug?

vb

vokiečių armijas. Įdūkęs Hit
leris tarė: "Tai didžiausias me
las nuo Džingis Chano laikų!". 
Esą Gehlen turėtų būti pasiųstas 
beprotnamin. Štabo virš. H. Gu- 
derian atsakė: "Tai siųskite ir 
mane drauge su juo". Gehlenpra- 
matymas pasitvirtino, armijos 
buvo sumuštos, o pats Gehlen, 
pasiėmęs svarbiausias žvalgy
bos bylas, pasislėpė pataręs ir 
savo 30 pagrindinių bendradarbių 
eiti į pogrindį. Atėjus JAV 
armijom, Gehlen su visom by
lom ir bendradarbiais perėjo jų 
tarnybon. Vienas amerikiečių 
žvalgybos pareigūnas' prasitarė, 
esą Gehleno tarnyba žymiai dau
giau žinojusi apie sovietus nei 
amerikiečius ir tuo daug pasi
tarnavusi. Nuo 1955 m. Gehlen 
yra V. Vokietijos slaptosios žval
gybos viršininkas, įsikūręs ne
toli Miuncheno Pullach mies
telyje. Jo žinioje yra 5000 nuo
latinių tarnautojų ir kitatiek 
proginių. Jo uždavinys--rinkti 
informacijas iš sovietinių kraš
tų ir sekti sovietinius šnipus. 
V. Vokietijoje buvo suimti 1799 
šnipai ir nubausti, 16,500 susekti, 
bet nebausti, nes įrodę, kad 
buvę priversti, įbauginti, apgauti 
ir nepadarę dar žalos.

Gehlen tarnybos agentai yra 
paskirstyti į 4 grupes: 1. veikian
tieji kompartijose ir jų valdžios 
tarnybose; 2. gyvenantieji arti 
svarbių sričių ar komunistų as
menų ir galį nuolat teikti infor
macijas; 3. keliaujantieji bei su
gebantieji pastebėti specifinius 
dalykus; 4. dvigubieji agentai,ta
riamai dirbą komunistams, 
bet faktiškai V. Vokietijai. Visi 
jie betgi vengia kurstyti žmones 
sukilti ar griebtis sabotažo, nes 
tai esą neišmintinga, kai nėra 
karinės paramos iš vakarų.
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Sibirą tremtinio atsiminimai (35) A. Valasevičius

Sukaustytame gyvenime įvyksta 
daug naujovių

1956 metai atnešė mūsų 
gyvenime daug naujienų. 
Kaimynas nusiperka radijo 
aparatą ”Rodįna” (Tėvy
nė). Jam netinka tas pava
dinimas. Jame visai nėra 
trumpų bangų ir iš visos 
”tėvynės” negali pasiklau
syti. Pagauni tik artimiau
sias Sibiro stotis.

Po ilgų pranešimų apie 
planų vykdymą, kolchozų 
gerbūvį, ir įvairių žinių, vis- 
tik suskamba ir muzika.

Kaip paprastai, šiemet 
vėl spaudžia su paskolų pa
sirašymu. Mes čia nesigin- 
čyjam ir pasirašom vieno 
mėnesio uždarbį. Bet jie no
ri, kad pasirašytum dau
giau.

— Idiotai! — kalba man 
į darbą eidamas Sačilovič. 
— Aš jiems sakau, kad ne
galiu daugiau pasirašyti. 
Aš išlaikau dvi šeimas.

— Tai kas tu — turkas, 
kad daug žmonų turi?

— Dar klausia manęs, 
idiotas. O kas kaltas, kad 
turiu dvi šeimas. Jau dvide
šimts metų esu išskirtas su 
pirmąja. Aš vistiek žmoniš
kesnis už juos ir nepamirš
tu anos, Bielarusijoj liku
sios šeimos, siųsdamas jai 
pinigus. Tik jie idiotai ir 
nieko nepadeda našlaičiams. 
N e p a s i r ašysiu paskolos 
1000 rublių sumai, nors ži
nau, kad vakare dar šauks.

Nereikėjo Sačilovičiui pa
sirašyti paskolos. Užmušė jį 
miške pušis ir paliko abi 
šeimos niekeno neaprūpina
mos.

Pradeda paleisti tokius, 
kurie buvo karo belaisviais.

•t— Ar atsimeni mano žo
džius? — klausia Adijan.

— Atsimenu, tu kaip pra
našas Alachas, viską numa
tė!.

— Ne, aš nesakau, kad 
palengvės gyvenimas, bet 
vistik važiuoju į saulėtą 
Azerbaidžaną.

— Laimingai Adijan!
— Nenusimink, ateis ir 

jūsų eilė!
Pradeda sujungti šeimas, 

kurios buvo išskirtos trem
tyje. Jų tarpe atvažiuoja ir 
lietuvių šeimos, buvusios 
įvairiose Sibiro vietose. Mes 
bendrai ruošiam sutiktuves, 
kad tik joms čia jaukiau at
rodytų ir nepabėgtų. Yra ir

PASIKLAUSKITE SAV|S
SEKAMŲ KLAUSIMŲ 

APIE FIRMĄ, Į KURIĄ KREIPSITĖS, 
PIRM NEGU SIŲSITE 

DOVANŲ PAKETĄ Į USSR
1. Ar firmą patikima?
2. Ar įrodžius tai?
3. Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą, 

išsiuntimą ir priruošimą dokumentu?
4. Ar naudoja geriausias dėžes?
5. Ar ši firma biznyje daugiau 25 metu?
6. Ar yra oficialiai autorizuota firma?
Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausinius, 

jeigu jūs siųsite savo dovanų jiakus per 
bile sekantį skyrių, priklausanti
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iš čia ištremtų kitur. Ir tie 
sugrįžta.

— Parvažiuos Aleksiejus 
— iš anksto pasklido kalba 
po kaimą.

— Gaus Nastė lupti. Ji 
negyveno rimtai. Jos pasku

vyt. Raulinaičio iliustracija

...Nastė eina prieš jį, pagal vietos papročius, pasitikti drebė
dama...

tinis vyras Petka pametė ją 
sužinojęs, kad grįžta Alek
siejus. Jis aukštas ir stip
rus, įpykęs gali abu užmuš
ti.

Ėjo iš lūpų į lūpas pana
šios kalbos ir spėliojimai. 
Žmonės viską sužinojo. 
Aleksiejus jau šiandien par
važiuos.

Dauguma susirinko pasi
žiūrėti mėgstamų muštynių 
scenos. Aleksiejus grįžo į 
kaimą pėsčias. Pro namų 
langus, kertes ir gatvėj, vis
ką seka žmonių akys, buvo 
įtemptos.

Eina prieš jį, pagal vietos 
.papročius, pasitikti virpė
dama Nastė.

— Naste, ne tu paleistu
vė, bet laikas, kuris mus

1991 .Broadway
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MArket 3-1968
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•tokiais padarė, — sako gar
siai, kad girdėtų stovintys. 
Ir apkabinęs ją pabučiuoja.

Dabar ir tu, skaitytojau, 
padėk akmenį, kurį gal no
rėjai mesti į tos paleistuvės 
galvą. Padėk, nes sunku pa

taikyti į tikrąją.
Aleksiejus negalėjo aiš

kiau pasakyti kaltininką. 
Jei būtų paminėjęs partijos 
vardą, jis būtų vėl areštuo
tas.

Paleidžia kai kuriuos len
kus. Jiems nustato terminą 
pasiruošti ir išveža. Palei
džia dalį ir vagių.

Buvusių partijos narių 
bylas peržiūri smulkiau. 
Kai kuriems gražina parti
jos bilietus ir dovanoja bu
vusias kaltes. Tai jiems 
daug reiškia. Jų sėdėjimas 
kalėjimuose, dirbimas lage
riuose ir tremtyj, bus įskai
tomas į darbo stažą. Ir jie 
senatvėj tikisi gauti pensi
jas pagal naujai iškeptą 
pensijų įstatymą. Kiti trem
tiniai senatvėj palikti tik 
Dievo valiai.

Papildyti paleistus kadrus 
atvyksta nauja, čia dar ne
buvusi žmonių rūšis. Tai 
verbuoti ar partijos papra
šyti. Partijos paprašymas 
šiuo atveju turi daugiau 
svorio, negu įsakymas. Į 
juos kreipia daugiau dėme
sio. Jiems išmokamos per
sikėlimų išlaidos ir duoda
mos kitokios pašalpos. Duo
damos ir didelės paskolos. 
Darbe jiems duoda tokias 
sąlygas, kaip anksčiau davė 
vagims.

Čia planai visose srityje 
nesipildo. Ne pagal plana 
mums gimė duktė. Bet šį 
kartą mes daugiau pasiti
kinčiai žiūrime i jos ateitį.

Uošvius pagaliau parsi- 
vežėm niekeno netrukdomi. 
Ir apgyvendinant Gorodoke, 
mažam kambarėlyje.

Kome ndantas praneša, 
kad atostogas tremtiniai 
gali praleisti kur nori. Rei
kia tik paduoti prašymus 
komendantui ir viršininkui.

Prašymais užverstos ko
mendantūros. Važiuoja dau
giausia tokie, kurių šeimos 
tėvynėse. Visų iš karto ne
gali paleisti, tat rašo į eilę. 
Kitų eilė ateis tik už metų.

Krutinkos kaimelis išau
go. Jau stovi septyni priva
tūs nameliai. Ir visi lietu-

Trakų stovykloje stovyklaujantieji jūrų skautai su vadovu D. Kižiu vėliavos nuleidimo iškilmėse. 
Dirvos nuotrauka
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V. Igno vinjetė(4)

Išsivedęs mane pasivaikš
čioti, jis pakeltu balsu kalbė
davo:

—Vargas tau, sūnau, jeigu tu 
kada nors prarastumei laisvės 
troškimą. Drugys be sparnų 
ir biaurus šliužas yra žmogus 
be laisvės ilgesio.

Mano tėvas buvo fanatiškas 
Lenkijos patriotas, valstybės, 
kurios jau visas šimtmetis ne
bebuvo.

--Prisiek--šaukdavo jis—pri
siek, kad iki paskutinio kraujo 
lašo kovosi už Lenkiją,

Aš prisiekiau. Aišku, vokiš
kai, nes tuomet lenkiškai dar ne
mokėjau. 1914 metais įstojau į 
Pilsudskio legioną. • Mano tėvas 
atsidūrė kalėjime už tai, kad 
universitete pasakė, jog Austro- 
Vengrija žus, o Lenkija gyvens. 
Iš karo prieš bolševikus aš 
sugrįžau pulkininko laipsnyje ir 
vėl radau tėvą kalėjime. Jis vie
šai pasakęs, jog uniformuoti ti
ronai žus, o demokratija gy
vens.

Po didelių pastangų mano 
pavyko jį aplankyti. Jis apsiver
kė.

--Ir kur gi mus nuvedė mū
sų idėjos?—kalbėjau jam.-- Ma
ne į karą, tave į kalėjimą.

vių. Darbininkai nesako, 
kad Krutinka, bet prideda 
— Lietuvos Respublikos 
sostinė Krutinka.

Susirinkimai praeina daug 
karštesnio pobūdžio, negu 
anksčiau. Atvažiavę stato 
didesnius reikalavimus. Jie 
atsiųsti partijos ir jie jau
čia tvirtesnį po kojomis pa
grindą. Negali jie daug ko 
Čia pakeisti, bet atrodo, kad 
pėsti į tolimą darbą ne
vaikščiosimi.

Atvažiavę politiniai agi
tatoriai aiškina, kad kapita
lizmas negalės išsilaikyti 
ant savo supuvusių pamatų 
ir komunizmas užviešpataus 
pasaulį.

Viršininkas mus nudžiu
gina, kad mūsų punktas bus 
mechanizuotas. Gausim pa
saulyje pirmaujančią tech
niką. Mes turėsim ją greit 
įsisavinti ir dirbti kitais me
todais.

Tai mums ne naujiena, 
žadėjo susirinkimuose dar 
prie Stalino, bet šį kartą, 
atrodo, rimčiau, nes turim 
pradėti statyti būsimoms 
mašinoms garažą.

Kitam numery: Statom 
garažus, bet vinių nagau- 
nam.

Jis ilgai tylėjo, paslėpęs vei
dą delnuose.

--Sūnau, tai buvo tik sapnas. 
Aš savo galvojime esu jau daug 
toliau nuėjęs. Lenkijos nepri
klausomybė... Demokratija... 
Neblogai. Bet aš šiandien aiškiai 
žinau, ateis kažkas visai naujo: 
suvienytos Europos valstybės. 
Prisiek, sūnau...

AŠ^aišku.nebeprisiekiau ir su
sikrimtęs grįžau pas motiną. Ji 
guodė mane:

--Tavo tėvas idealistas. Ža
vėkis juo, tačiau niekad nesek jo 
pėdomis, girdi? Jis greitesnis už 
Europos valstybes, kurios irgi 
kas žingsnį keičia savo'idėjas. 
Vieną kartą jis už tai užmokės 
gyvybe. Tu, sūnau, esi kareivis 
ir turi stovėti už savo tautą. 
Būk lojalus ir visuomet galvok 
taip, kaip tavo viršininkai 
galvoja.

Taip aš ir dariau. Bet pa
bandykite Amerikos policijai iš
aiškinti visas plonybes, kurio
mis grindžiama politinė kar
jera Europoje.

--Ar jūs dalyvavote valdžios 
perversme? — klausė manęs. 
—Ar jūs prieš karą su Vokietija? 
Ar jūs buvote komunistas, na
cionalsocialistas? Atsakykite į 
kiekvieną klausimą taip arba ne.

--Pasakysiu jums visą tiesą, 
--pradėjau aš>

--Aha,--pratęsė jie vienbal
siai. „

—I. kiekvieną klausimą tegaliu 
atsakyti taip ir ne. Ar buvau su 
Hitleriu? Taip ir ne. Ar kovojau 
prieš demokratiją? Taip ir ne.

--Kaip tai suprasti?
--Paprastai. Aš buvau lojalus. 

Visuomet buvau paklusnus savo 
valdžiai. Mano vadai, kaip ir kitų 
tautų vadai, ėjo iš dešinės į kai

Jūros mėgėjus vasaros atostogas praleisti 
kviečiame prie ATLANTO, ASBURY PARK, N. J.

P. ir O. LANIŲ VASARNAMYJE
Čia ąžuolų apsupto vasarnamio erdviuose 

kambariuose, už nedidelę kainą, ramiai pailsėsite, 
pasimaudysite švariausiam paplūdimyje iš visų 
ATLANTO pakraštyje esančių.

Tik per keletą minučių pėsčiam nuo vasar
namio pasiekiamas vandenynas — paplūdimys, 
kino teatrai, bažnyčios, krautuvės, restoranai ir 
kitos pramogų vietos.

Svečių patogumui galima naudotis virtuvė
mis, šaldytuvais, maitintis vietoje. Maudymosi 
mokestis apmokamos savininkų.

Kambarius siūlome užsisakyti iš anksto:

P. LANYS
515 4thAve., Asbury Park, N. J.

Tel. PR 6-9783

rę, o paskui skersai. 1914 m. 
Pilsudskis buvo socialistas, 
1926 m. jis neapkentė socializmo 
ir revoliucijos. Tad su juo bu
vau ir socialistas ir antisocialis- 
tas. Kai pianistas Paderewskis 
pasidarė ministeriu pirmininku, 
aš buvau kartu su juo demokra
tas. Kai užsienių, reikalų minis
teris Beckas buvo už bendradar
biavimą su Hitleriu, ir aš buvau 
už, kai jis vėliau buvo prieš, ir 
aš buvau prieš.

--Jūs mums primenat muzie
jų visų politinių krypčių, kurios 
per paskutinius 25 metus reiškė
si Europoje,--šyptelėjo jie.

—Aš esu garbingas žmo
gus. Kitokiu atveju būčiau pri
kopęs ministerio postą arba ta
pęs milijonieriumi. Ir aš didžiuo
juosi savo ištikimybe Lenkijai.

--Bet jūs vistiek pabėgote?
--Argi turėjau Hitleriui ver

gauti? Aš esu tautinis pabėgėlis, 
ne politinis.

Policija pasijuto bejėgė. Ji 
turėjo mano prisipažinimą vis
kam. Ir viskuo aš jai buvau 
įtartinas, ir pretendavau į ti
pingą europietį. Aiškiai mačiau 
jų pasibiaurėjimą manim ir Eu
ropa...

Pulkininkas Kock nutilo, ne
baigęs sakinio. Jo pirštai įsi
kirto į mano alkūnę ir jis žiū
rėjo į gretimą stalą, prie kurio 
atsisėdo du vyrai.

--Mus seka...
--Pavojus? -- paklausiau šyp

sodamasis.

—Tegul bus, kad ne. Bet ar 
nesakiau, kad įsigijau nusikal
tėlio nuojautą? Dabar aš pažįstu 
kiekvieną policininką, civiliškai 
persirengusį. Kai po trijų mė
nesių kalėjime aš buvau pasi
ryžęs prisiimti visus kaltinimus, 
jie mane paleido. Paleido, manau, 
tik todėl, kad galėtų geriau mane 
sekti. Kodėl jūs kaip tik man at- 
nešėt lagaminėlį? Ar tikrai jį 
kas nors užmiršo? Ir įdomu, kas 
jame yra? Ir kaip gi aš pats 
elgiuosi? Vietoj kuo greičiau pa
bėgus, aš jus užkalbinu, einu su 
jumis į restoraną, pasakau savo 
pavardę ir išpasakoju visą savo 
gyvenimą. Ir jūs kantriai išklau
sėte mane. Kas jūs? Ne, geriau 
neatsakykit. Man būtų gėda, jeigu 
jumis netikėčiau. Jūs, aišku,

(Nukelta į 6 psl.)
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Ar viltis praradę atgaus 
pasitikėjimą?

Po antrojo pasaulinio karo, sovietams iš anksto su
planavus kitų tautų grobimą ir pavergimą, nebuvo aiškios 
jėgos, kuri kirstų per grobuoniškus nagus, kada taikiom 
priemonėm neįmanoma tvarkos atstatyti. Jei dar kai ku
riais požiūriais tokia jėga buvo JAV, tai jau kariniu nei 
norėjo, pagaliau, nei galėjo būti. Negalėjo būti todėl, nes 
tik vokiečiams kapituliavus, tuoj karinę galią ėmė ma
žinti. O tuo tarpu sovietai visaip didinti.

Šiandien jau daug kas pripažįsta, kad toji komuniz
mo ekspansija į daugelį kraštų Europoje, Azijoje ir kitur 
buvo sėkminga tik todėl, kad sovietinė karinė jėga nuo
lat augo, o grobimų tikslų neturintieji ir karo išvargin
tieji kraštai ieškojo poilsio, dairės priemonių žaizdoms 
gydyti, mažiau buvo budrūs komunizmo užmačioms įver
tinti. O jau rimtai priešintis ne tik noro, bet ir jėgos ne
turėjo.

Korėjos karas buvo kaip ir nauja prošvaistė, kad 
agresoriui pagaliau trenkiama per nagus. Bet pati karo 
eiga parodė, kad užpuolėjui suvaldyti ryžto nebuvo. Ir 
taip liko tas kraštas padalytas į dvi dalis, o kraujo nu
leista upeliai. Po to vyko panašūs dalymo karai kitur, 
kol atėjo kruvini Vengrijos įvykiai. Ir jie visiems laisvės 
trokštantiems, norintiems iš sovietinio pavergimo išsiva
duoti buvo pati skaudžiausioji pamoka. Pamoka ilgam 
laikui pritildyti pasipriešinimą, taikytis prie likiminės pa
dėties, laukti, kol išaugs ar atsiras jėga, kuriai bus galima 
tikėti, kad savo įnašą laisvei atidavus, nereikės dar skau
džiau vergauti.

Visi pripažįsta, kad jei tokia jėga atsiras, tai ji bus 
ne kas kita, o Jungtinės Amerikos Valstybės. Kraštas di
delis ir turtingas, šiuo metu jau turintis tokią karinę ga
lią, kurios ir pikčiausias grobikas prisibijo. O prie jos 
dar prijungus sąjungininkus — tai ne tik atsvara komu
nizmui, bet ir suvaldymo galia. Bet toji galia iki šiol buvo 
taip valdoma, kad nesimatė jokio ženklo, jog einama pa
vergtųjų laisvinimo pusėn. Dar ne jų laisvinti, bet nors 
jų pusėn kiek paslinkti, jokio žingsnio atgal nebedaryti, 
pradėti' prarastą viltį auginti. O lyg tyčia, visą laiką šis 
kraštas prieš didįjį agresorių "buvo teisinimosi būklėje. 
Tik vieni sovietai buvo kaltintojai, tik jie dėjosi taiką 
nešantieji, tik jie prisistatė skriaudžiamieji, o dar labiau 
neva skriaudžiamųjų gynėjai.

Tokia būklė jau ne vien pavergtiesiems, bet ir lais
vėje esantiems pradeda gerklę smaugti. Pradedama kie
čiau ir kiečiau jausti, kad jei taip ir toliau bus, tai sovie
tinė jėga ne tik nebus sulaikyta, bet vieną kartą ji pajėgs 
prasiveržti ir nauja vergija daug naujų milijonų žmonių 
supančioti.

Vienintelė nauja viltis, tai respublikonų partijos pa
žadėtas naujas posūkis. Pažadėtas rinkiminę platformą 
ruošiant, prezidentinių kandidatų Nixon ir Lodge kalbose 
išryškintas. Ir jei tie pažadai bus vykdomi, reikia laukti, 
kad komunizmas bus rimčiau apvaldytas. O apvaldžius 
jau gali atsirasti ir sąlygos pradėti spausti atgal. Atgal 
po tiek daug milijonų išžudymo, vergijos kančių, sukilimų 
pralaimėjimų ir vilties praradimo. B. G.

Trakų stovykloje, vykstančioj prie Pymatuning ežero, būrelis 
mergaičių davė jaunesniųjų skaučių įžodį. Po įžodžio tuntininkė 
4, Mockuvienė užriša kaklaraiščius Balašaitytel ir Žukaitei.

Dirvos nuotrauka

SAVO KALTES NEVERSKIM KITIEMS '■
Aną kartą kiek atpasakojau 

Australijos lietuvių laikraščio 
"Tėviškės Aidų" straipsnio min
tis apie nelaimes Pietų Ame
rikoje. Kalti daugiausia maso
nai ir laicistai, anot laikraš
čio, kad Pietų Amerikoje esa
ma tiek skurdo, neteisybės, prie
tarų ir komunizmo pavojaus di
dėjimo.

Tai man priminė ne vieno iš 
mano pažįstamų Amerikos lie
tuvių katalikų kunigų pasakymus, 
kad, esą Ameriką valdo masonai. 
Jeigu tai būtų teisybė, tai per
daug nusiminti nereikėtų. Šios 
šalies tvarka, nors turi trūkumų 
ir ydų, bet nėra bloga. Skurdo 
nedaug, revoliucijų nepasitaiko, 

prietarų mariose neskęstame, 
asmeninės piliečių laisvės pa
tenkinamai apsaugotos, visos 
religijos turi laisvę išpažinti sa
vo Dievą, o ir komunistų vis 
dar tik saujelė. Šiais metais 
ir katalikas kandidatuoja į JAV 
prezidentus. Kiekvienu atveju, 
viskas dar žymiai geriau, negu 
Pietų Amerikoje. O tie maso
nai ir ten ir čia maždaug tuo pačiu 
laiku yra atsiradę...

1.1. Bachunas
gali išlaikyti savo kunigus, o tur
tingieji katalikai nepadeda. Sao 
Paulo, Brazilijoj, vidurmiestv 
mačiau statomą katalikų ka
tedrą ir ji dar nėra baigta, 
nors jau 24 m. statoma.

Pietų Amerikos milijonieriai 
daugumoje yra katalikai, tik vie
nas kitas protestantas, žydas ar 
"masonas". Taigi gal juos rei
kėtų pirmiausia kaltinti, kad taip 
nekrikščioniškai elgiasi, nepade
da kunigams ir bažnyčiai, ne
kovoja su prietarais, laiko savo 
kraštus tamsybėje ir didžiausio
je neligybėje... Jie ir pervers
mus nuolat ruošia, stengiasi val
džią pasigrobti į savo rankas, 
bet krikščionišką tvarką įvesti 
gyvenime, tai nelabai kam rūpi. 
O kokios viešosios mokyklos Pie
tų Amerikos respublikose? Nesu
spėjau to klausimo smulkiau iš
tirti, bet kiek girdėjau, jos visos 
yra katalikiškos, katalikų prižiū
rimos. Yra ir lietuvaičių seselių 
vedamos, valdžios finansuoja
mos.

Tad kokioje dvasioje ten ve
damas mokymas ir jaunuo
menės švietimas, kad tie visi 
kraštai skęsta nelygybėje, ne
turte ir prietaruose? Ir kodėl 
masonai už visą tai daugiausia 
kalti?

NE KLATINIMAIS, BET GERU 
PAVYZDŽIU

Man nemalonu tokiu būdu re
aguoti į "Tėviškės Aidų" mes
tus neteisingus kaltinimus dėl 
Pietų Amerikos kraštų negerovių 
kitoms tikyboms ar organizaci
joms. Už komunizmą ir kitas jų 
gyvenimo negeroves mažiau 
tektų kaltinti masonus ar lai- 
cistus, negu tuos, kurie su
daro gyventojų daugumą ti
kybiniu atžvilgiu, bet vis ne
pakankamai padarančius savo 
tikybiniams idealams įgyvendin
ti. Arba, kaip galima kaltinti 
vargšus žmones už prietarus ir 
palinkimą į komunizmą, kada tų 
kraštų katalikai milijonieriai vis 
nepadeda jiems apsišviesti, ne
sugeba ar nenori įgyvendinti to-

APSIDAIRYKIM SAVO TARPE

Taigi, gal ne masonuose ir lai- 
cistuose reikėtų ieškoti kaltinin
kų.

Masonai yra senas pasaulinis 
sąjūdis ir, kiek žinoma, įvai
riuose kraštuose jie nėra vi
siškai panašus. Lotynų kraštuo
se jų tarpe gal daugiau pasi
reikšdavo ir "bedieviškos dva
sios" veikėjų, bet Anglijos ir 
Amerikos masonuose, kiek žinau, 
yra taip, kad bedievis, ateistas 
į masonus net nebūtų priima
mas. Masonai išpažįsta Dievo 
principą, sutvėrėją, didįjį pa
saulio architektą. Į. masonus yra 
įstoję įvairių religijų asmenys, 
tik katalikams popiežiai drau
džia tapti masonais. Nors seniau 
ir katalikai priklausė. Tikro ko
munisto, taigi ir ateisto masonai 
nepriimtų į savo tarpą. Maskva 
lygiai persekioja masonus, kaip 
ir kitas nekomunistines or
ganizacijas. Jei kiek komunistų 
įsiveltų į masonų organizacijas, 
tai tik apgaulės, kreivos priesai
kos būdu. Nuo klastingų apgavikų 
neišsisaugo jokia organizacija.

Ne mažiau, gal daug daugiau 
komunistų esama ir katalikų tar
pe. Didžiausios komunistinės 
partijos už Rusijos ribų yra kaip 
tik šiandien katalikiškuose kraš
tuose—Italijoje ir Prancūzijoje. 
Atvirai ir pusiau atvirai veikia 
komunistai ir Pietų Amerikos 
respublikos, ir, atrodo, ten jų 
nemažai. Ir kaip tik tie katali
kiški kraštai nekarštai palaiko 
lietuvius kovoje prieš bolševiz
mą. Pats popiežius beveik pa
naikino, kiekvienu atveju labai 
susilpnino, pažemino Lietuvos ir 
Lenkijos pasiuntinybes prie Va
tikano. Italija nepripažįsta Lie
tuvos pasiuntinybės. Prancūzija 
taip pat nepripažįsta. Dr. S. Bač- 
kį mūsų laikraščiai vadindavo 
Lietuvos atstovu Prancūzijoje, 
bet tai būdavo tik toks mūsų 
pačių pavadinimas. Lietuvos ats
tovybės Paryžiuje nebuvo, tas 
asmuo neturėjo teises iškabinti 
prie savo durų, nei telefonų kny
goje atžymėti, kad yra Lietuvos 
atstovas. Man būnant Londone, 
norėjau susisiekti su Dr. S. Bač- 
kiu telefonu ir pareiškiau, kad tai 
yra Lietuvos atstovas, bet te- 
lefonininkė atsakė, kad neranda 
tokios atstovybės nei tokio as
mens telefono. O "masonų val
domoje" Amerikoje dabar galės 
būti pripažįstamas pasiuntiny
bės patarėju.

Visi aimanavimai ir kalčių 
vertimai kitiems, apie ką rašė 
"Tėviškės Aidai", yra dar keis
tesni, kai čia pat pasakoma, kad 
absoliutinė gyventojų dauguma 
Pietų Amerikoje yra katalikai. 
Tat kaip jie katalikiškus idealus 
vykdo gyvenime? Kodėl iš vienos 
pusės--saujelė turtingųjų ir pra
banga, o iš kitos pusės—plačių
jų sluoksnių skurdas, tokia stoka 
krikščioniškosios artimo mei
lės ir labdarybos?

Sakoma, katalikų kunigų ten 
labai trūksta. Važinėdamas tenai, 
sutikęs lietuvišką šeimą, kurių 
vienas sūnus yra kunigas. Tė
vai skundėsi, kad tas kunigas 
esąs nugrūstas į tokią vietovę, 
kur jam labai sunku pragyventi. 
Kad kartais atvažiuoja apsilanky
ti pas tėvus, tai džiaugiasi, kad 
nors namie galįs sočiai pavalgy
ti. Todėl nėra noro ir paska
tinimo jaunuoliams eiti J kuni
gus. Skurdieji katalikai sunkiai

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER 
ATOSTOGAS

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

SARVIETES VILOJE

"AUDRONE”
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass.

TEL. GA 8-8425
ntaifinga vila, erdvūs kambariai • Gražus privatus 2 
akrų puiynas — parkas • Kitos Golfstromo srovės, atvi
ras jūros pliažas 5 min. pėsčiom • Rami aplinkuma, daug 
vfotos poilsiui ir žaidimams • Geras lietuviškas maistas 

ir malonus patarnavimas.
VILA ATIDARYTA VASAROJIMUI

Lietuviai aavhinkai Dr. Ed. ir Marija JANSONAI 
visus maloniai kviečia atvykti. Kreiptis: 

AUDRONE-JANSONAS
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 

Naujas telefonas: GA 8-8425

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

The Louisville Title Bldg., 118 St. Clair Avė., 
N. E. Phone: MA 1-2075

Listen to Rudolph Ringwall and his ”Memorable 
Music” WJW Radio, Monday thru Friday, 

7:05-7:30 P. M.

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

Savininkai LŪŠIAI ir VEITAI

ČIA GERIAUSIA PRALEISTI VASAROS 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:
Ramią ir gražią aplinkumą.
Erdvius ir patogius kambarius^ 

O' Gerą ir sveiką maistą. 
S'Neaukštas kainas.

klos tvarkos, kuri užtikrintų gali
mai didesniam gyventojų skaičiui 
ekonominę gerovę, teisingumą, 
įstatymų gerbimą ir daug kitų 
dalykų.

Ne masonams apginti rašiau 
šias pastabas, bet tik tam, jog 
man pasirodė apgailėtina ir 
keista, kai lietuvių katalikų fe
deracijos laikraštis šiais laikais 
taip nerimtai ir grubiai užsi
puola kitaip mąstančius žmones, 
kitokių tikybų visuomenę ir jų 
organizacijas.

Mano pageidavimas ir linkė
jimas būtų kitoks: visiems bus ge
riau, jei vieni ir kiti mažiau 
kaltinsime kitų žmonių tikėjimus 
ir įsitikinimus, o rūpinsimės 
savo tikėjimą ir geruosius įsi
tikinimus įgyvendinti, jų dėsnių 
laikytis ir duoti gerus pavyz
džius. Kaip jau ne kartą savo 
atsiminimuose esu paminėjęs, 
prieš kelias dešimtis metų ir 
Ameikos lietuviai buvo labai 
grubūs dėl religinių ar po
litinių nuomonių skirtingumo. 
Tolerancija, draugiškumas, man
dagumas tarpusavio santykiuose 
dar tada nebuvo mūsų asmeninio 
ir visuomeninio gyvenimo savai
me suprantamomis normomis.

Bet per kelis dešimtmečius yra 
labai pasikeitę į gerąją pusę. 
Mes visi daugiau kultūrėjome, 
akmenimis ir mietais nebesimu- 
šame ir visokių kelionių žymiai 
mažiau. Nesinorėtų tikėti, kad 
jauna ir graži net moderni 
Australijos lietuvių kolonija ga
lėtų praktikuoti tokius grubius 
ir pramanytus idėjinės kovos bū
dus, kaip dabar skaičiau šiame 
Melbourno lietuvių laikraštyje.

TIKRAI ESAMA KEISTŲ 
ŽMONIŲ

Dirvoje skaitome chicagiškio 
bendradarbio Albino Valentino 
reportažus, kuriuose švelniai 
"pajuokiami" tie LB Chicagos 
apygardos vyrai, kurie dėl Lie
tuvos paviljono tarptautinėje pa
rodoje nesigailėjo nei savo asme
niškų lėšų nei vargo, laiko, 
nei nemigo naktų.

Atmetus juokus į šalį, mūsuo
se yra tikrai keistų žmonių. 
Tuo pačiu parodos reikalu juk 
buvo kreiptasi paramos į mūsų 
stambias ir turtingas organiza
cijas bei "vadovaujančius veiks
nius". Konkrečiai, ALT Vykdo
moji Taryba buvo paprašyta pri
sidėti prie parodos propagandinio 
leidinio "Lithuania" išleidimo. 
Tačiau, kiek žinau, į tai nebuvo 
gauta jokio atsakymo: nei žodžiu, 
nei raštu. Atrodo, kad ALT Ta
ryba rašyti nemoka, nors, rodos, 
turi ir ne vieną sekretorių...

Jau parodai prasidėjus, ALT 
Taryba paprašė prisiųsti jai du 
egz. jau atspausdinto leidinio "Li
thuania". Žadėjo svarstyti. Bet 
ir parodai pasibaigus "svarsty
mo" rezultatų dar nebuvo... LB 
įstengė išleisti tik 15,000 šito 
leidinio ir tai dar spaustuvėje 
liko skola. O tai buvo tik lašas 
juroje.

Kažin, ar Lietuvos laisvinimo 
reikalai apsiriboja vien tik važi
nėjimu į Washingtoną ir ten 
leisti pinigus? Nejaugi ALT jau 
kitų reikalų nebeturi?

Vai, yra keistų žmonių, bet yra 
dar keistesnių veiksnių...

V.J.
Chicago

NEW YORKIEČIAMS REIKIA 
PASISPAUSTI

Iš New Yorko atsiųstame laiške 
vienas Dirvos bičiulis rašo: "Vi
sas gyvenimas New Yorke ap
miręs. Pavergtų Tautų savaitėj, 
atidaryme ir jos uždaryme, lie
tuvių dalyvavo nedaugiau, kaip 
10 asmenų. Programoj dalyvavo 
daug laisvės norinčių tautų vė
liavų, bet lietuvių nebuvo. Pa
vergtų Tautų savaitės uždaryme 
Manhattan Centre, erdvioj salėj, 
tebuvo apie 300 asmenų. Iš lie
tuvių nebuvo nė vieno to Komi
teto nario. Ar ne gražumėlis!

New Yorko miestas man da
rosi baisus, kai lyginu su kitomis 
vietomis, kaip Cleveland, Chi
cago, Detroit, Philadelphia, kur 
lietuviai juda, daug gausiau susi
renka."

1960 m. liepos 26 d.
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Žalgirio nišis (5)

ŽEMAIČIAI TARP ORDINO IR LIETUVOS
Senoji Lietuvos valstybė, 

kaip ir daugumas viduram
žinių valstybių, susidarė 
jungiantis paskiroms gen
tims bei sritims. Net ir po 
valstybės susidarymo gen
tys bei sritys paliko su sa
vomis teisėmis bei visuome
ninio gyvenimo būdu. Mat, 
viduramžių valtybei buvo 
svetima centralizacijos po
litika ir "vienybė daugume" 
jai būdingas bruožas. Pa
prastai, valdovo asmuo jun
gė valstybines sritis apie 
savo kamieną, kas anais fe
odaliniais laikais, buvo jo 
dvarų apylinkės. Pats vals
tybės kūrimasis vyko ko
kiam sritiniam dukui len
kiant sritis ar jų dūkūs po 
savo valdžia.

Tuo būdu kūrė Lietuvos 
valstybę Mindaugas, kai jis 
smelkė sritinius valdovus 
ir vertė juos savęs klausyti. 
Nors nėra tikrai žinoma, 
kur buvo Mindaugo pir
mykštė sritis, iš kurios jis 
kūrė valstybę, tačiau kai 
kurios šaltinių nuotrupos 
leidžia spėti tą jo sritį bu
vus kur nors Aukštaičiuose. 
Iš čia jis plėtė savo valdžią 
ir pasiekė josios apogėjaus, 
kai laikė save valdovu jot
vingių, žemaičių, sielių ir 
net skalvių sričių, kaip rodo 
jo paties ar jo vardu falsi
fikuoti Ordinui dovanojimo 
dokumentai.

Kad Aukštaičiuose buvo 
senosios Lietuvos valstybės 
kamienas, sužinome pir
miausia iš Traidenio viešpa
tavimo laikų (1270-81), ka
da patikima vad. Livonijos 
eilėtoji kronika liudija Ker
navę buvus "koniges Tho- 
reiden lant”. Vadinasi, Ker
navės apylinkėse Traidenis 
turėjoypirmykščią savo so
dybą arba valdomą sritį, iš 
kurios iškilo į krašto val
dovus.

Po Traidenio mes turime 
antrą patikimą šaltinį, bū
tent, Dusburgo kroniką, ku
ri Vytenio laikų Aukštai
čius vadina "Terra regis Le- 
thowiae”. Turint galvoj, 
kad Vytenis buvo Gedimino 
brolis ir pirmatakas, gali
ma išvesti Gedimino giminę 
ir prasidėjus Aukštaičiuose 
ir iš čia sukūrus D. Lietu
vos Kunigaikštiją. Prie 
Aukštaičių Gediminai č i a i 
šliejo kitas Lietuvos sritis, 
ypač žemaičius (ir rusiškas 
žemes).

žemaičių kraštas nuo pat 
Lietuvos kūrimosi pradžios 
atsidūrė Ordino grėsmėn. 
Jau Livonijos Ordinas, iš
siplėtęs Kurše, suruošė gan 
plataus masto kryžiaus žy
gį į žemaičius, kuris pasi
baigė jam didžiausiu pralai

Štai kas atsitiko, kai bajoras Mikna Riestaragis, jodamas Į bajorų konvenciją, vietoj Sirgo 
pasibalnojo asilą...

mėjimu ties Šiauliais 
(1236). Tačiau Ordinas ne
siliovė kėsinęsis į juos ir 
tam panaudojo Mindaugo 
krikštą. Jau užrašymas že
maičių plotų naujai Lietu
vai įšventintam vyskupui 
Kristijonui, Ordino žmogui, 
rodo kryžiuočių pretenzijas. 
Per savo vyskupą jie grei
čiausiai tikėjosi gauti įeigą 
i žemaičius. Dar ryškiau ro
do kryžiuočių kėslus Min
daugo dokumentas, kuriuo 
jis dovanoja Livonijos Or
dinui žemaičius.

žemaičiai, pratę savaran
kiškai gyventi, nepasidavė 
Ordinui ir jis nesėkmingai 
bandė net kelerius metus 
pasiglemžti juos. Jiems už
kariauti jis pasistatydino 
bent 3 pilis jų pakraščiuose,
k. a. Dobę (Žiemgalos —- že
maičių pasieny), Klaipėdą 
ir Jurbarką. Ypač reikšmin
ga buvo Klaipėdos pilis, pa
statytą Kuršių tvirtovės 
vietoj, ir turėjo atkirsti že
maičiams kelią į jūrą ir 
trukdyti gabentis iš Vaka
rų jiems reikalingų dalykų,
k. a. druskos, drabužių fr 
geležies (ginklų). Tuo tar
pu kryžiuočiai ruošė pakar
totinius antpuolius prieš že
maičius, kol susilaukė skau
daus smūgio ties Durbe 
(1260).

Ordino grėsmė žemai
čiams žymiai padidėjo, kai 
jis, prūsus užkariavęs, pri
artėjo prie Nemuno (1283). 
Nuo dabar pradėjo jis ilga
mečius žygius pasijungti 
"kietaspra n d ž i ų tautai", 
pirmoj eilėj žemaičiams.

žemaičiai Ordinui turėjo 
tokios pat svarbos, kaip ir 
Pamarėlis, kurį jis klasta 
pasigrobė. Kaip Pamarėlis 
jungė jį su vokiečių kraš
tais, iš kurių jam nuolatos 
tekėjo pagalba, taip žemai
čiai būtų buvęs tiltas į jam 
priklausančią Livonijos Or
dino šaką.

Su žemaičių pasijungimu 
Ordinas būtų įsisteigęs di
delę Pabaltijo valstybę nuo 
Vyslos iki Narvos ir būtų 
turėjęs stiprią atramą toli
mesniam brovimuisi į rytus 
— į lietuvių ir slavų žemes. 
Iš čia suprantamos Ordino 
pastangos kuo greičiausiai 
užsikariauti žemaičius ir 
tam reikalui netrukus pasi
statė prie Nemuno Ragai
nės pilį (1289). ,Pilis pa
versta Komtūro buveine, at
seit, kariška atrama, skirta 
ne kam kitam, kaip žemai
čiams pavergti.

Kaip Ordinas Prūsiją nu
kariaudamas brovėsi paliai 
vandens kelius, taip bandė 
jis pasiglemžti ir žemaičius. 
Čia jam tinkamiausias van

J. lakštas

dens kelias buvo Nemunas 
ir juo jis naudojosi. Nemu
no pakrašty jis atstatė že
maičių sugriautą Jurbarko 
pilį, o toliau į rytus įsisteigė 
S k i rsnemunės (Christme- 
mel), Bajerburgo, Marien
burgo, Salyno ir dar gal ki
tas pilis iki pat Kauno. Or
dino kėslai žemaičių (ir vi
sos Lietuvos) atžvilgiu 
ypač ryškėja ryšium su dra
matišku Bajerburgo pilies 
įkūrimu.

1337 m. pradžioj atvyko 
į Prūsus žemutinės Bavari
jos kunigaikštis Henrikas 
ir drauge su d. magistru pa
traukė į žemaičius. Kryži- 
ninkai pasistatė netoli nuo 
Veliuonos pilį ir ją pavadi
no Henriko garbei Bajer- 
burgu. Su pilies pastatymu 
Ordinas pynė didelius pla
nus, būtent, nukariauti nė 
tik žemaičius, bet ir visus 
lietuvius. Tam reikalui jis 
išsirūpino iš tuometinio im
peratoriaus Liudviko Bava- 
riečio net du raštus, kuriais 
šis pavedė d. magistrui Lie
tuvą, žemaičius ir rusų že
mę.

Naujai pastatyta pilis tu
rėjo būti Ordino nukariau
tos Lietuvos sostine ir arki
vyskupo rezidencija, šis do
kumentas, kaip ir ne vienas 
jų, paliko popiery, nes visos 
Ordino pastangos įsitvirtin
ti žemaičiuose, sudužo į pa
čių krašto gyventojų ir Lie
tuvos kunigaikščių pasiprie
šinimą.

Taip mes organizavome Lietuvos paviljoną (4)

AUKOTI AUKOJO, DĖT...
Alb. Valentinas

Užsukame Marketparke į lie
tuvišką svetainę stiklo byro 
išgerti. Nugi ten stovi Fab. Va
linskas su kažkokiais popieriais 
rankose. Jis yra vieno fabriko 
mechanikų bosas, bet dabar 
"atostogauja" kaip ir kiti val
dybos nariai... Jis nebijo nieko, 
renka aukas paviljono reikalams 
saliūnuose, o taip pat ir iš savi
ninkų paprašo dovanų Bendruo
menės pikniko "laimės šuliniui".

--Ar aukoja ką išgerėjai?
--Aukoja, ką veiks neauko

ję. Verkia, bet duoda. Sako, vis
tiek pragersiu, tai te dolerį, 
tegu bus dėl didesnės šlovės Lie
tuvėlės... Mat, saliūne yra 
minkštesnės širdys, negu puoš
niuose salionuose... Jau turiu 
170 dolerių.

F. Valinskas nusižiūri vieną 
"auk<|", prieina ir dailiai sako:

--Zinai ponuli, kaip vilkas 
neiškenčia nekaukęs, taip ir aš 
neiškenčiu neprašęs dolerio pa
viljono reikalams...

Iš šaltinių sužinome, kad 
Ordino statomas Panemu
nės jpilis pirmiausia puolė 
Vytenis (1296-1315). Jo 
Įpėdiniai, Gediminas, ypač 
Kęstutis, be atodairos gynė 
žemaičius. Lietuvos valdo
vų ginami žemaičiai taip 
susipynė su visa valstybe, 
kad kai kam rodėsi juos nuo 
pat pradžių buvus esminga 
Lietuvos dalimi, vien jos 
dalies geografiškas pavadi
nimas.

Kai naujųjų laikų istori
kai, ryškiausiai, rodosi, Liu- 
bavskis, turėdami prieš akis 
skirtingą žemaičių būklę 
Lietuvos D. Kunigaikštijoj 
(žemaičių seniūniją) tarė 
juos savaimingumą išlaikius 
nuo istorijos pradžios, jiems 
pasipriešino O. Haleckis. 
1916 m. jis paskelbė Lenki
jos mokslo akademijos tyri
nėjimuose straipsnį: Litwa, 
Zmudz i Rus, kur primyg
tinai įrodinėjo žemaičius 
nuo- seniausių laiku buvus 
integraline Lietuvos dalimi 
(Integralna to ezęse Lit- 
wy”). Jų savaimingumą jis 
tarė atsiradus vėlesniais lai
kais, kada kunigaikščiai 
perleidinėjo juos Ordinui ir 
dėl jų vyko kovos.

Neliečiant Haleckio tezės, 
kuri iš esmės klaidinga yra, 
tenka paryškinti vien jo iš
keltą Žemaičių vaidmenį, 
kai juos Lietuvos valdovai 
pakartotinai užrašinėjo Or
dinui. šiose aplinkybėse že
maičių byla pasidarė viena 
s v a r b iausiųjų priežasčių, 
privedusių prie Žalgirio mū
šio.

Kitam numeryje: žemai
čiai Ordino ir Lietuvos val
dovų derybose.

Vaizdai i$ Clevelando skautų 
Trakų stovyklos

"Kobrų" skiltis seka savo skiltininkę Rūtą Gaidžiūnaitę. Kiek 
toliau atsilikusios eina paukštyčių grupė. Iš kairės: Mačytė, Gaid- 
žiūnaitė, Čiurlionytė, Jurgaitytė, Mėlinauskaitė, Juškėnaitė, Mockutė, 
Augustinavičiūtė ir kt.

Jūrų skautas R. Dumbrys, vadinamas "tėvu", su nesiskiriančiom 
nuo jo Kobrų skilties skautėmis -T. Mėlinauskaitė, M. Petkevičiūte, 
D. Čiurlionyte, R. Končiūte ir D. Jurgaityte.

Ir be didelių barnių gavo do
leri.

--Jau turiu 171...
Irgi keistas žmogus. Galėjo 

sau ramiai taškytis Sandūnuo- 
se, džiaugtis vaikučiais, o ne 
vargti su aukų rinkimais po 
saliūnus. Juk nuo kito ir barti 
dar be reikalo gauna.♦

Dail. A. Valeška "sulygo" su 
bendruomeninkais įrengti Lietu
vos paviljoną parodoje už 2,000 
doL Metė į šalį visus pelningus 
savo studijos darbus ir kibo.| 
tą paviljoną. Kalė, malė, rengė 
eksponatus ir naktimis nemie
gojo, nes bebuvo baisiai trumpas 
laikas. Gavo iš bendruomeni- 
ninkų tūkstanti dolerių. O antrą 
tūkstantinę ar begaus--vienas 
Dievas bežino... Negi iš ubago 
atimsi lazdą... Dailininko sekre
torės prie progos aš tyliai pa
klausiau l ausp

--Kiek iš tikrųjų p. Valeškai 
kainavo tas paviljonas?

Sekretorė nusižiūrėjo, kad bo
sas nemato, ir parodė man pa
viljono kaštų balansą: tąsos iš
laidos pasiekė tolokai virš 4,000 
doleriukų... Juk ir parodos kata
logo 50,000 egz. p. Valeška 
atspausdino savo lėšomis.

Še tau ir "biznis..." Tiesa, 
p. Valešką parodos komitetas 
apdovanojo aukso medaliu. Bet 
dailininkas tą medal| žada pa
dovanoti mūsiškių organizuoja
mam naujam Karo muziejui...

Iš tiesų tas dailininkas Valeška 
visiškai keistas žmogus. Kad taip 
būtų man ar kitam... Geriau už 
tą pustrečio tūkstančio dolerių 
būtume porą mėnesių mandriai 
pasivažinėję po Europą...

Kad vėl ir ta L. Brazdienė, 
žinomoji mūsų tautinių šokių 
specialistė. Ji vadovavo visai 
tautiniais rūbais pasipuošusių 
mergaičių "armijai", budėjusių 
laike parodos mūsų paviljone. 
Nemaža turėjo rūpestėlio ir or
ganizacinio klapatėlio. Sakysi
me, kokia mergaitė paskambina, 
kad ji, dėl tokių tai priežas
čių, šiandien negali atvykti bu
dėti parodoj. Tada, truks ar 
laikys, skubiai reikia surasti 
kitą. Ir prie visų kitų malonu
mų--kompanija atsiuntė dar 35 
dolerių telefono sąskaitą...

(Nukelta l 7 psl.)

Grupė clevelandiečių skaučių akademikių Trakų stovykloje, pa
dedančių pravesti užsiėmimus. Iš kairės: M. Leknickaitė, M. Ki- 
žienė, antros stovyklavimo savaitės vadovė V. Vaivadaitė, adju
tantė A. Gelažytė ir J. Koklienė.
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NE TAUKU SVARAIS, BET ASMENYBES 
LAIPSNIAIS LENKTYNIAUKIM/

Nebūkime melo didvyriai ir 
neapgaudinėkime patys savęs!

Vincas Trumpa

Tikrai, sutinkant su Vincu 
Trumpa, prisirišimas prie tiesos 
ir tik vien tiesai tarnavimas 
yra vienintėlė mūsą veikla, kurią 
mes tiek kitiems, tiek sau galime 
padėti. Ypač dabar, plaukiojant 
mus supančioje melo jūroje, 
svarbu tai įsidėmėti--mums rei
kia, visas pastangas dedant, iki 
tiesos kranto dasiirti.

Ir kokiom melo skraistėm 
šiandien žmogus nesti mėgina
mas apgaubti! Kad ir tame žmo
gaus žmoniškėjimo reikale--tiek 
čia aklų skersgatvių mums pasiū
loma, jog lengvesnių nuotaikų 
žmogus tikrai pameta kelią dėl 
takelio. Pav. kad ir toks dažnas 
lietuviškų laikraščių puslapiuose 
graudenimasis, kodėl, žmonės 
Montessorine auklėjimo sistema 
nesidomi; jos pagalba, anot ne
kuriu ta sistema auklėti en
tuziastų, galima visus auklėjime 
sunkumus nugalėti ir tada jokių 
žmoniškėjimui problemų nebū
sią!

Minėtos sistemos visai neži
nantiems, gražiai atrodo tokie ir 
panašūs tvirtinimai, tik gaila, kad 
toks minėtų entuziastų nusiteiki
mas yra svetimas teisybei--jis 
toli nuo mokslinės, eksperimentu 
paremtos, tiesos. O ji minėtu 
reikalu yra štai kaip Illinois 
Universiteto žmonių, Walter S. 
Monroe lūpomis (p. 649, En-
cyclopedia of Educational Re- 
search, editor: Illinois Universi
ty, Chicago, 1941), nusakoma: al- 
though Montessori vigorously 
criticized many of the froebelian 
principles, most modern edu- 
catos aggreee that she made no 
new contribution to early child- 
hood education.

Dr. i. Adomavičius

Toliau šiam mokslo veikale 
tvirtinama, kad Montessori vaikų 
auklėjimo sistema apskritai jau 
yra praeities dalykas—ji nebuvo 
vykusi: jos pagrindinis bruožas 
buvo tai, kad ji pasmelkė natū
ralų vaiko žaidimą ir norėjo jį 
pakeisti vaiko savarankišku dar
bu. Tokį jos nusistatymą vaiko 
psichologija yra pasmerkusi. Jos 
sistema, dar jai begyvenant, 
niekur neprigijo; ji tik kai kurių 
jos senesnių gerbėjų kai kur dar 
yra palaikoma. Amerikiečių pe
dagoginė psichologija sako, kad 
Montessori iki mokykliniam auk
lėjimui jokio naujo įnašo nėra 
davusi.

Tai tokią tiesą paduoda apie 
Montessori metodą Illinois Uni- 
vesitetas. Dabar mes supra
sime, kodėl tuo metodu nesidomi 
veik visi auklėjimo mokslo šių 
laikų žinovai. Šitą tiesą vi
siems lietuviams laikas žinoti 
ir patiems atatinkamas išvadas 
padaryti.

VIEN ŽINOJIMO NEGANA-
REIKIA DAR KŪRYBINGŲ 

DARBŲ!
Besilaikydami bet kuriam dar

be tiesos, privalome dirbti 
konstruktyviai, o nelaistyti ener
giją niekais. Tokio laistymo pa
vyzdžiu tegul būna nerealus Dau-. 
suvos Naujosios Lietuvos Britų 
Hondūre kūrėjų "judėjimas. Ne
paprastais gabumais gamtos ap

dovanoti lietuviai sujudo dirbti 
beveik nerealų darbą, kai čia pat, 
po mūsų kojomis, lietuviško ir 
naudingo darbo marios. Kad ir 
štai Chicagos priemiesty— 
Lemonte tik du žmonės— Jo
nas Bagdonavičius ir gydytojas 
Zenonas Minginas nusipirkę 13- 
ką akrų žemės ir suskirstę tą 
plotą į 21-ną sklypą kovodami 
pravedė Chicagos (Cook County) 
burmisto įstaigose minėto žemės 
ploto pavadinimą LIETUVA! 
Taip, Lietuva, ne Lithuania. Tik 
ateity mes suprasime koks čia 
puikus darbas lietuvybei padary
tas ir tik vieno iniciatoriaus Jo
no Bagdonavičiaus rūpesčiu tai 
atlikta! NežinantisapietokiąLie
tuvą chicagiškis tegul teiraujas 
burmistro įstaigojeir sužinos jos 
adresą—Lemont, III., Statė, 
Wallnut, Lemont ir 130rtosios 
gatvių sąnkryžose. Mums belieka 
tik įsikurti, ten įsigijant skly
pus, ir savas šeimas, savo ir 
Amerikos ’ naudai, kultūringam 
lietuviškume auklėti. Ten tokiam

Chicagos lietuviai susirinkę į Jaunimo Centre ALMUDO suruoštą 
auklėjimo filmų seansą.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

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

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

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

• Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.
Numatoma, kad nuo šių metų liepos 1 d. dividendai 
bus pakelti iki 4Vi-
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Patvarumui

<r1
Pasiimti i piknikus

darbui aplinka yra palanki. O tai 
svarbu! Mat, žmogaus susiforma
vimą pilnutinėn asmenybėn nule
mia šalia paveldėjimo ir auklė
jimo dar ir aplinka. O pastaroji, 
ypač čia Amerikoje, yra žmo
gui lemianti. Už tinkamos ap
linkumos savajai jaunajai kartai 
kūrimą, tie minėti du lietuviai 
yra užsitarnavę visų mūsų pa
garbos.

PAMILĘ TIES^IR VEIKLON PA-
SINESDAMIGRIEBKIMĖS UŽ 

SVARBIAUSIO!
Tiesa remdamiesi ir veiklos 

stumiami, eikime atlikti sau ir 
žmonijai svarbiausio darbo-- 
stenkimės patys įsigyti ir pri- 
auglyje išugdyti asmenybę! Tai 
būtinai pirm ko kito turime at
likti, nes tik asmenybė yra 
didžiausias žmoguje žmoniš
kumo įrodymas. Ji, pagal Dr. 
Tomą Žiūraitį, yra aptariama, 
kaip galimai pilnesnio kultūrinio 
gyvenimo pažinimas, jo įgyvendi
nimas ir pastovus išlaikymas. 
Tai nėra kokia utopija, bet 
normaliausias gyvenimas. Tik 
mes liaukimės antraeiliams da
lykams visą savą dėmesį kaupę— 
liaukimės kišenės storumu ar 
ežės platumu lenktyniavę, bei 
taukų svarais ar grindų kilimo 
storiu besididžiavę. Nustokim 
taip pat, po kryžiaus pamatais 
besirausinėję, ar vien rožančius 
valgę!

Visos tos ir kitokios mūsų 
savybės dar nepristato mus žmo- 
nėsna žmonėmis. Vien tik 
asmenybės didybė--jos gausumo 
laipsnis--ta vienintėlė žmogų iš 
žemesnių tvarinių išskirianti sa
vybė, mums mūsų siekimų tikslu 
turi būti ir vien dėl jos gau
sesnio kiekio kiekvienas mums 
mūsų siekimų tikslu turi būti 
ir vien dėl jos gausesnią kiekio 
kiekvienas mūsų turime lenkty
niauti ir savus vaikus vientokiuo 
turtu privalome aprūpinti!

ASMENYBE - -DIDŽIAUSIAS
TURTAS.

--O kaip turtingiausiu tapti, 
kaip tokios asmenybės savininku 
likti? [--kiekvienas, žingeidumu 
nerimdamas, klaus. Mediciniškai 
asmenybė apibudinama, kaip su
dėtingas smegenų veiklos pasi
reiškimas išorėj. Asmenybės ap
tarimų paduodama virš 50-ties. 
Toks vienas jų, pagal Dr. Al
biną Liaugminą, yra: Asmenybė 
yra dinamiškoji organizacija in
divido viduje tų psichofizinių 
sistemų, kurios apsprendžia 
individo prisitaikymą prie aplin
kumos.

Jau mes žinom, kad mums rei
kia pilnesnėmis asmenybėmis 
tapti, jei mes dar trokštam kuo 
nors naudingais būti. Kaip tos 
asmenybės daugiau įsigyti-- 
šiandieninis mokslas jau mums 
nurodo kelius.

Visu, pirma, žmogus turi būti 
visapusiškai sveikas—pilnutinis, 
atseit sveikas kūnu, protu ir emo
cijomis (pajautomis). Tokie žmo
nės neatsiranda savaime— 
reikia juos paruošti. Paruošiant 
kreiptina dėmesys į paveldėjimą,

auklėjimą ir aplinką. Toks paruo
šimas, daugeliui nežinant dabar, 
turi būti pradėtas dar žmogui 
negimus: tėvai turi būti parengti 
tinkamam žmogaus prasidėji
mui. O gyvybei motinos iščiuje 
prasidėjus, turi būti prisilaikoma 
gamtos dėsnių ir žalos besivys
tančiam žmogui nepadaroma jau 
gimus--nuo pirmos sekundės iki 
jam subręstant, žmogus turi būti 
vedamas šių dienų pedagogikos, 
medicinos ir psichologijos grįstu 
keliu. Tada, tik tada žmogus gali 
tikėtis didžiausio savo turto-- 
asmenybės stipriausio išsivysty
mo. Tokiuo milijoniniu turtu savo 
prieauglį aprūpinti jau šuo šian
dien pradėkim! Visų, pirma tai 
įsisąmoninkime ir visomis galio
mis tokiam vaikų turtėjimui 
dirbkime!

Tokioj veikloj mums pagelbon 
ateina ALVUDAS — Amerikos 
Lietuvių Vaiko Ugdymo Draugi
ja, Ine. Jos veikimas čia ir buvo 
sutrauktai atpasakota. įkūrus pa
vyzdinius Vaikų namus, pradėjus 
auklėjime problemas aiškinti tė
vams, ypač motinoms ir iš
judinus visą lietuvių visuomene 
greitesniam asmenybės įsigijimo 
reikalui--ALVUDO darbas plėsis 
ir apims visus visur gyvenančius 
mūsiškius kuodidžiausios naudos 
mums visiems suteikdamas. Tad 
visi iki vieno į epochinės svarbos 
darbą!

Pulkininkas Kock...
(Atkelta iš 3 psl.)

labai sąžiningai pasielgėte, at
nešdamas man lagaminėlį, o 
vienok būtų geriau buvę, jeigu 
būtumėt to nepadaręs. Geriau 
man ir jums. Jūs išnešėt iš trau
kinio svetimą turtą. Reiškia, va
gystė?

—Mano supratimu, radinys.
—Jūs labai tikras savimi. 

Prieš tris mėnesius ir aš dar 
buvau toks. Žinote, aš pavydžiu 
jums šito naivumo.

—Pagaliau, tai praeinama. 
Mes visi mirtingi.

--Mirtingi? -- paklausė Kock. 
--Manęs tai neliečią. Aš karei
vis. Bet pagalvokit apie pažemi
nimą ir baimę. Baimę viendėliai 
pačios baimės. Einam. Aš nebe
galiu ilgiau čia ištverti. Prašau 
einam.

Aš pašaukiau kelnerį. Kai mes 
pakilome, abu vyrai nuo gretimo
jo stalo pastojo mums kelią.

--Aš žinojau, kad taip bus, 
--pasakė labai ramiai pulkininkas 
Kock.

Detektyvai mandagiai mus 
kvietė eiti su jais.

-Kodėl ir kur?
--Mažas formalumas. Jūs juk 

pametėt lagaminėlį?
--Radau,--atsakiau jiems.
--Jūs radėjas, o jūsų draugas 

tas, kuris pametė?
--Pulkininkas Kock man tuoj 

pasakė, kad lagaminėlis ne jo.
--Ak, taip? Jūs turbūt jau 

seniai kartu dirbate?
(Bus daugiau)

• Su centrine I-metaline konstrukcija
• Sulankstomas į nešiojamą dydį per minutes
• Tinka porčiams, vasaros gegužinėms

vasarnamiams, susirinkimams ir t.t.

Kada jums reikia ekstra stalo ... namuose ar kitur ... naudokitės šį lengvo svo
rio, stiprų plieninį, sulenkiamą stalą. Pamatykite juos, patiks aukšta kokybė 
ir žema, žema kaina. Jie tokie patogūs, kad tokių norėsite savo namams.

Paštu ir telefonu užsakymai pildomi... šauk CHerry 1-3000

20 setą tos srities' 
praktike

VOKIŠKŲ RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS

TELEFUNKEN HI-FI STEREO S ET 8
miFUNKIN

Avtharliad F«t*ry >«rvl<«

SCHWAB RADIO & T.Y.

Tht Mnj C»*s Basement Acctuorics Department, Dovmtovm and On the Heights

30x72”
Open

11”

SALES AND SERVICE
PAPIGINTA KAINA PARDUODA TELEVIZIJOS 

IR TELEFUNKEN RADIJO APARATUS.

11615 Detroit Avė. LA 1-4669
Cleveland 2. Ohio
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Trakų stovyklos stovyklautojai su kun. P. Dzegoraičiu, sekmadieni atlaikiusiu skautams ir jų tėvams 
pamaldas bei pasakiusiu patriotišką pamokslą Pymatuning ežero krante. Dirvos nuotrauka

MU. x

• Vyt. Kamantas, akty
vus lietuviškųjų organizaci
jų veikėjas ir Dirvos ben
dradarbis, sunkiai susirgęs 
pleuritu ir plaučių uždegi
mu paguldytas į Doctor’s 
Hospital. Linkim greitos ir 
geros sveikatos.

• Lietuvių Radijo Klubas 
savo radijo valandėlę, kaip 
ir buvo galima laukti iš pa
skutinių pranešimų, sustab
dė. Toliau ja rūpintis per
leido J. Stempužiui, buvu- 
dijo valandėlės vedėjui. Ka
dangi dėl radijo valandėlės 
perleidimo nuomonės įvai
ruoja, Dirvoje duosim vie
tos plačiau pasisakyti.

• Trakų skautų stovykla, 
vykstanti prie Pymatuning 
ežero, stovyklavimą baigia 
ateinantį sekmadienį, rug
piūčio 7 d. šeštadienį, rug
piūčio 6 d. įvyks stovyklos 
baigiamasis laužas.

• L. Bendruomenės abie
jų apylinkių gegužinė — 
Lietuvių Dienos tąsa įvyks 
rugsėjo 4 d. Neurų sodybo
je.

• Žalgirio mūšio minėji
mui sudarytas komitetas, 
kuris liepos 30 d. pareigo-

NURSING AIDE PROGRAM

Neringos tunto ir stovyklos vadovybės dalis. Iš kairės (priklau
pusios): Audronė Gelažytė, Nijolė Garlaitė, Amanda Gelažytė. 
Stovi: tuntininkės pavaduotoja M. Švarcienė, tuntininkė N. Mocku- 
vienė ir adjudantė ML Leknickaitė. Dirvos nuotrauka

LIETUVIU KLUBAS 
ir

SVETAINE
Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi

mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143

SAVINGS 
EARN

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

4o, SUPERIOR 
/0 SAVINGS

ACCOUNTS 
INSUREDTO 

’IO OOO

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 
EN 1-1763

ta 

mis pasiskirstė — pirm. L. 
Leknickas, vicepirm. F. Ei- 
dimtas, sekr. M. Dundurai- 
tė, nariai J. Nasvytis, Raz- 
gaitis ir Bielinis.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

k HOME AND i
REMODEUNO LOAN3

1

936 East 185 St.
KE 1-7770

■■■■■■■■■■■■■■i I ,..±2

SPORTAS

PABALTIEČIŲ PIRME
NYBIŲ REIKALU

Pranešame, kad 1960 m. 
Š. Amerikos Pabaltiečių 
Plaukymo Pirmenybės, tu
rėjusios įvykti rugpiūčio 
6-7 d. Clevelande, dėl neti
kėtai susidėjusių aplinky
bių, nukeltos į š. m. rugpiū
čio 20 d. ir įvyks Detroite. 
Varžybų vykdytojas — De
troito LSK Kovas. Dalyvių 
registracijos terminas pra
tęsiamas iki rugpiūčio 15 d.

Registraciją atlikusiems 
■iš naujo registruotis nerei
kia. Norintieji naujai užsi
registruoti prašomi savo re
gistraciją siųsti , šiuo-adre
su: Pr. Misiūnas, 8863 Ho- 
mer, Detroit 9, Mich. Ba
seino adresas, varžybų tvar
karaštis ir kitos informaci-

Formalized training program 
for mature (25-50) women who 
are interested in learning how 
to care and administer to the 
siek. Earn while,you learn, and 
upon successfuly completing 
your training period, you will 
receive an exceptional fine in- 
crease in wages. Only full-time, 
mature women with the ability 
to read and speak English will 
be considered. Excellentbenefits 
and working conditions. Call 
SW 5-5000, Ext. 205 or apply to 
personnel office DOCTORS 
HOSPITAL 12345 Cedar 
Cleveland 6, Ohio.

Rd.,

PARDUODAMI NAMAI
Neff Rd. Dviejų šeimų po 

6 kambarius kiekvienam bu
te su vienu puikiai įrengtu 
kambarių trečiame aukšte, 
3 garažai. Labai gerame 
stovyje; prieinama kaina.

East Cleveland, arti Eu
clid Avė. vienos šeimos ke
turių miegamųjų namas, 
gazo centralinis šildymas, 
garažas, gražus kiemas. Ga
lima nupirkti su mažu įmo- 
kėjimu. Pilna kaina tiktai 
$11,900. Apžiūrėkite ir pa
darykit pasiūlymą.

Dona Cipkus 
WM. T. Byrne, Real Estate 

1535 Hayden Avė.
GL 1-4835 Res.

Mu 1-6100 Office (91) 

Skautų tėveliai ir svečiai sekmadienio popietėj Trakų stovykloje. Dirvos nuotraukos

Šimui naujų skaitytojų, 
pradėję skaityti Dirvą ir ja 
džiaugiasi. Pasiteiraukit, 
ar Dirvą skaito jūsų palis- 
ūmi ir kaimynai. Jei ne— 
atsiųskit Jų adresus. Jie 
Dirvą gaus dvi savaites 
nemoka mat

jos bus pranešta vėliau.
Pabaltiečių plaukymo var

žybos vyks lygiagrečiai su 
Vid. Vakarų Sporto Apy
gardos Plaukymo pirmeny
bėmis.

Tačiau Pabaltiečių Lauko 
Teniso pirmenybės įvyks 
rugpiūčio 6-7 d. Clevelande, 
kaip ir buvo anksčiau nu
matyta. Teniso varžybos 
vyks Gordon Parko teniso 
aikštyne, prie Lakeshore 
Blvd. (tarp Liberty Blvd. ir 
E. 72 St.). Pradžia 10 vai. 
ryto (šeštadienį).

Iš kitur atvykusieji lietu
vių žaidėjai penktadienį 
kreipiasi telefonu pas Joną 
D'undurą — HE 2-2038 arba 
Algirdą Bielskų, MU 1-3717.

P.S.F. Lietuvių Sekcija

RYTŲ APYGARDINĖS 
PIRMENYBĖS

Rytų apygardos lengvos 
atletikos, futbolo, lauko te
niso ir plaukymo pirmeny
bės įvyks rugpiūčio 13-14 d. 
N. Yorke. Jas vykdo Apy
gardos vadovybės pavedimu 
N. Yorko LAK.

Pirmenybėse gali daly
vauti registruoti Rytų apy
gardos klubai ir paskiri 
sportininkai, atlikę 1960 m. 
registracijos prievolę.

Pirmenybių dalyviai re
gistruojami per klubus iki 
š. m. rugpiūčio 7 d. šiuo ad
resu: S. Remėza, 47 Van 
Siclen Avė., Brooklyn 7, N. 
Y., tel. MIdway 7-6189.

Klubams nepr i k 1 a u s ą 
sportininkai registruoj a s i 
per Rytų apygardą: D. Ra
džiūnaitė, 451 E. 7th St., 
So. Boston 27, Mass.

FASKo Rytų Sporto 
Apygarda

(Atkelta iš 5 psl.)

Peržvelgę Lietuvos paviljono 
rengimo linksmybes, bent mes 
jau nebebūkime keisti žmo
nės ir padarykime rimtas iš
vadas, ar beverta padėti bendruo- 
rpenei išsikapstyti iš likusios 
paviljono skolos balos? Gal būt, 
pasakykime tiesiai: poneliai,pri- 
sivirėte sau košės, tai dabar 
valgykite patys... O kaslink tos

PAŠtO 
OEŽUtf

Dirvos bendradarbis skt. V. Bacevičius stovykloje ėjo labai atsa
kingas pareigas - per jo rankas perėjo visi skautų ir skaučių laiš
keliai...

t
■ <

Skautas Gintaras Augius supažindina savo mamytę su stovyklos 
gyvenimu.

A. Jonaičio paskaitos apie Žalgirio mūši su dideliu susidomėjimu 
klausėsi ne tik stovyklautojai, bet ir jų svečiai.

Lietuvos--tai...
Juk jei ant mūsų sprando ne

būtų tokių lietuvybės leitenantų, 
kaip jasaičiai, valeškos, Vaičiū
nai, Valinskai, bielskai, braz- 
dienės ir kt. nebūtų jokių paro
dų, ‘ paradų ir kitokių bereika
lingų išmislų, niekas nekvaršintų 
mums galvų su visokiomis auko
mis ir visi sau galėtumėm ra
miausiai snausti. Todėl aš tuos 
visus keistus ir neramius žmo
nes Įtraukiau į savo Peklos kny
gas amžinai...
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DIRVA SOCIALINIS DRAUDIMAS
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1960 m. rugpiūčio 3 d. Kas yra socialinis draudimas?

KAS IR KUR?
• Iš Lietuvos j JAV, kaip 
praneša komunistinė spau
da, atvyks , komunistinių 
Veikėjų grupė. Kol kas mi
nima A. Venclovos, V. Kei
merio, H. Korsakienės pa
vardės.
• Kanados lietuvių diena 
įvyksta rugsėjo 3-4 d. To
ronte. Joje bus tautinių šo- 
Icių festivalis, Kanados lie
tuvių jungtinio choro dai
nos ir kiti pasirodymai.
• Dr. T. Dirmeikis su šeima 
išvyko trijų savaičių atos
togoms. Į Chicagą grįš rug
piūčio 15 d.
• VI. Vijeikis, Dirvos ben
dradarbis iš Chicagos, šios 
vasaros atostogas pralei
džia kelionėje į Colorado ir 
kitas valstybes. Į Chicagą 
grįš rugpiūčio 7 d.
• L. V. S-gos Chicagos sky
riaus valdyba vietoj vaini
ko ant mirusios a. a. Onos 
Dabulevičienės kapo, pa
siuntė piniginę auką Vasa
rio 16 d. Gimnazijai.
• Sibiro lietuvių maldakny
gė yra išleista ir vokiečių 
kalba.
• Vinco Krėvės raštų I to
mas jau atspaustas ir yra 
knygų rinkoje. Redagavo 
Vincas Maciūnas. Išleido 
Lietuvių Enliklopedija.

LONG BEACH, Calif.
Liepos 24 d. Long Beach 

Lietuvių Klubas surengė 
gegužinę su šokiais, ska
niais valgiais ir gėrimais. 
Klubo narė B. Esalun savo 
sodybą gegužinei davė ne
mokamai. Klubo pirm. V. B. 
Archis daug rūpinosi, kad 
gegužinė pasisektų. Bufetą 
aptarnavo J. Balsavich, šei
mininkavo ponios: D. Rudo
kas, P. Lucas, M. Condrad, 
S. Fidzgerald ir O. Meki- 
šius. Prie kasos darbavosi
O. Wallace.

Į gegužinę suvažiavo 

Los Angeles Times įsidėjo straipsnį su nuotraukom apie Fordo 
Fondo litografijos studiją, jos iniciatorę June Wayne ir pirmąjį 
išrinktąjį ta studija pasinaudoti Romą Viesulą, kuris buvo atrinktas 
11 meno žinovų jury komisijos iš 10 Amerikos dailininkų. Ši studija 
esanti nepaprastai moderni. Viesulas ten dirbs iki rugsėjo pradžios, 
paskui persikels dėstyti į Temple universitetą Philadelphijoje. 
Nuotraukoje June Wayne su Romu Viesulu.

Mielam bendradarbiui

VLADUI-JUOZUI MATULIUI

mirus, giminėms ir artimiesiems gilią užuojautą 

reiškia

Meissner Engineers, Ine. 
dirbantieji lietuviai

Long Beach, Los Angeles ir 
kitų apylinkių lietuvių. Taip 
pat buvo ir tolimų svečių: 
dailininkas Vaitekūnas iš 
Chicagos, p. Bagdonaitė iš 
Clevelando, kurie šiuo laiku 
yra Californijoje.

D. Mekišius

PAIEŠKOMI
Balčiūnas, Jurgis, žmona Ju

zefą, vaikai Jurgis, Juzefą, ir 
Vincas, gyveno Brooklyn, N.Y.

Belkauskienė - Matulytė, Al- 
ziutė, iš Netičkampio km.,Mari
jampolės vai.

Dambrauskas, Juozas, Jono 
sūnus, gyvenęs ir dirbęs Alytuje.

Dubickas, Juozas, gimęs New- 
comerstown, Ohio, gyvenęs Hart- 
ford, Conn.

Kubiliūnas, Matas, gimęs Ska
piškyje, gyvenęs Telšiuose

Kušlytė, Ona ir Zuzana, Juozo 
dukterys, iš Žalsvos km., Liud
vinavo vai., Marijampolės apsk.

Lamaitis, Rapolas, gyvenęs 
Brooklyn, N. Y.

Linkevičius (Linkus), Bro
nius, Felikso sūnus, gimęs 1918 
m. Zaliesio vi enk., Raseinių vai.

Meškauskas, Jonas, Juozo sū
nus, kiL nuo Kelmės, gyveno 
Rockford, III.

Ramoškaitė, Izabelė, gim. Ka
zokų kaime, gyveno Brooklyn, 
N.Y.

Šimukonis, Antanas, gimęs 
Ruikakiemyje, gyvenęs Brooklyn, 
N.Y.

Skodis-Abraitytė, Vera
Stankevičiūtė, Birutė ir Jadzė, 

Marijos ir Juozo Stankevičių duk
terys. Tėvai mirę 1936 m., gyveno 
Rodney St., Brooklyn, N.Y.

Staponkus, Aleksas Marijonas 
Žebrys, Jurgis, išvyko Kana- 

don apie 1929 m., vėliau persi
kėlė j J.A.V.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi at
siliepti:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N.Y.

Naujiems skaitytojams 
Dirvos prenumerata 
metams tik 8 doleriai!

Neseniai apie dail. V. K. Jonyną plačiai rašė New Yorko laik
raštis Daily News. Dabar liepos 17 d. trigubai ilgesni straipsnį, 
iliustruota keturiom nuotraukom Įsidėjo The Long Island Press, 
vienas didžiausių New Yorko priemiesčio dienraštis. V. K. Jo
nynas pasirašė kontrakfą ateinantiems mokslo metams vadovauti 
Fordhamo universitete suaugusiųjų švietimo centro dailės skyriui. 
Nuotraukoje V. K. Jonynas savo studijoje.

10SANGEUEČIAI KVIEČIAMI 
į SVARBU MINĖJIMĄ

LOS ANGELES, CALIF. — 
Visoje Amerikoje jaupraėjoBir
želio trėmimų minėjimai, buvę 
šiais metais kažkaip net blan
kesni, negu anksčiau. Praėjo ir 
"sovietinio triumfo šventės”, 
jiems liepos mėnesį minint Lie
tuvos užgrobimo dvidešimtmečio 
sukaktuves. Laisvieji lietuviai 
šios skaudžios sukakties, be 
abejo, nei neminėjo. Bet ir tie 
iš anksto komunikatais raginti 
mūsų protestų susirinkimai 
buvo labai negausūs ir nesu
darė įspūdžio, kiek mes esame 
pasiryžę priešintis okupantams, 
nepateikė vaizdo, kiek aukų ir 
pastangų jau esame sudėję Lie
tuvos nepriklausomybės idėjos 
aukurui.

Los Angeles veikianti Lietuvos 
Nepriklausomybės Talkos Atsto
vybė (pirmininkas Dr. P. Pama
taitis, nariai--B. Dūda, B. Ge
diminas ir Ig. Šešplaukis) jau 
nuo anksčiau galvojo apie deramą 
šių skaudžių sukaktuvių paminė
jimą. Paminėjimą ne su deja* 
vimais, skausmais ir verkšleni
mais, bet atsimenant mūsų visų 
nuolatinę pareigą—teikti dvasinę 
talką Lietuvos nepriklausomybei.

Tam reikalui ateinantį sekma
dienį, rugpiūčio 7 dieną, tuojau 
po pamaldų šv. Kazimiero pa
rapijos salėje šaukiamas visų 
Los Angeles lietuvių susirinki
mas. Jo pagrindinis tikslas— 
paminėti, pagerbti, išaiškinti ir 
įvertinti lietuvių tautos laisvės 
kovų dvidešimtmečio balansą. 
Šiam uždaviniui atlikti pakvies

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti 

VYKSTATE ATOSTOGŲ?

Pagrindinė suma

Pasirūpinkite nelaimingų atsitikimų ir 
ligos apdraudę

$10,000.00 $15,000.00 $20,000.00
Nei. atsit. medic. išlaidos

$ 1,000.00 $ 1,500.00 $ 2,000.00
Apdraudos dienos

7................$4.35 $ 6.05 $ 7.70
14................$7.15 $ 9.85 $12.60
21................ $8.75 $12.10 $15.40

Galima apsidrausti iki $50,000.00.

GENERAL UNDERWRITERS 
UT 1-2345 

Joseph P. Mull
CLEVELAND, Ohio.

tas gilus tų visų reikalų žino
vas ir dalyvis, buvęs Vilniaus 
universiteto teisių profesorius 
STASYS ŽYMANTAS, vienas iš 
ryškiųjų lietuviškos rezisten
cijos veikėjų tėvynėje ir užsie
nyje, buvęs Lietuvių Rezistenci
nės Santarvės vyriausio komite
to vicepirmininkas, vienas iš 
Santarvės žurnalo redaktorių, 
vėliau Voice of Americabendra
darbis. Los Angeles LNT Atsto
vybė, džiaugdamasi jo atvykimu 
pastoviam apsigyvenimui į mūsų 
miestą, pakvietė jį šio svarbaus 
susirinkimo paskaitai paruošti. 
Tai bus pirmas viešas prof. S. 
Žymanto pasirodymas Los Ange
les lietuvių visuomenei.

Tikimasi, kad daug lietuvių 
norės išgirsti šį naują paskai
tininką mūsų padangėje ir gau
siu būriu atvyks į laisvės kovų 
dvidešimtmečio sukaktuvių pa
minėjimą šį sekmadienį, rugpiū
čio 7 d., tuojau po pamaldų, šv. 
Kazimiero parapijos salėje.

KERELIS BROS
C0HSTRUCT1ŪH CO.

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

TUS.
ARCHITEKTAS ATLIEKA 
PLANAVIMĄ PAGAL JŪ

SŲ PAGEIDAVIMĄ.
REpublic 7-8949
6350 S. ALBANY AVĖ. 

CHICAGO, ILL.

Šiuo straipsniu pradeda
mas nuolatinis socialinio 
draudimo skyrius Dirvoje. 
Ir pradėdamas pirmiausia 
noriu padėkoti redakcijai 
už suteikiamą, galimybės 
perduoti šios srities žinias, 
kurios, esu tikras, daugeliui 
mūsų yra ne tik įdomios, 
bet ir aktualios.

Ko tikimės? Jau dabar vi
sus skaitytojus dviečiu siųs
ti klausimus,* kurie liestų 
bet kokį socialinio draudi
mo aspektą. Asmeniškas 
patyrimas parodė, kad tokių 
klausimų yra daug, nes pla
čioji visuomenė nėra labai 
gerai susipažinusi su šio 
krašto socialiniu draudimu, 
o pats įstatymas yra gana 
komplikuotas ir todėl daž
nai neteisingai interpretuo
jamas.

Bandysiu atsakyti į visus 
skaitytojų klausimus šio 
laikraščio skiltyse. Atsaky
siu tiesioginiai ir laiškais, 
jei to būtų pageidaujama. 
Taip pat bandysime skaity
tojui nuolatos painformuo
ti apie socialinio draudimo 
įstatymo pasikeitimus bei 
patieksime trumpus įstaty
mo aiškinimus. Tad visus 
kviečiame į bendradarbiavi
mą?

Kas yra socialinis 
draudimas?

Nemanau, kad šio trumpo 
straipsnelio rūmuose pajėg
tum pilnai atsakyti į šį 
klausimą, šiuo atveju svar
bu, kad mes turėtume bent 
minimalinį supratimą apie 
šio krašto socialinio draudi
mo sistemos pagrindus bei 
priežastis dėl kurių dabar
tinis socialinis draudimas 
egzistuoja.

Paprastai sakoma, kad 
duona ir sviestas yra socia
linis saugumas. Tačiau argi 
to užtektų ? Nemanau, ši 
tauta yra turtinga,, savo 
gamtos ištekliais, turi aukš
tai išvystytą technologiją, 
turi milžiniškus darbo jėgos 
kiekius, o vis dėlto yra daug 
žmonių, kuriems vienokia 
ar kitokia visuomenės para
ma yra reikalinga. Atrodo, 
kad socialinis saugumas yra 
daugiau negu materialinių 
gėrybių turėjimas.

Socialinio saugumo pa
grindas yra ne materialinių 
išteklių turėjimas, bet tų iš
teklių teisingas paskirsty- 
uas. Socialinio saugumo pa
grindas yra suteikimas pro
gos krašto piliečiui pačiam 
užsidirbti pragyvenimą, bū
ti visapusiškai lygiai trak
tuojamu visuomenės nariu 
ir dalyvauti valstybės tvar
kyme.

Veikiantysis šio krašto 
socialinio draudimo įstaty
mas atsirado šio krašto pi
liečių daugumos laisva va
lia ir noru. Jie, per savo 
Įstatymų leidžiamąją val
džią, jau 1935 metais apsi
sprendė turėti įstatymą, ku
ris lygiomis teisėmis apsau
gotų visus šio krašto pilie
čius, kurie dėl kokių, ne nuo 
jų priklausančių priežasčių, 
neteko socialinio saugumo. 
Užtat dabar ir turime socia
linio draudimo įstatymą, ad
ministruojamą federalinės 
valdžios.

Turim pabrėžti, kad so
cialinio draudimo įstatymą 
gali keisti bei papildyti tik 
šio krašto Kongresas. Vals
tybės administracija įstaty
mo pakeisti negali. Ji tik jį 
administruoja ir interpre
tuoja.

šių eilučių autorius yra 
to administracinio aparato 
dtarnautojas. Kaip toks jis 
turi teisę įstatymą inter
pretuoti ir todėl šiuo pabrė
žiu, jog bet koks socialinio 
draudimo įstatymo aiškini
mas, kuris, tilps šio laikraš

čio socialinio draudimo sky
riuje, bus oficialus J. A. V- 
bių įstatymo interpretavi
mas ir šio skyriaus vedėjas 
už aiškinimą bus atsakin
gas. Taip pat tik jis bus at
sakingas ir už visus atsaky
mus į skaitytojų klausimus.

Įstatymas dažnai keičiamas
Kaip ir pats gyvenimas, 

taip ir tą gyvenimą tvarką 
įstatymai, nuolatos keičia
si. žmogus nuolatos bando 
ir ieško priemonių savo var
gui žemėje sumažinti. Ne
galima daryti išimties nė 
socialinio draudimo įstaty
mui. Ir jis nuolatos, gal net 
dažniau negu bet kas kitas, 
yra keičiamas.

Nuo 1937 m. pradžios, 
kad J. A. V-bių socialinio 
draudimo įstatymas įsiga
liojo, jis keliasdešimt kartų 
buvo pakeistas, papildytas. 
Bus jis keičiamas ir ateity
je. Ir šiuo metu yra svars
toma visa eilė pagerinimų.

Apie svarbesniuosius pa
keitimus stengsimės nuola
tos visuomenę painformuo
ti, todėl kviečiame šį skyrių 
nuolatos sekti.

Minėjome, kad stengsi
mės patiekti įpairius .socia
linio draudimo įstatymo 
aiškinimus. Tai supraskime 
kaip įvairių dalių interpre
taciją. Tačiau dėl įstatymo 
keitimosi ir pats įstatymo 
aiškinimas gali pasenti. Tai
gi būtina nuolatos pasitik
rinti, ar koks nors pakeiti
mas neįvyko. Kai bus kei
čiama — perspėsime visuo
menę, tačiau smulkiai viską 
išaiškinti spaudoje neįma
noma. Skaitytojus taip pat 
kviečiame retkarčiais apie 
socialinį draudimą pasiin- 
formuoti artimiausioje so
cialinio draudimo įstaigoje.

Noriu priminti, kad yra 
daug dalykų įstatyme, kur 
vartojama labai specifiniai 
terminai. Yra tam tikrų vie
tų, kur kalba labai techniš
ka. Aiškinant įstatymą 
spaudoje bandysime išveng
ti įvairių įstatymo techniš
kumą, stengsimės naudoti 
populiarią kalbą.

Nemanau, kad ir labai 
rūpinantis, visų neaiškumų 
išvengtume. Jeigu socialinio 
draudimo įstatymas kada 
nors bus nesuprantamas, ar 
interpretacija sunki — pra
šome rašyti laikraščio re
dakcijai. Bandysime prie jų 
grįžti, aiškintis, žodžiu, iš 
šio skyriaus tvarkytojo pu
sės žadamas gyvas dialogas. 
Manau, kad tuo pačiu atsi
lygins jam ir mieli skaity
tojai. Tvarkytojui tai būtų 
didžiausias atlyginimas už 
pastangas.

Visais šio skyriaus 
reikalais laiškus pra
šom adresuoti: Dirva, 
Socialinis skyrius. 6907 
Superior Avė., Cleve- 
land 3, Ohio.
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