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MASKVA PRADĖJO TEISMINI SPEKTAKLĮ

Lakūnas Powers prisipažino, bet parodinė byla 
nevyksta pagal sovietų režisūra.

Kremlius pradėjo didžiausią 
nuo Stalino laikų teismini spek- 
takl|--parodinę bylą, siekdamas 
kaltinamojo amerikiečio lakūno 
Francis Gary Powers asmenyje 
pasmerkti ir prieš visą pasauli 
diskredituoti. Jungtines Ameri
kos Valstybes, jų vadovaujančius 
asmenis ir bendrai amerikinę 
politiką.

Byla vyksta šiam spektakliui 
specialiai atremontuotoje ir pri
ruoštoje Maskvos Kolonų salė- 
je--(2000 sėdimų vietų),profesi
nių sąjungų rūmuose--toje pa
čioje salėje, kuriojetrisdešimtų- 
jų metų pabaigoje Stalinas pra
vedė savo numatytų aukų propa
gandini sužlugdymą, pradėdamas 
milžiniško masto apsivalymus 
nuo esamų ir nesamų konkuren
tų.

Bylai pasiruošta taip, kad būtų 
pasiekta kuo didesnio propagan
dinio efekto: salėje įrengti mik
rofonai vietinėms radijo-televi- 
zijos transliacijoms, sumobili
zuotas vertėjų štabas, bylos ei
gai tuoj pat perduoti anglų, pran
cūzų, vokiečių ir ispanų kalbo
mis, ties salėmis durimis pas
tatyti kioskai su propagandiniais 
pamfletais įvairiomis kalbomis 
(jų tarpe brošiūra apie U-2 inci
dentą ir knyga, atpasakojanti ki
tą erą -- Chruščiovo vizitą 
Amerikoje), bylos išvakarėsegy- 
ventojuose bandyta sukelti "šni
pų maniją", beveik kasdien su
randant naują "amerikinį agentą".

Trijų karinių teisėjų kolegijai 
pirmininkauja gen. Itn. Boriso- 
glebskis, prokuroras--Rudenko, 
kuris buvo sovietų prokuroru 
Nuernbergo nacių byloje ir dėl 
kurio grasinimų Nuernbergo byla 
vos neiširo, kai buvo iškilęs 
Hitlerio - Stalino įvykdyto Pa
baltijo pasidalinimo klausimas.

Pirmąją Maskvos parodinės 
bylos dieną Rudenko perskaitė 
ilgą kaltinimo aktą, perpildytą 
propaganda prieš Jungtines Val
stybes. Sovietinės vyriausybės 
organas Izvestija tą rytą at
spausdino karikatūrą, kurioje 
vaizduojami kaltinamųjų suolan, 
šalia lakūno Powers, pasodinti 
prez. Eisenhoweris, viceprez. 
Nixonas, valst. sekr. Herteris, 
ČIA viršininkas Dulles ir JAV 
gynybos ministerija.

Lakūnas Powers, kuriam 109 
dienas nebuvo leista pasimatyti 
su jokiu asmeniu, išskyrus tar
dytojus, salėje atrodė beveik ne
pasikeitęs, tik gerokai išblyškęs 
gestas | salę, jis kelis kartus 
apsidairė, dairydamas savo šei
mos. Tačiau pamačius ją, jo vei
do išraiška nepasikeitė.

Rudenkai perskaičius kaltina
mąjį aktą, teismo pirmininkas 
paklausė kaltinamąjį, ar jis skai
tęs kaltinamąjį aktą ir ar pri- 
sipažįstąs kaltu. Powers į abu 
klausimus atsakė "taip". Vėliau, 
kai sovietinės vyriausybės skir
tasis gynėjas Griniovas paklau
sė Powers, ar jis gailusis už 
tai, lakūnas atsakė: "Na, dabar

Rugpiūtis-August 19, 1960

tinė mano būklė nėra pergera... 
Aš nedaug girdėjau pasaulinių ži
nių nuo tada, bet, kiek suprantu, 
mano skridimo pasėkoje nejvyko 

Sovietinės vyriausybės oficioze "Izvestijoje" paskelbta karika
tūra, iš kurios aiškėja, kaip Powers bylą sovietai nori išpūsti. 
Kaltinamųjų suole vaizduojami: lakūnas Powers, Pentagonas, ČIA 
viršininkas Dulles, valst. sekr. Herteris, prez. Eisenhower.;s, 
viceprez. Nixonas. Užpakaly, ant stalo, "šnipinėjimo reikmenys".

viršūnių konferencija, ir buvo 
atšauktas prezidento Eisenhow- 
erio vizitas. Kiek spėju, nuo to 
padidėjo tarptautinė {tampa. Nuo
širdžiai gailiuosi, kad turėjau 
ką bendro su tuo."

Į prokuroro ir vėliau gynėjo 
klausimus, ar jis buvęs kankin
tas, Powers atsakė "ne". Ru
denkos klausinėjamas, ar jis da
ręs orines nuotraukas per 
ankstyvesnius skridimus, kalti
namasis pareiškė, nežinąs. "Aš 
tik junginėjau mygtukus," pri
dūrė jis. Kai Rudenko paklausė, 
ar kaltinamajam nesą aišku, jog 
skridimai buvę žvalgybiniai, jis 
pareiškė: "Aš galvočiau, kad jie 
buvo". Bet Powers pabrėžė, kad 
jis tiktai vykdęs {sakymus pagal 
sutarti su ČIA.

Pov/ers liudijo, kad jo lėktu
vas buvęs kliudytas 68,000 pė
dų aukšty, ir kad jam galų gale 
pasisekę iš lėktuvo iššokti 14,000 
pėdų aukšty. Jis turėjęs instruk
cijas sunaikinti lėktuvą ir "jei 
galima, su pagalba gelbėji
mosi priemonių išbėgti iš 
krašto".

Powers nepatvirtino prokuroro 
Rudenkos {taigojimų, kad begar
sis pistoletas ir 205 šoviniai, 
rasti jo lėktuve, buvę skirti gink
lu prasiskinti kelią iš Sovietijos. 
Pistoletas buvęs duotas me

Cleveland, Ohio

džioklės reikalams, o nuodingoji 
adata--nusižudyti, jei jis būtų 
kankinamas ir nebegalėtų kanki
nimų ištverti. į Rudenkos įtaigo- 

ilinus, kad lakūno viršininkai ne
sisieloję jo gyvybe, Powers 
atsakė, kad "sprendimas ją nau
doti ar nenaudoti buvo paliktas 
man pačiam".

Prokuroras Rudenko taip pat 
bandė su byla surišti ir New 
Yorko kardinolo Spellman vardą, 
klausdamas, ar "pats kardinolas 
susidomėjęs karinėmis bazė
mis", kai lankėsi Adanoje. 
Powers atsakė: "Aš pasaky
čiau, kad jis domėjosi kariniu 
personalu, o ne bazėmis." Kard. 
Spellman yra Romos Katalikų 
Vikaras prie JAV ginkluotų jėgų 
ir kasmet, Kalėdų proga, aplanko 
užjūrių bazes.

Antros dienos posėdy, supykin
damas teisėjus, Powers paneigė 
sovietų teigimus, kad U-2 lėk
tuvas buvęs be identifikacijos 
ženklų. Kaltintojai taip pat ne- 
išgavo iš jo patvirtinimo, kad 
lėktuvas buvęs numuštas sovieti
ne raketa. Jis sakėsi tik girdė
jęs ir pajutęs sprogimo smūgį 
posūkio metu.

Vienu metu jis nutraukė savo 
liudijimą, prašydamas teisėjus 
nukreipti nuo jo dideles sovieti
nės televizijos lempas, kurios 
jam sukelią galvos skausmus.

Vakarų spaudos fotografai ir 
televizijos reporteriai į teismo 
salę nebuvo {leisti. Jie turi nuo
traukas pirktis iš sovietųvalsty-

Argentinos lietuvis Andrius Ramanauskas, vaidinęs filme "Rio Abajo" (Pavandeniui) lietuvio rolę. 
Filmas buvo suktas Ibicuy saloje, vaizduojąs Argentinos ateivių gyvenimą. Tame pačiame filme vai
dino S. Nalivaikienė su dukra, o muzika ir lietuviškos dainos Vytauto Cibavičiaus menininkų grupės. 
Sis filmas laimėjo Argentinos Švietimo Ministerijos skirtą piniginę premiją. Plačiau apie filmą 8 psL

BADAS UŽ BAMBUKO UŽDANGOS
Praeitais metais ir ypač 

š| pavasari komunistinė Kini
ja pergyveno tok| badą, kokio dar 
nebuvo pergyvenusi XX amžiuje 
—net ir tais keikiamais laikais, 
kuriuos pakeitė "laimės nešėjas" 
Mao.

Badas raudonojoje Kinijoje? 
Eilinis žmogus kraipo galvą ne 
dėlto, kad Azijoje, kur bado 
katastrofos priklauso prie nuo
latinių gamtos reiškinių, kaip 
potvyniai, liūtys, pūgos, cholera, 
bet dėlto, kad pasaulis iki šiol 
nieko apie tai nežinojo ir nega
lėjo pagelbėti. O ta pagalba 
griautų melagingą komunistinę 
propagandą, besigiriančią viso
kiais pertekliais.

Bambukinė uždanga, nors ir 
kaip parodoksiškai skambėtų’,pa
sirodo esanti sandaresnė už ge
ležinę. Taip, net daugelis Vaka
rų laikraščių, kuriems negalima 
prikišti simpatijų komunizmui, 
pasakojo apie gerai apsirengu
sius, net laimingus kiniečius, ku
rie "visur" sutinkami. Bet gi 
kiekvienas, kuriam leidžiama į- 
važiuoti tan kraštan, ar tai bū-

Lumumba grasina karu
Kongo premjeras Lumumba 

grasino su savo armija {siveržti 
t Katangos provinciją, jeigu Jung
tinės Tautos neišpildys jo rei
kalavimo - pasiųsti {Kongą "neu
tralius stebėtojus". Tam pareiš
kimui paskelbti ji s buvo sušaukęs 
specialią konferenciją. Krašte 
{vesta karo būklė šešiems mė- 

binės žinių agentūros Tasso. So
vietinės televizijos {staiga pa
žadėjo Vakarų TV bendrovėms, 
kad parduosianti filmą po teismo, 
kai jis sovietinių {staigų paruoš
tas ir išcenzūruotas. Iš viso { 
salę {leista 300 Vakarų laikraš
tininkų, po vieną iš laikraščio 
ar žinių agentūros.

Sovietinė televizija pirmosios 
teismo dienos vakare davė ke
lias ištraukas, vaizduojančias 
Powers prisipažinimą ir apgai
lestavimą dėl tarptautinės {- 
tampos, tačiau jose, kaip ir ra
dijo transliacijose, buvo daugiau 
savų komentarų, negu dokumen
tinio bylos eigos atpasakojimo.

KAIRĖJE: Jaunos Argentinos 
lietuvaitės, attikusios meninę 
programą Žalgirio mūšio su
kakties minėjime, Buenos Aires. 
Pirmoj eilėj iš kairės: Didžio- 
kaitė, Matulaitytė, Antanaitytė ir 
Šlepikaitė. Stovi: Rukšėnaitė, Žu
kaitė, Misiūnaitė, Skrandžiūtė, 
mažųjų ansamblio vadovė Ona 
Ožinskienė, Arg. LietuviųCentro 
knygyninkė Irena Štaškevičiūtė, 
Vedrickaitė, Butkutė ir Stan- 
čikaitė.

Pr. Ožinsko nuotrauka 

tų turistas ar prekybininkas, 
yra komunistinės Kinijos valdo
vų svečias, ir dar nė vienam 
jų nepasisekė pasižvalgyti beru- 
žavųjų akinių, kurie jiems už
dedami, peržengiant sieną.

Prieš skaisčiai raudoną lai
mingosios Kinijos paveikslą, ku
rį kasdieną pasauliui rodo ko
munistinė vyriausybė, daug niū
resnę realybę atskleidžia tie 
žmonės, kurie buvo pakliuvę J 
komunistinį malūną ir kuriems 
vis dėlto pasisekė iš jo išsprukti.

Pasikalbėjimai su tūkstančiais 
pabėgėlių iš {vairių krašto dalių 
(vidutiniškai iš raudonosios Ki
nijos per mėnesį pabėga 5000 
žmonių) vaizdžiai papildo liudi
jimus pirklių ir keleivių iš 
Azijos kraštų, kuriems retkar
čiais pasiseka, nors ir trumpam 
laikui, atsipalaiduoti nuo "valsty
binės globos".

Jie visi, kiekvienas atskirai, 
patvirtina, kad visoje Kinijoje 
viešpatauja aštri maisto produk
tų stoka. Kantone, tik vieną pa
vyzdį minint, nuo 1959 metų 

nesiams, faktiškai reiškiant ka
rinę diktatūrą.

New Yorke Sovietijos atstovas 
oficialiai painformavo JT gen. 
sekr. Hammarskjoldą, kad Jungt. 
Tautų įgulos neturinčios " pasi
duoti" Katangos režimui.

Ganos premjeras Nkruma pa
reiškė, kad jis esąs pasiruošęs 
vykti | Katangą ir padėti išspręs
ti Kongo krizę. Tačiau savo pa
reiškime jis pabrėžė, kad Jungti
nių Tautų pareiga esanti "padėti 
Kongo vyriausybei, išlaikant 
krašto vientisumą ir teritoria- 
linį integralumą". Jo nuomone, 
Jungt. Tautų įgulos Konge tu
rinčios būti didžiąja dalimi su
darytos iš afrikiečių.

Leopoldvilleje įvyko susirė
mimas tarp vietinės armijos ir 
atvykusių į Jungt. Tautų Koman
dos sudėtį kanadiečių. Vienas 
Kanados dalinio karininkas sun
kiai sužeistas į galvą.

♦ LAOSE kilo pilietinio karo 
grėsmė, buvusio kabineto gyny
bos ministeriui gen. Nousavan 
išėjus su dalimi karališkosios 
kariuomenės prieš naująją neū- 
tralistinę premjero Phouma vy
riausybę. Kai kurie nepatvirtinti 
pranešimai sako, kad Nousavan 
daliniai jau esą priartėję prie 
administracinės krašto sostinės 
Vientiane.

♦ JAV gynybos sekretorius su
darė naują centralizuotą plana
vimo grupę, kurios uždavinys 
yra nurodyti atominių ginklų tai
kinius priešo krašte eventualaus 
karo atveju. Grupės viršininku 
paskirtas gen. Power, Strategi
nės Oro Komandos viršininkas. 
Jo pavaduotoju bus vienas iš 
laivyno aukštųjų karininkų.

pavasario visiškai negaunama 
mėsos. Tik viename iš visų 
miesto restoranų kartais jos at
siranda užsienio svečiams— ži
noma, už atitinkamą kainą.

Visur trūksta "azijinės duo
nos"--ryžių. Kaimiečiai daugely 
vietų bando savo maistą "paįvai
rinti" žievėmis, šaknimis, žolė
mis. Pagaliau ir vyriausybės rei
kalavimai rinkti uogas ir lauki
nius augalus, auginti daugiau 
vištų ir kiaulių, rodo, kad vis
kas nėra taip gera, kaip oficia
lioji propaganda bando įtikinti. 
Vienas Pekino laikraštis siūlė 
"kietus valgius" pakeisti skystu 
maistu. Tuo būdu būsią galima 
sutaupyti javų. Net komunistų 
medicininiuose laikraščiuose 
nuolat randami straipsniai apie 
ligas, kurias gali sukelti vien tik 
maisto stoka.

"Guardian" neseniai paskelbė 
pasikalbėjimą su kiniete, kuriai 
pasisekė pabėgti į Macao. Pa
klausta apie pabėgimo priežas
tis, ji pareiškė: "Aš negalėjau 
žiūrėti, kaip mano kūdikis pama
žu silpo. Pažiūrėkite, jis jau 13 
mėnesių, ir vos begali pašliaužti. 
Komunoje nebuvo nei žuvies, nei 
daržovių, tiesiog nieko."

Net Pekine šį pavasarį buvo 
galima pastebėti maisto produk
tų stoką. Sausio mėnesį visame 
mieste nebuvo nė riebalų, ne
kalbant jau apie sviestą, nė kiau
šinių, nė bulvių; vienintelės dar
žovės krautuvėse buvo kopūstai ir 
runkeliai. Darbininkas per mėne
sį gavo: 200 gramų mėsos, 250 
gramų valgomos alyvos.

Bet kaip, galima klausti, ba
das įsiviešpatavo krašte, kuris, 
pagal vyriausybės panegirikas, 
jau stovi ant komunistinės lai
mės įsikūnijimo slenksčio?

Pirmiausia, Kiniją pastarai
siais metais ištiko eilė katas
trofų, kurios nebuvo komunisti
nio planavimo klaidos. Nepap
rastos sausros kaitaliojosi su 
potvynių katastrofomis, taifū
nai ir epidemijos pastatė komu
nistus prieš tokias problemas, 
kurios kiekvienai vyriausybei su
keltų sunkius galvosūkius.

Tačiau Pekino kaltė buvo ta, 
kad jis visai nesuko galvos. Ne
paisant vis ryškėjančios katas
trofos, eksportas, ypač maisto 
produktų, buvo vis didinamas, 
ir didinamas politiniais sume
timais. Raudonosios Kinijos vy
riausybė praeitais metais į So
vietiją eksportavo daugiau, ne
gu iš ten įsivežė. Eksportuoja
mų produktų 70^0 sudarė že
mės ūkio gaminiai, ypač kiau
liena, maisto produktai, kurių 
trūko savame krašte. įvežamos 
buvo mašinos ir ginklavimo reik
menys, ginklai ir lėktuvai. Že
mės ūkio mechanizacija toli at
siliko nuo ginklavimo pramonės.

Tačiau didžiausioji raudono
sios Kinijos vyriausybės kaltė 
buvo atkaklus stalinistinė me
todų taikymas ūkininkams - me
todų, kuriuos, pvz., Sovietiją jau 
atmetė. Tironiška kolektyvizaci
ja ir Kiniją privedė prie sunkių 
katastrofų. (tp)
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Iš MSMiiuBs politikos užkulisių ATOSTOGOS UŽSIENYJE -- BOTAGAS

BERLYNAS IŠSKIRIAMAS IŠ VALIUTOS REFORMOS oarbimgumui pakelti
Ties karinio gubernatoriaus 

generolo Lucius Clay štabu su
stoja juodas miesto komen
danto automobilis. Jaunuoliškai 
šviežias pulkininko Howley vei
das nėra linksmas.

—Senis turbūt blogoj nuotai
koj? -- priškambaryje jis pa
klausia adjutantą.

—Šnypščia, kaip aukšto spau
dimo katilas,--atsako tas.

Howley truktelia pečiais ir į- 
eina Į savo viršininko kabinetą 

—Prašau sėstis,—trumpai pa
sako Clay, vaikščiodamas po 
kambarį.

Kurį laiką kambaryje viešpa
tauja grėsminga tyla.

—Tamstos elgesys buvo nepa
teisinamas, -- prabyla Clay.— 
Nepateisinamas!

Pulkininkas tyli, tik dešinią
ja ranka pasitaiso apikaklę, 
tartum norėdamas įkvėpti dau
giau oro.

--O blogiausia,--niršta Clay, 
—blogiausia, kad tamsta net 
nesigaili.

—Čia tamsta prakeiktai tei
sus, aš nė negalvoju gailėtis,-- 
atkerta Howley.

--Bet tamstos uždavinys buvo 
ten pasilikti ir ištesėti,--rėkia 
generolas Clay parausdamas, 
kaip įerzintas kalakutas.

—O aš galvojau,--atsikerta 
Howley, -- kad mano pareiga yra 
sulaikyti rusus, kad jie nepasi
grobtų Berlyno.

Kas atsitiko?
Birželio 16 keturi Berlyno 

miesto kariniai komendantai 
dar kartą susėdo prie vieno 
stalo. Posėdis prasidėjo 10 va
landą ryto. Tryliką valandų so
vietai ant stalo dėliojo "kiečiau
sius riešutus". Tai buvo pasiū
lymai ir reikalavimai, jau de
šimtimis kartų įtraukti į darbo
tvarkes, ir dešimtimis kartų ne
buvo rasta vieningo jų sprendimo. 
Pulkininkas Howley pavargo nuo 
to ginčo, jis tikrai buvo pavar
gęs. Vos begalėjo išsilaikyti ne
užmigęs. Pagaliau jis pirmi
ninką, prancūzų generolą Ga- 
neval, paprašė:

—Jau ketvirtis po vienuoliktos. 
Prieš pusę valandos aš pasiūliau 
posėdį baigti. Aš esu pavargęs. 
Aš einu namo, į lovą. Su tamstos, 
generole, leidimu aš savo vietą 
užleisiu mano pavaduotojui, pul
kininkui Babcock.

Generolas, maloniai nusišyp
sojęs, davė sutikimą. Tačiau, 
vos tik pulkininkas Howley už
darė paskui save posėdžių sa
lės duris, iš vietos pašoko rusų 
atstovas ir susijaudinęs pa
skelbė:

— Negarbingas pulkininko 
Howley elgesys neleidžia mums 
dalyvauti tolimesniuose posė
džiuose.

Sovietų delegacija, tartum po 
komandos, pakilo ir išžygiavo iš 
salės. Pokštelėjo užtrenkiamos 
durys.

PASIKLAUSKITE SAV|S
SEKAMŲ KLAUSIMŲ 

APIE FIRMĄ, Į KURIĄ KREIPSITĖS, 
PIRM NEGU SIŲSITE

DOVANŲ PAKETJį į USSR
1. Ar firmą patikima?
2. Ar įrodžius tai ?
3. Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavima. 

išsiuntimą ir primosimą dokumentų ?
4. Ar naudoja geriausias dėžes?
5. Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų?
6. Ar yra oficialiai autorizuota firma?
Atsakymas yra TAIP j visus viršminėtus klausimus, 

jeigu jūs siųsite savo dovanų tpakus per
bile sekantį skyrių,

GLOBĖ PAR6EL
716 Walnut St.
PHILADELPHIA 6, PA. 
WAlnut 5-3455
4102 Archer Avė. 
CHICAGO 32. ILL. 
FRontier 6-6399

390 W. Broadway 
SO. BOSTON 27, MASS. 
ANdrew 8-8764
683 Hudson Avė. 
ROCHESTER 21, N. Y. 
BAker 5-5923
346 Third Avė. 
PITTSBURGH 22, RA. 
GRant 1-3712
174 Tilghman Street
ALLENTO1VN, PENNA. 
Tel. HEnlock 5-2069

979 So. Broad 
TRENTON, N. 
Tel. EXport 4-

Taip pagaliau sprogo ir bend
roji komendantūra--dviem die
nom prieš Vakarų sąjungi
ninkams paskelbiant pirmąjį 
įstatymą apie valiutos reformą 
amerikiečių, britų ir prancūzų 
zonose. Tuo pat metu buvo pa
skelbta, kad Berlynas išjungia
mas iš tos valiutos reformos.

Generolo Clay pyktis dėl pa
vargusio pulkininko Howley, 
kuris po tryliką valandų trukusio 
komendantūros posėdžio nuėjo 
gulti, turėjo pagrindą, nes Va
karų sąjungininkai vis dar tebe
sitikėjo galėsią su rusais susi
tarti dėl bendros valiutos Ber
lyne, Iš savo pusės jie norėjo 
išvengti bet kokių provokacijų.

♦

Su pašaipia šypsena skaito so
vietų maršalas Sokolovskis są
jungininkų karinių gubernatorių 
bendrą raštą, kuriame jie pa
reiškia esą pasiruošę svarsty
ti bendrą valiutos politiką Ber
lyne. Maršalui taip pat praneš
tas ir valiutos reformos Vakarų 
Vokietijoje terminas. Sokolovs
kis tuoj pat reaguoja.

Zonų perėjimo punktuose nu
leidžiami barjerai. Nutraukia
mas geležinkelių susisiekimas. 
Spekuliantai, kurie iš Vakarų Vo
kietijos sugriautų didmiesčių 
bandė per zonos sieną gabenti 
beverčius reichsmarkių bankno
tus, išsigandę kelia rankas, ne
tikėtai išgirsdami baisųjį "stoj!" 
Automatų vamzdžių akivaizdo
je juodosios rinkos milijonieriai 
staiga tampa elgetomis.

Tariamai siekdami sulaikyti 
reichsmarkių antplūdį į sovie
tinę zoną rusai keleriopai padi
dina geležinės uždangos apsaugą. 
Tik po nepaprastai griežtos kont
rolės praleidžiami traukiniai ir 
laivai, gabeną maisto produktus 
ir prekes Berlyno gyventojams.

O Berlyne tą 1948 birželio 
19, sekmadienio, rytą gandas veja 
gandą. Vienoje kepykloje, kurios 
vitrinos vis dar tebėra užkaltos 
kartono gabalais, senyva mote
ris šnibžda savo kaimynei:

—Aš girdėjau iš savo Ego- 
no, o žinai, jis yra šoferis pas 
anglus. Ir jis girdėjo kalbant 
du anglų karininkus, žinai, Ego- 
nas supranta angliškai, ir 
tie karininkai sakė...

Kepyklos pardavėja nutraukia 
pokalbį:

--Pagal šią atkarpą negaliu 
duoti, ji šį rytą buvo atšaukta.

—O Dieve, — aimanuoja mo
teris. Paskui tyliau: -- O galbūt 
jūs galite...

Pardavėja papurto galvą. Ji 
kartais parduodavo duoną "juo
dai". Du šimtus reichsmarkių už 
svarą sumokėdavo klientai. Bet 
dabar? Kas iš tų reichsmarkių, 
kurios rytoj galbūt bus bevertės 
ir Berlyne?

Juodojoje rinkoje kainos kyla, 
kaip į karštą vandenį įmerkto 
termometro gyvsidabris. Už

priklausantj
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Camel cigarečių kartoną Pots
damo aikštėje reikalaujama jau 
nebe tūkstančio, o šimto tūkstan
čių reichsmarkių. Sviestas, už 

. kurio svarą berlyniečiai mokė
davo nuo penkių iki Astuonių šim
tų reichsmarkių, jau visai dingęs 
iš rinkos. Pašto įstaigos perpil
dytos. Berlyniečiai staiga at
siminė savo skolas. Suraukę vei
dus, namų savininkai skaičiuoja, 
šimtines, kurias nuomininkai at
siuntė su pastabomis: "Mes no
rime apsimokėti atsilikusias 
nuomas".

O komunistinės radijo stoties 
pranešėjas tuo tarpu kartoja:

—Maršalas Sokolovskis išlei
do sekantį įsakymą: Vakarų 
Vokietijos okupacinėse zonose 
išleisti banknotai negalioja so
vietų zonoje ir visame Berlyne, 
kuris sudaro ūkinę sovietų zonos 
dalį.

Namo savininkas, skaičiavęs 
šimtines, staiga sustoja:

--Ar girdėjote,--jis kreipiasi 
į nuomininką,--Berlynas yra da
lis sovietų okupacinės zonos... 
Žmogau, supranti...

Tuo metu kambarin įsiveržia 
jo žmona:

—Emili, amerikiečiai atsi
traukia. Pati mačiau...

—Nekalbėk nesąmonių!
—Bet aš mačiau amerikiečių 

karinį sunkvežimį, prikrautą bal
dų, važiuojantį aerodromo pu
sėn...

--Jei jie atsitrauks, mes 
žuvę,- aimanuoja vyras. Nei jis, 
nei jo žmona nenujaučia, kad 
prie sunkvežimio vairo sėdėjo 
komunistas šoferis, kad sunkve
žimis yra iš amerikinės karo 
pagalbos Rusijai siuntų, ir kad 
dar vakar jo šonai buvo pažy
mėti raudonomis žvaigždėmis. O 
baldai yra paimti iš "fašistų" 
ir "spekuliantų" konfiskuotų bu
tų. Sovietai išsigalvojo tą triu
ką nerimui gyventojų tarpe 
kelti...

(Bus daugiau)

AFRIKOS VALSTYBIŲ VARDAI
Daugelis šiandien nuolat links

niuojamų Afrikos valstybių var
dų yra kilę iš žodžių, kuriuose 
atsispindi Afrikos istorija, ge
ografinės sąvokos arba vietinių 
gyventojų padavimai. Štai kele
tas pavyzdžių:

DAHOMIS (respublika) --iš 
vietos gyventojų naudoto pava
dinimo Da home, reiškiančio 
"miestą ant pilvo". Šešiolikta
jame amžiuje gyvenęs genties va
das Da buvo nužudytas jo var
žovo. Pastarasis perpiovė jo 
pilvą, palaidojo jį ir ant jo kapo 
įkūrė miestą.

GANA (respublika)—iš Afri
kos imperijos viduramžiuose.

KONGAS (respublika) — nuo 
Kongo upės, kuri vardą gavo nuo 
vietinių gyventojų žodžio "kong", 
reiškiančio kalnus.

GVINĖJA (respublika) -- iš

KAS DIRVOS NESKAITO
- DAUG NUSTOIA!
Šimtai naujų skaitytojų, 

pradėję skaityti Dirvą ir ja 
džiaugias^ Pasiteiraukit, 
ar Dirvą skaito jūsų pažįs
tami ir kaimynai. Jei ne— 
atsiųskit jų adresus. Jie 
Dirvą gaus dvi savaites 
nemokamai.
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REIKALAIS,
kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę 
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Dar niekada anapus geleži
nės uždangos nebuvo taip uoliai 
keliaujama, kaip šiais metais. 
Mat sovietinė imperija staiga 
atrado turizmo naudą ir ją 
įtraukė į valstybinius planus. Ne
paisant, kad tuose planuose kiek 
netikrą faktorių sudaro keleiviai 
iš Vakarų, jau dabar galima ga
na tiksliai išvesti šių metų ba
lansą:

ČEKOSLOVAKIJA su pasaulyje 
pagarsėjusiais kurortais, kurie 
1937 metais pritraukė 2,136,000 
užsieniečių, šiais metais užpla
navo 450,000 turistų (20% dau
giau, negu praeitais metais). 132, 
000 čekų šiais metais gaus 
leidimus į užsienį, didžiąja • 
dalimi aplankyti Sovietiją ir 
kaimyninius satelitus.

BULGARIJA numačiusi pri
imti 80,000 turistų (praeitais me
tais 62,000), ir 12% jų tikimasi 
sulaukti iš "kapitalistinių valsty
bių", kurie viliojami į "Rytų 
Rivierą" prie Juodosios jūros. 
Kelionė lėktuvu iš Vienos ir 14 
dienų viešnagė Varnoje siū
loma už 2480 šilingų (kiek dau
giau, nei 100 dolerių).

VOKIETIJOS sovietinė zona, 
neturėdama didelių gamtos įdo
mybių, tegalėjo užplanuot-i tik 
16,000 užsieniečių, kurių laukia 
Ruegeno saloje, Harze ir "Sak
sonijos Šveicarijoje". į užsienį 
Vokietijos sovietinė zona yra pa
siruošusi išleisti 55,000 turistų, 
iš jų 15,000 į Sovietiją, po 10,000 
į Bulgariją ir Rumuniją, 8,000 
į Čekoslovakiją, 3,000 į Lenki
ją, 2,000 į Albaniją ir 7,000 
laimingųjų, kurie turi jų kelio
nes apmokančius giminaičius 
laisvajame pasaulyje, į Vaka
rus.

VENGRIJA, pagal "Magyar 
Nemzet" 1959 metais užregistra
vusi 55,000 užsienio svečių, 
pirmą kartą perviršydama prieš
karinį turistų skaičių. Šiais me
tais, palengvinus vizų išdavimą, 
laukiama 80,000 svečiųBudapes- 

vietinių žodžio "ginnie", teiš- 
kiančio miestą. Britai gamino 
auksines monetas, taip pat ži
nomas gvinejų vardu, tuose 
miestuose.

KENIJA (britų karališkojo vai
niko kolonija ir protektoratas) 
—nuo Kenijos kalnų, kurie vardą 
gavo iš vietinių žodžio, reiš
kiančio miglą. Kalnų viršūnės 
dažnai esti debesų uždengtos.

LIBERIJA (respublika) -- nuo 
žodžio laisvė, kurį pasirinko iš
laisvinti Amerikos vergai, kolo
nizavę kraštą 1822 metais.

ETIOPIJA (imperija)--išgrai
kų žodžio, reiškiančio "nu
degusius veidus".

TANGANIKA — "Nijika" vie
tinių tarmėje reiškia ežerą, o 
"tangania"--rinkti. Ežeras buvo 
vandens surinkimo vieta.

DRAMBLIO KAULO PAKRAN
TĖ (Ivory Coast--respublika)-- 
nuo dramblių ilčių, kurios buvo 
randamos toje vietoje.

ČADAS (respublika) — nuo vie
tinių žodžio, reiškiančio ežerą.

SIERRA LEONE (britų kolonija 
ir protektoratas) -- nuo portugalų 
žodžio, reiškiančio "liūtų kal
nus", nors toje uolotoje pakran
tėje visai nėra liūtų. Portugalų 
tyrinėtojai bangų ūžimą palaikė 
liūtų riaumojimais.

te, prie Plateno ežero irBakonio 
miškuose.

RUMUNIJA panaikino vizas 
grupinėms ekskursijoms iš Rytų 
bloko kraštų. Lankytojams iš Va
karų šį pavasarį buvo įvestos taip 
vadinamos turistinės vizos, 
kurios išduodamos greitai ir ne
mokamai. To pasėkoje laukiama 
27,000 turistų, kurie Juodosios 
jūros kurortuose, Bukarešte, So- 
vatoje perpildys viešbučių ka- 
pacitetą.

LENKUOS valstybinis kelionių 
biuras Orbis praeitais metais 
priėmė 57,000 užsienio svečių. 
Šiais metais, nepaisant katastro
fiškos vietų stokos viešbu
čiuose—Orbis teturi tik 2688 lo
vas užsienio turistams--šį 
skaičių norima pakelti iki 65,000. 
Lenkija yra vienintelis satelitas, 
kuris didelį procentą svečių pri
sitraukia iš Vakarų. Tai daugiau
sia lenkai emigrantai, norį pa
matyti savo tėvynę. Taip pra
eitais metais iš vadinamų ka
pitalistinių kraštų atvyko 42,000 
svečių, kraštui atnešdami devizų 
už 2,225,000 dolerių.

♦

Palyginus tuos skaičius su tu- ' 
ristų judėjimu laisvajamepasau- 
lyje—vien maža Austrija praei
tais metais suskaičiavo 23, 
649,852 užsieniečių pernakvo- 
jimus -- turizmas komunistinio 
bloko valstybėse tėra tik toli
mas šešėlis. Tačiau, kad jo 
iš viso esama, ir kad jis anks
čiau buvo oficialiai smerkiamas, 
o dabar įtraukiamas į valstybi
nius planus, jau yra susidomė- 
tinas faktas. Kas Rytus staiga 
paskatino turizmą įtraukti į 
valstybinius planus?

Pirmoje eilėje, be abejo, biud
žetiniai sumetimai. Neatsitik
tinai Budapešto laikraštis "Fi- 
gyeloe" rašė: "Kiekvienas į tu
rizmą investuotas forintas atneša 
tris kartus daugiau devizų, negu 
forintas, išleistas pramonės ga
minių eksportui." Čia neabejoti
ną pavydą Kremliaus satelitams 
kelia Jugoslavija, kurios pasise
kimai turizmo srityje gal ir 
paskatino "atrasti" anksčiau taip 
smerktą turizmą.

Toliau, turizmas pasirodė esąs 
gera masinės propagandos prie
monė. Ne tik Vakarų turistai 
turi keliauti uždaromis grupė
mis, kurių "vertėjai"--specia
liai paruošti slaptosios polici
jos agentai—kiekvieną smalsuolį 
sukliudo nuo "nukrypimų". Ir 
"socialistinių kraštų" atosto- 
gininkai nuo pirmos iki paskuti
nės kelionės dienos yra įkinkyti 
į kolektyvinį vežimą. Pasirinkti 
jie tegali tik grupines ekskur
sijas, kurios teikia šimtanuošim- 
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• įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergvvenom karus, ekonomines 

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

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

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

Mutual Ą&Utal Savings
a»i J ~L oati ^^Ąssocialion

Chartered and Supervised by the UnHed Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

tinę garantiją, kad svečias ne
pamatys to, ko vyriausybė ne
nori parodyti.

Net automobilių savininkams 
neleidžiamos pavienės kelionės. 
Atsakydamas į skaitytojo klau
simą apie keliones automobiliu 
į "broliškąsias liaudies demok
ratijas", Pragos profesinių są
jungų organas "Prace" rašė:

"Lengvųjų automobilių savi
ninkai dabar gali keliauti į De
mokratinę Vokietijos Respubliką 
(sovietų zoną), Lenkiją, Sovietų 
Sąjungą, Vengriją, Bulgariją ir 
Rumuniją. Keliones organizuoja 
SVAZARM (bendradarbiavimo su 
armija organizacija), kuri per
ima atsakomybę, kad joks nepa- 
tyrėlis nepradėtų tokios palyginti 
ilgos kelionės. SVAZARM iš no
rinčių keliauti sudaro kolonas— 
nebūtinai turi būti 10 automobi
lių, bet nemažiau keturi—ir iš
leidžia juos su palydovu, 
kuris gali pagelbėti kelioninės 
grupės nariams, jei juos ištinka 
kokia nesėkmė. Svetimos vals
tybės teritorijoje prie grupės 
prisijungia tenykščio kelionės 
biuro palydovas, kuris koloną 
veda nustatyta trasa, rūpinasi 
nakvynėmis ir t.t. Kelionės pa
vieniui nėra galimos."

Taip griežtai į rankas suim
tas atostogininkas, be abejo, tik 
galės žavėtis raudonaisiais ko
munizmo fasadais ir atgal grįš, 
kaip įsitikinęs bolševikinės 
pažangos apaštalas.

Pagaliau turizmas pasirodė 
esanti naudinga darbingumo pa
skatinimo priemonė. Reikia tik 
panagrinėti Budapešto, Pragos, 
Sofijos arba Bukarešto laikraš
čiuose skelbiamas ekskursinių 
kelionių kainas, kad pamatytum, 
jog joks normalaus uždarbio ga
vėjas negali leistis į tokius šuo
lius. Kaip galėtų rumunų darbi
ninkas, per mėnesį uždirbą 600- 
800 lejų, sumokėti 2,700 lejų už 
dviejų savaičių kelionę per Veng
riją, Rytų Vokietiją ir Čekoslo
vakiją?

Komunistinės spaudos organai 
visai ir neslepia, kad užsieninių 
atostogų cukrainis praktikoje yra 
botagas. Rumunų ir vengrų spau
doje galima skaityti visai atvirus 
pareiškimus, kad pirmaeiliai 
kandidatai į užsienines atostogas 
turi "spartuoliai ir aktyvistai". 
Lenkijos valstybinis kelioniųbiu- 
ras Orbis šių metų pradžioje 
skelbė: "Orbis vadovybė nu
sprendė, kad didžioji užsienių ke
lionių dalyvių dalis bus priima
ma per partines organizacijas ir 
profesines sąjungas. Tuo būdu 
bus užtikrinta teisė jose daly
vauti tiems asmenims, kurie 
pasižymi darbovietėse".
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LIETUVYBĖS LAUŽU KIBIRKŠTYS
Clevelando skautų stovykloj apsilankius (2)

Vieną rytą skaitom prie raštinės naujai iškabintą potvarkį. Rašo, kad darbininkai, priklausę kol
chozui 1950 metais, turės grįžti. Sąraše mano pavardės nėra. Daugiausiai tokie, kurie grįžo atlikę 
karinę tarnybą. Vyrai nusiminę. Kiti keikiasi niurnėdami, kad negrįš į kolchozus.

Vyt. Raulinaičio iliustracija

Sibiro tremtinio atsiminimai [42) A. Valasevičius

GIRTUOKLIS MASKVIETIS MUS NORI 
PAMOKYTI KULTŪROS

Palaipsniui atvažiuoja ir 
atvažiuoja naujai "verbuo
ti” darbininkai. Jie savo el
gesiu niekuo nesiskiria nuo 
čionykščių. Atvažiavę iš 
Maskvos save vadina ”mos- 
kviči” tuo didžiuodamiesi. 
Bendrai, visi pirmiausia pei
kia, kad čia netvarka ir nė
ra jokios kultūros.

Pirmieji atvažiavę taip 
pat kalbėjo daugiau gerda
mi, keikdamiesi ir mušda
miesi už tremtinius, žadėjo 
čia ilgai nebūti, važiuoti at
gal, bet pragėrė visas pašal
pas ir paskolas. Mes gal iš
važiuosim, bet jie tai tikrai 
pasiliks. Buvo ir tokių, ku
rie viską išsireikalavę ir nė 
dienos nedirbę dingo be ži
nios.

— Kokia čia gali būt' 
kultūra, kad čia gyvena be
veik vieni tremtiniai, — sa
ko maskvietis.

žinoma, tas mums gero
kai užgauna.

— Drauguži, norėdamas 
apie kitus kalbėti, pirma pa
imk veidrodi, gerai i jį pa
sižiūrėk ir tik tada spręsk 
apie kitus. Kultūrą reikia 
pavyzdžiais parodyti. Bet 
kai jūs dažnai pasigerint, 
susimušat ir keikiatės, tai 
koks pavyzdys? — atsakau.

— O ką čia daugiau da
rysi, kada nieko nėra?

— O ko jums čia reikia?
— Nėra nei sporto aikš

čių, tik tas senas klubas.
— Mes seni, vedę, turim 

šeimas ir daug rūpesčių. O 
jūs sekmadieniais tik gir- 
tuokliaujat. Susitarkit, nu- 
eikit pas viršininką ir jis 
niekad neatsisakys įrengti 
sporto aikštes, čia taip pat 
galimybių jaunimui yra, tik 
patys pa judėkit ir nelau
kit, kad tremtiniai jums 
viską' padarytų.

Pabaigoj kalbėjau supy
kęs, nes iš pasakojimų žino

jau, kada tremtiniai pasta
tė gražesnes gyvenvietes, 
juos tūoj iškėlė, o atvežė ši
tokius tinginius ir girtuok
lius.

Darbininkai pradėjo iš jo 
juoktis ir pasakoti, kaip jis 
vakar girtas gulėjo patvo
ryje.

Sugėdytas nuėjo.
Jau yra atvažiavusių ver

buotų ir iš Lietuvos, čia dar 
neturim, o dauguma prie 
smalos rinkimo dirba.

Vieną sekmadienio rytą 
du specialiai mane susiieš
kojo. Apie tėvynę mažai pa
sikalbėjom, nes jie neturi 
laiko. Jie yra pašaukti pas 
milicininką ir mūsų komen
dantą tardymui. Jie prašo 
pabūti vertėju, nes jiems 
sunku rusiškai kalbėti.

žinoma, mes kalbamės 
lietuviškai, bet jie jau įvai
riai keikiasi rusiškais keiks
mažodžiais. Jie negali dabar 
ilgai kalbėtis, nes turi vykti 
į tardymą. Einam visi drau
ge. Aš jų prašau, kad kai 
tik turės laiko, ateitų pas 
mane..

Per tardymą stengiuos, 
kiek galėdamas, palengvinti 
jų padėtį, bet neįmanoma. 
Ne vieną kartą prisigėrę 
suorganizavo muštynes. Tai 
nedidelis nusikaltimas, bet 
.šitas mažesnysis, išblyšku
siu veidu, peiliu sužalojo du 
dar bininkus. Organizuotai 
neišėjo į darbą ir pakėlė 
triukšmą, šita kaltė jau la
bai didelė. Atrodo, jiems 
reikės pasėdėti. Jiems duo
da palydovą ir jie išeina, o 
man liepia pasilikti.

Mūsų komendantas gerai 
mane pažįsta ir klausia:

— Sakyk, kodėl taip yra ? 
Visi jūs lietuviai, kurie čia 
nuo seniau, esate ramūs, 
darbštūs, teisingi, o šitie 
kaip iš žvėryno paleisti?

Aš neradau tinkamų žo
džių atsakyti į jo klausimą. 
Patraukiau pečius sakyda
mas:

— Tokia jau yra jaunoji 
karta.

Jis kiek pagalvojo ir lei
do man išeiti.

Aš negalėjau jam pasa
kyti: tai jūsų, jūsų išauk
lėta jaunoji karta. Pirmiau
sia iš jų atėmėt Dievą. Po 
to išmokėt kolchoze vogti, 
o gerti ir peilį jau patys pa
siėmė. Ne visi buvo tokie. 
Susitikau ir tokių, kurie no
ri tik užsidirbti, o sugrįžtas 
į tėvynę kyšiais išsipirkti 
iš kolchozų.

Vieną rytą skaitom prie 
raštinės naujai iškabintą 
potvarkį. Rašo, kad darbi
ninkai, kurie priklausė kol
chozui 1950 metais, turi 
grįžti į seną darbovietę. Iš 
miško pramonės nuo šian
dien dienos atleidžiami ir 
po to seka sąrašas atleidžia
mųjų.

Sąraše mano pavardės 
nėra. Daugiausia tokie, ku
rie parėjo atlikę karinę tar
nybą. Jų tėvai ir giminės 
g r e t i muose kolchozuose. 
Vyrai nusiminę. Kiti keikia
si niurnėdami, kad vistiek 
negrįš į kolchozus.

Aš pats tai pergyvenęs 
juos atjaučiu, bet kiti dar
bininkai iš jų juokauja. Vie
nas jiems pasakoja girdėtą 
anekdotą.

— "Gyveno du broliai či
gonai. Vyresnysis už vogi
mą gavo 10 metų kalėjimo, 
o jaunesnįjį įrašė į kolcho
zą. Vyresnysis gailisi jau
nojo ir sako: aš. brolau, ne
ilgam laikui papuoliau — 
tik 10 metų, bet tu visam 
gyvenimui į kolchozą”.

Mus tas anekdotas nejuo-

Ak, kur beeisi, kur bežengsi- 
-visur gražu, visus tvarkinga. 
Švara pavyzdinga. Palapinės iš
rikiuotos, prie kiekvienos iš jų 
būdingi pagražinimai. Jūrininkai 
iš akmenukų susidėlioję inkarus, 
vairus, kompasus ir kitokius jū
rininkystės verslo dalykus. Ma
žieji skautai iš akmenukų susi
dėstė tautiniais motyvais pagra
žinimus. Vytautėnai pasidarė at- 
skirus savo vartus su vėliava ir 
iš akmenukų ir smėlio mišinio 
mozaikiškai išdėstė Geležinį Vil
ką.

Vyrai tvarko stovyklos paštą. 
Moterų pusėje--greitoji pagal
ba.

Prie greitosios pagalbos pala
pinės kabo patogiai pritvirtintas 
veidrodis.

--Ar daug turite sergančių ar 
reikalingų pirmosios pagalbos?

—Kol kas nė vieno pacijento.
--O kam tą veidrodį pakabinot, 

ar tam, kad susirgęs pažvelgtų 
į veidrodį ir pamatytų, kaip jis 
rimtai serga ir blogai atrodo?

—O kurgi pažvelgsi, dažyda
ma lūpas--šelmiškai juokiasi 
skautuke, einanti slaugės parei
gas.

Štai tau merginų praktišku
mas!

Kažkoks skautukas, maty
damas mane bekrypstantį "kai
rėn” -- mergaičių stovyklos 
pusėn—nuoširdžiai įspėja:

—Ten Kuršių Marių stovykla. 
Mūsų sesės turi ten įsiveisusių 
kobrų ir ūdrų. Tik saugokitės, 
ponas, kad kartais kaklaryšio 
"nenudžiautų." Jos mėgsta vyriš
kus kaklaryšius. Oho, ne nepama
tysi, kaip nuneš!

—O ką jūs tokiais atvejais 
darote?—klausiu.

--Ką čia darysi—pasigauna- 
me( pririšam prie medžio ir ke
letą šalto vandens kibiriukų už 
kalnieriaus smagiai supilame.

—Na, ir jos nepyksta?— 
nustembu.

—Mes gi dželtemeniškai. O 
joms, matyt, patinka, nes juo
kiasi patenkintos. O jeigu patin
ka, tai mes ir... stengiamės.— 
Visai nuoširdžiai aiškina ir 
dėsto skautukas.

Skautiškas gyvenimas stovyk
loje tvarkomas pagal iš anksto 
išdirbtą tvarkaraštį. Tvarka
raštis iškabintas stovyklos len
toje, iš jo mes ir susipažįstame 
su stovyklos gyvenimo griau
čiais. Be pratimų, mankštos, dai
nų ir žaidimų, čia dar atvykę 
vyresnieji, patyrę jaunimo auklė
tojai, laiko paskaitas, paberia 
gražių idealistinių minčių, pa
moko, kaip sakoma, ir šio ir to.

kiną, nes labai panašu į tie
są.

Kiti darbininkai jiems 
duoda įvairius patarimus.

Kitam numery: Nauja 
kova už karvių išlaikymą.

Buvusi Trakų stovyklos antrosios savaitės viršininkė Viktutė Vaivadaitė (vidury), sporto stadione 
susitikusi drauges, vaišina jas ledais, pasakoja apie stovyklos "išdaigas" ir kalbina skristi į kitą 
stovyklą—Akademinio Skautų Sąjūdžio, kuri įvyks prie New Yorko rugsėjo 4-11 d. Nuotraukoje: S. 
Juodvalkytė, V. Vaivadaitė, M. Leknickaitė ir neatpažinti jaunieji sporto žiūrovai.

Dirvos nuotrauka

Balys Auginąs
Mums, anksčiau atvykusiems, 

teko pamatyti, kaip skautai dirba 
įvairius stovyklinius darbus, kaip 
žaidžia, maudosi, ilsisi laisva
laikio metu. Teko dalyvauti ir 
paskaitoje apie Žalgirio mūšį, 
kur paskaitininkas stengėsi at
vaizduoti skautams tą didįjį mū
sų istorijos mūšį.

Painus pokalbis, liečiąs tėvų 
ir vaikų santykius, paskaitininkų 
buvo gyvai ir idomiai praves
tas, netgi patiems mažiesiems 

Skautininkės A. Šembergienė ir N. Mockuvienė su viešnia iš 
Paryžiaus, lietuvaite vienuole, kuri su savo seserimi Ožerskiene 
buvo apsilankiusi Clevelando skautų Trakų stovykloje.

Rukšėno nuotrauka

klausytojams diskusijose daly
vaujant.

Labiausiai, bene, pavyko Dir
vos redaktoriaus pašnekesys apie 
spaudą. Mergaitės buvo sužavė
tos, ir paskaitininką ilgai lydėjo 
katutėmis. Redaktorius buvo pa
tyręs medžiotojas — jis nešau
dė iš patrankų į uodus. Jis savo 
auditoriją pagavo žodžio papras
tumu, minties aiškumu ir... suge
bėjimu per trumpą laiką daug 
pasakyti.

SKLINDA KIBIRKŠTYS Į DANGŲ

Diena jau sviro vakarop. Pilki 
šešėliai ėmė driektis ilgyn. Švil
pukas pašaukė skautus pasirengti 
vėliavos nuleidimui ir jaunųjų 
skautų įžodžiui. Rengtasi tam su 
savotišku iškilmingumu, nes be 
savųjų svečių dar dalyvavo ir 
vengrai skautai, aplankę mū
siškius ir įnešę iškilmingumo 
skersvėjį.

Tai reiškė, kad reikia pasi
tempti. Pasirodyti prieš tėve
lius, svečius ir svetimuosius.

Ir, matytute, kokiu iškilmingu
mu žygiavo skautai, kaip išdi
džiai ir iškilmingai patempę 
viršutinę lūpą ėjo rikiuotėje jau
nesnieji—vilkiuko vardą nešio
jančios asmenybės.

Smagu buvo svečiams, kai sa
votišku iškilmingumu slinko vė

liavos nuleidimo apeigos, skautų 
įžodis, padvelkęs į visus skau
tiškos skaisčios širdies tyrumu.

Visos tos apeigos man primi
nė vakarinės iškilmes Kaune, 
prie Nežinomo Kario kapo. Toji 
pat nuotaika vyravo širdyje, pri
mindama prieš daugel metų pra
slinkusias šviesias viltis, sva
jones ir gražią nepriklausomo 
gyvenimo pasaką...

Užsidegė žvaigždės danguje. 
Didelės ir mažos, šviesios ir 
blyškios, spindinčios iš tolo į 
šį lietuviškų palapinių miestą.

Tarsi žiūrinčios, ką gi tie skau
tukai čia mano "ištaisyti", su 
vienu degtuku besistengdami 
dviese įkurti laužą, kurio lieps
nos būtų skaidresnes už žvaigž
džių šviesą.

Iškilmingąjį svečių laužą už
kuria katik atvykęs iš Lietuvos 
jaunasis Urbanavičius su antros 
savaitės mergaičių vadove Vikt. 
Vaivadaitė.

—Na, kažin, ar jie įdegs su 
tuo vienu degtuku, ar reikės 
antro- abejoja kaŽkuri viešnia, 
sėdinti prie laužo.

--Žinok, ponia, kad šis jau
nuolis atvežė iš Tėvynės mums 
šviesią viltį, kuri uždegs ir ši
tą laužą, ir...

—... gali netikėtai įžiebti ki
birkštį ir jaunos skautės šir
dyje--baigia įsiterpęs sultingas 
baritonas.

Juoko bei pasitenkinimo šuoras 
ir pasigerėjimo šnabždesys per
bėga sėdinčių eiles, kai įside
gęs laužas ima traškėti ir šau
dyti kibirkštis į vasaros mie
gantį dangų...

Nuotaika keista. Laužą supa 
dainos, juokas, pokštai. Skautai 
linksmina ir linksminasi. Apie 
laužą susėdę būriai įsijungia 
bendron skautiškon dainon.bend- 
ran linksmuman.

(Nukelta į 1 psl.)
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Norime daugiau ir įvairesnių 
nuotraukų

Kiek jaučiame, net ir tie Dirvos skaitytojai, kurie 
pradžioje kiek kreivokai pažiūrėjo, kad pradėjome daug 
lietuvišką gyvenimą vaizduojančių nuotraukų spausdinti, 
prie jų priprato ir net jų pradėjo ilgėtis. O ką jau kalbėti 
apie jaunimą. Jaunesnieji net dar daugiau nuotraukų rei
kalauja. Esą, gera nuotrauka net daug daugiau pasako 
už ilgą korespondenciją, kurioje neišvengsi pagarbinimų 
ir neretais atvejais patuščiažodžiavimų.

Dirvos skaitytojai, atsimenant surinktus davinius iš 
skelbtos anketos, nori, kad būtų lygsvara tarp vaizdinės 
ir skaitytinės medžiagos. Tokią lygsvarą redakcija ir iš
laikė. Jei nuotraukų padaugėjo, tai skaitytinės medžiagos 
dalis surenkama smulkesnėm raidėm ir tokiu būdu net 
su kaupu išlyginama nuotraukomis užimtoji vieta. Taigi 
taip tvarkantis, padaugėjo ir nuotraukų, padaugėjo ir 
skaitytinės medžiagos. Taigi Dirvos skaitytojas, dabar
tiniu būdu Dirvą spausdinant, gauna daug daugiau vaiz
dinių ir žibių, negu anksčiau gavo. Ir šiuo požiūriu mes 
jokių skundų iš savo skaitytojų neturime.

Skaitytojai jaučia, kad didelę dalį skaitytinės me
džiagos redakcija organizuoja, pasitelkusi prityrusius 
bendradarbius. Ir tokia medžiaga jau užima didžiąją dalį 
Dirvos puslapių. O kita dalis ateina iš mūsų bičiulių, tal
kininkų, atskirų kolonijų nuolatinių ir pripuolamų kores
pondentų. Jų talka laikraščiui taip pat didelė ir labai mie
lai laukiama. Ypač smulkiais pranešimais, kaip kur sekasi 
lietuviams, kokius laimėjimus pasiekia ir kokie vargai 
spaudžia.

Vaizdinės medžiagos bendradarbių taip pat turime, 
bet iki šiol jų dar nepakanka. Norėtume jų dar daugiau 
turėti. Turėti visose didesnėse ir mažesnėse lietuvių kolo
nijose. Ir ne tik čia — JAV, bet lygiai Kanadoje, Pietų 
Amerikos ir Europos kraštuose. Lygiai Australijoje ir ki
tur, kur tik lietuviai gyvena.

Mes gerai nujaučiame, kad prityrusių fotografų tal
kos mums neužteks, nes ir jie, tam darbui specialiai ne
galėdami atsidėti, nevisur gali suskubti. Ir taip pat nu
jaučiame, kad tas spragas gali užpildyti mūsų skaityto
jai. Ypač tie, kurie turi foto aparatus, fotografuoja ir 
nuotraukas deda vien į savo šeimos albumą. O jas dažnais 
atvejais ir mes norime pamatyti, laikraščiui tinkamas į 
laikraštį dėti, o kitas grąžinti.

Labai daug geros vaizdinės medžiagos taip ir pra
puola šeimos albumuose. O ji neturėtų ten prapulti. Tat 
mes ir prašome visų savo skaitytojų, kurie tik fotogra
fuoja, kad nepatingėtų tas fotografijas, su pilnu fotogra
fijoj esančiu asmenų aprašymu, ir atsiųsti. Įsitikinsit, 
kad už tai būsim ne tik mes dėkingi, bet bus dėkingi ir 
visi skaitytojai. Kurios nuotraukos, redakcijos manymu, 
netiks, tas gausit atgal ir vėl galėsit į šeimos albumus 
sudėti. Gausit ir tas atgal, kurias mes panaudosime, tik 
siunčiant pažymėkit, kad jas norit atgal gauti.

Prašant daugiau ir įvairesnių nuotraukų, čia noriu 
priminti, kad mums netinka spalvotos nuotraukos ir iš 
kelionių parsivežti spalvoti atvirukai. Spalvotų nuotraukų 
ar atvirukų pervedimas į laikraštinę spaudą sukelia komp
likacijų ir gaišaties, ir ne visada gaunami norimi rezul
tatai. Taigi mes laukiam juoda — balta nuotraukų. Jų 
laukiam tuoj po fotografavimo, nedelsiant savaitėmis, kad 
visi galėtume pasidžiaugti nesenai buvusiais įvykiais, ku
riuose jūs ar jūsų artimieji dalyvavo. B. G.

APIE DRAUGUS IR DRAUGYSTĘ

Po tokios antraštės pa
rinkimo sunku surasti die
nos pasiteisinimą rašyti į 
laikraščius. Tema amžina, 
ir gal geriausiai, asmeniškai 
nagrinėjama. Tačiau čia toks as
meniškas nagrinėjimas viešai.

Kas yra draugai? Panašūs ar 
skirtingi žmonės? Ir tokie ir 
tokie. Visiškas panašumas ne
įmanomas, lygiai kaip ir visiškas 
skirtingumas. Tik aišku, panašu
mai daugiau jungia, negu skir
tingumai. Ir ne vien dėl žmo
gaus egoizmo, bet ir dėl bendrų 
išgyvenimų. Bet ir žmogaus ego
izmas ir bendri išgyvenimai ran
dasi laiko tėkmėje ir vietovių 
aplinkybėse. Todėl paprastai kei
čiasi draugai, nors tas, kuris lin
kęs 'draugauti, ir toliau atras 
naujus draugus. Ir taip draugystė, 
kaip viena iš būdingiausių žmonių
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gyvenimo apraiškų, išlieka besi
keičiant žmonėms, laikams ir 
daiktams. Draugai neamžini, o 
draugystė amžina. Tai yra gele
žinis įstatymas kasdieniškame 
gyvenime.

Bet to dėsnio kažkaip neuž
tenka. Žmogus nėra laimingas 
žinodamas, kad po šių draugų 
jis ‘suras ar bus surastas kitų. 
Ir ne vien dėl to, kad jis norėtų 
būti saugus ir įsitvirtinęs sayo 
aplinkoje, bet ypač ir dėl to, 
kad nutrūksta kaž kur bendras 
darbas už savęs esantiems tiks
lams. Teįmanoma už savęs iš
eiti tik su kitu "žmogum. Todėl 
draugystei reikalingi svaresni 
principai, negu egoizmas ir 
bendri išgyvenimai.

čia skaitytojus kviečiu pasvar
styti dalyką, sakysim, filoso- 
fiškesnėje šviesoje. Tikrais 
draugais tegali būti tik mūsų 
amžininkai. O nuo savo amži
ninkų nereikia nei bėgti, nei prieš 
juos beatodariai kovoti, kai drau
gystės baigiasi susipykimu. 
Taip pat nereikia pamiršti se
niau pažintus, kai gyvenimo 
verpetai perskiria. Tėra tik gy
venimas su žmonėmis. Užtat 
draugystė turi pakilti iš socia
linės plotmės, net pasakytume, į

Laisvas nuomonės rinkiminėmis temomis

NESIJAUDINAME, BET PASIKEITIMŲ NORIME
V. Rastenis, atsiliepdamas il

gesniu straipsniu į mano trumpą 
laiškutį Dirvoje dėl būsimųjų 
Amerikos prezidento rinkimų, 
manau, davė man teisę ir progą 
tą savo nuomonę šiek tiek pla
čiau paryškinti, kad nesusidary
tų vienpusiškas vaizdas, kad 
mano keliais sakiniais išreikšti 
samprotavimai yra tiek silpnai 

metafizinę plotmę, kur vyrautų 
nusiteikimas, jog visi dabar gy
veną žmonės yra tikrieji broliai 
su savo silpnybėmis ir savo 
stiprybėmis. Tik tada bet kokia 
veikla bus įmanoma išeiti už sa
vęs ir atnešti naudos žmogui. 
Kitaip tėra tik arogancija, ne
žiūrint kaip briliantiška ji būtų. 
Reikia išdisciplinuoti save pažin
ti kitą žmogų. Ar mūsų elgesys 
netobulintinas?

Saulius Šimoliūnas, 
Detroit

DĖL BEISBOLO PRADŽIOS 
LIETUVOJE

Dirvoje buvo rašyta kad 1921 
m. buvo beisbolo lošimo pradžia 
Lietuvoje. Kadangi esu netie
sioginiai prisidėjęs prie beisbo
lo komandų lietuvoje įsteigimo, 
tuo reikalu noriu duoti kiek ži
nių.

1922 (o gal ir 1923?) vasaros 
metu tarnavau karininku Mo- 
kamoj baterijoj, Aukštojoj Pane
munėj. Vieną šeštadienį, man bu
dint, baterijos vadas įsakė patik
rinti amerikietiškus pakinktus, 
kurie buvo dėžėse sukrauti.

Tikrinant pakinktus, dėžių dug
ne pamačiau lazdas, pagalvėles 
su virbalais, pirštines ir kitus 
beisbolo reikmenis. Jų paskir
ties tada nežinojau. Ir norėda
mas išaiškinti, kuriam žaidimui 
jie skirti, paskambinau Dariui į 
aviaciją.

Papasakojus apie surastas 
sporto reikmenis, telefono rage
lyje pasigirdo kulkosvaidžio 
greitumu beriami žodžiai. Supra
tau, kad jis tuoj atvyksta jų pa
siimti.

Ir tikrai, po 30 minučių 
Dariaus motociklas jau buvo ba
terijos rajone. Darių gerai pa
žinojau iš ankščiau. Būdami Karo 
Mokykloj 14 mėn. drauge gyvenom 
vienam kambary. Jis buvo kuo
pos ginklininkas, o aš raštinin
kas. Žinojau ir jo aistrą sportui. 
Bet dabar, matydamas jo nepap
rastą entuziazmą pamačius 
beisbolo lazdas, net nustebau.

Keliais žodžiais paaiškinęs 
beisbolo žaidimo esmę, pasakė, 
kad jis tuos reikmenis pasiima 
ir aviacijoj organizuosiąs beis
bolo komandą.

Jam atsakiau, kad turtas pri
klauso Mok. baterijai ir jo be 
leidimo negaliu perduoti. Ir man 
tai pasakius Darius užsipuolė 
lietuvišką biurokratiją, bet drau
ge paprašė ir patarimo, kaip tą 
turtą greičiausiu keliu gauti.

Patikrinę knygas neradom 
beisbolo reikmenų į jas įrašytų. 
Tat tuos reikmenis, nenorėda
mas, kad dar kiti trukdytų jų 
išdavimą entuziazmo pagautam 
Dariui, išdaviau savo valia. Ir 
jis pats lydėjo vežimą su tais 
reikmenimis. O vėliau jau Kaune 
matėme Dariaus suorganizuotas 
Aviacija—LFLS pirmas beisbolo 
rungtynes.

Jonas Chmieliauskas, 
Los Angeles

KLASTOJA ISTORIJĄ

Rugpiūčio 6 d. Naujienosebuvo 
Pov. Dirkio straipsnis—Šaulių 
ideologą prisimenant, kuriame 
jis įrodinėja kad ne Vladas Put
vinskis, o Matas Šalčius yra Šau
lių Sąjungos įkūrėjas. "Būtų per - 
daug naivu šiandien pripažinti 
šaulių Sąjungos įkūrimo laurai 
tam žemaičių bajorėliui ir jo 
raštus laikyti lyg kokia evangeli
ja Šaulių idealogijai grįsti, — 
rašo Pov. Dirkis.

Tuo reikalu turėtų pasisakyti 
buvusieji Šaulių S-gos darbuo
tojai. Pov. Dirlds tuo metu, anot 
A. Kenstavičiaus, Šaulių S-gai 
nepriklausė ir juo tikėti nega
lima, nes jis ir savo gyvenimo 
eigą minint 70 metų sukaktį su
klastojo, prisiskirdamas sau ne
būtų ir neeitų aukštų pareigų.

Save aukština, o kitus žemina.
J. Buračas, 

Chicago

Henrikas Žemelis

pagrįsti, jog juos tepalaiko vos 
vienas juodukas, V. Rastenio 
namų savininkas.

Taip pat mane neįtikino nei 
iškilmingu tonu pareikštas nu
raminimas, girdi, vyručiai, per
daug nesijaudinkite ir be jūsų 
pasikeitimai bus, tačiau balsuo
kite už mano kandidatus... Tai 
viskas tvarkoj ir aš pilnai ger
biu V. Rastenio nuomonę, nes 
tokios diskusijos rinkimų išvaka
rėse, mano supratimu, yra svei
kintinas reiškinys, parodantis, 
jog ne tik mes "šeimininkai", 
bet ir "reziduoją svetimšaliai" 
vienodai supranta būsimųjų rin
kimų svarbą laisvojo pasaulio 
ateičiai ir, svarbiausia, kad per 
tokį nuomonių pasikeitimą galima 
priartėti prie tikslesnio klausi
mo išsprendimo—ar reikalingi 
pasikeitimai ir kuri partija ge
riau tuos pasikeitimus įgyven
dins?

Be abejojimo, tose diskusijose, 
mes, lietuviai, apsirubežiuojame 
vienu klausimu—kurie kandidatai 
yra labiausiai antibolševikiški, 
atseit, kurie ateinančiais me
tais sugebės geriausiai pasiprie
šinti komunistinei agresijai ir 
patarnauti pavergtų tautų reika
lui. Bet laimėti Amerikos pre
zidento rinkimus, tai dar nėra 
vienintėlis privalumas—jie turi 
skaitytis su kitais naminiais 
klausimais, dėl kurių rinkėjai ne
mažiau jaudinasi, negu kandidato 
antibolševikinis nusistatymas..

Nors tie naminiai klausimai 
mums gali atrodyti labai antra
eiliai, bet juos irgi reikia tu
rėti galvoje, nes kai kurie iš 
jų tiesiogiai liečia mūsų pačių 
gyvenimą Amerikoje (įvairūs so
cialiniai pagerinimai), o kiti, kaip 
rasių problema, turi net'esiogi- 
nės įtakos į Amerikos ’ adovau- 
jančią rolę pasaulio politikoje.

Taip pat ginčyjantis rinkimi
niais klausimais mes susi

☆

PRAĖJAU

ŽVAIGŽDE

ŠEŠĖLIU

Leonės Lukoševičienės

¥111.20 mirties

metinėms priminti 

Aš iš širdelės, kaip iš šaltinio, 
Ritausi gintarėliu
Ir tarp seselių savo tėvynėj
Žibėjau žiburėliu.

Sava jaunyste, kaip su paukšteliais, 
Skridau aš debesėliais
Ir netikėjau, juodais laiveliais, 
Kaip Nemunėlio sieliais.

Kad išliūliuosiu ir nesugrįšiu
Į savo tėviškėlę
Tolimoj žemėj kad nubyrėsiu 
Lapeliais lelijėlės...

Kritusių lapų nei žemės rasos, 
Nei draugų ašarėlės - 
Nieks neprikėlė. Liko tik varsos 
Manų veidų - šešėliuos...

O ir surinko mana mamytė
Kas laišką lelijėles...
Danguj prigijo, žemėj nuvytę 
Skruosteliai dukružėlės.

60. VIII. 11 Stasys Jakštas

duriame su labai slidžia prie
šrinkiminės propogandos graž
bylyste, pažadais, apkaltini
mais, kuriuos nevisuomet galima 
imti už tikrą pinigą, nes jie 
daugumoje skirti drumstame 
vandeny gaudyti balsuotojų žuve
les. Pvz., ir V. Rastenio pami
nėtas atsitikimas dėl Kennedžio 
išsireiškimo, ar reikėjo atsi
prašyti, ar apgailestauti ir iš 
to beveik savaime išplaukiančias 
išvadas--žiūrėkite koks tas Ken
nedy, jis gal Chruščiovui ir ran
ką pabučiuotų...

Man atrodo, tą visą reikalą 
reiktų , priskaityti prie eilines 
rinkiminės propogandos, jokiu 
būdu nelemiančiu veiksniu dėl 
kandidato politinio nusistatymo, 
nes tą visą incidentą dėl lėk
tuvo numušimo Eisenhowerio ad
ministracija pravedė taip ne
vykusiai ir kompromituojančiai, 
jog ne tik opozicija, bet daug 
kas ir Europoje apie tai dar 
dabar kalba.

Tiesa, mūsų nuomonės su V. 
Rasteniu kai kur sutinka, jis 
pvz., pripažįsta, kad pasikei
timai reikalingi, kad ši admi
nistracija darbą atliko nepaten
kinamai, aš gi iš kitos pusės 
--negalėčiau tvirtinti, kadNixo- 
nas ir Lodge yra blogi kovotojai 
prieš komunizmą, bet mes ski
riamės dėl vieno svarbaus 
rinkiminio aspekto—aš manau, 
kad tuos pasikeitimus įgyvendin
ti turi ateiti ne tik nauji žmonės, 
bet ir nauja partija, o V. Ras
tenis mano, jog tuos pasikeiti
mus įgyvendins tie patys žmo
nės, kurie jau 8 metus sėdi 
Eisenhowerio administracijoj, 
kurią kaip tik mes kaltiname už 
užsienio politikos netinkamą ve
dimą ir leidimą komunizmui pri
artėti prie Amerikos krantų.

Tačiau ir čia dar nebūtų ma
no svarbiausias argumentas. Aš 
manau ir tikiu, kad ne tiek svar
bu, kiek kuris kandidatas moka 
kiekviena proga stipriai atsi
kirsti Chruščiovui, kaip Nixonas

padarė garsiam "virtuvės dia
loge", ar Lodge nesuskaitomą 
kartų Jungt. Tautose, bet kad tie 
busimieji kandidatai, aiškiai su
prasdami komunizmo pavojų 
mokėtų išvesti Amerikos užsie
nio politiką iš dabartinio akli- 
gatvio ir su naujomis jėgomis, 
idėjomis ir neišmatuojamais 
Amerikos ir laisvojo pasaulio 
dvasiniais ir medžiaginiais iš
tekliais priverstų ne tik sustab
dyti komunizmo ekspansiją, bet 
galutinai išmuštų Kremliui iš 
rankų visas iniciatyvos, ble- 
favimo ir kitas destruktyvinio 
planavimo kortas.

Arba kaip A. Stevensonas pa
sakė: "Šiuose rinkimuose, ne tik 
svarbu, kuris kandidatas mokės 
stipriau atsakyti Chruščiovui, bet 
kuri partija ir jos kandidatai mo
kės suorganizuoti visus demo
kratinio pasaulio išteklius prieš 
komunizmą..." Tas pats A. Ste
vensonas, kurį V. Rastenis 
perstatė kaip pavojingą ir nuo
laidoms linkstantį asmenį ir 
kuris tokio įtakingo laikraščio, 
kaip "N.Y. Times", yra laikomas 
stipriausia politine asmenybe, 
kokią Amerika dabar turi, ir kaip 
to laikraščio komentatorius J. 
Reston pažymėjo, jog A. Steven
sonas užsienio politikos klau
simais žino daugiau, negu visi 
keturi abiejų partijų kandidatai...

Kaip tik to dabartinei respub
likonų administracijai trūko ir 
kaip tik tą trūkumą naujais pa
sikeitimais žada įgyvendinti opo
zicijos partija.

Man rodos, čia yra natūrali 
gyvenimiška tiesa—apie asmenis 
ir partijas sprendžiama iš jų dar
bų, jų laimėjimų ir sugebėjimų 
spręsti painias dabarties prob
lemas ir numatyti ateitį. Res
publikonų partija per tuos 8 me
tus valdymo neparodė jokio poli
tinio sugebėjimo, išminties ir 
laimėjimų, gal išskyrus tuos, 
apie kuriuos jie patys giriasi, 
pvz., prieidami net iki tokių ko
miškų tvirtinimų, girdi, komu
nistų sukeltos demonstracijos 
Japonijoj, privedusios prie pre
zidento vizito atšaukimo, rodo 
Amerikos laimėjimą...

Tų tariamų laimėjimų per tuos 
8 metus galima būtų priskaičiuo
ti labai daug. Jų sąrašas baigia
si Kubos įvykiais, kur už 80 my
lių nuo Amerikos krantų labai 
rimtai tvirtinasi ivanai ir pirmą 
kartą tiesiogiai komunizmas pra
dėjo grąsinti Amerikos konti
nentui. JAV prestižas Europoje 
ir atbundančioje Afrikoje bei 
Azijoje yra smarkiai kritęs, ir 
nors visi pripažįsta, kad Amerika 
vienintėlė galinti ir turinti va
dovauti laisvajam pasauliui, ta
čiau to vadovavimo, iniciatyvos 
ir konstruktyvių planų iš dabar
tinės administracijos pusės kaip 
tik ir trūksta.

Tik dėl to, kad būtų geriau, 
mes čia su V. Rasteniu pasikei
čiame nuomonėmis, kokie rei
kalingi pasikeitimai ir kas juos 
galės tinkamai įgyvendinti?

Paskutinį žodį, manau, tars 
lapkričio mėn. balsuotojai, ku
riems, tenka pripažinti liūdną 
faktą, daugumoje toks mūsų klau
simo svarbumo nusakymas rūpi 
tiek pat, kiek mums demokratų 
ar respublikonų pažadas, kurioje 
nors Mlssissippi upės įlankoje 
pastatyti užtvanką...

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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Bronys Raila

Mūsų Žalgirio mūšis
Atrodo, lyg sapnuotum. Ir pa

busti neverta. Nes pabudus, akys 
iššoktų iš kaktos.

Štai mūsų spaudoje ir mūsų 
gyvenime iškilo nebeatidėtini 
klausimai dėl "kultūrinio ben
dradarbiavimo su tėvyne". Dėl 
"neaiškaus" klausimo: ar ben
dradarbiauti su lietuvių tauta, ar 
su jos okupantais? Tais klausi
mais nori debatų net tie, kurie 
ir "nepriklausomą Lietuvos val
stybę" jau rašo tarp kabučių.

Nesenai ir šiame laikraštyje 
mėginau nupiešti "kultūrinio ben
dradarbiavimo suirutę" mūsų 
spaudoje ir poroj e kronikų glaus
tai atpasakoti prof. S. Žymanto 
paskaitą tais reikalais Los Ange
les Dailiųjų Menų Klubo pobū
vyje. Ir tuojau pat p. V. Trumpa 
iš Washingtono viešu laišku Dir
vos redakcijai pareiškė: netikiu, 
nieko iš to nebus, niekas ne
padės ir mes niekam nepadėsi
me, nebent savo "prisirišimu 
prie tiesos”... Bet kadangi nei 
Žymantas, nei aš nebuvome "pri
sirišę prie tiesos", tai V. 
Trumpa mūsų klaidas' nuspren
dė pataisyti. Na, ir pataisė (Dir
va, N r. 80).

S. Žymantas ir kai kurie kiti 
prie tiesos neprisirišę mūsų 
laikraštininkai bei rašytojai jau 
ne kartą buvo prašnekę, kad mū
sų sėkmingesriis pasipriešinimas 
bolševizmui privaląs būti "tota
linis", t. y. visuotinis, ne tik 
politikos ir propagandos, bet ir 
visų kultūros priemonių jungi
nys. Pasirodo, lenkuose irgi pa
našiai galvojama. Laisvųjų len
kų Paryžiuje leidžiamo "Kul
tūros" žurnalo bendradarbis J. 
Mieroszewskis 1960 m. 7-8 nu
meryje taip pat prieina išvados, 
kad veikimas į okupuotus kraštus 
per kultūrines priemones ilges
nėje perspektyvoje atrodo pras
mingesnis už grynai propagandi
nes, t. y. politines priemones. 
Anot jo, emigracijos galimybė 
veikti Į kraštą iš užsienio yra 
proporcinga pačios emigracijos 
kultūriniam pajėgumui.

☆
Tad koks yra tas mūsų kultū

rinis pajėgumas? Kaip jis gali 
būti pasiektas, pagerintas, su
stiprintas? Koks iš viso jo turi
nys, kokie jo siekimai, tikslai ir 
uždaviniai? Koks yra mūsų, ma
dingai išsireiškiant, "national 
purpose"? Ar mes jį aiškina
mės, ar mes jo ieškome, ar mes 
jį taisome ir papildome evoliu
ciniu ar revoliuciniu būdu? O gal 
jis mums galutinai aiškus ir se
nai atsakytas: Lietuvos išlaisvi
nimas, ir baigta?..

Galbūt mums jis jau aiškus ir 
baigtas. Bet, sakysime, ameri
kiečiams jis vis ne toks aiškus, 
ir jie dabar ieško naujų atsaky
mų, Sovietinės grėsmės, tota
linės- grėsmės akivaizdoje jie, 
ypač nuo sputnikų pasirodyfno, 
ėmė darytis net kažkaip ne
ramūs. Vienas iš žymiausių ame
rikiečių rašytojų, Nobelio 
premijos laureatas W, Faulkner, 
nesenai sušuko: "What has hap- 
pened to the American Dream? 
Mes snaudėm, miegojom, ir jis 
paliko mus. Nebegirdėti daugiau , 
vienijančio balso, bylojančio apie 
mūsų bendrą viltį ir valią"...

Tie nedaugelis iš mūsų, kurie 

Prleš pradėdamas polemiką su oponentais, bajoras Mikna 
Riestaragis pirma nusmailina savo šalmo ragus...

dar "turime laiko" ir norime 
skaityti ilgus straipsnius, prieš 
kurį laiką skaitėme Amerikos 
didžiojoje spaudoje ir magazi
nuose keliolikos įžymių politikų, 
rašytojų, mokslininkų, pramoni
ninkų ir dvasininkų pasisakymus: 
kaip susigrąžinti aną didįjį Ame
rikos sapną, kaip nusakyti ir su
moderninti naująjį šios šalies 
"national purpose"?

Beskaitant buvo įspūdis, kad 
amerikiečiai naujos Amerikos 
tuo tarpu dar neatrado, tačiau 
jų susirūpinimas ir ieškojimas 
yra labai rimtas. O vienas iš 
jų, radijo pramonininkas David 
Sarnoff, Rusijoje gimęs žydas 
imigrantas, natūralizuotas ame
rikietis ir net generolas, visai 
nesivaržydamas drąsiai ir iš
mintingai pastatė ant stalo Ko
lumbo kiaušini;

"Kas liečia rungtynes su ko
munizmu, rašė jis, tai mes visai 
raidiškai esame patys sau už
čiaupę burnas. Mes prikandome 
savo liežuvius iš baimės užgauti 
švelnų jautrumą tų, kurie kas
dien mus užgaudinėja. Labai ne
daug iš demokratinių vadų teiš- 
drįsta taip nesivaržydami kalbėti 
apie besiartinančią komunizmo 
imperijos pražūtį, kaip Chruš

Keturi didieji laisto taikos ir bendradarbiavimo gėlelę...

/ Jei 11 V 1l ’ J L.

čiovas ir Maocetungas nuolat kal
ba apie mūsų neišvengiamą žlu
gimą"...

☆
Štai -nesenai pasibaigę demok

ratų ir respublikonų partijų su
važiavimai išrinko kandidatus 
aukščiausioms valstybės vadų 
vietoms užimti. Ir Chicagos ir 
Los Angeles amfiteatruose 
skambėjo ta pati gaida: atėjo 
paskutinis laikas veiksmingiau 
pasipriešinti bolševikinio iššūkio 
grėsmei, ateina metas išugdyti 
Amerikai naujos dvasios tautinį 
uždavinį ne tik išlikimui ap
saugoti, bet žmogaus teisių ir 
laisvės pergalei pasiekti!,.

Demokratai išsirenka J. Ken
nedy jauną vyrą, 27 metais jau
nesnį už dabartinį prezidentą, 
tikėdamiesi, kad šis, lietuviš
kai tariant, ateitininkas ir fron
tininkas vėl sugrąžins ar bent 
įpūs snaudžiančiai tautai pionie
riškos dvasios. Ir rodos būtų 
sunku neigti, kad jo paskelbtoji 
"New Frontier" doktrina pla
čiausioms masėms neturėtų ma
sinančio patrauklumo... Respub- 

likonąi išsirenka labai nedaug 
tevyresnį R. Nixoną, neturtingą 
vyrą vadovauti milionierių par
tijai, ir šis lietuviškai pasaky
tume veržlus santarvininkas, tuoj 
paskelbia tą patį ir gal net ap- 
čiuopiamesnį tautinį tikslą: ko
va su komunizmu turi būti veda
ma ne tik ginklu, bet ir visomis 
kitomis priemonėmis — idėji
nėmis, dvasinėmis, psicholo
ginėmis, mūsiškai tariant, kul
tūrinėmis. Jei Lodge būtų iš
rinktas viceprezidentu, jam bus 
pavesta vadovauti šių visų prie
monių veiklai, apjungtai į vieną 
didelę federalinę įstaigą...

Rodos, nebūtų patogesnio laiko 
ir palankesnės atmosferos išeiti 
ir mums su savo "perversmais", 
savo sumanymais ir pasiūlymais, 
su savo reformomis ir organi
zacijomis. Su tokiais planais ir 
užsimojimais, kur mūsų "natio
nal purpose" turinį sudarytų ne 
vien anachronistiskos prieštva
ninės partijos ir "išlaisvinimo 
vadovybės" kadrą ne vien tau
rioji 60-80 metų amžiaus gene
racija.

Bet kam čia mes? Kur mes? 
Kas mums? Mums juk viskas 
aišku, viskas jau pasakyta, vis
kas įrodyta, viskas nusibodę ir 

įgrisę. Viens veiksnys pasiskel
bė vadovaująs Amerikos lietu
viams, o kits ir trečias—viso 
pasaulio likusiems lietuviams 
"globaliniu mastu". Kai nuolat ir 
nuolat kyla santykių su tėvyne 
klausimas, kai daug kas jaubraš- 
ka ir trata, ir priešas jau 
įsiskverbęs į mūsų vidurį, ir 
mūsų nepriklausomybė jau tarp 
kabučių, tai tų vadų kaip ir ne
matyti. Duokit ramybę, juk taip 
karšta ir tvanku, dabar gi mums 
atostogos! Pagaliau, mes minė
jome Žalgirio mūšį, o pavergtų 
tautų savaitės iškilmėsė New 
Yorke dalyvavo net 10 lietuvių!..

Ir buvau beveik nustebęs, kad 
tik vienas V. Tumpa, Metmenų 
žurnalo redakcijos narys, taigi, 
jaunosios generacijos atstovas, 
garsiai užprotestavo prieš ple
palus tokių senių, kaip Žymantas 
arba aš. Jis pareiškė: nieko dau
giau nereikia, nieko iš to nebus, 
"nebūkime melo didvyriai"...

Atitaisydamas mūsų gausias 
klaidas ir melus; bėdas ir "kas 
blogiausia", šitaipos radikališkai 
prakalbėjo ne koks Biržiškos, 
Vaitkaus, Krupavičiaus ar Ka
minsko amžiaus subrendęs kul
tūrininkas, bet Kennedy-Nixono 
metų jaunuolis, priklausąs sro
vei tų intelektualų, iš kurių dar 
atrodė galima ko nors tikėtis. 
Jo pasisakymas labai jaunuoliš
kas ir "revoliucingas": pali
kim, kaip yra! Jei ką dar galė
tume, tai tik "ligi tam tikro 
laipsnio laisvai tiesai tarnau
ti"...

☆
Nors mane ir Žymantą jis jau 

įrikiuoja į melo didvyrius, bet 
šiaipjau Kongreso bibliotekos 
tarnautojo pasisakymas, sie
kiantis iki tam tikro laipsnio 
tiesai tarnauti, savo stiliumi ir 
dvasia truputį dar išsiskiria iš 
tos žurnalistikos, kuri pa
laipsniui, tačiau skubiai pradeda 
dabar užgožti dalį Amerikos lie
tuvių spaudos.

Visiems kitiems atostogaujant 
ir tylint ausis suglaudus, idant 
nebūtų nuogai išrengti, dabar 
gį, kaip matom, ateina į mūsų 
spaudą nauji tiesos didvyriai: 
Gimsta Neanderthalio laikų ly
rika. Vėl išryškėja mūsų mo-

Jaunosios clevelandietės sportininkės Dalė Vasarytė, Milda Jokubaitytė, Rinkevičiūtė ir Rūta Joku- 
baitytė, pirmą kartą rungtyniavo bėgime Vid. Vakarų Apygardos lengv. atletikos pirmenybėse.

Dirvos nuotrauka

Žalgirio misis (w) ). Jakštas

PASIRUOŠIMAS IR PIRMIEJI ŽYGIAI
Kas buvo šio genialaus 

plano autorius — palieka 
tik spėlioti: šaltiniai apie 
tai nekalba.

Nustačius žygio tikslą — 
Ordino sostinę, reikėjo nu
spręsti, koks yra patogiau
sias kelias ir kaip lenkams 
per Vyslą persikelti. Mat, 
visa Lenkija anais laikais 
buvo- kairiajame Vyslos 
krašte, o Marienburgas de
šiniame.

Per sikėlimui pasirinkta 
Červinsko vienuolyno vieto
vė. Laikas buvo numatytas 
birž. 29 — liepos 1 d. Tuo 
pat metu turėjo atvykti ir 
Vytautas su savo kariais.

Vyslai peržengti nuspręs
ta pastatyti pontoninis til
tas ir jo dalys buvo dirba

derninės paleolitinės gadynės 
žurnalizmas, apsiginklavęs buo
žėmis ir akmeniniais kirvukais. 
Jo teoretikai jau skelbia to naujo 
žurnalizmo kursus. Tarzanai, 
maurai ir maišyti berberai vis 
daugiau klykauja mūsų snau
džiančiose giriose. Kažkaip bai
siai nepatenkinti, kad į juos ne
kreipiama dėmesio, su jais ne
polemizuojama. Bet juk tai dėl 
to, kad su jais nebėra likę jo
kių bendrų saiko, džentelmeniš
kumo, žmogaus su žmogumi į- 
prastų santykiavimo normų.

Pagaliau, labai aiškiai ma
tome, kaip Lietuvos okupanto į- 
vairiais būdais vykdoma infilt
racija įsiskverbė į užjūrius. Vie
ni čia pilsto nuodus už rublius, 
kiti dėl užkulisinio teroro, treti 
su perplautais smegenimis, ket
virti visai už dyką, iš naivumo, 
iš kvailumo, ar net "liberaliz
mo". Dar suprasčiau tuos,kurie 
tokį žurnalizmą puoselėja ir 
pluša už rublius. Bet visai ne
atleisčiau daug blogesnio atvejo, 
—jeigu tat daroma už dyką, vien 
iš kvailumo ar liguisto įnirši
mo!

Mūsų spaudoje šiandien sun
kiai begalimas apsvarstyti koks 
rimtesnis tautinis klausimas, 
kad tuoj iš džiunglių neiš- 
šokų tarzanai, berberai, rub- 
lininkai su savo dervos statinė
mis ar šiaipjau įvairūs "libera
lai" ir demokratai tęsti toliau 
Žalgirio mūšį.

☆
Žinomu būdu pasibai

gus "viršūnių" konferenci
jai Paryžiuje, pasaulinė spau
da palydėjo aną begėdiš
ką skandalą savo komenta
rais ir satyromis. Vokiečių 
spaudoje tada pasirodė piešinys, 
kurį iškirpęs čia pridedu vaiz
dumo dėliai. Tai rūpestingai pa
sodintos gležnos taikos gėlelės 
laistymas. Eisenhoweris, de 
Gaulle ir Macmillanas mėgina 
drėkinti jos šakneles vandeniu 
iš pilstytuvų, gi draugas Nikita 
laisto iš savo nuosavo pilstytu- 
vo...

Man rodos, kad ir V. Trumpa 
iš Washingtono savo laišku Dir
vos redakcijai panašiai aplaistė 
mūsų paliestą kultūrinių santykių 
su tėvyne klausimą. Kur bėda ir 
kas blogiausia, sustosime sekan
čioje kronikoje.

mos įvairiose Lenkijos vie
tose per ištisą žiemą. Vy
tautas atsivedė į pasitari
mus ir „totorių imperato
rių”, kaip Dlugošas rašo, 
šiuo tariamu imperatorium 
buvo Kipčako Ordos (prie 
Volgos) kano Tochtamišo 
sūnus Elad-Edinas, papras
tai, Saladinu vadinamas. 
Vytautas, žinodamas toto
rius prašmatnius karius 
esant, iš anksto rūpinosi 
turėti juos lemiamam karui 
ir todėl jų valdovą prisitrau
kė prie Brastos pasitarimų. 
Totoriai, iš tikrųjų, nemažai 
svėrė Žalgirio mūšyje.

Brastos konferencija tru
ko apie 8 dienas ir po to Jo
gaila grįžo į Lenki j ą% Grįž
damas 8 dienas medžiojo 
Bieloviežo girioje, kad bū
simam karui prasimanytų 

1 žvėrienos.
žiema ir vasara slinko 

įtempto ruošimosi ženkle. 
Ruošiantis susilaukta paža
dėto čekų karaliaus Vaclo
vo sprendimo (1410. I. 15). 
Sprendimas padarytas Pra
hoj, kur nuvyko lenkų ir lie
tuvių pasiuntiniai. Tačiau 
lietuvių pasiuntinių kara
lius neprisileido, ir net, kaip 
vienas šaltinis liudija, su
plėšė jų turėtus įgaliojimus.

Taip elgėsi jis, be abejo, 
Ordino papirktas ir todėl jo 
sprendimas buvo prieš lie
tuvius nukreiptas. Juo že
maičiai pripažįstami Ordi
nui. Dobryniaus žemė, prieš 
kelis mėnesius iš lenkų iš
plėšta, jiems grąžinama.

J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina

vimo ir apdraudos įstaiga.
6606 Superior Avė. UT 1-2345 
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

TELEFUNKEN HI-FI STEREO S ET S

SCHWAB RADIO & T. V.
SALES AND SERVICE

PAPIGINTA KAINA PARDUODA TELEVIZIJOS 

IR TELEFUNKEN RADIJO APARATUS.

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

Bet jos perdavimas Jogailai 
pažadėtas tik tuo atveju, 
kai Ordinas atgaus žemai
čius. O iki to laiko Dobrynę 
laikys iš Ordino tuojau per
ėmęs karalius Vaclovas.

Sprendimas nepatenkino 
ir lenkų. Jie dar įsižeidė, 
kad jis buvo perskaitytas 
jiems nesuprantama vokie
čių kalba. Užtat tuojau ap
leido Prahą. Apie jo patvir
tinimą, kaip buvo numatyta 
v ė 1 yvesniame suvažiavime 
Breslave, negalėjo būti kal
bos.

Paskutinį kartą derėtis 
bandė Vytautas tik ne su 
Vaclovu, o su jo broliu Zig
mantu, Vengrijos karaliu
mi. Vėžinąs brangiomis do
vanomis, tarpe jų 12 rink
tinės veislės arklių, pakau
stytų auksinėmis pasago
mis, jis vyko į Kezmarką, 
Vengrijos miestą, susitikti 
su Zigmantu. Iš pasitarimų 
težinome, kad Vytautui pa
siūlyta karališka karūna ir 
josios priėmimo atveju — 
sąjunga su Zigmantu prieš 
galimą Lenkijos puolimą. 
Vytautas nieko neatsakė į 
pasiūlymą ir bėgte išbėgo iš 
miesto, kilusio gaisro išgąs
dintas.

Atrodo, Zigmantas nesi
leido būti paperkamas nei 
brangių dovanų ir paliko iš
tikimas Ordinui, šiojo nau
dai jis pasiūlė Vytautui ka
rališką karūną ir tuo mėgi
no atskirti jį nuo Lenkijos, 
tariant, suardyti uniją.

(Nukelta į 6 psl.)

20 setą tas srities 
praktike

VOKIŠKŲ RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS
TfllFUNKIN

Aefherlied Feetery Service
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Žalg irio mūšis...
(Atkelta iš 5 psl.)

Tuo tarpu artėjo paliaubų 
pabaiga, ir tiek lietuviai, 
tiek lenkai, pasijudino žy
giui. žemaičiai ir lietuviai 
patraukė į pietus ir prie 
Cardino peržengė Nemuną. 
Jiems traukiant į vakarus, 
prie jų prisišliejo rusų ir to
torių pulkai, iš pietų atke
liavę.

Apie birželio vidurį su
jungtos Vytauto jėgos pa
siekė Narevo upę. Toliau 
traukė kairiuoju upės pa
kraščiu, gabendamiesi jąja 
savo mantą bei ginklus. Kai 
jie pasiekė Narevo upės įta
ką į Būgą, Vytautas pasiun
tė žinį pas Jogailą, trau
kiantį červinsko link ir pra
šė duoti apsaugą keliantis 
per upę į dešinį krantą.

Karalius nusiuntė Vytau
tui 12 vėliavų priedangą. 
Birželio 30 d. karalius su 
Maž. Lenkijos kariuomene 
peržengė per parengtą tiltą 
Vyslą ir tuo pat metu gavo 
pranešimą Vytautą artė
jant. Džiaugėsi tąja žinia 
lenkai, o Jogaila net „ket
virtį mylios” ėjo Vytauto 
pasitikti.

Červinske rasti jau atvy
kę samdniai. Netrukus pri
sijungė Didžiosios Lenkijos 
pulkai, Mozūrijos kuni
gaikščiai ir liepos 2 d. įvai
riatautė kariuomenė stovė
jo susibūrusi dešiniame 
Vyslos krante, pasiryžusi 
tiesiai šauti į Marienburgą.

Daliniai nuostabiu tikslu
mu sutraukė iš tolimiausių

Pensininkai Julija ir Jonas Žiburiai su Sočiai Security reikalų 
vedėju A. W. Boehringer (vidury), aplankiusiu juos minint Sočiai 
Security 25 metų jubiliejų.

Jonui Žiburiui ir jo žmonai 
Julijai, iš Clevelando, šiais me
tais sukanka 90 m. amžiaus. 
Šiais metais jie taip pat padeda 
švęsti Sočiai Security 25 metų 
jubiliejų.

Jie buvo vieni iš pirmųjų, ku
rie užsiregistravo Sočiai Securi- 
pašalpai, kada ji pradėjo veikti 
1940 m.

Šių metu balandžio mėn. Jonas 
Žiburis pradėjo 21 Sočiai Secu
rity pašalpos gavimo metus. Per 
tuos metus jie gavo savo pa-

kraštų į vieną punktą, judė
dami pagal Brastoj nusta
tytą planą. Tvarka ir draus
mė, matyt, visur viešpatavo 
ir vėliau laimėjimą lėmė. 

šalpos čekius reguliariai, ir jie 
buvo didelis indėlius kasdieni
niam pragyvenimui.

Jonas ir Julija Žiburiai abu 
yra gimę Lietuvoje 1870 m. Abu 
susitiko Clevelande ir vestuvės 
įvyko Šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje.

Jonas Žiburis visą savo gyve
nimą praleido metalo fabrikuose.

TURIME PARDUOTI 
KRIAUŠIŲ 

Atvažiuokite ir patys 
prisiskinsite nuo me
džių.

T. Neura, RFD 1, 
Brunswick, Ohio

12 metų dirbo Ruhro srityje Vo
kietijoje; 6 metus dirbo Škotijoje.

Pirmas darbas Amerikoje buvo 
Pittsburghe. O Clevelande25 me
tus išdirbo U.S. Steel Corpora- 
tion.

Šiandien Jonas ir Julija Ži
buriai nebedirba, bet praleidžia 
laiką prižiūrėdami savo namus, 
laistant ir piaunant pievelę ir 
užsiimdami laisvalaiko pramo
gomis.

Nuo Sočiai Security pašalpos 
Įvedimo 1940 m. 21 mil. asmenų 
yra gavę pašalpas kurios siekia 
50 bil. dolerių. Šiuo laiku mėne
sinės pašalpos yra išmokamos 
15,000,000 asmenų ir jos siekia 
1 bil. dol. kas mėnesį.

Ateinantys 25 metai turės daug 
naujų pakeitimų ir pagerinimų 
Sočiai Security pašalpos progra
moje.

(Šį rašinį ir nuotrauką Dirvai 
pristatė Sočiai Security Cle
velando skyrius)

J.S.AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Rd.
Cleveland 3, Ohio

Mašinų viršaus taisymas ir dažymas. Motorų, 
stabdžių patikrinimas ir taisymas.

24 hours towing
Atidaryta nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.

Dienos telef.: HE 1-6352 Nakties tel.: LI 1-4611

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

TUS.
ARCHITEKTAS ATLIEKA 
PLANAVIMĄ PAGAL JŪ

SŲ PAGEIDAVIMĄ.

REpublic 7-8949 
6350 S. ALBANY AVĖ. 

CHICAGO, ILL.

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką ducną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR. BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525 
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius 

mėsos produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti.

PARDUODAMA SENA ALAUS IŠVEZIOIIMO (DISTRIBUTOR) 

FIRMA IR SODA BOTLING FABRIKAS
Visos automatinės mašinos ir reikmenų atsar

gos. Trys vyrai gali išlaikyti. Inter e šuo jame s tik 
rimtais ir susidomėjusiais asmenimis. Jokių ne
rimtų pirkėjų. BEN KRALIK, 93 Warwick St. 

Newark, N. J., MArket 2-5270

Eagle Stamps visad 
padidina 

jūsų sutaupąs

MAY’S PARNIATŪWN
MAY’S PARMATOWN -

RIDGE AND RIDGEWOOD DRIVE
May’s jus maloniai kviečia į Auksinio Kaspino 

perkirpimo iškilmes antradienį, rugpjūčio 23 d. 12 vai. 
Durys atidaromos 12:30 P.M.

■ v

ATSIDARO ANTRADIENĮ 
RUGPIŪČIO 23 D.

NUO 12.30 VALANDOS

Už 3 dienų mes plačiai atidarysime gražias May’s Parmatown 
duris ir supažindinsime jus su įdomiu apsipirkimo pasauliu. Jis 
nustebins net ir jusi Platus,pilnas, spalvuotas?

— TaipI Dar viena krautuvė ?
— Ne! Šį kartą pamatysite, kad jūsų apsipirkimas bus nuosta

biai kitoniškas. Ateikite pasižiūrėti į naują Parmatown krautuvę. 
Ir neužmirškite, mes duodame ir keičiame Eagle Stamps su kiek 
vienu pirkiniu. Kas galėtų būti geriau ?

MAY’S PARMATOMN BUS ATIDARYTAS KETURIS
VAKARUS KIEKVIENA SAVAITĘ

Pirmadienį, antradienį, ketvirtadienį ir penktadienį nuo 9:30 
A. M. iki 9:30 P. M. Trečiadienį ir šeštadienį nuo 9:30 A. M. 
iki 8:00 P. M.

MAY'S PARMATOWN YRA LENGVAI PASIEKIAMAS RIDGE AND RIDGEWOOD DRIVE
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DIDŽIOJI IR PASKUTINIOJI ŠIŲ METŲ GEGUŽINĖ
(8-tos Lietuvių Dienos tąsa)

RENGIAMA LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS CLEVELANDO l os ir II os APYLINKIŲ RUGSĖJO 3 D. 
NEURŲ S0DY801E Pradžia 12 vai. Auka 1 dol., jaunimui 500 Vaikams laisvas Įėjimas

CLEVELANDE
Ir apylinkes.

AMERIKOS LIETUVIŲ PLIEČIŲ 
KLUBAS

Praėjusį sekmadienį įvykusi 
tradicinė Amerikos Lietuvių Pi
liečių Klubo gegužinė duoda pro
gos pakalbėti apie šią Cleve
lando lietuvių kolonijos organi
zaciją.

Klysta tie, kurie šį klubą skai
to tik paprasta "karčiama”.

Piliečių klubai yra populiarūs 
visose tautybėse. Lietuviai jų tu
ri visose kolonijose. Kitose ko
lonijose, kaip Pietų Bostone, 
Hartforde ir k., AL piliečių klu
bai yra įsitaisę puikiuose namuo
se, turtingi ir reikšmingi vi
suomeniniame bei kultūriniame 
lietuvių gyvenime.

AL Piliečių Klubas Clevelande 
šiuo metu turi apie 800 nario 
mokestį sumokėjusių narių. Dau
gumą sudaro senesnės kartos 
ateiviai ir jų šiemos. Kasmet 
vis daugiau ir naujųjų prisirašo. 
Todėl ir Klubo tradicinės gegu
žinės sutraukia arti tūkstančio 
dalyvių.

Klubo gegužinės yra tartum 
antrosios lietuvių dienos Cleve
lande. Tik toks skirtumas, kad 
klubo gegužinėse vyrauja se
nesnieji.

Tūlas gali pasakyti, kad bepigu 
klubui į gegužinę daug žmonių 
sukviesti, kadangi neimamas

Trakų stovykloje susidraugavusios, clevelandiečių skaučių būrelis, net ir sporto stadijone nesi
skiria su savo "tėvu" Rimu Dumbriu. Prieky: Eglė Augustinavičiūtė, Klarisa Mackevičiūtė. Užpakaly 
(iš kairės): J. Karaliūtė, Dalė Orintaitė, Neringa Kuncaitė, Marytė Petkevičiūtė, Rimas Dumbrys, 
Teresė Mėlinauskaitė, Dalė Jurgaitytė, Nijolė Petkevičiūtė.

Dirvos nuotrauka

įžangos mokestis ir dar alus 
nemokamas. Tačiau ne tai svar
bu. Svarbu, kad bent klubas gali 
tokias gegužines surengti, kur 
visi susirinkę lietuviai jaučiasi

lyg viena šeima. Daromos 
pastangos, kad ir klubo geguži
nės daugiau kultūrinio atspal
vio įgautų.

Įvertinant senesniųjų didelį į- 
našą Clevelando lietuvių koloni
jos gyvenimui, sukūrus koloni
jos kertinius akmenis, kaip pa
rapijas, banką, laikraštį, savo 
svetainę ir klubą, dabartinė sve
tainės ir klubo direkcija deda ga
limas pastangas, kad šios dvi 
institucijos būtų jaukesnės vi
siems lietuviams.

Edv. Karnėnas

K. TALLAT KELPŠŲ ŠEIMA 
persikėlė į nuosavus namus: 

1571 Ivydale Rd., Cleveland 18. 
Telef. YE 2-9566.

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

NAMI KRAUTUVĖJE

CityStreetNo.

MARTHA& PETER LISAUSKAS:;

Stato c

6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y. 
Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Prašau atsiųsti.........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą: ....
Name

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

Penki kambariai, antram 
aukšte, East 123 St. Atskiras gaso 
šildymas. Šaukti PO 1-5614.

(96)

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

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

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

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

Rūpestingai įrengiama naujoji May Company krautuvė, esanti Par- 
ma rajone, atidaroma jau ateinantį antradienį, rugpiūčio 23 d. 
Lygiai 12 vai. bus oficialios atidarymo ceremonijos. Joje bus virš 
200 pardavimo skyrių. Prie naujosios krautuvės klijentai galės 
pasistatyti 5700 automobilių. O pati krautuvė, savo modernišku 
ir patraukliu įrengimu, pradedant rūsio krautuve ir baigiant madų 
salionu, kiekvienam suteiks pasigerėjimo ir poilsio. Naujoji krau
tuvė pavadinta Parmatovm. Tai iš eilės trečioji May Co. krautuvė, 
kurių skelbimai matomi kiekvienos savaitės Dirvoje.

Naujoji Parmatovm krautuvė yra labai didelė. Jos grindų plotas 
sudaro virš 300,000 kvadratinių pėdų plotą. Virš 1000 tarnautojų 
pasitiks klijentus ir juos aptarnaus. Jai vadovaus Louis Fox— 
manager ir Henry Brown--superintendent. Fox su May Co. jau 
dirba 35 metai, o Brovm atvyksta iš Chicagos, ten dirbęs didelėse 
krautuvėse.

PADĖKA
Skaučių Tėvų Komitetas dėkoja 

Z. Dautartui, leidusiam pasinau
doti sunkvežiniu skaučių inven
toriui iš stovyklos parsivežti.

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

AUTOMOBILISTŲ DĖMESIUI! 1304 East 9 Str., prie pat

St. Clair, telef. T0 1-1673 atidarytas naujas, erdvus, lietuviškas garažas

Quik Auto Service, Ine.
Taisoma moderniausiomis priemonėmis stabdžiai ir visi stabdymo 

mechanizmai, išmetimo vamzdžiai ir duslintuvai - "mufflers", mo
torų reguliavimas - "tune - up" ir analizavimas, vožtuvų šlifavimas, 
radijo ir visų elektros įrengimų taisymas.

Darbas atliekamas greitai, sąžiningai ir žemomis kainomis PRA
NO GRIGONIO priežiūroje.

Atidaryta kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. 
vakaro

LIETUVYBĖS LAUŽO...
(Atkelta iš 3 psl.)

Ir vyresni ir jaunesni— 
net ir patys jauniausieji--visi 
jaučiasi vienos bendros šeimos 
nariai, kuriuos sujungė vienon 
nuotaikon skaidri laužo liepsna. 
Ir tos šaudančios kibirkštys, ma
žųjų širdžių juokas ir daina pa
vergia kiekvieno širdį.

Linksmybės tęsiai. Vengrų 
skautai įsijungia bendron nuo
taikon su savo pokštais. Skautiš
kos “raketos" lekia į naktį, tar
si sprogstančios linksmumo žie
žirbos.

Ir pagaliau — atsisveikinimo 
daina ir... visi nenorom palieka 
degančio ir sugruzdusio laužo 
nuodėgulius, kurių šviesoje ne
norom skirstosi svečiai. Lieka 
naktis, atvėsę anglys, ir žvaigž
dės virš palapinių miesto...

Besilankydamas lietuviškuose 
Trakuose, skautų įkurtuose ir 
sušildytuos lietuviškos širdies 
karščiu ir meile, pajutau ir gy
vas, plakančias ir veiklias tas 
lietuviškas širdis, kurių rūpes
čiu, vargu, triūsu ir užsispyri
mu įvyko ši skautų stovykla. Rei
kėtų jų vadams, vadėms ir kiek
vienam prisidėjusiam padėkoti, 
išreiškiant mūsų pagarbą ir pa
dėką už jų idealizmą ir šviesų 
tikėjimą mūsų jaunųjų ateitimi.

Ši stovykla gyvai parodė, kad 
lietuviškumas mūsų jaunosios 
kartos širdyje nėra miręs, nors 
kai kas ir piktinosi, jog ret
karčiais iš skautų lūpų iš
sprūsdavo ir nelietuviškas žo
dis. Tačiau mes patys pamatė
me, kad per daug būkštauti dėl 
mūsų jaunimo neverta. Jis ga
jus. Ir dar lietuviškas. Tad ir 
padėka tenka ne tik stovyklos 
vadovaujantiems asmenims, bet 
visiems, gyvenusiems tas dvi 
savaites lietuviška dvasia. Ačiū 
broliams ir sesėms skautams. 
Budėkite ir toliau mūsų jaunimo 
lietuvybės sargyboje, būkite tos 
liepsnojančio lietuvybės 
laužo kibirkštys, skai
driai šviečiančios tam
siame išeivijos dangu
je!

GERESNI NAMU STATYTOJAI 
VISUOMET ĮSTATO 

MONCRIEF

LIETUVIU KLUBAS
ir

SVETAINĖ
Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi

mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143

> EAST CLEVELAND-EUCLID A SUPERIOR AVE~

SAVINGS
EARN

4%
ACCOUNTS

INSURED TO
’IO OOO

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNO LOANS

.CORNER 68™ — SU PERIOR AVENUE

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 936 East 1Š5 St.
EN 1-1763 KE 1-7770
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KAS IR KUR?
* DR. J. BARTKUS — Vilties 

Draugijos pirmininkas, su ponia 
buvo išvykę atostogų įMontrealį, 
New Haven ir kitur. Atostogau
damas rūpinosi, kad Dirva 
pasiektų dar didesnį lietuviu 
skaičių, todėl su artimaisiais 
lankytose vietose aptarė platini
mo planą.

* LIETUVIŲ ENCIKLOPEDI
JOS XXI TOMAS jau išpausdin- 
tas ir atiduotas rišyklai. Šį to
mą redagavo dr. J. Girnius ir 
jis apima Oda-Pa r eiga. Jame 
rašo 161 bendradarbis, o 23 dar 
talkino Lietuvos vietovėms. To
mas iliustruotas 318 nuotraukų; 
Palanga ir Panevėžys iliustruoti 
ir visai mūsų spaudoje nematy
tomis nuotraukomis.

♦LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBES FONDO pirmininko adre
sas: E. Čekienė—87-80 96 St., 
Woodhaven 21, N. Y. Iždininko 
adresas: L. Tamošaitis--90-34 
78 St., Woodhaven 21, N.Y.

* DAILININKĖ LUOLĖ M. 
ŽIDONYTĖ, baigusi YaleUniver
siteto meno skyrių magistro 
laipsniu, šiuo metu (liepos 11— 
rugpiūčio 20 d.) išstatė savo 
darbus Southern Connecticut Sta
tė College. Dail. L. Židonytė, 
su tėvais gyvena New Haven, 
Conn.

* LIGUA IR BRONIUS BIELIU- 
KAI grįžo iš atostogų, kurias 
praleido Floridoj, pas N. ir O. 
Karašus. L, Bieliukienė rugp. 21 
d. iš New Yorko išskrenda tar
nybiniais reikalais į San Fran- 
cisco, Calif. ir ta proga aplankys 
ir Los Angelėj gyvenančius gimi
nes ir draugus.

* GENEROLAS P. PLECHA
VIČIUS iš Chicagos, atostogavo 
New Yorke pas seseris ir švo- 
gerį dr. P. Legecką ir brolį 
dr. L. Plechavičių,

* ANT. BERNOTAS, Dirvos 
Filatelijos Kampelio redakto
rius, atostogauja Montrealyje, 
Kanadoj.

* JONAS P. VAIČAITIS, Dir
vos rėmėjas iš Akron, rugpiūčio 
14 d. išvyko dviem savaitėm atos
togų į St. Louis, Missoury, New
Orleans La, Houston Tex.

* JONĄ S BORTKEVIČIUS, pra
leidęs atostogas Kanadoje, grįžo 
į New Yorką aplankydamas savo 
motiną su jos anūke Rūta Katskill 
kalnuose, kurios ten tebevasa- 
roja lietuviškoje atmosferoje.

* BRONIUS SILIŪNAS, Dirvos 
bičiulis iš Chicagos, atsiuntė dvi 
naujas prenumeratas.

* J. GUMBE LEV1ČIUS, iš St. 
Louis, savo artimiesiems užsakė 
Dirvą į Vokietiją.

A. Diržys

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

DEŠINĖJE: sukaktuvininkas
Vincas Alksninis kalba. Šalia sto
vi prof. Senas ir prieky sėdi 
Liudvika Alksnini enė. APA
ČIOJE: dalis svečių, susi
rinkusių pasveikinti sukaktuvi
ninką.

NAUJA LIETUVIU TAUTINIO 
SĄJŪDŽIO VADOVYBE

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Centro Valdyba, pasi
remdama Lietuvių Tautinio Są
jūdžio Vadovybės nuostatais, sa
vo š. m. rugpiūčio 15 dienos 
posėdyje nutarė deleguoti į naują 
Lietuvių Tautinio Sąjūdžio Va
dovybę šiuos asmenis:

Vytautą Abraitį, Povilą Ali
šauską, Dr. Bronių Nemicką, 
Vincą Rastenį ir Antaną Seniką.

Ši sudėtis netrukus bus 
papildyta dar keliais nariais, 
nes Lietuvių Tautinio Sąjūdžio 
Vadovybės nuostatai numato, kad, 
be Amerikos Lietuvių Tautinės 
S-gos penkių narių, į Sąjūdžio 
Vadovybę deleguoja Kanados 
Lietuvių Tautinė Sąjunga du 
narius, o kitų kraštų tautiniai 
junginiai po vieną narį.

Visi 5 naujosios Lietuvių Tau
tinio Sąjūdžio Vadovybės nariai 
yra buvę ir ligšiolinėje Sąjūdžio 
vadovybėje, rinktoje korespon- 
denciniu būdu 1957 metais.

Nauja Lietuvių Tautinio Są
jūdžio Vadovybė yra iš eilės 
ketvirtoji, tačiau pirmoji po Lie
tuvių Tautinio Sąjūdžio persi
tvarkymo.

Lietuvių Tautinio Sąjūdžio pir
mininkais ligšiol yra buvę: Ba
lys Gaidžiūnas, Vincas Rastenis 
ir Dr. Bronius Nemickas.

Vincas Alksninis atšventė
75 metų sukaktį

Mansfield Center, Conn,, nuo
savame ūkyje, Vincas Alksninis, 
liepos 23 d. atšventė savo 75- 
rių metų sukaktį. Ji subūrė ne
tik sukaktuvininko vaikų ir bro
lio Vaclovo šeimas, bet taip pat 
jo prietelių iš senų ir dabartinių 
laikų, o taip pat ir jaunimo gausų 
būrį. Jų tarpe buvo prof. Senas 
su ponia ir profesorius labai 
vaizdžiai ir gražiai visiems su
sirinkusiems apibudino jubiliatą, 
įvertindamas jį, kaip didelį Lie
tuvos patriotą.

Vincas Alksninis, kilimo iš 
gražiosios Dzūkijos, yra vienas 
ankstyvųjų lietuvių ateivių Ame
rikon, atvykęs čia pradžioje šio 
šimtmečio. Pradėjęs gyvenimą 
nuo Pittsburgo anglių kasyklų, 
vėliau gyveno New Yorke, dar 
vėliau New Haven mieste, kol, 
pagaliau, jo ūkfhinkiška širdis 
patraukė jį vėl į ūkį, kur jis 
ir dabar gyvena.

Miestuose jis visą laiką buvo 
judrus darbuotojas lietuviškose

Buenos Aires (Argentinoje) gyvenantis Juozas Janulis neseniai giminių ir bičiulių rately atšventė 
70 metų amžiaus sukaktį. Janulis nuo pat atvykimo į Argentiną įsitraukė į lietuvišką veiklą ir išaugino 
lietuviškai susipratusią šeimą. Jo namuose lietuviai visad randa šiltą priėmimą. Janulis taip pat 
žinomas, kaip didelis bitininkas, jo bitynas "Šaltinis" Buenos Aires pakraštyje aprūpina daugelį lie
tuvių skaniu medumi. Nuotraukoje dalis svečių po kilio metu su sukaktuvininku. Pirmoj eilėj sėdi 
iš kairės: Ona Janulionienė, sukaktuvininkas Juozas Janulionis, Petronėlė Pogoreckienė ir marti 
Ona Janulionienė. Stovi: Jonas Čižiunas, Jonas Petronis, Ona Ožinskienė, Petronienė, Vytautas Janulionis 
ir Vytautas Petronis su žmona Rene. Pr. ožinsko nuotrauka

Lietuviai Argentinos filme
Dirvoje jau buvome minėję, kad 

Argentinoje pagamintas doku
mentinis filmas Pavandeniui (Rio 
abajo). Tame dokumentiniame 
filme pagrindinius vaidmenis 
vaidina lietuviai. Dabar tas fil
mas jau rodomas Argentinos ki- 

organizacijose todėl ir populia
rus anoj lietuvių ateivių kartoj.

Gražus supuolimas dabar kai 
sukanka 75-ri metai amžiaus 
Vincui Alksnini ui, jo organiza
cija, Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje, net tą pačią savaitę 
šventė tokį pat jubiliejų.

Sukaktuvininkas nuo savo jau
nystės buvo priverstas stoti tie
siog gyvenimo universitetan. Tai 
reiškia dirbt ir užsidirbt turėjo 
pats, mokytis - pats, ir visą 
tai ką jis matė, pergyveno ar 
skaitė - tikrąją ir teisingąją 
prasmę turėjo pats išgauti.

Šiandien reta būtų surasti ūki
ninkų tarpe kitą žmogų tiek daug 
skaičiusį knygų ir periodinių lei
dinių, kaip skaitė Vincas Alksni
nis lietuvių ir anglų, lenkų ir 
net rusų kalbomis. Jis ir šian
dien tebeskaito ir ypač seka lie
tuvių gyvenimą. Daugiausia jo 
pažiūroms atitinkančiu laikraš
čiu laiko Dirvą.

Kai žiūri į Vincą Alksninį šian

dien, su juo kalbi kuriuo nors 
klausimu, ima džiaugsmas gir
dint jo pozityvias, sveikas pa
žiūras, matant jo sugebėjimą at
skirti pelus nuo grūdų, tiesą 
nuo neteisybės. Gimęs Lietuvos 
ūkininkaičiu, pusė savo gyvenimo 
praleidęs miestuose nuo Petro
grado iki New Yorko, pasipuošė 
ne miesto fraku, bet išsilavini
mu ir tapo savystoviu ūkininku 
Amerikoj.

Tačiau ir šioj sodyboj, kurią 
jau šiandien faktiškai tvarko su
kaktuvininko sūnus Kęstutis,šios 
šventės proga vakaro sutemoj 
degė lietuviško jaunimo uždegtas 
laužas, ir nuo jo kilo, sklido 
J tolius aidas: Lietuva brangi...!

nuošė.
Argentinos Lietuvių Balsas 

apie tą filmą duoda tokių naujes
nių žinių:

Plačiai išgarsintas dokumenti
nis filmas "Rio abajo" (Pa
vandeniui), direktoriaus Enriąue 
Dawi pagaminta Jbicuy salose pa
gal- buv. Argentinos prezidento 
sūnaus Laborio Justo veikalą.

Entre Rios provincijos salos 
Jbicuy apima pusę milijono hek
tarų. Dabar jau apie 140,000 ha 
apsodinta miškais. Filme pa
rodoma, kaip ten nei vienas žmo
gus negyveno. Banditas nušauna 
pirmą ten pasirodžiusį žmogų ir 
krausto jo kišenius. Apiplėšia - 
masai nuduria banditą. Vėliau 
du banditai nužudo į tas salas 
valtele atsiįrusį žmogų. Pa
vandeniui paleidžiamas pirmojo 
nušautojo lavonas ir antrojo vai
kas su valtele.

Pirmieji ateiviai, įsikūriantieji 
tose salose yra lietuviai. Jie 
kerta piktžoles, kasa griovius, 
statosi namelius.

"EI Lituano" (Andrius Ra
manauskas) tampa pavyzdžiu, 
kaip per sunkų darbą ir pa
siaukojimą prakertami langai ci- 
vilizacijon ir žmoniškai įsikuria- 
ma dykumose. Bet šioje gyvenimo 
kovoje suserga ir miršta jo jau- 
nametis sūnus; darbo metu 
miršta ir žmona, puikiai tą 
rolę vaidinanti mokytoja Sofija 
Oželytė Nalivaikienė. Pačiam 
Ramanauskui suparaližuojama 
pusė kūno. Pasveikęs, jau prie 
gražaus savo namelio atsisėdęs, 
savo išauginto miško dalį medžių 
pardavęs,skaito "Argentinos Lie
tuvių Balsą".

Puikiai vaidina ir Lidia Aušra 
Nalivaikaitė, kuri atvykusi sa- 
lon vietinį vaiką kalbina lietu
viškai "gerą dieną". Bet tas 
tik paklausia "como"? Susidrau
gauja su Lituano Šeima ir mir
ties patale gulinčiam Ramanaus- 
kučiui į delną įspaudžia dovanė
lę: du šokolado gabalėlius, sa
kydamas "chocolatines". Jaudiną 
momentai matant įsikuriančių 
pastangas.

Filmoje matosi ir studentas 
Ramutis Nalivaika: gelbsti iš pot- 
vinio savo tėvų galvijus. Pats 
mokytojas V.V. Nalivaika stebi, 
kaip Ramanauskas su savo kai
mynu Miščenka, sprendžia rube- 
žiaus (ežių) klausimą. Vincas 
Kazakevičius atveža pirmus ko
lonistus.

Filmoje girdisi lietuviškos 
muzikos garsai: Vytauto Ciba vi - 
čiaus akordeonas. Pietaujant po 
grynu dangumi girdisi "Daug daug 
dainelių"...

Pastatoma mokykla. Valtimi 
suvežami mokiniai. Nalivaikaitė 
padeda savo kaimynų vaikui nu
merius rašyti.

Iš vietinių didesnes roles turi 
Gonzalez ir Gamara.

Salose padaugėja gyventojų 
skaičius. Kada plaukia gražus 
motorinis laivelis ir jame pilna 
jaunimo, pasigirsta lietuviška 
sutartinė: Buvo gera gaspadi- 
nė, gero vyro žmona. Ji ilgai ir 
gražiai skamba. Tai nuopelnas 
Vyt. Cibavičiaus choristų.

"Rio abajo" originale autorius 

mini čekoslovakus. Tik čia su
minėtų lietuvių dėka ir pasišven
timu, filmon įdėti lietuviško mo
tyvai, sudaranti tokią gražią 
propagandą geram Argentinos 
lietuvių vardui. Kadangi direk
torius Dawi buvo pradėjęs fil
muoti pagal originalą, tai liko 
tūlų nelietuviškų vardų: Jan ir 
t.t. Ir kadangi filmą buvusi per 
ilga, tai direktorius ją apkarpė. 
Labai gaila, kad neišėjo Nalivaikų 
Lietuva, kur daugiausia darbo 
atlikta. Vienok, visa kas čia pa
sakyta ir parodymas lietuvių, 
kaip pirmųjų šios šalies pelkių 
sausintojų, miškų sodintojų ir 
pirmųjų kelių tiesėjų į salų civi- 
lizavimą, mums teikia pasidi
džiavimą. Kas iš mūsų nėra iš
liejęs prakaito lašo savo pasi
rinktosios antrosios tėvynės Ar
gentinos pagražinimui ir pra
turtinimui !

Pirmą "Rio abajo" rodymo die
ną kine Iguazu dalyvavo visa 
pp. Nalivaikų šeima. Buvo pada
rytos nuotraukos televizijai. Bu
vo ir kiti filmoje dalyvavę salie- 
čiai. Nebuvo tik Andriaus Rama
nausko, kuris esąs Urugvajuje.

Daugelis stebisi, kaip saliečiai 
taip gerai vaidina. Ponia Nalivai
kienė yra mokytoja, kelis metus 
studijavusi Vytauto Didžiojo 
Universitete Kaune. Ramanaus
kas dirbo Lietuvos Pasiunti
nybėje prie min. Dr. Šaulio. 
Ant jų pečių ir ant šviesiaplau
kės mokinės Nalivaikaitės dau
giausia rėmėsi kūrybingų lie
tuvių atstovavimas.

Klaidos pavardėse (Nalibaika, 
Ramanauska) pataisytinos. Bet 
patsai dykumų civilizavlmo at
vaizdavimas yra istorinis do
kumentas. Malonu, kad šiame 
darbe lietuviai parodomi kaip 
pirmieji ir darbščiausi Argenti
nos dykumų civilizuotojai.

La Nacion, La Prensa, Clarin, 
EI Mundo, Noticias Graficas, La 
Razon, Critica ir kiti Argentinos 
dienraščiai ir žurnalai labai pla
čiomis recenzijomis apžvelgia 
"Rio abajo" filmą ir pagarbiai 
sumini salose įsikūrusių Ar
gentinos lietuvių vardą.

KOLUMBIJOJ MINĖTAS

LIETUVOS PAVERGIMAS
Medellino lietuvių kolonija nuo 

rugpiūčio 3 iki 7 d. minėjo Lie
tuvos pavergimo dvidešimtmetį. 
Tą savaitę Madellinomiestebuvo 
išdalinta virš 5000 ispanų kalba 
atsišaukimų. Mieste buvo iška
binta keli šimtai atatinkamų pla
katų.

Rugpiūčio 4 d. per septynias 
radijo stotis buvo transliuotas 
lietuviškas radijo pusvalandis.

Rugpiūčio 3 d. per radiją Sin- 
fonia buvo transliuoti du radijo 
pusvalandžiai, kuriuos pravedė 
Bolivarianos Universiteto stu
dentas Algis Čypas.

Rugpiūčio 7 d. Maria Ouesi- 
liadora bažnyčioje įvyko iš
kilmingos pamaldos už ken
čiančią Lietuvą. Pamaldas laikė 
Medellino vyskupas.

TORONTO
NAUJAS LNT PIRMININKAS

Lietuvos Nepriklausomybės 
Talką sudarančių organizacijų 
Komiteto pilnumos posėdis į- 
vyko Lietuvių Namuose rugpiūčio 
10 d. Pirmininko pavaduotojas V. 
Skrinskas taręs trumpą žodį pa
siūlė aptarti ir išspręsti kai ku
riuos neatidėtinus reikalus. Pir
moj eilėj buvo renkamas pir
mininkas. LNT Komiteto pirmi
ninku išrenkamas. P. Bastys.

Toliau ėjo suvažiavimo reikalų 
aptarimas Chicagoje ir kartu 
paliesta ateities veiklos plė
timo ir eilė kitų klausimų.

STOVYKLAVO 150 LIETUVIUKŲ

Tėvų Pranciškonų vasarvietė
je, prie Georgian įlankos, vaiku
čių stovykla buvo baigta rug
piūčio 13 d. Stovykloje tikrai 
gražiai praleido poros savaičių 
laiką apie 150 berniukų ir mer
gaičių, įsigydami naudingų žinių 
apie mūsų tėvynę Lietuvą ir bend
rai sustiprėdami fiziniai ir dva
siniai.

♦

DR. KL. LIUTKUS, žymus LAS 
veikėjas, gydosi St. Joseph li
goninėje. Draugai vienminčiai ir 
artimieji linki jam kuogreičiau 
pasveikti.

IŠ LB CENTRU VALDYBOS 

VEIKLOS
Pastaruoju metu tiek Dirvoje, 

tiek kituose laikraščiuose, tiek 
asmeniškai ir betarpiškai vienas 
kitas parodo savo susirūpinimo, 
kad žiauriai varžomoji ir smau
giamoji kūryba, kartkarčiais 
pasiekianti mus iš kankinamos 
tėvynės, yra nepakankamu griež
tumu atmetama. Reikia pri
pažinti, kad daugelis mūsų tuo 
domimės.

Bet ne kiekvienas sugeba giliau 
įžvelgti bei ramia sąžine iš
skirti tai, kas yra vertinga. O 
juk žinome, kad nors ir rečiau, 
patenka į mūsų rankas visai ki
tokių dalykų: meninių ar moks
linių naujienų, kurių ir turinys 
ir pobūdis mus džiugina, gai
vina ir net jaudina. Tokiam dva
sios veržlumui susekti, patyri
nėti ir galų gale pripažinti, CV 
yra nusprendusi sudaryti spe
cialią komisiją atskiriems lietu
vių kultūros reikalams. Valdy
ba numano, kiek tatai ją įparei
goja, tat stengsis patenkinti vi
sus, kam tat svarbu ar brangu.

Daug laiko reikalauja LB įsta
tų pakeitimų bei papildymų pro
jektų aptarimas. Pagirtina, kad 
artimesni ir nuoširdesni veikė
jai siunčia valdybai nemaža gerai 
apgalvotų siūlymų. Pati įgytoji 
įvairių darbų praktika, santykių 
bei formalumų vėžėse lyg jau 
ragina patogiau persirikiuoti, 
praktiškiau, be apsunkinančių 
stabdžių. Manoma dar šiais me
tais atlikti nežymių reformų jas 
panagrinėjus artimiausiame su
važiavime.

Vladas Braziulis

NAUJA STUDENTU 
VADOVYBĖ

Lietuvių Studentų Sąjungos JAV 
Centro Valdyba pareigomis pa
siskirstė:

Romas Stakauskas--pirminin
kas, 6550 So. Albany Avė., Chi
cago, III.

Nijolė Remeikytė—vicepirmi
ninkė, 1616 So. 49th Ct„ Cicero 
50,11L

Giedrė Griškėnaitė — sekre
torė, 4558 No. Kostner, Chi
cago, UL

Kęstutis Paulikas—iždininkas, 
5616 So. Racine Avė., Chicago, 
I1L

Eristidas Bičiūnas—narys
Algirdas Budreckas — už

sienio skyriaus vedėjas
Daiva Audėnaitė — rytinių 

pakraščių įgaliotinė ir socialinių 
reikalų vedėja, 252 Cleveland 
St., Brooklyn, N.Y.

Dėmesio!
Naujiems skaitytojams 
Dirvos prenumerata 
metams tik 8 doleriai!
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