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Istoriniai prasiveržimai į erdvę
Rugpiūčio 12 Jungtinės Ame

rikos Valstybės pasiekė eilę is
torinių laimėjimų žmonijos ban
dymuose prasiveržti ir užval
dyti tarpplanetinę erdvę, ryškiai 
pademonstruodamos laisvojo pa
saulio pasiektą pranašumą mok
slinėse lenktynėse su Sovietiją.

AIDU I pavadintas naujasis 
žemės satelitas -- 100 pėdų 
skersmens, 136 svarų balionas, 
pradėjęs naujos žemės rutulio 
ryšių sistemos erą. Pirmasis 
jo modelis, tiesa, tebėra bando
masis, bet jis duos pagrindus 
sukurti naujiems tarpkontinen- 
tiniams telefono ryšiams ir, 
eventualiai, tarpkontinentinėms 
televizijos transliacijoms. Nau
jasis satelitas tuoj pateisino sa
vo vardą AIDĄ (Echo I), nepap
rastu aiškumu perduodamas

LOZORAITIS PARYŽIUJE

Paryžiuje įvyko Europos Ta
rybos Patariamosios Asamblė
jos Neatstovaujamųjų Tautų Ko
misijos posėdis, kuriame Bal
tijos Valstybių 20 metų okupa
cijos sukakties proga buvo svar
stoma Lietuvos, Estijos ir Lat
vijos padėtis. Šiuo klausimupra- 
nešimą padarė Danijos Parla
mento narė ponia von Lowzow 
ir - tam tikslui Komisijos pa
kviesti Į posėdį - Lietuvos dip
lomatijos šefas, ministeris Pa
ryžiuje S. Lozoraitis, Estijos 
ministeris Londone A. Torma 
ir Latvijos ministeris Paryžiu
je O. Grosvaldas. Svarstymo me
tu Komisija parodė didelį drau
gingumą trims Pabaltijo tautoms 
ir visišką pritarimą jų siekiams 
atstatyti savo nepriklausomybę. 
Šis nusistatymas buvo išreikštas 
tiek Komisijos narių pareiški
muose, tiek Komisijos priimta
me nutarime kurį ji pateiks Eu
ropos Tarybos Patariamajai 
Asamblėjai rugsėjo mėnesį.

Min. S. Lozoraitis anksčiau 
du kartu padaręs Komisijai pra
nešimus apie Lietuvą, būtent, 
1956 m. Palermo ir 1959 m. 
Romoje. Šį kartą jis buvo Ko
misijos pakviestas, Lietuvos 
Laisvės Komitetui pasiūlius.

Būdamas Paryžiuje Europos 
Tarybos Asamblėjos Neatstovau
jamųjų Valstybių Komisijos po
sėdžio proga, min. S. Lozorai
tis, pasiuntinybės patarėjo J.Bal- 
trušaičio lydimas, turėjo ilgą 
pasikalbėjimą Prancūzijos už
sienio reikalų ministerijoje. S. 
Lozoraitis kaip Lietuvos įgalio
tasis ministeris Paryžiuje turi 
atatinkamą statusą.

Pakeliui iš Paryžiaus į Romą 
mįn. Lozoraitis buvo sustojęs 
Berne, kur tarėsi su pasiuntiny
bės patarėju Dr. A. Geručiu. 

Chicagoje veikiančios Vytauto Didž. šaulių kuopos valdyba su ilgamečiu pirmininku kun. A. Šeštoku 
(vidury). Gaila, kad valdyba, siųsdama Dirvai šią nuotrauką, neišvardino kitų valdybos narių. Dar 
kartą prašome mūsų foto korespondentų, siunčiant nuotraukas, kiek galima daugiau duoti žinių ir 
neparpiršti išvardinti asmenis.

. v V. Noreikos nuotrauka

prez. Eisenhowerio kalbą tarp 
Goldstone, Cal.,irHolmdel,N.J., 
stočių. Balionas yra aliuminiju- 
mi dengtas plastinis kamuolys, 
atmušęs radijo signalus. Jis bu
vo iškeltas į erdvę specialiame 
inde, ir ten, pasiekus reikiamą 
aukštį, išpūstas. Jis apskrieja 
žemę kas dvi valandas 1000 mylių 
orbitoje. Jo amžius erdvėjebūsią 
vieneri metai. Nuo žemės jis 
matomas, kaip didelė žvaigždė.

ATRADĖJAS XIII (Discoverer 
XIII) grąžino žemėn, po kelių 
orbitų erdvėje, kapsulę su joje 
įdėtais moksliniais instrumen
tais. Tai pirmas kartas, kada 
kapsulė žemėn buvo grąžinta ir 
pagauta iš beskriejančio aplinkui 
žemę satelito, ir tai skaitoma 
dideliu laimėjimu pastangose iš
vystyti techniką, kuri įgalintų 
žemėn grąžinti filmus iš žval
gybinių satelitų, kaip pvz., dar 
tebevystomo Samos. Netiesiogi
niai toji technika pagelbės ieško
ti būdų žmogaus vairuojamiems 
erdvės laivams grąžinti į žemę.

RAKETINIU LĖKTUVU X-15 
pasiektas naujas rekordas į auk
štį — beveik 25 mylios. Tai

Kubos karinės jėgos yra 
nepakankamos moderniam karui

Maskvinis "Komunistas" 1959 
m. gegužės mėnesį gyrėsi: "Pas
taraisiais metais greitu tempu 
auga komunistų partijos įtaka 
Lotynų Amerikoje, ypač Argen
tinos, Brazilijos, Čilės, Urugva
jaus, Kubos, Venezuelos ir Ko
lumbijos kraštuose."

Šiomis dienomis Kuba yra ta
pusi pasaulinės politikos "karš
tuoju punktu". Fidel Castro vis 
garsiau šūkauja apiė savo kari
nės jėgos panaudojimą prieš "ag
resorius", Sovietiją viešai įsi
pareigoja jį "paremti" raketo
mis ir kitomis priemonėmis. Ko
kios gi iš tikrųjų yra Fidel 
Castro karinės jėgos, - kurio
mis jis nuolat bando gąsdinti 
Ameriką?

Vyriausias jų viršininkas yra 
premjero brolis, karo ministeris 
Raul-. Castro, kuris neseniai lan
kėsi Maskvoje ir Pragoję. Jo 
"štabo viršininkas" ir artimiau
sias bendradarbis yra kapitonas 
Rogelio Acevedo Artenaga, kuris 
tobulai kalba ir rašo rusiškai 
ir kinietiškai.

Po savo revoliucijos Castro 
paleido Batistai ištikimą kariuo
menę ir išdalino ginklus gyven
tojams. Iš savo partizanų jis 
sudarė kadrų grupe, taip vą- 

taip pat naujas šuolis pastangose 
sukurti žmogaus vairuojamus 

• erdvės laivus. Rekordinį skri
dimą atlikęs karo aviacijos mjr. 
Robert M. White pasakojo, kad 
tame aukštyje jis matęs tris 
skirtingus klodus: žemę, švie
siai mėlyną atmosferą ir labai 
tamsią kraštutinės aukštumos 
mėlynę. 131,000 pėdų aukštyje 
jis skrido 1,700 mylių per va- 
laridą. Kiek aukščiau X-15 buvo 
pasiektas greičio rekordas 
2,196 mylios per valandą. Mjr. 
White tiki, kad X-15 galėtų pa
siekti 100 mylių aukštį ir 4,000 
mylių per valandą greitį, bet 
dabartinį lėktuvo modelį reikėtų 
kiek pakeisti.

Tą pat dieną buvo sėkmingai 
išbandytas Atlas ir Polaris ra
ketos, tiksliai kliudžiusios nu
matytus taikinius: Atlas už 5,000 
mylių ir Polaris už 1,100 mylių. 
Polaris buvo iššauta nuo sausu
mos tramplyno. Neseniai ato
minis povandeninis laivas George 
Washington sėkmingai išbandė 
Polaris raketas, iššaudamas jas 
iš vandens gilumos, o Atlas ra
keta buvo pasiektas tolio rekor
das — 9,000 mylių.

dinamą partizanų miliciją, kuri 
šiandien sudaro 250 brigadų po 
25 vyrus, viso 6250 vyrų.

Milicija nuolat papildoma, kas 
neigiamai veikia jos apmokymą. 
Ta spraga bandoma išlyginti, pri
sitraukiant talkon Sovietijos ir 
raudonosios Kinijos "patarėjus". 
Šalia partizanų milicijos dar yra 
studentų milicija, kur atliekamas 
paruošiamasis karinis apmoky
mas.

Ginklai yra labai įvairūs: nuo 
medžioklinių šautuvų iki mo
derniausių įvairios kilmės leng
vųjų ir sunkiųjų ginklų. Šaud
menų rezervai tiems ginklams 
yra labai maži. Tačiau Kuba 
gauna vis naujų ginklų ir šaud
menų siuntų. Iš'artilerijos ka
riuomenė šiuo metu turi: du šimtu
7.5 cm patrankų, šimtą 10.5 cm 
patrankų, keturiasdešimt šešias
18.5 cm patrankas ir didesnį kie
kį 4.5 ir 8.5 cm minosvaidžių. 
Štai palyginti gana didelei arti
lerijai turima tik iki 20,000 svie
dinių.

Tankų dalinius sudaro 64 leng
vieji ir 6 sunkieji "Pattono" tipo 
tankai.

Aviacija: 12 amerikinių bom
bonešių B-25, iš kurių dėl per-

(Nukelta į 2 psl.)

Dešiniame Nemuno krante, aukštai kalne, raudonuoja Raudondvario pilies mūrai, kurie šiandien 
restauruojami ir laikomi architektūriniu paminklu. Raudondvaris yra liudininku didžiųjų kovų su kry
žiuočiais. Jis matė, kaip jie teriojo Lietuvą ir 1362 m. sudegino Kauno pilį. Dėl Raudondvario tarp 
kryžiuočių ir lietukų vyko žiaurūs mūšiai, dažnai jis ėjo iš rankų į rankas, ir tik po Žalgirio mū
šio, kai kryžiuočiai buvo sutriuškinti, Raudondvaris grįžo Didžiajai Lietuvos Kunigaikštystei. Vėliau 
čia įsikūręs Radvila pastatė rūmus—pilį, bet laikui bėgant, ji buvo smarkiai apleista, o paskutinia- 
jame kare gaisro sunaikinta. Šalimais esančiame dvare šiuo metu yra įsikūręs Žemės Ūkio Mecha
nizacijos Institutas.

GINKLAI PRIEŠ ŪKINE STAGNACIJĄ
Dabartinis ūkinio gyveni

mo pavargimas reikalauja 
naujos energijos. Energijos, 
kuri sulaikytų neigiamų 
slinkimų, jėgos, kuri suma
žintų bedarbių skaičių, prie
monių, kurios padidintų 
vartotojų perkamųjų galių, 
psichologinio stiprumo, ku
ris įgalintų gyventojus dau
giau pasitikėti ateitimi, su
moje, dabartinės adminis
tracijos nupiešto ūkio pa
veikslo realizavimų.

Kaip Chicagos konvenci
joje idealizuotas ekonominis 
gyvenimas pavyks parduoti 
balsuotojams, parodys lap
kričio mėnuo, tačiau reikia 
pripažinti faktų, k;id žygiai 
yra daromi pagerinti esamų 
ūkinę padėtį.

I. Centrinis Bankas suma
žino procentus už skolina
mus pinigus nariams ban
kams, kas automatiškai pa
lengvina paskolų našta ir 
jas yra lengviau gauti. Var
totojas, namo pirkėjas ir 
biznierius jau seniai laukė 
lengvesnių kreditų.

II. Liepos mėnesio pabai
goje įmokėjimai, perkant 
akcijas, sumažinti nuo 90 C 
iki 70 /c. Investuotojas, 
pirkdamas $100.00 regis
truotų akcijų, įmoka $70.00, 
balansas galima skolinti. 
Kreditų palengvinimas ak
cijų rinkoje turi tikslų pa
gyvinti akcijų birža, kuri 
jau dvejus metus buvo lai
koma 90% varžtuose.

IIL Federalinės valdžios 
išlaidos gamybai antroje šių 
metų pusėje bus didesnės, 
negu pirmoje. Tam tikras 
dėmesys jau duodamas, 
numatant užsakymus toms 
vietovėms, kur didelis be
darbių skaičius. Jei gyny
bos išlaidos didelio darbo 
nespės nuveikti iki prezi
dento rinkimų, tai bent su
laikys naujų darbininkų at
leidimų. Centrinės valdžios 
paramos padidinimas kelių

JONAS KAZLAUSKAS 

statybai teigiamai atsilieps 
į darbininkus iš šios rūšies 
pramones.

Minėti faktoriai stebuklų 
neparodys, bet pavargusiam 
ūkiui bus stiprinu vaistai, 
kurie veiks ne staigiai, o 
palengva. Jų veikimas bus 
efektingesnis, jei pats ūkis 
parodys kooperacijos, pri
duodamas paramos, kuri 
yra galima ir lauktina iš 
sekančių sektorių:

1. Dabartinis žemas plie
no gamybos lygis rodo pa
gerėjimo ženklus. 1961 m. 
automobiliai duos naujus 
užsakymus, kurie turėtų 
būti stipri paspirtis. Dauge
lis plieno vartotojų artėja

/Maskva jau tremia turistus
Sovietiją apkaltino Jungtines 

Valstybes, kad jos naudojančios 
turistus šnipinėjimo tikslams ir 
paskelbė tuoj pat ištremianti a- 
merikietį studentą Robert 
Christner, kuriam įsakyta se
kančiu Helsinkio traukiniu išvykti 
iš Maskvos. Christner buvo ap
kaltintas, kad jis daręs nelega
lius topografinius žemėlapius ir 
fotografavęs geležinkelius bei 
strateginius rajonus.

Iššauktam į Sovietijos užsienių 
reikalų ministeriją JAVambasa
dos valdipinkui Leslie L. Brady 
buvo pakartoti tie patys Maskvos 
radijo paskelbti kaltinimai, pri
duriant, kad Christner be to dar 
slėpęs dokumentus specialiame 
dirže po drabužiais ir skleidęs 
amerikinius laikraščius, ku
riuose būta pareiškimų prieš 
Sovietiją.

Apkaltintasis studentas pa
reiškė, kad jis domėjęsis sovie
tiniais geležinkeliais ryšium 
su savo rašoma teze moksli
niam laipsniui, bet jis fotogra
favęs tik viešai ir su Inturisto 
vadovų leidimu. Jo žodžiais, bū
ta nedaug atvejų, kada jam lei
dimas nebuvęs duotas. Dėl slė
pimo daiktų "diržepo drabužiais" 

prie minimumo inventorių, 
kurie privers anksčiau ar 
vėliau juos papildyti. Prilei- 
džiant, kad ūkinė atmosfe
ra pradės gerėti po Darbo 
Šventės, rugsėjo mėnesį 
plieno pramonė turėtų pa
šaukti visus atleistus dar
bininkus.
2. Namų statyba, pasie

kusi savo žemiausių taškų, 
pradeda pamažu judėti pir
myn. Jos progresas įjungs 
visų eilę pramonės šakų į 
aktyvesnį darbų — daugiau 
darbininkų ir perkamosios 
galios.

Kaip su plienu, taip pat 
su namų statyba yra klaus
tukas, kaip ilgai progre-

(Nukelta į 2 psl.)

jis pareiškė, kad specialioje ki
šenėje laikęs savo pinigus, 
norėdamas apsisaugoti nuo va
gių. Du New York Herald Tri
būne ir vienas New York Times 
egzemplioriai buvę parodyti val
dininkams, įkeliaujant į Sovieti
ją, ir tie nieko nesakę. Tik vė
liau kažkuris iš rusų padaręs 
priekaištų dėl karikatūros, pa
šiepiančios Kubos premjerą Fi
del Castro.

Kitas amerikietis, studentas 
James Shultz, buvo apkaltintas 
"provokacine veikla", ir jam taip 
pat įsakyta išvykti iš Sovietijos. 
Kaip Komsomolskaja Pravda ra
šo, Shultz Kijeve radęs "niekšą, 
kuris buvo pasiruošęs parduoti 
savo garbę ir sąžinę už kelis 
skudurus su užsieniniais žen
klais". Pastaruoju metu sovie
tinėje spaudoje pastebima stip
rėjanti kampanija, kuria siekia
ma gyventojus atgrasinti nuo pra
šinėjimų, kad turistai jiems par
duotų drabužių.

Maskvinėje spaudoje taip pat 
visu garu tebepučiama propa
ganda prieš JAV aviacijos atta- 
che pik. Edwin M. Kirton, kurį 
sovietai prieš kelias dienas iš
trėmė, apkaltinę šnipinėjimu.
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KAIRĖJE: Neseniai Kauno mu
zikinis teatras pastatė operetę 
"Žvaigždės melsvame Nemune", 
kuriame apdainuojama Kauno 
HES statyba. Operetei libretą pa
rašė V. Bložė, muziką—B. Gor- 
bulskis, režisavo--R. Andrieje- 
vas. Nuotraukoje vaizduojama 
operetės finalinė scena.

Kubos karinės jėgos...

Iš pasaulinės politikos užkulisių

"TADA MŪSŲ DIENOS BUTU SUSKAITYTOS”
Pora dienų vėliau britų spau

dos karininkas paduoda gene
rolui Robėrtsonui iškarpas iš 
sovietų kontroliuojamos "Taeg- 
liche Rundschau". Generolas blo
gai nusiteikęs. Jo tankūs anta
kiai kyla aukštyn, skaitant tekstą.

—Juokinga, -- murma jis,— 
tiesiog juokingi tie teigimai, 
kad britų ir amerikiečių lakū
nai esą labai nepatyrę ir reika
lingi griežtesnės kontrolės. O 
čia,--jis mostelia Į kitą iškarpą, 
—tiesiog begėdiškumas: ori
niame susisiekime virš so
vietinės zonos turinti būti at
statyta tvarka ir drausmė...

Robertsonas griebia telefono 
ragelį:

—Prašau sujungti su genero
lu Clay!

Kitame laido gale netrukus pa
sigirsta amerikinės zonos kari
nio gubernatoriaus balsas:

—Heilo, Robertson!
--Ar jau skaitėte "Taegliche 

Rundschau?--susijaudinęs klau
sia Robertsonas.

--Įprastiniai sovietų grasini
mai!

--Bet jie siekia nukirsti mū
sų gyvybinį nervą. Pradžioje 
priekabės zonų perėjimo punk
tuose, dabar...

—Aš netrukus paskelbsiu ofi
cialų pareiškimą, kad mūsų ma
šinos, neatsižvelgdamos į bet 
kokius naujus vienašališkus so
vietų potvarkius, skris į Ber
lyną pagal senuosius keturių 
valstybių susitarimus, o jei,— 
ir Čia generolo balsas ragelyje 
tampa energingesnis,—o jei pri
reiks, aš įsakysiu tas mašinas 
lydėti naikintuvams.

Robertsonas linkteli patenkin
tas ir pastebi, kad ir jis ruo

šęsis panašių priemonių grieb
tis.

♦

Būklė Berlyne darosi vis kri- 
tiškesnė. Miesto atstovų seime
lyje burmistro pareigas ei
nančioji Louise Schroeder nusi
skundžia apie vis griežtėjan- 
čią susisiekimo kontrolę Berlyno 
priemiesčiuose, miesto tarėjas 
profesorius Reuter praneša, kad 
keleivių judėjimas nukritęs treč
daliu, kai tik sovietai įvedė naują 
leidimų sistemą.

Sovietai atsako neįtikimiau
siais kaltinimais, kurie turėtų 
pateisinti jų priemones. O tuo 
metu virš Berlyno stogų ūžia 
transportiniai sąjungininkų lėk- 
tuvai--tai "mažasis oro tiltas", 
kuriuo kasdien Į miestą atga
benama tarp 60 ir 100 tonų reik
menų ir maisto kariniam sąjun
gininkų personalui. Tai nėra 
daug, bet britams, amerikie
čiams ir prancūzams laikinai 
užtenka, nes tikima, kad sovie
tai turės atšaukti sąjungininkų 
karinių traukinių kontrolę.

Tačiau štabuose taip pat svars
tomas ir tas atvejis, ką tektų 
daryti, jei sovietai sugalvotų ne
atšaukti tos kontrolės, kas reikš
tų visišką sausumos susisie
kimo su miestu nukirtimą.

Atkaklusis pulkininkas How- 
ley, amerikinio sektoriaus kari
nis komendantas, kuris’ miega 
su pistoletu po pagalve, jau se
niai yra paruošęs savo planus. 
Tačiau generolo Clay patarėjų 
štabe kraipoma gaivas dėl jo 
griežtumo.

--Truputį perdaug audringas 
tas Howley, -- pastebi Robert 
Murphy, politinis generolo Clay 
patarėjas.

—Žinau, -- atsako Clay,--jo 
kalbos forma nevisada diploma
tiška, kartais jis prasitaria ne
visiškai dėkingu momentu, bet 
jis yra puikus karys ir labai 
šaunus. Tik reikia jį kartais 
prilaikyti.

Vėliau generolu pakeltas How- 
ley neužmiršo savo buvusio vir
šininko "prilaikymų" ir savo at
siminimuose, kalbėdamas apie 
generolą Clay, atvirai prisipa
žįsta,kad karinio gubernatoriaus 
akivaizdoje jis visada jausdavę- 
sis, kaip "neklaužada uniformuo
tas berniukas", kuris aukšta
jam viršininkui buvo tapęs visų 
nesėkmių kaltininku.

Tačiau Howley nėra nuolaidus, 
jis neatsisako savo plano. Jis 
savo sektoriuje sudarys dides
nes maisto ir kitų kasdienio var
tojimo prekių atsargas, visai ne
bodamas, kad aukštieji ponai 
Frankfurte, karinės valdžios šta
be, nepritaria jo būkštavimams, 
jog reikią laukti totalinės Ber
lyno blokados.

Vieną dieną jis savo bute kal
basi su kolegomis--britųir ame
rikiečių kariniais komendantais. 
Prancūzų generolas Ganeval, 
kuris Berlyne teišbuvęs tik 18 
mėnesių, išgąstingai pakelia ran
kas:

—Non, mielasis pulkinin
ke,—sako jis,--aš negaliu tikė
ti, kad rusai griebtųsi tokių žiau
rumų.

Pulkininkas Howley truktelia 
pečiais ir atsisuka į britą. Ge
nerolas Herbert kalba:

—Aš netikiu, kad sovie
tai drįstų visiškai užblokuoti 
miestą, tačiau jeigu jie tai 
padarytų—mūsų dienos čia su
skaitytos. Tuo esu tvirtai įsiti
kinęs.

Britas atidžiai pasižiūri Į ame
rikinį kolegą:

--Ar žinote, kelioms dienoms 
turime miltų savo sektoriuje? 
Nepilnam mėnesiui. Ir kalbame 
apie ištvėrimą apsupime.

Jeigu pulkininkas Howley ta
da būtų žinojęs, kad nei Wash- 
ingtone, nei Londone, nei Pa
ryžiuje vyriausybės dar nebuvo 
nusprendusios, kas turėtų atsi
tikti sovietinės blokados Berly
ne atveju, jo nuotaika būtų bu
vusi dar labiau sugižusi, atsi
sveikinant kolegas. Žmona jį 
pasitinka tiriančiu žvilgsniu:

—Vėl nemalonumai?
—Įprastiniai. Jie net nenori 

tikėti, kad sovietai apsispren
dę griebtis kraštutinių priemo
nių.

Pulkininkas užsimąstęs glosto 
savo gražios žmonos plaukus: 

--Tu žinai, Edita, kad mes 
neturėtume nė mažiausio šan
so, jei rusai ateitų. Mane jie nu
žudytų, o kas tu tavimi atsitiktų, 
nereikia čia nė pasakoti.

Jo žmona, turinti keturis 
vaikus, kiek išgąstingai pa
sižiūri į jį:

—Neturiu jokių iliuzijų. Jei 
tai atsitiktų, Frank, rusai ma
ne numestų visam pulkui.

(Bus daugiau)

Ginklai prieš...
(Atkelta iš 1 psL) 

suos! Yra nuomonių, kad 
baigiantis metams jos jau 
pradės rodyti silpnėjimo 
ženklus, kas būtų smūgis, 
nes kaip tik tuo laiku bai
giasi dabartinis 2.5 metų 
ūkinis ciklas. Po jo, jei isto
rija kartosis, sektų didesnio 
ar mažesnio laipsnio ūkinis 
atoslūgis.

3. Gyventojų, kurie dirba, 
pajamos yra aukštos. Su
mažėjus bedarbių skaičiui, 
kai mokiniai — studentai 
grįš j mokyklas',' įmonės 
baigs atostogų sezoną ir 
prekių gamyba pagerės, yra 
rimto pagrindo tikėti, kad 
šiuometinė vartotojo laiky
sena lauk ir žiūrėk pasikeis 
palankiai pirkimo atžvilgiu, 
vartotojų prekių apyvarta 
pakils. Kai vartotojas yra 
pirkimo nuotaikoje, gamin
tojas nuo jo neatsilieka, o 
juo labiau federalinė, vals
tybių ir vietinės valdžios, 
kurios skuba rinkti mokes
čius.

Išvadoje galima konsta
tuoti, kad rudenį ūkinio pa
gerėjimo tenka laukti. Ar 
stiprus ir ilgas jis bus, pa
rodys ateitis.

(Atkelta iš 1 psL)

sonalo stokos tegali būti naudo
jami tik 5; 11 modernių spraus- 
minių kovos lėktuvų "Sea Fury"; 
4 amerikiniai mokomieji spraus- 
miniai T-33, kuriems teturima 
du apmokytus lakūnus; 16 ameri
kinių transportinių lėktuvų.

Didžiąją aviacijos kliūtį su
daro degalų ir pilotų stoka. Ve- 
nezuela neseniai atmetė du Kubos 
prašymus dėl lėktuvinio benzino. 
Lakūnai po Castro revoliucijos 
didžiąja dalimi išbėgiojo į už
sienius.

Prie aviaGijos yra priskirta 
parašiutininkų grupė iš 3,890 vy
rų. Jos vadas: majoras Roga dėl 
Rio, kuris Ispanijos kare kovojo 
komunistų pusėje.

Karo laivynas turi keletą pa
senusių vienetų. Didžiausi iš jų 
yra: torpedlaivis "Patria" su 130 
vyrų Įgula, turi radaro ir tor
pedų iššovimo įrengimus; kor- 
vetė "Antonio Maceno" su 120 
vyrų Įgula ir torpedų iššovimo 
įrengimais'; du patrankiniai lai
vai, turį po 100 vyrų Įgulos. 
Kaip aviacija, taip ir laivynas 
suparaližuotas dėl aštrios degalų 
stokos.

Prie laivyno yra priskirtas 
marinų pėstininkų dalinys, ku
riam vadovauja kapitonas Fer- 
nandez, buvęs puskarininkis, da
bartinį laipsnį gavęs tik po re
voliucijos.

Kubos kariuomenė, kurios mo
ralė yra silpna, galėtų kurį laiką 
vesti tik partizaninį karą su sun
kiųjų ginklų parama. Bet toks 
kovos būdas yra įmanomas tik 
sunkiai prieinamuose Sierra 
Maestrą kalnuose, pietrytinėje

Naujiems skaityto
jams prenumerata 
metams tik 8 doleriai

Kubos dalyje, iš kur Castro pra
dėjo savo veiksmus, ir kur šian
dien nauji sukilėliai jau kovoja 
prieš jį.

Iš šešių milijonų gyventojų, 
kurie didžiąja dalimi yra ginkluo
ti, galima nesunkiai padidinti 
mažas kadrų grupes, tačiau to
kios armijos kovingumas yra 
labai problematiškas.

Castro pastangos sukurti 
Kubos armiją ir ją pakelti iki 
naudojimui tinkamo lygio dar il
gai kliudys tinkamų instruktorių 
ir vadų stoka. O dabartiniu metu 
ji bet kokiame užsienių politikos 
konflikte ji dar negali būti nau
dingu Įrankiu.

Kalbant apie sovietų grasi
nimus: dėl didelių atstumų bet 
kuri Sovietijos arba kitų komu
nistų kraštų karinė pagalba ne
galėtų ateiti laiku, kad spėtų 
Kubą paremti. Čia nieko nepa
keistų ir tarpkontinentinės ra
ketos. Be to, jūros keliai sovie
tiniams transportams yra toki 
pavojingi, kad pagalba ir ilgesnio 
Kubos išsilaikymo atveju nebūtų 
efektinga. (tpT

* KATANGOJE septyniais 
Jungt. Tautų lėktuvais atvykusį 
JT gen. sekr. Hammarskjoldą 
su 220 švedų kareivių pasitiko 
provincijos prezidentas Tshom
be, bet susirinkusi minia šaukė 
"Tegyvuoja nepriklausoma Ka
tanga". Hammarskjold iš naujo 
pakartojo, kad JT Įgulos liksian
čios neutralios, nesikišdamos Į 
vidinius krašto ginčus. Jis taip 
pat paskelbė plačią pagalbos Kon- 
gui programą.

♦ CASTRO po ligos atnaujino 
savo oratorinę ofenzyvą, pul
damas Romos Katalikų Bažnyčią, 
kad ji "sistematiškai provokuo
janti" jo režimą. Jis kaltino, 
kad "provokacijas"kurstanti JAV 
ambasada ir Ispanijos Franco 
režimas.

Antaną $ Mončys Kelio Madona

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Vėl plepalai 
apie bakterijas

Komunistinio bloko spauda vėl 
atgaivino jau 10 metų nenaudotą 
propagandinę giesmelę apie bak
terijas, kurias Vakarų, o ypač 
JAV agentai bandą Įšmugeliuoti 
į sovietinį rojų.

"Bratislava Pravda", Slovaki
jos komunistų oficialus organas, 
paskelbė, kad Čekoslovakijos pa
sienio sargybos sulaikiusios "už
sienio agentą", kuris bandęs į- 
gabenti maro bakterijas. Pana
šių kaltinimų vis dažniau 
pasigirsta iš Rytų Vokietijos ir 
Sovietijos spaudos ir radijo.

JAV kritika Lenkijoje pasie
kusi aukščiausią laipsnį nuo 1956 
metų, kada Gomulka perėmė val
džią, tačiau lenkų spaudos ko
mentarai yra gana švelnūs, pa
lyginus su kitų komunistinių 
kraštų propaganda.

Bulgarija, kuri šiemet atnau
jino diplomatinius santykius su 
JAV, savo propagandą nukreipė 
Į artimuosius kaimynus: Turkiją, 
Graikiją ir Italiją. Vengri
jos spauda Amerikoje paskelbtą 
Pavergtųjų Savaitę paminėjo, 
kaip "begėdišką cinizmą".

Maskva ištrėmė JAV karo a- 
viacijos atache, apkaltindama 
jį įsivėlimu į žvalgybos veiks
mus "nesuderinamus su diplo
matiniu statusu".

TREČIOKAS A6ENCY

Kur tik bcsiruoitumšt keliauti, tuoj auairiikit su r»ū»ų įstaiga

SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA

Kelionių bilietų parupinima. ir pinigų persiuntimas j visus kraitus 
TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA

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

Telefonas; MArket 2-4867

TELEFUNKEN HI-FI STEREO SETS

20 setiĮ tos srities 
praktika

VOKIŠKŲ RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS
TIlfFUNKtN

Autharlrad Puctary Servlca

SCHWAB RADIO & T. V.
SALES AND SERVICE

PAPIGINTA KAINA PARDUODA TELEVIZIJOS 

IR TELEFUNKEN RADIJO APARATUS.

11615 Detroit Avė. LA 1-4669
Cleveland 2. Ohio

MUTUAL FEDERAL BENDROVES 
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 4’į.

MUTUAL SAVINGS
an J -i ouh ^^ssoctahon

Charterod and Suparvisad by tha Unftad Statas Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phona: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.
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Sibiro tremtinio atsiminimai (40) / A. Valasevičius

PRADEDAM VYTIS AMERIKAU
Pavasario atodrėkiui atė

jus ir tirpstant sniegui nuo 
elektros piūklo, visą laiką 
kojos šlapios. Jos pradeda 
skaudėti. Reikalauju, kad 
galėčiau nusipirkti drėgmės 
neperleidžiantį apavą. Bet 
jo nėra.

Nueinu pas daktarą. Ir 
apžiūrėjęs daktaras išrašo 
raštelį, .kad galiu dirbti tik 
sausoje vietoje. Raštelį tą 
patį vakarą paduodu meist
rui. Meistras yra darbovie
tės viršininkas.

Kitą dieną atėjus į darbą 
mane meistras siunčia pa
dėti taisyti sugedusį trak
torių. Aš joks specialistas, 
bet padėti galiu. Aš žinau, 
kad čia man, kaip nespecia- 
listui, už darbą mokės labai 
mažai. Aš suprantu, kad jie 
nori mane pavaikyti, tai yra 
neduoti geriau apmokamo 
darbo. Jie nori, kad aš pats, 
žalodamas sveikatą, ir to
liau maudyčiaus tirpstan
čiam sniege.

—- Na, nutarėt vaikyti, — 
kreipiuosi į mestrą. — Vai- 
kykit, mano sveikata nelei
džia ir į sniegus negaliu lįs
ti, bet iš jūsų pusės tai la
bai negražu.

— Aš čia nekaltas, kalbėk 
su viršininku, — sako meis
tras.

Aš perdaug išdidus, kad 
prašyčiaus. Tegul vaiko 
kiek nori.

Ilgai neteko varinėti nuo 
vieno darbo prie kito. Pri
reikė piovėjo sandelyje 
pjaustyti traktoriais atvilk
tų medžių, čia sniegas ap- 
tryptas. Kiek įpuvę medžiai 
eksportui netinka ir jie čia 
guli didžiausiomis krūvo
mis suversti į šalį, čia mal
kų užtenka, bet artimiau
siam miestelyje Kanske, už 
200 klm., mažas glėbelis 
malkų kainuoja 5 rubliai. 
Bet iš daugelio rąstų galima 
dar išpjauti lentas ir padirb
ti gražiausius baldus, kurių 
čia niekas neturi. Valdžiai 
tai neapsimoka ir niekas į 
tai nekreipia dėmesio. Pa
vasario gaisruose daug me
džių dega ištisom savaitėm.

Brigada papuolė gera. Vi
si seni tremtiniai, čia dirba 
koks 70 žmonių. Pietų poil
sio metu kalbam ir juokau
jam. Šiandien turim naują 
temą. Mat, atvažiavę agen-

tai šaukė į kontorą turin
čius karves, kad tie parduo
tų sviesto pasivyti Ameri
ką.

žinoma, pas mus atlieka
mo sviesto nėra, bet čia 
toks pat reikalas, kaip ir su 
paskolų pasirašymu. Svies
to kartais atveža ir mūsų 
krautuvėj po 27 rublius už 
kilogramą. Jis surinktas iš 
kolchozininkų ir labai pras
tos kokybės. Bet kada agen
tai lankosi Gorodoke, tai

— Na taip, jeigu gaus 
nusipirkti sviesto, tai tam 
kartui nusikratysim agen
tais.

— Ką jie čia išgalvojo su 
tuo pavijimu Amerikos, — 
sako trečias.

— Prėjo mano vaikas iš 
mokyklos ir klausia: Tėte, 
kaip ten yra? Mokytojas 
nesenai aiškino, kad ten 
darbininkai zemlenkose (po 
žeme išsikasę) gyvena. O 
šiandien s ' ‘sakė, kad turim

ti eina į namus, čia dirba 
kelios mergaitės ir moterys. 
It tos visada pasilieka.

Mes, kiek kuris turim su
manumo ir jėgos, čiumpam 
dar nesustojusiam sunkve
žimiui už kraštų ir į jį ka
riamės. Vėliau atbėgę lipa 
kitiems per galvas keikda
miesi, kad tik įliptų. O pa
likę stovi nusiminę. Jei ku
ris mandagumo žiūrėtų, pa
laikytų durnium. Ir toks vi
sada pėsčias vaikščiotų.

— Na, tu ir vėl, blede, 
pasilikai, — sako jaunuolis 
mergaitei, su kuria jis 
draugauja.

— Džiaukis, kad tu stovi 
sunkvežimy, kaip tas ... 
ten...

— Na, draugai, pradėkim 
kalbėti be keiksmažodžių. 
Yra juk atsiųsta auklėtoja, 
kuri moko mus gražiau kal
bėti.

— Kas, ar ta ... gali mus 
išmokyti, kuri pati... — 
Ir vėl pilasi keiksmažodžiai 
po keiksmažodžių.

— Tikrai, mus sunku iš
mokyti. Aš atsėdėjau lage
ryje 10 metų, išbraidžiau 
giliausius purvus. Gerai, 
kad dar nesikandžioju, — 
sako vienas iš mūsų.

Kitam numeryje: Iš už
sienio gaunam pirmąjį siun-

Aktorė Z. Arlauskaitė-Mikšienė, kuriai teko ilgus metus dirbti 
Glinskio vadovaujamoje teatralų grupėje, neseniai buvo Detroito 
lietuvių pagerbta, apdovanojant gėlėmis.

J. Gaižučio nuotrauka

KONSTANTINAS GLINSKIS JAUNYSTĖJE
Mes, kiek kuris turim sumanumo ir jėgos, čiumpam dar nesusto

jusiam sunkvežimiui už kraštų ir į jį kariamės. Vėliau atbėgę 
lipa kitiems per galvas keikdamiesi, kad tik Įliptų. O pasiliku
sieji stovi nusiminę.

IR 10 AUKLĖTINIAI (S)

Vyt. Raulinaičio iliustracija

tuo laiku sviesto neparduo
da, kad žmonės nupirkę vėl 
neduotų valstybei. Bet mes 
randam išeitį. Nuo Čia, už 
15 km., atidarė smalos rin
kimo punktą ”Oktebersk”. 
Bendrai, čia maitina pagal 
darbų svarbą, žiemos sezo
ne pas mus daugiau maisto 
prekių, o dabar smalos rin
kimo sezonas ir ten daugiau 
prekių. Jie dažnai ateina 
pas mus pirktis*, o mes pas 
juos. Ir sugyvenam labai 
gerai.

— Mano žmona išėjo į 
”Okteberską”, — sako Gri
žą.

— Mano taip pat išėjo, 
atsakau.

Skulptoriaus Ant. Mončio, gyvenančio Paryžiuje, Angelas Sargas.

pavyt Ameriką. Juk mes 
geriau už juos gyvenam.

— Pavyt tai pavysim, bet 
pralenkti negalėsim, — sa
ko kitas.

— Kodėl, mes mažiau nu
tukę ir greitesni, — įsikiša 
naujas pašnekovas.

— Ne dėlto. Kada juos 
praleinksim ir turėsim bėg
ti prieakyje, tai jie aiškiai 
pamatys pro suplyšusias 
kelnes mūsų plikus užpaka
lius.

Ir po šios taiklios pasta
bos mus visus apima juo
kas.

Po darbo valandų neinam 
pėsti į namus, bet laukiam 
sunkvežimio, b jis labai vė
luojasi.

— Tuoj važinėt negalė
sim. Atsileis įšalusi žemė ir 
vėl eisim pėsti, — vienas iš 
mūsų apgaili būsimą sunkią 
padėtį.

— Atvažiuoja! — sušun
ka keli ir mes visi pasiriuo- 
šę dideliam uždaviniui. 
Sunkvežimis negali paimti 
visų iš karto, o niekas ne
nori pasilikti ir vėl ilgai 
laukti.

Dažnai pasitaiko, kad li
kusieji išlaukia tris ar ke
turias valandas ir po to pės-

1919 m. pradžioje generalinis 
Lietuvos vyriausybės Įgaliotinis 
Vilniuje M. Biržiška, kad ir 
viešpataujant ten bolševikams, 
pakvietė Glinskį atvykti iš Pet
rapilio organizuoti Lietuvių dra
mos teatrą. Skubiai atvykęs ir 
pradėdamas pakilia nuotaika 
kurti ilgai svajotais principais 
tikrąjį teatrą Glinskis Įsitikino, 
kad aktorių sudėtis yra abejo
tino stiprumo ir nieko nelaukda
mas pasikvietė iš Petrapilio dar 
porą mūsiškių pirmaujantiems 
vaidmenims: Z. Arlauskaitę ir 
V. Dulaitį. Tuo būdu pradinį tru- 
pos pagrindą sudarė: K. Alyta 
—vėliau pulkininkas leitenantas, 
Z. Arlauskaitė, VI. Braziulevi
čius, V. Dulaitis, N. Nez- 
abitauskaitė - Galaunienė--vė
liau operos solistė Rucevičienė, 
A. Rucevičius, J. Strazdas—Jau- 
nutis, Ščesnulevičius—vargoni- 
ninkas Vilniuje, Švabinskas, Žu
kauskas--aktoriaus V. Žukausko 
tėvas ir kiti.

Tiesa, kaikurie iš naujai pri
imtųjų į trupės sudėtį buvo tik
tai mėgėjai, ir papildomieji dar
bai vėl užgulė mūsų vyriau
siojo vadovo pečius, bet vis- . 
tiek jau gyvenome išsvajotame 
pasaulyje, atsidavę tiktai kūry
bai, sulaukę deramų sąlygų ir 
besigrožėdami mūsų Vilniumi, 
nors ir 
vikų.

Vaidinti 
labiausiai
darymui veikalą--Sugrįžo. Jau 
artėjo premjera, kai visai ne
tikėtai balandžio 19 d. prieš 
pat Velykas užpuolė sukauptomis 
smūgiui jėgomis lenkai ir per 
keletą dienų įsitvirtino Vilniuje.

Nerasdami kitos išeities, pa
sivadinome Vilniaus teatro stu-

drumsčiamu bolše-

buvome pasišovę 
tinkamą teatro ati-

Vladas Braziulis

ir

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

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 4th Avė., Asbury Park, N. J.

Tel. PR 6-9783

dija ir jau nuolatinių, kad 
mažų, algelių stiprinami, per
sikėlėme slaptai, privačiomis 
grupelėmis, per frontą Į Kauną. 
Čia patyrėme daug apsunkinan
čių aplinkybių ir, turėdami gal
voje besiartinančią vasarą, ne
svyruodami apsisprendėme 
kraustytis Į Glinskio tėviškę— 
Jurbarką. Iš tikrųjų, ten pasi
taikė Įmanomos patalpos studi
jai ir pakenčiamos kitos sąly
gos--gyventi ir ilsėtis po visų 
sunkių vargų bei pavojų.

Studijoje dalyvavo: Z. Arlaus
kaitė, VL Braziulevičius, V. Du- 
laitis, Rucevičienė, A. Rucevi- 
čius, Sakalauskaitė, Ščesnulevi- 
čius, J. Talmantas, Žukauskie
nė, Žukauskas ir probėgšmais 
dar kažkas.

Visi studiozai gaudavome vie
nodas algas, išskiriant dvejetą 
ypatingai pasižymėjusių vyres
niųjų -- Z. Arlauskaitę ir V. 
Dulaitį, kurie turėjo atlygini
mus jau nepanašius Į subsidijas.

Kasdienių sistemingų pamokų 
proga mūsų vadovas išlygino 
vienų didesnį kitų mažesnį sce
ninį prasilavinimą. Pajutome 
tokias pažangos sąlygas, kokių 
negalėjome turėti per devynerius 
metus. Viskas žadino mumyse 
pakilimą ir gilinimąsi į tikrą
jį meną. Vaidinome jau be bū
tino seniau skubinimo iš šalies 
ir be neleistinų defektų.

Jurbarke teko vaidinti Ke
turakio Ameriką pirtyje ir Už
burtą kungaikštį. Be to, patys 
atlikome porą koncertų su so
listais — dainininkais, deklama- 
toriais--iš mūsų tarpo. Čia buvo 
tarp kitko pirmą kartą atliktas 
naujasis Vienuolio 1 * 
monologas: Parapijos komiteto 
įgaliotinio pasipasakojimas.

Kiekvienas vaidinimas bei kon
certas studijoje tuojau buvo 
kritikuojamas ir išsamiai nag
rinėjamas. įsiliepsnodavo ilgos 
esmingos diskusijos, kuriose du 
mokytojo skiriamieji aktoriai 
gvildeno savo partnerio vai
dybą, kiti du—kito ir 1.1., kol 
galų gale režisorius labai mo
tyvuotai skelbdavo savo galuti
nes išvadas tiek viso spektak
lio plotmėje, tiek individualin- 
damas kiekvieną aktorių.

Jeigu koncertams pritrūkda
vo kūrinių lietuviškais tekstais, 
tai paslankusis J. Talmantas 
versdavo iš svetimų kalbų. 
Tuo pačiu metu jis yra išver
tęs dar porą didesnių 
scenai. Ypatingai mėgo 
reą.

Skirtoms studijai 
išsekus, spalio mėnesį grįžom 
Kaunan. Beveik visi apsirūpi-

veikalų 
Molie-

lėšoms

nome Įvairiais jau ne meno sri
tyje uždarbiais. Ir vėl teko lan
kyti studiją tiktai vakarais. Ga
lutinė studijos šeima buvo šito
kia: Z. Arlauskaitė, VI. Braziu
levičius, A. Busilas, V. Dulaitis, 
S. Glemžienė, Al. Kernauskas 
--vėliau Kernagis, Lukšienė, Ru
cevičienė, A. Rucevičius, Saka
lauskaitė, J. Strazdas, J. Tal
mantas ir Vizgirda.

Kareivių prietelių draugija 
globojo Kareivių klubą Maironio 
gatvėje. Šios draugijos ini
ciatorius ir pirmininkas kuni
gas Br. Bumšas priglaudė mū
sų studiją tame klube, kur ga
lėjome visados rinktis ir vai
dinome per visą 1919-1920 me
tų sezoną. Santykių švelnumu ir 
rimtos globos šiluma kaskart 
pasižymėdavo darbščios tos 
draugijos atstovės--O. Matulai- 
tytė--vėliau Lozoraitienė ir Po- 
pikaitė.

Suvaidinta: Adomas ir Jieva- 
-operetė. Kuprotas oželis— 
S. Čiurlionienės 1 v. vaizdelis 
—pirmą kartą, Pavasario auka, 
Pinigėliai--S. Čiurlionienės 3 v. 
komedija—pirmą kartą, švarkas 
ir milinė, Viltis — H. Hei- 
jermanso drama, Visai pasise
kė—S. Čiurlionienės 3 v. ko
medija—pirmą kartą, vėliau au
torės neleista spaudon, Uošvė į 
namus, tylos nebebus, Užburtas 
kunigaikštis ir kažkas iš mažes
nių sceninių bei mūsų pačių pri
taikintų scenai A. Čechovo kū
rinių.

Bendrai Glinskis su mumis 
nevaidindavo. Bet pasitaikė iš
imtis, vienintelį kartą. Atsitiko 
kažkokių tiek nelaimingų aplin
kybių, kad reikėjo pačiam Glins
kiui vaidinti arba... atšaukti 
jau paskelbtą spektaklį, ko mes 
visada vengdavome kaip ugnies. 
Ta^ Jis ir vaidino, o mes visi, 
ir ypač jo partneriai, pergyve
nome tą Švarko ir milinės vai
dinimą dideliu džiaugsmu, šven
tišku orumu ir giliais įspūdžiais.

Nors vaidinome porą kartų mė
nesyje, bet to skaičiaus nepa
kako. Teko užpildyti tarpus įvai
raus pobūdžio koncertais, kar
tais pasikviečiant iš šalies so
listų, kadangi mūsiškią ne kiek
vienas tiko koncertams. Tais me
teis plačiai paplito mūsų pir
mą kartą atliktas naujas ir ak
tualaus turinio S. Čiurlionienės 
monologas—Dolpelis ministeri
joje tarnauja.

Kauno gyventojų skaičiui gero
kai paūgėjus ir kitose scenose 
bei salėse mažesniam gyvumui 
besireiškiant, mes publikos nie
kad nestokojome. Mūsų vaka
rus lankė ne tik Įvairių laips
nių kariai, bet ir vyriausybės 
atstovai ir viešuosius parengi
mus--plačioji visuomenė. Sutar-
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Turi kreiptis pavergtu tautų 
atstovai

Praėjusį kartą buvome užsiminę, kad kiekvieno šio 
krašto piliečio pareiga dalyvauti rinkimuose. Tuo labiau 
dalyvauti rinkimuose iš kitų kraštų kilusiems piliečiams, 
kad būtų galima išrinkti palankesnę šio krašto valdžią, 
kuri atsimintų ir nelaimėn patekusias mūsų tėvynes.

Visi gerai numanome, kad mes vieni, lietuviai, savo 
balsais ne taip jau daug ką galime nulemti. Bet kada rin
kiminiai kandidatai yra tiek savo panašumais artimi, ka
da sakoma, kad rinkimai gali balsų skaičiumi tik nežy
miai svyruoti, tai ir mūsų vienų balsai gali daug lemti, 
O jei taip pasisektų susiderinti ir su kitataučiais pilie
čiais, kurie taip pat turi panašių interesų, tai jėga būtų 
kelius kartus didesnė ir tuo pačiu įtakingesnė.

Kaip susiderinsi, kada mes savo tarpe taip pat ne
sam vieningos nuomonės? — gali dažnas paklausti. Vieni 
esam respublikonai, kiti demokratai. Vieni manom, kad 
daug daugiau kovoje prieš komunistinį įsigalėjimą ir pa
vergtųjų tautų laisvinimą gali padaryti Nixon ir Lodge 
vadovaujama valdžia, o kiti mano, kad Kennedy ir John- 
son. Ir savaime suprantama, kiekvienas turi savo pažiū
ras ir toms pažiūroms paremti pasirinktų argumentų.

Tų pažiūrų čia ir nesikėsinama pakeisti. Jas gali pa
keisti tik faktais remiami išvedžiojimai, o vėliau ir pa
ties gyvenimo įvykiai. Bet čia norima, kol dar nevėlu, pri
siminti ir pavergtųjų tautų atstovų būtiną pareigą susi
rišti ne eiliniam pasikalbėjimui ir kavos puodukui, bet Su 
keliais mūsų tautoms gyvybiniais klausimais. Juose turė
tų būti klausiama, kaip jie numato remti pavergtų tautų 
išsilaisvinimą iš komunistinės vergijos, nes iki šiol toks 
rėmimas buvo daugiau tik tuščiažodžiavimais atstumia
mas.

Nemanyčiau, kad jei jungtinė pavergtų tautų solidi 
delegacija tokiais klausimais kreiptųsi, ji būtų atstumta 
ir nepriimta. O pagaliau jei ir taip įvyktų, tai būtų aišku, 
kad tam -reikalui nenorima reikiamo dėmesio skirti ir tuo 
labiau aiškiai pasisakyti. O jei būtų priimta, kuo neno
rima abejoti, tai mums daug daugiau paaiškėtų, negu iki 
šiol paaiškėjo iš vykusių konvencijų. Sakysim, susidarė 
įspūdis, kad demokratų konvencija pro tuos reikalus daug 
lėkščiau prašliaužė. Ir pareiškimai, padaryti pavergtųjų 
atžvilgiu daug liesesnį. Respublikonų konvencijoj domi
navo komunistinio veržimosi pažabojimas, JAV vadovau
jamo vaidmens iškėlimas. O pasisakymų laisvinti paverg
tas tautas, taip pat vengta. Kai kas aiškina, kad tai sa
vaime įeina į komunistinį pažabojimą, bet taip gali, o 
drauge ir negali būti.

Visokiais atvejais, ar tai liestų demokratų, ar res
publikonų konvencijose darytus pareiškimus, jie mūsų, 
kilusių iš pavergtųjų tautų, nepatenkina. Nepatenkina, 
nes ten daug kur negirdomis praslenkama ir bijomasi aiš
kiau ir tvirčiau pasisakyti. O tokie pasisakymai daugelį 
iš mūsų tvirčiau apspręstų už ką balsą atiduoti ir po to 
iš ko. realių žygių tikėtis.

Mumyse yra susidaręs įspūdis, iš praktiškosios poli
tikos stebėjimų, kad tokiais aktyviais prieš komunizmą 
kovotojais gali pilnai būti Nixonas ir Lodge. Tai jų poli
tinė praeitis kalba. Bet ir šiuo atveju reikia aiškiau ir 
garsiau išgirsti. O išgirsti galėsim tik tada, kai į juos 
kreipsis solidi pavergtų tautų delegacija. B. G.

REFORMACIJA
Straipsniai apie Žalgirio mū

šio sąlygas ir pasekmes Dirvoje 
yra įdomūs skaityti. Juose isto
rijos dr. Jakštas stengiasi duoti 
gerą jų analizę. Tačiau paste
bėjau keletą klaidų.

Teisingai pasakyta, kad Mozū
rų kunigaikštis Konradas ir Prū
sų vyskupas Kristijonas 1226 
m. pasikvietė Vokiečių Ordiną 
pagonims prūsams jėga apkrikš
tyti ar nugalėti. Mat, anų laikų 
Sv. Romos imperijos ir bažny
čios dviejų kardų taisyklė im
peratoriaus ir popiežiaus ran
kose leido pagonis (prūsus, lie
tuvius ir kt) laikyti esamais "už 
įstatymų ribų" ir todėl grobti 
jų turtą ir juos naikinti. Prū
sus pavergus, Vokiečių Ordinas 
pasidarė bažnytinė valstybė Ro
mos vyskupo žinioje, pavesta val
dyti ordino did. magistrui, leno 
teisėmis visiems laikams. Tokia
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jo esmė liko, nors jis vėliau 
ėmė nesiskaityti su Romos rei
kalavimais. Su ja, kaip "stip
ria valstybe" (Dirva Nr. 86), 
katalikiškai Lenkijai teko susi
durti jau 1306 - 1333 m. Tat 
yra pabrėžta dr. Jakšto straips
niuose apie vokiečių plitimą į 
rytus per Ordiną ir apie jo san
tykius su Lenkija (Dirva Nr. 
84 ir 86). Tačiau straipsnyje 
apie jo buities ir veiklos pras
mę (Dirva Nr. 87) yra paliesta 
jo vienuoliškoji, bet ne valsty
binė organizacija.

Sakoma, kad Ordinas po Žal
girio mūšio 1410 m. pasidaręs 
labiau valstybine bendruomenė. 
Tačiau, kaip sakyta, jis tokia 
jau buvo pasidaręs prieš 1306 
m. Jo valstybinė reikšmė po 
Žalgirio mūšio kaip tik suma
žėjo. Jis reformacijos metu 1525 
m. iš bažnytinės valstybės pasi
darė pasaulietinė valstybė ir pri
ėmė krikščionišką tikėjimą re
formacijos skelbtu pavidalu.

Sakoma, kad ordino did. magis
tras Albrechtas, "pirmas vokie
čių kunigaikščių" išgirdęs Liu
terio skelbiamą mokslą. Tačiau 
jis nebuvo "pirmas vokiečių ku
nigaikščių" apskritai ir nei 
jų santykyje su reformaci
jos mokslo pasireiškimu. Re
formacijos mokslo jis, bū
damas Prūsuose, negalėjo su-

DABARTINĖ LENKI) PADĖTIS LIETUVOJE
Eilė laikraščių spausdina 

"Eltos" multiplikuotą "Laišką 
iš Lietuvos", kuriame apiben
drinta forma, pasakojama apie 
Lietuvoje esamą padėtį bei nuo
taikas. Nemaža yra tuose pa
sakojimuose dalykų, kurie pa
tvirtina užsieniuose lietuvių 
tarpe susidariusias nuomones. 
Bet yra ir ištisa eilė teigimų, 
kurie rodo, kad tam tikrais po
žiūriais kaikurios čia įsigalėju
sios nuomonėse reikia gerokos 
revizijos. O kaikur yra pagrindo 
padaryti šiokių tokių rezervų ir 
dėl paties laiško autoriaus tei
gimų. Pavyzdžiui, tokių rezer
vų reikalauja ir jo pasakojimas 
apie lenkus Lietuvoje.

Paminėjęs, kad po 1948-54me
tų repatriacijos lenkų inteligentų 
Lietuvoje beveik neliko, laiško 
autorius sako:

"Didžioji lenkų dauguma esanti 
Vilniuje ir Vilniaus krašte yra 
valstiečiai, amatininkai, dar
bininkai. Jie turi savo mokyk - 
las, leidžia laikraštį lenkų kal
ba".

Šį paskutinį sakinį laiško au
torius buvo parašęs nepagalvo
jęs. Pagal jį galėtum pamanyti, 
kad Lietuvoje iš tiesų yra pa
čių lenkų bendruomenės laiko- 

žinoti pirmiau negu, saky
sime, Šv. Romos imperi
jos elektorius ir Saksų kuni
gaikštis Jonas bei Brandenburgo 
grafas Jurgis, kurių teritorijose 
Wittenbergo reformacija prasi
dėjo.

Sakoma, kad did. magistras 
Albrechtas "prisijungė prie jo 
(Liuterio) herezijos". Šis sa
kinys skamba viduramžių prie
šingos pusės pasmerkimu, ne
bojus jos samprotavimų, kuriuo 
būdu anais, laikais švaistėsi 
abiejų grupių atstovai. Bet šian
dien šalys susilaiko nuo tokios 
terminologijos. Štai, dabartinis 
popiežius pagal "Chicago Daily 
Tribūne" 1960.VHI.2 d. Žinutę 
iš Romos katalikų ritualo praša
lino sakinius,, kurie gali įžeisti 
kitų tikėjimų žmones. Tarp kitko 
esąs prašalintas sakinys "bedie
viškoji netikinčiųjų sekta", ku
rios Romos katalikybėn iš kitų 
krikščioniškų tikėjimų pereinąs 
žmogus turėdavęs iškilmingai iš
sižadėti. Tuo labiau reikia vengti 
tokių sakinių istoriniuose veika
luose.

Dr. M. Kavolis, 
Chicago

IŠ KITŲ ŠAIPANTIS REIKIA IR 
SAVE ATSIMINTI

Anądien skaitau Naujienoseto- 
kią žinutę:

"St. Anthony taupymo ir sko
linimo bendrovė turi naują pre
zidentą, būtent Paul Putrimą. 
Senasis prezidentas, P. Manstis, 
pasitraukė ir išvažiavo į Flori
dą.

Ir gerai padarė. Juk sakoma, 
kad su savim nieko negalima pa
siimti. Kas iš tų gėrybių, jei 
žmogus nebegali jomis pasinau
doti?"

Man šiuo atveju tik tiek įdomu 
ir norisi paklausti tų pačių Nau
jienų, ar šio pranešimo antroji 
dalis netinka Dr. P. Grigaičiui?

K. Kinaitis, 
Chicago

Namuose bajorui Miknai Riestaragiui kartais būna karščiau, 
negu mūšio lauke...

V. Rastenis

mos ir vedamos mokyklos ir jų 
pačių bendruomenė savo reika
lams leidžia lenkišką laikraštį. 
O iš tikrųjų nieko panašaus nėra.

Žinoma, mes čia niekas ne
same buvę tose lenkiškose mo
kyklose, kurių Lietuvoje prieš 
maždaug aštuonerius metus pri
dygo apie 300. Bet vienas daly
kas yra visiškai aiškus: nėra 
pagrindo sakyti, kad "lenkai turi 
savo mokyklas".

Bolševikinėje santvarkoje iš 
viso niekas neturi savo mo
kyklų. Mokyklos yra tik valdi
nės, atitinkamų valdžios organų 
tvarkomos ir prižiūrimos. Kai
kurios iš tų mokyklų Lietuvoje 
vadinamos lenkų mokyklomis tik 
todėl, kad valdžia nustatė jose 
lenkų dėstomąją kalbą. Dalis tų 
mokyklų, ypač Vilniuje ir kai- 
kuriuose kituose didesniuose 
centruose yra pilnos mokyklos. 
Bet nemaža yra ir tokių lenkiškų 
"mokyklų", kurios faktiškai yra 
tik lygiagretės klasės prie lie
tuvių (arba rusų) kalba vedamų 
klasių. Tos klasės kaikur net 
labai negausios, po kelis moki
nius teturinčios. Taip pasidaro 
palyginti gana didelis lenkiškų 
mokyklų skaičius. Jų ir nema
čius, yra pakankamai pagrindo 
būti tikriems, kad jose nėra len
kų bendruomenei savos dvasios, 
savo auklėjimo, arba jeigu kiek ir 
yra, tai tik neoficialiai, greičiau 
net slaptai. Tą galima spręsti iš 
kito pavyzdžio, kurį autorius mi
ni, būtent, iš neva "jų", tai yra 
Lietuvoje pasilikusių lenkų lei
džiamo laikraščio lenkų kalba.

Tas laikraštis eina irgi tik 
aštunti metai, atsiradęs kaip pir
mųjų postalininių posūkių vai
sius. Tai visiškai ne lenkų bend
ruomenės laikraštis, o tik lenkų 
kalba spausdinamas "organ 
komitetų centralnego komu- 
nistycznej partii Litwy"-- 
"Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto organas". Laik
raščio vardas —. "Czerwony 
Sztandar" (Raudonoji Vėliava). 
Tarp ko kita, tai ne vienintelis 
lenkų kalba leidžiamas laikraš
tis. Keliuose Vilniaus apylinkių 
rajonuose vietiniai laikraštė
liai irgi leidžiami lenkų kalba, 
bet ir juos leidžia ne lenkų bend
ruomenė savo reikalams, o vieti
niai kompartijos rajonų komite
tai ir vietiniai vykdomieji 
komitetai (administracija), visus 
juos partijai iš centro stropiai 
prižiūrint. Be to, lenkų kalba yra 
spausdinami tikslūs "Lietuvos 
Pionieriaus" (dukartsavaitinio 
laikraščio, skirto mokyklinio 
amžiaus vaikams) ir mėnesinio 
moterims skirto žurnalo "Tary
binės Moters" vertimai. Ver
timai savaime negali būti kaip 
nors specialiai pritaikyti lenkų 
bendruomenei. Bet ne kiek 
daugiau pagrindo yra lenkų laik
raščiu vadinti ir originalaus tu
rinio dienraštis "Czerwony 
Sztandar".

Imkime atsitiktinį to laikraš
čio numerį sakysim, šių metų 
rugpiūčio 3 dienos. Tai viduti
niškas, galima sakyti tipiškas 
to laikraščio pavyzdys. Jei pir
mą kartą matomas, jis šiek tiek 
stebina savo ypatybėmis lygiai 
lenką lygiai lietuvį.

Vedamasis straipsnis pava

dintas "W bratneij rodzinie na- 
roddw radzieckich pięknie roz- 
kwita Litwa" (Broliškoj tarybi
nių tautų "Šeimoj gražiai žydi 
Lietuva). Toliau apie veiksmin
gas kultūrinės veiklos formas 
kaime rašo "J. Banajtis, Minis- 
ter Kultury Litewskiej SRR". 
Apie gyvą agitatoriaus žodį rašo 
"P. Aleknawiczius, agitator kau- 
naskiej fabryki ’Drobie*" (at
kreipkime dėmesį į pavardžių, 
vietovardžių ir įmonių vardų ra
šybą!). Daugiau tame puslapyje 
Krasnojarsko darbininkų laiškas 
Chruščiovui, Chruščiovo atsaky
mas, straipsnelis apie Moldavi
jos susovietinimo dvidešimtmetį 
su Kišiniovo miesto gatvės nuo
trauka, du Tasso pranešimai iš 
Maskvos.

Antrame puslapy apie "tarp ly
gių lygią ir laisvą" Lietuvą rašo 
Justas Paleckis. Nuotrauka iš 
"Nowa Akmianie" skelbia, kad 
"auga mūsų miestai ir kaimai". 
B. Olszewski verstas eilėraštis 
"Litwa Radziecka" (Tarybinė 
Lietuva), kurio autorius "An
tanas Wenclowa". Straipsnį apie 
rajono žemėlapio keitimąsi rašo 
"A. Zacharawiczius” iš "traka- 
jskiego rajonowego komitetu". 
"W. Urbonas" rašo apie visokius 
dalykus iŠ Černiachovskio vardo 
kolchozo centro, kuris vadinasi 
"Grinkiszkis", ir kuriame toks 
"czlowiek nazwiskiem Stankus" 
susipažino su vietiniais dar
buotojais "Tomkusem, Auc^te- 
rawicziusem"... Skyriuje "W. 
Kaunasie" (ne "w Kownie"!) re
porteris pasakoja, ką Kaune vei
kia inž. R. Puodžius, montuoto
jai "J. Janulinas i Cz. Žandara- 
wiczius", audėjos "S. Wadejkajtie 
i L. Iwanowa" ir brigados "kie- 
rowane przez E. Wysockisa i 
P. Juszkiawicziusa". Nuotrau
koje "Komsomolka Katarzyna 
Nowikowa", atliekanti iki pus
antros normos per dieną "wtels- 
zajskiej fabrice ‘Mastis*".

Ar iš to matyti, kad tai len
kų laikraštis?

Toliau dar gražiau. Trečiame 
puslapyje Z. Radeckio reporta
žas ”Wre w apilince žycie kul- 
turalne" (Verda kultūrinis gyve
nimas apylinkėje). Autorius prie 
parašo nurodo ir vietą, iš kurios 
jis rašo: "Apilinka Girsiaj, re- 
jonu zarasajskiego". Rašo apie 
tos vietovės kultūrininkes "Ejt- 
manawicziutie" ir "Wajtonitie". 
Kas tai yra "Aplinka, apilince", 
klausia lenkas, pamatęs straip
snį. Tai administracinio vieneto 
pavadinimas—apylinkė. Tas pa
vadinimas kažkodėl į kitas kal
bas neverčiamas (ir rusiškuose 
tekstuose sako "aplinka").

"A. Martinienas" rašo apie 
prekybos reikalus, S. Simakowskl 
rašo apie kontruktorių darbinin
kų grupę, kur mini pavardes: 
"Mikas Maciejauskas, Piatras 
Stankūnas, Wladas Peteris, Juo
zas Fiedorawiczius, Klemens 
Bielauskas, Aleksander Iwano- 
was"...

Štai skyrius, kurio antraštė
je Gedimino pilis ir žodžiai "W 
naszej stolicy", atseit, "Mūsų 
sostinėje?. Vienos žinutės pra
džia:

"20 lat temų w Wilniusie (ne 
"w Wilnie"!) zostal zorganizo- 
wany Teatr Dramatyczny. Jego 
kolektyw ukomplektowany spoš- 
rdd mlodziežy Kaunaskiego Te
atru Dramatycznego kontynując 
najliepsze litewskiej realistycz- 
nej sztuki teatralnej"... Tai reiš
kia, prieš 20 metų Vilniuje tapo 
suorganizuotas Valstybinis Dra
mos Teatras. Jo kolektyvas su
komplektuotas iš Kauno Dramos 
Teatro jaunuomenės tarpo, tę
siant geriausias realistinio lie
tuvių teatro meno tradicijas.

Nuotraukoje melžėjos: "E. 
Mockajtitie, E. Boraczajtie, A. 
Litkiewicziutie, J. Wernauskaj- 
tie" ir dar "R. Bernotajtie z 
sowchozu Juodiszkies w rejonie 
szirwintoskim".

Pagaliau ketvirtame puslapyje 
apie politinę agitaciją moterų 
tarpe rašo A. Mažrimienė, o 
apie politinį auklėjimą per spau
dą—H. Zimanas, "Tiesos" re
daktorius (čia "H", ne "G", kaip 
lietuviškuose tekstuose iš ru
siško rašosi). Daugiau—tarp
tautinės žinios.

Tad dar kartą—argi tikrai da
bar Lietuvoje lenkai "turi savo 
mokyklas, leidžia laikraštį lenkų 
kalba"? Nei tos mokyklos len
kams savos, nei tą laikraštį jie 
leidžia.

♦
Tame pačiam laiške dar pa

rašyta, kad "Lenkų bendruo

menės buvimas Lietuvoje sudarė 
ir sąlygas kultūriniams (daugiau 
ar mažiau glaudesniems) ry
šiams tarp Lietuvos ir Lenki
jos išsivystyti. Lietuvos inteli-* 
gentai į šį bendradarbiavimą žiū
ri kaip į sau naudingą".

Ir čia lyg ir sakoma, kad tar
tum lenkų bendruomenė Lietuvo
je bendrauja su lenkijos kultū
rininkais, o lietuviai inteligentai 
iš šalies įtai žiūrėdami smpro- 
tauja, kad tai ir Lietuvos san
tykiams su Lenkija naudinga. Bet 
taip irgi nėra.

Nuo 1957 metų tikrai lenkų me
nininkų--kultūrininkų apsilan
kymai Lietuvoje padažnėjo, pa
gausėjo. Bet, visų pirma, tie ap
silankymai vyksta Sovietijos— 
Lenkijos kultūrinių santykių ri
bose. Štai, pavyzdžiui, balan
džio 21 dieną tas pats "Czer- 
wony Sztandar" pranešė: "Do 
Litwy w drodze wsp61pracy kul- 
turalnej między Polską a ZSRR 
przybyla grupa artystow". Tai 
yra, "į Lietuvą, kultūrinio 
bendradarbiavimo tarp Lenki
jos ir TSRS kelyje, atvyko gru
pė menininkų". Grupę pasitiko 
su užsieniais bendravimo draugi
jos pirmininkas P. Rotomskis, 
"užsienių reikalų ministerijos" 
atstovas T. Černiauskas (tada 
buvo grįžęs iš Urugvajaus, o 
Preikšas tada, rodos, buvo pa
miršęs, kad jis užsienių reikalų 
ministeris...). Niekad tokių Len
kijos kultūrinių misionierių ne
pasitiko joki Lietuvos lenkų bend
ruomenės atstovai, ir niekad toki 
misionieriai oficialiai nelankė 
lenkų Lietuvoje. Oficialieji 
sluogsniai, tiesa, tiems apsilan
kymams stengėsi skirti gana di
delės reikšmės, kaip naujos 
eros reiškiniams lietuvių-lenkų 
tautų santykiuose. Revizito į Len
kiją buvo nusiųstas Švedo ansam
blis ir kai kurios kitos lietu
vių menininkų grupės.

Bet tie santykiai vistiek vyksta 
"kelyje tarp Lenkijos ir TSRS", 
o ne savarankiai tarp Lietuvos 
ir Lenkijos. Į, to kultūrinio san
tykiavimo programą įtrauktos ir 
kitos Sovietijos paglemžtosios 
šalys, kaip Gudija, Ukraina, 
Armėnija, Gruzija, taip pat Lat
vija, bei Estija. Nors faktas, kad 
Lietuvoje lenkų svečiavimasis 
buvo gausesnis, negu Latvijoje 
ir ypač Estijoje. Be to, nebuvo 
vengiama prisiminti, kad lie
tuvių-lenkų tarpe šie susitiki
mai turi giliau siekiančios reikš
mės, negu tarp kitų. Tačiau "Lie
tuvos lenkų bendruomenė" jokio 
savaimingo vaidmens šiuose san
tykiuose negalėjo turėti ir netu
rėjo. Jeigu kas į tuos pasisve
čiavimus Žiūrėjo, kaip stebėto
jas, tai toki buvo greičiau kaip tik 
Lietuvoje išlikusieji lenkai. Tik 
kaikurie lenkų žurnalistai, at
rodo, bus bandę pasidairyti, kiek 
dar yra Lietuvoje likę prieška
rinių bei senesnių lenkiškų pėd
sakų. Su kaikuo tyliai susitiko, 
šio to pasiklausinėjo...

Lenkų padėtis Lietuvoje ga
na savotiška. Valdžia nuo 1953 
metų pasidarė dosni lenkų kal
bos vartojimo požiūriu (dėsto
moji kalba mokyklose, laikraš
čiai, net specialus mokytojų 
institutas), kai ignoruojami gu
diškai kalbantieji gyventojai, ar
ba žydai. Net gyventojų surašy
me lenkų skaičius atrodo išpūs
tas kitų tautinių mažumų ar gal 
net ir nesąmoningesniųjų lietuvių 
sąskaiton. Bet apie tautišką kul
tūrinį savarankumą lenkams vis
dėlto ir kalbos nėra. Joki lenkų, 
kaip lenkų, bendruomenės inte
resai neturi pripažinimo. Len
kiškame laikraštyje, išskyrus 
kalbą, nieko daugiau lenkiško nė
ra. Panašiai, turbūt, yra ir va
dinamose lenkiškose mokyklose. 
Lenkai Lietuvoje neturi net tokio 
pobūdžio lenkiškos kultūrinės 
draugijos, kokią turėjo ir, nors 
sutramdytą, bet dar berods te
beturi Punsko ir kitų vietų lietu
viai Lenkijoje. Partijos lei
džiama lenkams skirta spauda iš 
dalies atlieka lyg ir savotišką 
"lituanizacijos" misiją. Tačiau 
iŠ tolo (o gal net ir iš arti) 
labai sunku spręsti, ar lenkiškai 
kalbantieji tai "lituanizacijai" 
bent kiek pasiduoda, ar gal net 
priešingiau nusiteikia.

KAS DIRVOS NESKAITO
- DAUG NUSTOJA!
Paraginkit savo pa

žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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Jau dabar įsidėmėkite!
Rugsėjo 24 d., šeštadienį,

Slovėną auditorijoje, Clevelande, įvyks

DIRVOS 45 METU SUKAKTIES 
SPAUDOS BALIUS

Tremtinių Metais amerikie
čiai buvo pasižadėję priimti 
į Ameriką naujų pabėgėlių, 25% 
to skaičiaus, kurį priims visi 
kiti kraštai.

Apytiksliai skaičiuojant spė
jama, kad 1959-60 metais ki
tuose kraštuose buvo įkurdinta 
per 30,000 tremtinių. Tesėdami 
savo pažadą Amerikos Kongre
sas ir Senatas š. m. liepos 2 
d. priėmė naują įstatymą PL 
86-648, kurį liepos 14 d. pasi
rašė prezidentas Eisenhoweris.

Pagal jį į JAV be kvotos per 
du ateinančius metus galės 
atvykti apie 8,000 tremtinių ir 
dar bus priimama 500 taip vad. 
"sunkiai įkurdinamųjų" (seneliai, 
invalidai).

Tikslus skaičius dar nežino
mas, taip pat nenustatyta iš kur 
tie laimingieji bus atrenkami, 
tačiau minimi šie kraštai: Vo
kietija, Italija, Graikija, Aus
trija. Mat, norima kuo greičiau 
likviduoti stovyklas, o jų kaip 
tik daugiausia yra minimuose 
kraštuose. Ir jos ten laikosi 
jau 15 metų.

Atvykimui tų naujų tremtinių, 
atrodo, bus būtina turėti stip
rios individualinės darbo įrbuto 
garantijos. Organizacijos, kaip 
Balfas, greičiausiai galės tik tar
pininkauti, o ne garantuoti. Ypa
tingas dėmesys bus kreipiamas 
į kvietimą tų 500 sunkiai įkur
dinamųjų, nes jie bus reikalingi 
specialios globos ir priežiūros.

Tačiau nebus įleidžiami tie li
goniai, invalidai, kurie bus rei
kalingi nuolatinės globos, o tik 
tie, kurie galės mažiau ar dau
giau patys save aprūpinti ir iš-

> EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN 

4%
ACCOUNTS 

INSURED TO 
’IOOOO

> .CORNER 68th,SUPERIOR AVENUE <

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

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

LIETUVIU KLUBAS
ir

SVETAINĖ
Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi

mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143

NAUJOS VILTYS TREMTINIAMS
Kun. I. lankus

maitinti. Kiekvienu atveju bus 
reikalinga stipri garantija. Mat 
seniau, atvežus be atodairos ke
lis tūkstančius vengrų pabėgė
lių į JAV, apie 600 iš jų parei
kalavo ir buvo grąžinti atgal. 
Kai kuriems nepatiko Ameri
ka iš viso, kiti negavo buto ir 
darbo, kitų nebuvo kas globoja. 
Tiesa, vengrai čia tvirtina, kad 
pagrindinė priežastis vengrų no
ro grįžti buvo suskaldytos šei
mos. Komunistinė Vengrija ne
leido jų sujungti JAV, tada dau
guma iš JAV grįžo į Vengriją.

Naujoji emigracija pradeda
ma vykdyti tuoj pat. Tam jau 
yra paskirti specialūs valdi
ninkai, pradedama tyrinėti se
nai užvestos bylos.

Norintieji šiuo PL 86-648 
įstatymu pasinaudoti, turės su
sitvarkyt dokumentus ir prieš 
vizos gavimą turės turėt pinigus 
kelionei ar bilietus iki savo nau
jos apsigyvenimo vietos.

Jy sveikata ir kiti su vizos 
gavimo surišti dalykai bus tik
rinami konsulatuose. Vizų iš
davimo laikas--du metai, iki 1962 
m. liepos 1 d.

Užsiregistruojama naujai imi
gracijai JAV konsulatuose. Užsi
registruojant nereikia turėti ga
rantijų. Jos pristatomos vėliau, 
prieš vizos išdavimą.

Pagal šį įstatymą negalės at
vykti į JAV jau išemigravę trem
tiniai, kitaip tariant, įsikūrę, 
nors tąs jų kitam krašte "įsikū
rimas" ir pasirodė nevykęs. 
Abejonių kelia likimas tų,. kurie 

1
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SAVINGS
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jau vienaip ar kitaip įsikūrė 
toj šaly, į kurią kaip tremtiniai 
atvyko. Tačiau, atrodo, jei jie 
norės, galės šiuo įstatymu pa
sinaudot.

Viso šio naujo įstatymo tiks
las yra palengvinti kvotas išsem
tų kraštų tremtiniams atvykti 
į JAV.

Pastebėtos spaudoje žinutės, 
kad Lietuvos ir kitų kraštų kvo
tos padidintos, yra netikslios. 
Lietuvos kvota yra ir liko tik 
348 vizos metams. Ji yra jau 
išsemta 8 ar 9 metams. Pagal 
Lietuvos kvotą dabar (1960 m) 
užsiregistravusieji galės atvykti 
į JAV tik apie 1969 metus. Yra 
projektas kvotas padidinti ir Lie
tuvai skirti keturis kart daugiau, 
bet tai tik projektai.

Prašantiems vizų į JAV jos 
skirstomos pagal grupes, būtent: 
50% duodama specialistams- 
technikams, 30% artimiems 
Amerikos piliečių giminėms-- 
tėvams, vaikams; 20%artimiems 
JAV gyventojų (ne piliečių) gi
minėms. Visi kiti įvairūs gimi
naičiai naudojasi ketvirtąją gru
pe, kuriai tenka likučiai pirmųjų 
trijų kategorijų. Ne giminėms ir 
eiliniams žmonėms lieka penk
toji grupė, beveik nematomi tru
piniai, kitaip tariant, atvykimas į 
JAV yra beviltiškas dalykas.

Visi vykstą į JAV patenka į 
kvotą to krašto, kuriame 
jie yra gimę. Kur žmogus gyve
na emigracijos momentu neturi 
jokios reikšmės. Jei kas gi
męs Lietuvoje, o dabar gyvena 
Australijoj--į JAV vyksta pagal 
Lietuvos kvotą. Todėl nėra pras
mės keisti gyvenamą kraštą, kad 
būtų lengviau išvykti į Ameriką, 
neverta pvz., iš Italijos krausty
tis į Vokietiją, manant, kad iš 
ten bus lengviau išvykt. Ir iš 
Vokietijos vykstančiam į JAV lie
tuviui taikoma ta pati Lietuvos 
kvota.

Tačiau yra keli atvejai, kai į 
JAV norinčiam vykti jokio krašto 
kvota netaikoma. Be kvotos į JAV 
gali atvykti žmona ar vyras Ame
rikos piliečio, nepilnamečiai (iki 
21 metų) Amerikos piliečių vai
kai, Amerikos gyventojai grįžtą 
į JAV iš studijų užsienyje irpan.

Nėra jokios kvotos įvažiavi
mui į JAV gimusiam Kanadoje, 
Meksikoje, Kuboje, Haiti ir ki
tuose Pietų Amerikos kraštuos. 
Žinia, su jais be kvotos at
vyksta ir visi šeimos nariai, nors 
būtų ir kitur gimę. Pvz., lietu
vis vedęs brazilietę atvyksta 
į JAV pagal žmoną, be kvotos at
siveža ir visus vaikus, nors 
jie būtų gimę kur nors Europoje. 
Buvę Amerikos piliečiai ir tą 
pilietybę praradę, labai dažnai 
gali atvykti į JAV be kvotos.

L. Morkūnienė nuo rugpiūčio 9 d. atidarė naują, 
moderniškai įrengtą

EL — LOUISE HAIRDRESSER’S
553 EAST 185 ST. IV 1-5655

(Netoli Lake Shore Blvd.)

Atidarymo proga visos ponios ir panelės kviečia
mos su moterų salionu susipažinti ir pasinaudoti 
prityrusių šukuotojų patarnavimu. Vietinės ir eu

ropinės mados.
Mašinoms pastatyti yra vieta iš kiemo pusės, o 

taip pat ir šalutinėje gatvėje.

CIEVELANPE
Ir apylinkėse

• Dr. B. Matulionis, lydi
mas Dr. VI. Ramanausko, 
aplankė Dirvos redakciją ir 
susipažino su ofsetinės 
spaustuvės įrengimais.

• Vysk. Valančiaus Litu
anistinės Mokyklos išrink
tas naujas tėvų komitetas, 
ateinantiems mokslo me
tams, pareigomis pasiskirs
tė: pirmininkas — Anta
nas Kavaliūnas, telef. MU 
1-2899, vicepirm. — Leoka
dija Gailiušienė, telef. MU 
1-7014, sekretorė — Jadvy
ga Kliorienė, telef. RA 
1-8397, iždininkas — Alber
tas Sušinskas, telef. EN 
1-6543, valdybos narys — 
Vytautas Balas-Balašaitis, 
telef. CE 1-6072.

• Priimami užsakymai 
portretams iš fotografijų 
arba ir pozuojant. Portre
tus daro p. Kuprevičius. 
Kaina labai prieinama. Už
sakymus galima pranešti 
Dirvai,

Plaukikų dėmesiui
Plaukymo treni r u o t ė s 

vyksta kiekvieną dieną, iš
skyrus šeštadienį ir sekma
dienį, St. Clair Recreation 
Center baseine, nuo 5 iki 6 
vai. po pietų. Amžiaus gru
pės yra: vyrų, moterų, jau-

Kvota netaikoma kunigams (bet 
ne pamokslininkams ar vienuo
liams), Amerikos tarnyboje iš
buvusiems bent 15 metų, pro
fesoriams, mokslininkams, spe
cialistams ir pan. Kvota į JAV 
buvo kelis kartus įstatymais pa
naikinta tremtiniams (1948 m.-- 
400,000; 1953 m.—214,000; 1956 
--38,000 vengrams) ir jų čia 
atkeliavo labai daug.

Dabar įstatymu PL 86-468 vėl 
panaikinama kvota keliems tūks
tančiams. Šia lengvata kai kurie 
lietuviai, norėdami, tikrai galė
tų pasinaudot. Jų pareiga tuoj pat 
pajudinti savo emigracines bylas 
arba iš naujo jas Amerikos kon
sulatuose užvesti. Pradžią patys 
užinteresuotieji turi padaryti.

Nėra abejonės, kad Amerikos 
lietuviai ir Balfas stengsis rei
kalingą dokumentaciją butui ir 
darbui sudaryti. Tačiau negalima 
tų dokumentų daryti, kol Ame
rikos konsulas nepažadės vizos 
ir tokių dokumentų nepaprašys. 

nių ir mergaičių — 10-12 
metų, 13-15 m. ir 16-18 m.

Į plaukymo varžybas rug
piūčio 20-21 d. Detroite, nu
matoma iš Clevelando ga
benti nemaža plaukikų, to
dėl suinteresuoti prašomi 
lankyti treniruotes.

LSK Žaibas

• BALFo drabužių rink
liava Clevelande įvyks nuo 
rugpiūčio 6 iki 22 d. Drabu
žius atvežkit į šv. Jurgio 
arba Naujosios parapijų sa
les.

* A. L, R. K. F. stovykloj 
Dainavoj liepos 31 įvyko 
metinė šventė. Dalyvavo 
daug svečių. Vietos stovyk
lautojos atliko gražią meni
nę programą. Vyko ir laimė
jimo skirstymas paremti 
stovyklą. Iš Clevelando lai
mėjimus dovanomis parė
mė: Z. V. Akelaičiai, A. G. 
Beržinskai, Dr. H. Brazai
tis, Dr. A. Čepulis, V. čy- 
vas, J. Balbota, The Laima 
Trade, P. Dabrila, Dr. Gruz
dys, Dr. Juodėnas, V. Ro- 
ciūnas, P. Grybauskienė, B. 
S. Steponai, J. Sukarevičiū- 
tė, A. I. Sušinskai, O. Matu- 
sevičienė, S. S. Laniauskai, 
A; V. Tamuloniai, L. P. 
Staškūnai, H. S. Stasai, J.
J. Pikturnai, P. E. Mikšiai,
J. J. Puškoriai.

Clevelando Jaunimo Sto
vyklos Globos Komitetas 
nuoširdžiai dėkoja visiems 
aukotojams.

Išnuomojamas kambarys 
vyrui, jei pageidaujama, su 
virtuve arba ir su maistu. 
Skambinti HE 1-2261.

Išnuomojamas butas
5 kamb. ir vonia ,E. 70 
ir Superior rajone. Nau
jas gazo pečius .Lauko 
porčiai. Skambinti UT 
1-2347.

Parengimą kalendorius

♦ RUGPlOČIO 14 D. Lietuvių 
Piliečių Klubo narių gegužinė 
Shlapnic Grove parke prie So- 
lon, Ohio.

RUGSĖJO 4 D. SLA 14 kuo
pos vasaros pobūvis p. Blaške- 
vičių sodyboje.

RUGSĖJO 4 D. LB Clevelando 
abiejų apylinkių gegužinė (8tos 
Lietuvių Dienos tąsa) Neurų so
dyboje.

* RUGSĖJO 10 D. Pilėnų Tunto 
skautams paremti pobūvis. 
Rengia Tėvų Komitetas.

• RUGSĖJO 24 D. Dirvos 45 
metų sukakties spaudos balius 
Slovenian Auditorium,

♦ SPALIO 2 D. Neringos skau
čių tunto dešimtmečio iškilmin
ga sųeiga-vakaras.

SPALIO 8 D BALFo 15 m. 
sukaktuvių minėjimas Cleve
lande.

SPALIO 8 D. Korp. Neo 
Lithuania balius Slovenian Au
ditorium.

♦ SPALIO 15 D. SLA 136 kuo
pos rengiamas čiurliono An
samblio pramoginio okteto kon
certas.

KONSTANTINAS GLINSKIS 
JAUNYSTĖJE...
(Atkelta iš 3 psl.)

ties su klubu sąlygos buvo mums 
patogios: didžioji pelno dalis buvo 
skiriama studijai, kuri kolegiškai 
dalijo mažus honorarus kiekvie
nam už kiekvieną pasirodymą ir 
įgalino Glinskį neieškoti jokio 
kito uždarbio.

Spauda, dar beveik neturė
dama šios srities specialistų, 
kvalifikavo mūsų pasiekas rim
tai ir santūriai. Tiktai keista, 
kad vienur kitur išsišokėliai ban
dė nerimtai ir gana šališkai 
"kibti" prie Glinskio, tuo tar
tum keldami aikštėn savo dile
tantišką narsumą. Juk tai yra 
mūsų lietuviškoji yda--visur 
ir visados.

Norint patenkinti vis didėjan
čius dažnesnių vaidinimų reika
lavimus, reikėjo susirūpinti stu
dijos ir klubo ateitimi. Benag- 
rinėjant priimtinas galimybes, 
nuspręsta toje pačioje pastogėje 
gimdyti dar vieną studiją--Karių 
dramos mėgėjų kuopelę, kuri bent 
po truputį galėtų derintis prie 
mūsų vaidinimų ar koncertų 
spragų, kol kiek sustiprės sce
niškai. Ir tikrai, toji kuopelė, 
su entuziazmu progresuodama, 
netrukus gavo oficialų vardą— 
Karių teatro.

1920 m. pavasarį prasidėjo 
pertraktacijos tarp Glinskio ir 
Vaičkaus trupių, norint susi
jungti. Kurį laiką paprojektavus, 
buvo surastas ir naujas--Angos 
—vardas. Bet dar ne visai buvo 
prieita prie pirmojo vaidinimo, 
kai teko glaustis prie platesnio 
masto pradininko--Lietuvių me
no kūrėjų draugijos, kuri pasi
ryžo steigti Vaidybos mokyklą 
ir vėliau—Dramos teatrą.

Tiesa, vėliau Glinskis protar
piais gailėjosi, kad tik maža 
dalis mūsų studijos aktorių pri
sidėjo prie Dramos teatro, o 
dar vėliau kaikurie keletą kar
tų buvo kviečiami dramon,operon, 
režisūron ir administracijon.bet 
vieni tuoj tapo nepakeičiami savo 
tolimos nuo meno rūšies pa
reigose, kiti tuoj pradėjo kopti 
augštyn svarbiame valstybei dar
be. Todėl Glinskis ir skundėsi 
bent porą metų tuo, kad jam ne
noromis teko vargti su mažiau 
už mus išlavintais aktoriais, ma
žiau užgrūdintais arba beveik 
bemoksliais.

Iš kitos pusės, jeigu vienas 
kitas iš tos mūsų šeimos vaikų 
kiek vėliau dar studijavo įvai
rias meno sritis, kitas vėl pa
siekė net akademiško lygio ir 
rėmėsi augštojo mokslo kri
terijais, tai Glinskis, kiek ži
nome, buvo mūsų laikais neper- 
didelio išsilavinimo ir vėliau 
šalia teatro jokio kito mokslo 
ar meno, kad ir labai artimo 
teatrui, nebestudijavo. Per tai 
ir belieka stebėtis ir garbin
ti jo sugebėjimus atskleisti stu
dentams ir aktoriams tikrąjį 
vaidybos grožį, gilias meno pas
laptis ir net stambių autorių 
nustatomas fantazijos ir re
alumo, formą ir esmės, stiliaus 
ir priemonių ir kitokias gai
res.

Taip. Jis yra išvaręs gilią va
gą lietuvių teatrui savo jaunys
tėje—nuo Petrapilio iki Valsty
bės teatro.

Kaikurie vardai, pavardės, da
tos ir faktai patikrinti bei pa
tikslinti pagal dabar Bostone 
leidžiamą Lietuvių enciklopedi
ją.

Vladas Braziulis
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KAS IR KUR?
• Prof. Ignas Končius. 
Korp! Vytis garbės narys, 
sutiko būti Akademjpio 
Skautų Sąjūdžio jubilieji
nės vasaros stovyklos virši
ninku. Stovykla vyks rug
sėjo 4-11 d. netoli New Yor
ko.
• Vytautui Petroniui, gyve
nančiam Rio de Janeire, 
Brazilijoj, turinčiam spaus
tuvę, remiančiam lietuviš
kuosius reikalus, to miesto 
savivaldybė suteikė garbės 
titulą.
• Brazilijos lietuvių dienoj 
ir 35 metų imigracinės su
kakties minėjime dalyvaus 
ir prof. Ferreira Carrato, 
didelis lietuvių prietelius. 
Iškilmingas pamaldas lai
kys Sao Paulo katedroje 
kardinolo pagalbi n i n k a s 
vyskupas Dom Paulo Rolim 
Loureiro.
• Pas šen. J. F. Kennedy, 
prezidentinį demokratų kan
didatą, pasitarime lietuvius 
atstovavo: adv. J. Grigalius 
iš Bostono, M. Kižytė, A. 
Varnas — buvęs New Yor
ko ALT pirmininkas ir Dr.
P. Grigaitis.
• Romas Bričkus, iš Bos
tono, rūpindamasis, kad 
Dirvą skaitytų ne tik vy
resnieji, bet ir jaunimas, 
atsiuntė vėl dvi prenumera
tas.
• Leokadija Natkevičiūtė- 
Burbulienė, jūrų kapitono 
K. Burbulio žmona, liepos 
30 d. palaidota Baltimorėje.
• Dr. S. Biežis, mokėdamas 
prenumeratą atsiuntė ir $5 
Buką.

Maracay apylinkės lietuvių bendruomenės pirmininkas Jonas 
Stanevičius, talkininkaujamas Reginos Štltilaitės, paruošė vaikučiams 
žaislų.

Pranešame mūsų mieliems prieteliams 

ir pažįstamiems, kad š. m. rugpiūčio mėn. 

9 d. staiga mirė mūsų mylimas vyras ir tėvas

VYTAUTAS BLIUMFELDAS
L

Giliai nuliūdę žmona, sūnus ir marti

A. t A.
LIUDUI VISMINUI

staigiai mirus, jo gimines ir artimuosius šir
dingiausiai užjaučiame

Investment Klubas „Litas”,
Detroite

EAST CHICAGOJE GRAŽIAI 
PASISEKUSI GEGUŽIHĖ
Tautinės Sąjungos East 

Chicagos skyriaus valdybos 
pastangomis buvo suruošta 
išvyka-gegužinė su humo
ristinė programa ir kitomis 
įvairenybėmis. Ji įvyko lie
pos mėn. 23 d. (šeštadienį) 
p.p. Jonynų gražiaiųe sode 
Ghesterton, Indiana.

H u m o rištinę programą 
paruošė ir ją pravedė Jonas 
Rimkūnas, paskaityda m a s 
savo kūrybos, pravesdamas 
lietuviškas liaudies dainas.

Vakare S vai. buvo lau
žas, kurį uždegė pats šeimi
ninkas p. Jonynas ir kvietė 
visus dažniau susirinkti jų 
sodyboje, prisiminti lietu
viškas tradicijas, kurios jau 
baigia mūsų tarpe išnykti.

-Prie laužo žodį tarė Tau
tinės Sąjungos Chicagos 
skyriaus pirmininkas Pet
ras Vėbra ir East Chicagos 
skyriaus pirmininkas Kazi
mieras Pocius, čia buvo pa
dėkota .p. Jonynams už jų 
nepaprastą nuoširdumą ir 
leidimą nemokamai pasinau
doti puikiu sodu ir kitais 
patogumais.

Skanių lietuviškų valgių 
pagaminimu rūpinosi Van
da Mažeikienė, talkininkau
jant Irenai Rimkūnienei, E. 
Pocienei, A. Domarkienei, 
E. Nemickienei, O. Juodval- 
kienei ir kitoms. Be to, inž. 
Petras Steikūnas joms tal
kininkavo ir daug prisidėjo 
savo darbu.

G a i v inančiais gėrimais 
svečius vaišino: Jonas Stei
kūnas ir Petkūnas.

Linksmąją dalį (plokšte
lių muziką) tvarkė: Tadas

Gražioje Linkų vasarvietėje Christiana Lodge, Edwardsburg, 
Mich., šimtamečių ąžuolų paunksmėje, rugpiūčio 27 d. atsidaro 
trečioji neolithuanų stovykla.

Mečkauskas ir Juozas Bag- 
danskis.

Laimėjimus pravedė An
tanas Mažeika.

Gegužinės judėjimą ir 
tvarką palaikė p. Kazimie
ras Domarkas. Dalyvių at
žvilgiu gegužinė buvo gau
si ir nuotaika gera.

Skyriaus reikalams gau
ta gryno pelno per 200 dol.

Lituanistinės mokyklos 
tėvų susirinkimas

Lituanistinės mokyklos 
mokinių tėvų visuotinis su
sirinkimas įvyko rugpiūčio 
6 d., 7 vai. vakare šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijos 
patalpose, Harbor, Indiana.

Susirinkimą atidarė ko
miteto pirmininkas Bronius 
Ginčiauskas, kuris pakvietė 
pirmininkauti Antaną Vilu- 
tį, sekretoriauti Petrą In- 
dreiką.

Buvo priimta 1959-1960 
mokslo metų piniginė apy
skaitą, apsvarstyti visi mo
kyklos einamieji reikalai.

Buvusiam Lituanisti n ė s 
mokyklos mokytojui p. La- 
vickui pasitraukus iš moky
tojo pareigų, jo vieton pa
samdytas naujas mokyto
jas — Algis Markevičius.

Be visų apsvarstytų rei
kalų buvo išrinktas naujas

Vid. Vakarų sporto apygardos meisteriai—Chicagos ASK Litua
nicos krepšininkai, aiškinasi prieš rungtynes, kaip nugalėti prie
šininką. Vidury matyti Lituanicos nauja žvaigždė Bosnovskis. 

Ed. Šulaičio nuotrauka

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CŪ.

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.

Lituanistinės mokyklos tė
vų komitetas, kurį sudaro: 
ponia Vilutienė, A. Pacevi- 
čienė, Vytautas Aukštuolis, 
Jonas Girdžiūnas ir p. Mo- 
kiejus. Pakenė

TORONTO
Lietuvių Dienos

Kanadoje jau iš seniau nu
sistovėjo labai pagirtinas 
įprotis ruošti Lietuvių Die
nas. Į jas suplaukia masės 
ne tik iš Kanados, bet ir iš 
JAV lietuvių.

Šiemet tokios Lietuvių 
Dienos ruošiamos rugsėjo
3-5 d. Toronte, šios Lietu
vių Dienos proga norima pa
minėti ir 550 m. Žalgirio 
mūšio bei 20 m. Lietuvos 
okupacijos sukaktys.

Kai kuriems programos 
punktams pravesti ir šo
kiams išnuomota didžiulė 
salė, talpinanti 4000 žmo
nių.

Programoje yra II Kana
dos ir J. Am. V. tautinių 
šokių šventė, meno paroda, 
jungtinis Toronto chorų pa
sirodymas ir kt. L. T.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

Clevelando vengrės skautės atsilankė į svečius pas mūsų stovyklau
jančias skautes. y. Bacevičiaus nuotrauka

Tegul nemano skaityto
jai, kad rašant ir aiškinant 
socialinį draudimą, visą lai
ką bandysime aiškinti tik 
iš teoretinės pusės. Visai ne. 
Netrukus supažindin s i m e 
su įvairiais šio krašto so
cialinio draudimo įstatymo 
aspektais, kurie tiesioginiai, 
vienokiu ar kitokiu būdu, 
įtaigoja mūsų gyvenimą.Ta
čiau vis dėlto, prieš prade
dant aiškinti praktiškuosius 
dalykus, būtina bent trum
pai užsiminti ir priežastis, 
dėl kurių dabartinis sociali
nio draudimo įstatymas at
sirado.

Šis priežasčių priminimas 
yra reikalingas todėl, kad 
geriau suprastume ir paties 
socialinio draudimo įstaty
mo pritaikymą kasdieni
niam gyvenime.

Kodėl prasidėjo?
Ekonominis nesaugumas. 

Depresija. Nedarbas, štai 
vienos iš svarbiausių prie
žasčių, dėl kurių Amerikoje 
atsirado socialinis draudi
mas.

Jeigu daugelyje kitų 
kraštų socialinis draudimas 
vienokioje ar kitokioje for
moje jau buvo 19-me šimt
metyje, tai šis kraštas dėl 
socializmo baimės labai il
gai ir stipriai priešinosi 
prieš bet kokį valdžios kiši
mąsi į privačius piliečio rei
kalus. Tačiau didžioji 1930- 
1932 metų depresija paga
liau palaužė daugumos pa
sipriešinimą ir garsioji 
Roosevelto administrac i j a 
sutiko amerikiečių palanku
mą ir šiame krašte įvesti 
socialinį draudimą.

Kaip matome, socialinis 
draudimas atsirado dėl eko
nominio nesaugumo. Jis at
sirado dėlto, kad milijonai 
žmonių visiškai ne dėl savo 
asmeniškos kaltės, pasijuto 
bejėgiai nugalėti problemas, 
kurios atsirado duondirbiui 
netekus darbo.

Žinoma, kada daugumas 
žmonių dirba, retai iškyla 
ir kokia nors ekonominė 
problema. Tačiau kada ne
darbas paliečia didžiulę ma
sę, tada atsiranda įvairiau
si vargai.

Įvestasis socialinis drau
dimas nė nebandė nugalėti 
visas problemas. Tačiau jo 
įvedimu buvo bandyta bent 
iš dalies padėti darbininkui 
bei jo šeimai. Su socialinio 
draudimo pensijomis buvo 
bandoma pakeisti ir užtik
rinti bent minimalinę paja
mų dalį, kurios neteko dar
bininkas dėl įvairių priežas
čių.

Koks sprendimas?
Po minėtosios didžiosios 

Amerikos depresijos, spe
cialaus komiteto nuomone, 
pagrindinė tų laikų darbi
ninkų nelaimė buvo nuolati
nio darbo, o tuo pačiu ir 
nuolatinių pajamų praradi
mas. Buvo prieita išvados, 
kad būtina sukurti tokią 
sistemą, kuri kokiu nors 
būdu pakeistų prarastąsias 
reguliaras pajamas, bent 
minimalinėje sumoje.

Po ilgų tyrinėjimų bei 
įvairiausių apskaičiav imu 
buvo rasta, jog nuolatinį 

pajamų šaltinį tai grupei 
žmonių, kuri savo jėgomis 
duonos pelnytis negali, pa
jėgs suteikti tik toks fon
das, kur visa visuomenė da
lyvaus išlaidų padengime.

Tokiu būdu Amerikoje ir 
atsirado socialinis draudi
mas.

žinoma, patys pirmieji 
žingsniai socialinio draudi
mo darbe buvo ne tik kuk
lūs, bet ir sunkūs. Jau vien 
tas faktas, kad socialinis 
draudimas Amerikoje atsi
rado tik 1937 metais, rodo, 
jog pradžia buvo labai erš
kėčiuota. Užt'ru'nka mažiau
siai trys metai, kol paga
liau pradėjo plaukti į priva
čius namus pirmieji socia
linio draudimo čekiai.

Kuklūs buvo tada išmo
kėjimai ir tik maža grupė 
darbininkų galėjo naudotis 
nuolatine parama. Dėl šitos 
menkystės buvo visa eilė 
priežasčių, tačiau dvi buvo 
bene svarbiausios. . Pirma, 
kad socialinio draudimo fon
das neturėjo pakankamai 
susidarusių lėšų išmokėji
mams daryti. O antra, tik 
maža dalis darbininkų turė
jo teisę gauti pensijas.

Bet laikas gydė abi žaiz
das. Ilgai laukti nereikėjo 
ir amerikietiškoji socialinio 
draudimo sistema daugeliu 
atvejų ne tik pasivijo kitų 
valstybių panašias siste
mas, bet nemažai jų ir ap
lenkė.

Įstatymo keitimai
Kad socialinis draudimas 

neatsiliktų nuo kasdieninių 
gyvenimo reikalavimų, jis 
nuolatos keičiamas ir tobu
linamas. Tenka pastebėti, 
kad amerikiečių politinis 
gyvenimas turi daug įtakos 
į socialinį veikimą. Todėl la
bai dažnai įvairūs svarbes
ni socialinio draudimo įsta
tymo keitimai daromi rin
kiminiais retais.

Nuo 1937 metų, kada vi
sas įstatymas įsigaliojo, 
svarbesnieji pakeitimai bu
vo daromi: 1939, 1950, 1952, 
1954, 1956, 1957 ir 1958 
metais. Neabejojama, kad 
ir šįmet bus stambių pakei
timų. Jau turbūt daugelis 
girdėjo apie bandymą įves
ti nemokamą pensininkų 
gydymą bei kitas lengvatas.

Kaip ten bebūtų, visados 
su įvairiais pakeitimais 
ateina ir įvairius pagerini
mai. šitie pagerinimai nėra 
vien tik todėl daromi, kad 
rinkimų metu gavus pensi
ninkų — balsuotojų balsus. 
Jau daug svarbesnis ir auk
štesnis yra motyvas, kuris 
taip ryškiai yra charakte
ringas visiems amerikie
čiams. Būtent — amžinas 
noras padėti vargstančiam 
artimui.

Jeigu įstatymas nuolatos 
keičiamas, tai visai natūra
lu, kad yra būtina apie tuos 
pakeitimus žinoti. Būtina 
taip pat susigaudyti ir ben
drai visame socialinio drau
dimo sutvarkyme, kad .lai
kui atėjus, kiekvienas galė
tų priklausoma teise pasi
naudoti. Užtat nuolatos ban
dysime skaitytojams paaiš
kinti vieną specifinį įsta
tymo dalį.

Kadangi nemanau tuo pa-
čiu klausimu rašyti kelis 
kartus, todėl kviesčiau bent 
svarbesniuosius aiškinimus 
išsikirpti ir pasilaikyti, kad 
reikalui esant, nereikėtų 
vadovautis gandais, bet bū
tų galima naudotis teisinga 
informacija.

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